
รายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 รอบ ๙ เดือน           รอบ ๑๒ เดือน 

 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นการจัดการความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน  

 

ผลการดําเนนิงาน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน ๖ คะแนน ๗ 
ไม่ปรากฏ
การ
ดําเนินการ 
(ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผน 
หรือไม่มี
หลักฐาน) 

มีการ
วางแผนแต่
ยังไม่ได้เริ่ม
ดําเนินการ 

มีเอกสารแต่
ไม่เช่ือมโยง
กับการ
ปฏิบัติหรือมี
การ
ดําเนินการ
แต่ยังไม่
ครบถ้วน 

มีเอกสาร
และหลักฐาน
การ
ดําเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีเอกสารและ
หลักฐาน
ชัดเจนที่แสดง
ถึงการ
ดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์ 

ตัวอย่างของ
แนวปฏิบัติที่
ดี 

ดีเย่ียม เป็น
แนวปฏิบัติ
ในระดับโลก
หรือแนว
ปฏิบัติช้ันนํา 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงานและ 
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 ๑ ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน) 
 

 

 ๒ มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ 
- จัดทําแผนการจัดการความรู้ 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  คณะได้จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้  ๒ ประเด็น คือ  
ประเด็นที่ ๑  ด้านการผลิตบัณฑิต   
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน 
ทางวิชาการ" 
ประเด็นที่  ๒ ด้านการวิจัย 
เรื่อง “การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ”    
(เอกสารหมายเลข 1 แผนการจัดการความรู้) 
 
 



 ๓ มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ
หรือมีการดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 
(รายงานผลตามแผนการจัดการ
ความรู้ของส่วนงาน) 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  คณะได้จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้  ๒ ประเด็น คือ  
ประเด็นที่ ๑  ด้านการผลิตบัณฑิต   
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน 
ทางวิชาการ" 
ประเด็นที่ ๒ ด้านการวิจัย 
เรื่อง “การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ”  
และมีการรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ 
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน    
(เอกสารหมายเลข 2 รายงานผลการจัดการความรู้  
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 
 

 ๔ มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการ
ตามเกณฑ์ (มีเอกสารและหลักฐานการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ของส่วนงานครบถ้วน) 
 

มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ เพ่ือกําหนดประเด็นความรู้ในปีการศึกษา 
2558 ซึ่งเป็นการกําหนดประเด็นมาจากความต้องการ
และปัญหาของหน่วยงาน ดังน้ี 
1.) ด้านการผลิตบัณฑิต กําหนดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถอดบทเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อม
นิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ โดยกําหนดกิจกรรม
สร้าง แสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน้ี 
    1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์ภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
16 มิถนุายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
ของแต่ละหลักสูตร เช่น รูปแบบการแข่งขันทางวิชาการ
ของแต่ละหลักสูตร ขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือก
นิสิต คัดเลือกเวทีการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการเตรียม
ความพร้อม ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสง่นิสิตเข้า
ร่วมแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น 
    1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์ภายใน
คณะฯ และภายนอกคณะฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2559 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  โดยมวัีตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยน เทคนิคและ
วิธีการเตรยีมความพร้อม ปัจจัยแห่งความสาํเร็จในการ
ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น 



     1.3 นําบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ทั้ง 
2 คร้ังมาวิเคราะห์ เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
เตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
     1.4 นําบทเรียนหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเตรียม
ความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เผยแพร่
ทาง web siteให้บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ 
ทราบและนําประยุกต์ใช้ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 3 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเตรียม 
ความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ) 
 
2) ด้านการวิจัย กําหนดให้มแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถอด
บทเรียน เรื่อง การทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
โดยกําหนดกิจกรรมการสร้าง แสวงหาความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ดังน้ี  
    1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์ภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กระบวนการเตรียมความพร้อมในการทําผลงานเพ่ือเข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ       
     1.2 มีการเผยแพร่กระบวนการเตรียมความพร้อม
ในการทําผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทาง 
web site ใหบุ้คลากรภายในและภายนอกคณะฯ ทราบ 

 ๕ มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์      (มีเอกสารและหลักฐานการ
ดําเนินการที่ มีประสิทธิภาพดีกว่า
แผนการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
โ ด ย มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  ( Good 
Practice) ที่ผ่านกระบวนการค้นหา 
เช่น     มีการกําหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด
และมีการประเมิน เป็นต้น รวมท้ังได้
นําไปใช้ในการปฏิบั ติงานจริงและ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม) 

 

     
     
 
 
 

 ๖ ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี (หน่วยงาน
อ่ืนทั้งภายใน ภายนอกนําไปปรับใน
การปฏิบัติงานจริงและส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 



 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
1 แผนการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 
2 รายงานผลการการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน 12 เดือน 
3 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

 

ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม)  
 ๗ ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติช้ันนํา 
 


