
5.1.5(7) รายงานสรุปผลการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน ประเด็นความรู้ การด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผลการประเมิน 

คณะนิติรัฐศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต : 
เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

ด้านการวิจัย : เทคนิคการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

จัดการความรู้ตามแผนมากกว่า  
4 ครั้ง และมีการจัดการความรู้นอกรอบในการ
ประชุมผู้บริหารคณะและตัวแทนสาขาทุกวันพุธ เพ่ือ
สรุปบทเรียน ถอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ ในการท างานที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 

1) เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ  
2) เทคนิคการจัดท าต าราวิชาการ  
3) เทคนิคการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน  
4) เทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5) ชุดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 

ผ่านการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

ด้านการผลิตบัณฑิต :  แนว
ปฏิบัติที่ดีการจัดท า มคอ.2 
แบบ Work Integrated 

ด้านการวิจัย : แนวปฏิบัติที่
ดีการขอต าแหน่งทาง
วิชาการแบบงานวิจัย 

 

 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง
2) การถ่ายทอดประสบการณ์ของคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่  
มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง 

 

1) แนวปฏิบัติที่ดีการจัดท า มคอ.2 แบบ 
Work Integrated 
2) แนวปฏิบัติที่ดีการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ แบบงานวิจัย 

ผ่านการประเมิน 



คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต :  
1)เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบอาจารย์มือ
อาชีพ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาให้ดีขึ้น 
2) เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
learning 
3) เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนแบบ ให้ชุมชมเป็น
ฐานการเรียนรู้ 

ด้านการวิจัย : เทคนิคการ
เขียนบทความทางวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและเพ่ือให้ผ่าน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

1) ประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2-5 
ครั้ง 
2) การถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากบุคคล 

1) แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการผลิต
บัณฑิต 
2) แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย 

ผ่านการประเมิน 



คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ส าหรับพัฒนาส าหรับพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาใน
การเรียนด้านคอมพิวเตอร์ 

2.ด้านการวิจัย :  
การบูรณาการวิจัยร่วมกับ
การเรียนการสอน 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ 

2.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ 

 

1. ได้มีอาจารย์ในคณะน าเครื่องมือไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ
โคโรน่า สามารถสรุปการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา ดังนี้ 
- Google Classroom 
- Google Slide, Google Doc 
- Moodle 
- Google Meet 
- Zoom 
- เว็บไซต์ส าหรับประชุมออนไลน์ผ่าน 
WebRTC เช่น Talky.io เครื่องมือตัด
ต่อวิดีโอประกอบการสอน เช่น Loom 
และอาจารย์สามารถน าประสบการณ์
จากการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการ
จัดการเรียนการสอนไปใช้ในการเผยแพร่
แก่ครูในเขคพ้ืนที่บริการได้ 

2.  มีอาจารย์น าหลักการบูรณาการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาโดยให้
นักศึกษาใช้ระเบียบการวิจัยในการจัดท า

ผ่านการประเมิน 



หัวข้อที่เก่ียวข้องกับ 70 ระดับเกณฑ์การ
ประเมิน ผลการด าเนินงานหลักฐาน
รายวิชา การท าเหมืองข้อมูล รายวิชา
คลังข้อมูลและการขุดค้นข้อมูล รายวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายวิชา
โครงการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ท าให้
นักศึกษามีผลงานที่สามารถเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับ
นักศึกษา จ านวน 11 ผลงาน และ
ผลงานที่สามารถต่อยอดและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 5 ผลงาน 

คณะครุศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต : แนว
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

ด้านการวิจัย :แนวปฏิบัติที่
ดีจากการอบรมการเขียน
บทความทางวิชาการ 
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

1) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ 
2) การรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  

1. การขอผลงานทางวิชาการ ในปี
การศึกษา 2562 มีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 10 
คน  

2)  การเขียนบทความงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2562 มีการ
เขียนบทความวิจัย น าเสนอ และตีพิมพ์ 
จ านวน 92 เรื่อง โดยภาพรวมจ านวน
ของบทความวิจัยเพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว แต่

ผ่านการประเมิน 



ยังมีอาจารย์จ านวนมากท่ีใช้วิธีการไป
น าเสนองานเพ่ือให้ได้ผลงานที่รวดเร็ว 
และอาจารย์หลายท่านตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต : 
เทคนิคการสอนส าหรับ
นักศึกษา ยุค 4.0    

ด้านการวิจัย : “เขียน
บทความอย่างไรให้ได้
ตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ระดับสากล” 

1.จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในศตวรรษท่ี 21  
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ การขอทุนวิจัย และด าเนินงานวิจัยจน
ประสบความส าเร็จ กับอาจารย์ในคณะฯ 

1) แนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคการสอนส าหรับ
นักศึกษา ยุค 4.0    
2) มีจ านวนอาจารย์ขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 13 โครงร่าง 
(งบประมาณ 580,000 บาท)  มีจ านวน
ผลงานวิจัย บทความวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ได้รับการที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ผ่านการประเมิน 

 

 

 


