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ส่วนท่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถง การรวบรวมองค์ความรู้ท่มอยู่
ในองค์ก รซ่งกระจัด กระจายอยู่ใ นตัว บุค คลหรือ เอกสารมาพัฒ นาให้เ ป นระบบเพ่อให้ทุก คนในองค์ก ร
สามารถเข้าถงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เปนผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่ างมประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยท่ความรู้ม 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ทฝ่ ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เปนความรู้ท่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในส่งต่าง ๆ เปนความรู้ท่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเปน
คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บ างครั้ง
จงเรยกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ท่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เปนความรู้ท่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธ ต่า งๆ เช่น การบั น ท กเป นลายลั ก ษณ์ อัก ษร ทฤษฎ คู่ มื อต่ างๆ และบางครั้ง เร ยกว่า เป นความรู้ แ บบ
รูปธรรม
นพ.วิจ ารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัด การความรู้ ” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเปนองค์กรเรยนรู้ และบรรลุความเปนชุมชนเปนหมู่คณะ
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกำหนดความรู้หลักท่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ท่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแปลกเปล่ยนเรยนรู้ และสกัด
“องค์ความรู้” ออกมาบันทกไว้
(6) การจดบันทก “องค์ความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเปนชุดความรู้ท่
ครบถ้วน ลุ่มลกและเชื่อมโยงมากข้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้น
โดยการดาเนินเป็นการบูรณาการความรู้ท่เก่ยวข้องเปนทั้งความรู้ ท่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือ
ห ร ือ รห ัส อย ่า งอื่ น ท ่เ ข ้า ใจได ้ท่ั ว ไป ( Explicit Knowledge) แล ะความรู ้ฝ ัง ล กอยู่ ใ นสมอง (Tacit
Knowledge) ทอ่ ยู่ในคน ทัง้ ท่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ
ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิ บัติ) การจัดการความรู้เปนกิจกรรมท่คนจำนวนหน่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ทท่ ำโดยคน คนเดยว

มาตรฐานการอุดมศกษาข้อท่ 3 กาหนดให้สถาบันมการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรยนรู้ซ่งต้องมการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรยนรู้โดยมการรวบรวมองค์ความรู้ทม่ อยู่
ในสถาบัน ซ่ง กระจัด กระจายอยู่ ในตั วบุ คคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในสถาบั น
สามารถเข้าถงความรู้และพัฒนาตนเองให้เปนผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศกษามความสามารถในเชิง แข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเกบความรู้ การเข้าถงข้อมูล และการ
แลกเปล่ย นความรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถาบั น การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรยนรู้ภายใน
สถาบัน การกำหนดแนววิธปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดยิ่งข้น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ราชมงคลอสาน ได้เล งเห นถงความสำคัญ ในประเด น
ด ัง กล ่า วจ งได ้จ ั ด ประช ุม คณะกรรมการการจ ัด การความรู้ (KM) ตามคำสั่ ง คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ท่
0138 /2559 ลงวันท่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ “การจัดการความรู้
เพื่อการก้าวสู่องค์การแห่งการเรยนรู้” โดยมกิจกรรมดำเนินงำน ดังนี้
กิจกรรมท่ 1 การสร้างทักษะการจัดการองค์ความรู้ ดาเนินกิจกรรมวันท่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เพ ื่อ ให้ บุ ค ลากรคณะบริห ารธุรกิจ ม ความรู้ค วามเข้าใจเก่ย วกับ การจัด การความรู้
(Knowledge Management) และน ามาว ิเคราะห ์ป ระเด นความรู้ท่ ผ ่านมาและร่ว มแลกเปล่ ย น
เรยนรู้ประสบการณ์ ปรับปรุง สร้างความรู้ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่
ประเดนท่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต : การบริหารหลักสูตร
ประเดนท่ 2 ด้านการวิจัย
: เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเรจ
กิจกรรมท่ 2 การเผยแพร่การจัดการความรู้ (KM DAYS) ดาเนินกิจกรรมวันท่ 17 กรกฎาคม 2560
บุคลากรมการแลกเปล่ยนเรยนรู้จากประสบการณ์ในการทางานในคณะบริหารธุรกิจ
เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจเกิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมแนวทางในการ
พัฒนาการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดยิ่งข้น

