
รายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 รอบ ๖ เดือน          รอบ ๙ เดือน           รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ   

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

ผลการดําเนินงาน  

มี ขอ เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอางอิง 
 ๑ มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย

ของการจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับแผน 
กลยุทธของสถาบัน   

 ในปการศึกษา ๒๕๕๗  คณะไดจัดทําแผนการจัดการความรู 
โดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู  
๒ ประเด็น คือ  
ประเด็นท่ี  ๑    ดานการผลิตบัณฑิต   
  เรื่อง “การนิเทศฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา" 
ซ่ึ งสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะใน
ยุทธศาสตรท่ี ๒  คือ เปนคณะท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศ 
ทางวิชาการและเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปะวิทยาศาสตร  ท่ีมีความเปนเลิศดานการผลิต
บัณฑิต 
ประเด็นท่ี  ๒   ดานการวิจัย 
  เรื่อง “การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ”    
ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะยุทธศาสตร
ท่ี  ๓  คือ  ใช โจทยชุมชน สรางองคความรูจากการวิจัย
ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรดานการวิจัย 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  คือ  สรางความเขมแข็งดานการวิจัย 

 ๒ กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา
ความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดในขอ ๑ 

      คณะไดกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัยไวท่ีคณาจารยคณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
 
 

 



มี ขอ เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอางอิง 
 ๓ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง(tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ ๑ และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด          

ดานการผลิตบัณฑิต  :  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการนิเทศ
ฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา เม่ือวันท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  ใหกับคณาจารยในคณะ  โดยไดเชิญอาจารย
สาขาวิชาบัญชี และบริหารธุรกิจ ท่ีมี  ประสบการณการนิเทศ
ฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  มาใหความรู
เก่ียวกับการเลือกสถานท่ีฝกงาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะนิสิตฝกงาน 
ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ การประเมินผลการฝกงาน
ของนิสิต ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดสรรอาจารย เพ่ือกําหนด
พ้ืนท่ีในการนิเทศเพ่ือประโยชนในการประหยัดงบประมาณ  
ดานการวิจัย : จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ใหกับ
คณาจารยภายในคณะ  

 ๔ มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ ๑ ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมา
พัฒนาและจัด เ ก็บอย า ง เปนระบบโดย
เผยแพร ออกมา เป นลายลั กษณ อั กษร 
(explicit knowledge) 

คณะไดมีการรวบรวมความรูท่ีไดจากการเรียนเปลี่ยนเรียนรูของ
คณาจารยมาจัดทําเปนแนวปฏิบัติและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร ผานทาง เว็บไซดของคณะ
และแผนพับ 
 
 

 ๕ คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูใน
ตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู 
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ดานการผลิตบัณฑิต  :  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการนิเทศ
ฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา เม่ือวันท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหกับคณาจารยในคณะ  โดยไดเชิญอาจารย
สาขาวิชาบัญชี และบริหารธุรกิจ ท่ีมีประสบการณการนิเทศ
ฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  มาใหความรู
เก่ียวกับการเลือกสถานท่ีฝกงาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะนิสิตฝกงาน 
ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ การประเมินผลการฝกงาน
ของนิสิต ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดสรรอาจารย เพ่ือกําหนด
พ้ืนท่ีในการนิเทศเพ่ือประโยชนในการประหยัดงบประมาณ  
การเผยแพร   คณะประกาศแนวปฏิบัติการนิเทศฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
การนําไปใช  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจไดนําแนวปฏิบัติการนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา (ตามประกาศ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) มาใช
ในปการศึกษา ๒๕๕๘  
ดานการวิจัย : ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเม่ือวันท่ี  ๗ พฤษภาคม  
๒๕๕๘  ณ หองประชุม ๒๑๖  เรื่อง การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ   โดยเชิญอาจารยท่ีมีประสบการณใน



มี ขอ เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอางอิง 
การนําเสนอผลงานทางดาน Oral  Presentation  Poster  
Presentation  และการตีพิมพในวารสาร  มาใหความรู ในเรื่อง
ตาง ๆ  เชน การเลือกสถานท่ีในการนําเสนอผลงาน  การ
ตรวจสอบหนวยงานท่ีจัดงานประชุม   วิธีการนําเสนอ การเลือก 
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร     หลักการเขียนบทความ
วิจัย  ข้ันตอนการเตรียมบทความวิจัย  แหลงตีพิมพแพรผลงาน  
เปนตน  
การเผยแพร  คณะเผยแพรแนวปฏิบัติดานการนําเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติผานทางเว็บไซด และแผนพับเผยแพรใหกับ
บุคลากร 
การนําไปใช  มีคณาจารยของคณะนําแนวทางท่ีไดจากการถอด
บทเรียนรวมกันไปปฏิบัติงานสงผลใหคณะมีผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ   ปการศึกษา ๒๕๕๗  เพ่ิมข้ึน จาก ๘ เรื่อง เปน 
จํานวน ๑๔ เรื่อง 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ๒ ป ยอนหลัง  ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ 
การบรรลุ
เปาหมาย 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 

หลักฐานอางอิง 
         ๑. ประกาศคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   เรื่อง แนวปฏิบัติการนิเทศฝกงาน/ฝกประสบการณวิชาชีพ/
ฝกสหกิจศึกษา 
        ๒. แผนพับ “การเผยแพรงานทางวิชาการระดับนานาชาติ” 
        ๓. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของคณาจารย ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ๔. ภาพบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การนิเทศการฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา  
        ๕. ภาพบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเผยแพรผลงานทางวิชาระดับนานาชาติ  
 