ส่วนท่ 2
องค์ความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต : การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ใ น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เ พื่ อ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พ ง ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ท่ ม คุ ณ ภ า พ
การดาเนิ น งานและการบริห ารงานระดั บ หลั ก สู ต รถื อ ว่า สำคัญ ท่สุ ด ซ่ง ควรมระบบการประกั นคุณภาพ
การศกษาภายในระดับหลักสูตร มหลักการดังต่อไปน้
1. การประกันคุณภาพการศกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศกษา
ว่าหลักสูตรได้ดำเนินการเปนไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ
ท่เกย่ วข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบทส่ ำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศ กษา อาจารย์
หลักสูตร การเรยนการสอน การประเมินผู้เรยน และสิ่งสนับสนุนการเรยนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้ม
คุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งช้การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรท่ม
คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ง สกอ. ได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
3. ตัวบ่งช้การประกันคุณภาพการศกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนทเ่ ก่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกษา และตัวบ่งช้เชิงปริมาณในส่วนท่เก่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งช้เชิงคุณภาพท่เน้นกระบวนการ จะประเมิน
ในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซง่ จะมรายละเอยดของคำถามท่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพื่อให้สามารถนำไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กำหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มการดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทยบเคยงกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกษา ทัง้ น้
ทุกระบบต้องได้รับการเหนชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกษาภายใน
ระดับอุดมศกษา พิจารณาให้ความเหนชอบ และให้มการจัดส่งผลการประเมินพร้ อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

การดาเนินการจัดการศึกษาการบริหารหลักสูตรสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา

อาจารย์
และบุคลากร

กระบวนการ
จดั การเรยนการสอน

บัณฑิต

1. การรับนักศกษา
2. การเตรยมความพร้อมก่อนเข้า
ศกษา
3. การสง่ เสริมและพัฒนา
นักศกษา
- การควบคุมการดแู ลให้
คาปรกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรยนรู้ในศตวรรษท่ 21
4. ผลท่เกิดกับนักศกษา
- อัตราการคงอยูข่ องนักศกษา
- อัตราการสำเรจการศกษา
- ความพงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยนของ
นักศกษา
5. การบริการนักศกษา
6. กิจกรรมนักศกษา

1. การบริหารและพัฒนา
อาจารย์
- การรับและแตง่ ตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสตู ร
- การบริหารอาจารย์
- การสง่ เสริมและพัฒนา
อาจารย์
2. พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์
- คุณวุฒิปรญ
ิ ญาเอก
- ตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการ
3. ผลท่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยูข่ อง
อาจารย์
- ความพงพอใจของ
อาจารย์
4. การพัฒนาบุคลากร

1. การบริหารจัดการ
หลักสตู รตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตู รทก่ ำหนด โดย สกอ.
- ปริญญาตร เกณฑ์ 3 ข้อ
- บัณฑิตศกษาเกณฑ์ 11 ข้อ
2. สาระของรายวิชาใน
หลักสตู ร
3. การพัฒนาปรับปรุง
หลักสตู ร
4. การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจดั การเรยนการ
สอน
5. การวัดและประเมินผล
การเรยน
6. การประเมินผเรยน
7. การดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกษาแห่งชาติ
8. สิ่งสนับสนุนการเรยนรู้

1. คุณภาพบณ
ั ฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกษาแห่งชาติ
2. ติดตามและประเมินผล
ภาวะการมงานทำของ
บัณฑิต และความพงพอใจ
ของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
3. ผลงานของ นศ.ป.โท

ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน

การบริหารหลักสูตร
1. บทบาทหน้าทอ่ าจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน เข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและร่วมรับการ
ตรวจประเมิน SAR หลักสูตร ร่วมตอบข้อซักถามคณะกรรมการ
 กากับ ติดตาม บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกษาแห่งชาติ TQF
 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตร การเรยนการสอน การทวน
สอบ ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรตามมาตรฐานการเรยนรู้ การติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตรตามท่คณะ/
มหาวิทยาลัยกำหนด
 ประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขา จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร (แต่ละภาคการศกษา) …และมีการบันทึกรายงานการประชีม
 พิจารณากาหนดผู้สอน / รายวิชาเปิด / แผนการเรยน
 ดูแล กำกับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งรายละเอยดรายวิชา(มคอ.3 และ มคอ.4)
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรยนตามเวลาทค่ ณะกาหนด ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศกษา
 ดูแล กำกับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งรายงานผลการดาเนินงานของรายละเอยด
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ทุกรายวิชา ตามเวลาท่คณะกาหนด (ภายใน 30 วันหลังวันปิด
ภาคเรยน)
 ติดตามคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร การมงานทาภายใน 1 ปี
 ติดตามคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจากแบบประเมินความพงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ท่ม
ส่วนเก่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 ติดตามผลงานของนักศกษาระดับปริญญาโทท่ได้รับการตพิมพ์เผยแพร่
 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการหรือวิชาชพ อย่างน้อยปละหน่งครั้ง
 อาจารย์ใหม่ (ถ้าม) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนาด้านการจัดการเรยนการสอน
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตร การประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
 จัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) หรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
ระยะเวลาท่คณะ/มหาวิทยาลัยกาหนด (ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศกษา)
 ป้อนข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
 กำกับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรยนการสอน
 พัฒนาหลักสูตร แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตร

2. การบริหารหลักสูตร

3. การจัดทำ มคอ.3-4-5-6-7

แผนผังแสดงระบบและกลไกดาเนินงานระดับหลักสูตร
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา

กรรมการประจาคณะ

แต่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
ประจาปี การศึกษา

การจัดทาแผนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี การศึกษา

แผนกงานวิชาการและวิจัย

ดาเนินการจัดทาแผนปรั บปรุ งการ
ดาเนินงานบริหารหลักสูตร
ประจาปี การศึกษา
การเสนอแผนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ต่ อคณะกรรมการประจา
คณะและเผยแพร่

กรรมการบริหารหลักสูตร

จัดทาแผนปรั บปรุ งการ
ดาเนินงานบริหารหลักสูตร

รวบรวมข้ อมูลแผนปรั บปรุ งแต่
ละหลักสูตร
เสนอแผนปรั บปรุ งแต่ ละหลักสูตร
เพื่อพิจารณาและเสนอแนะข้ อ
ควรปฏิบัติ

เผยแพร่ เป้าหมายคุณภาพ มทร.
อีสาน ประจาปี การศึกษา
เผยแพร่ ค่ มู ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจาปี
การศึกษา

จัดทาข้ อสรุปผลการดาเนินงาน
มคอ.7และข้ อเสนอแนะผู้ตรวจ
ประเมินประจาปี การศึกษาต่ อ
กรรมการประจาคณะ

สรุปแผนปรั บปรุงการดาเนินงาน
บริหารหลักสูตรประจาปี การศึกษา
เสนอต่ อกรรมการประจาคณะ

พิจารณาเพื่อเสนอแนะข้ อควร
ปฏิบัติ

จัดทาโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและควบคุมการกรอก
ผลดาเนินงานผ่ าน CHE_Online

สิน้ กระบวนการทางาน

อนุกรรมการวิชาการ

กากับ ติตตามการจัดทาแผน
ปรั บปรุ งประจาปี การศึกษา

ดาเนินงานตามแผนปรั บปรุ ง
ที่ผ่านการพิจารณา

ปฏิทินข้อเสนอแนะการดาเนินงาน มคอ.7
กิจกรรม
จัดทาแผนการเรยนและภาระโหลดการสอนประจาภาคภาคเรยนท่ 1
จัดทาแผนเตรยมความพร้อมและส่งเสริมการเรยนรู้ปีการศกษา 2559
แต่งตั้งอาจารย์ท่ปรกษาวิทยานิพนธ์ประจาปีการศกษา 2559 และปฏิทินการดาเนินงาน
การจัดทาวิทยานิพนธ์และการให้คาปรกษา
จัดทา มคอ.7 องค์ประกอบท่ 1 องค์ประกอบท่ 3 ตัวบ่งช้ท่ 3.3 ผลท่เกิดกับนักศกษา
อัตราสาเรจการศกษาปี 2558 และ ตัวท่วัดท่ 5.1และ 5.2
จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และสรุปผลการจัดส่งของภาคการศกษาท่ 1 ประจาปี
การศกษา 2559
สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรยนรู้เพื่อเตรยมจัดทาคาเสนอขอในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ในงบประมาณปี 61
การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรครั้งท่1
สรุปผลการเตรยมความพร้อมนักศกษา และผลการรับนักศกษาประจาปีการศกษา 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา TQF และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่เกิดกับนักศกษา
การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรครั้งท่2
ทบทวนและจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานของการบริหารหลักสูตร
จัดทาแผนการเรยนและภาระโหลดการสอนประจาภาคภาคเรยนท่ 2
ติดตามการได้งานทาของบัณฑิตและผลประเมิน TQF จากสถานประกอบการครั้งท่ 1
ประกาศรายวิชาท่ทาการทวนสอบรายวิชาตาม TQF ประจาภาคการศกษาท่ 1

เดือน
หมายเหตุ
พ.ค-มิ.ย.
25xx
พ.ค-มิ.ย.
25xx
พ.ค-มิ.ย.
บัณฑิตศกษา
25xx
มิ.ย. 25xx
ก.ค. 25xx
ก.ค. 25xx
ก.ค. 25xx
ก.ค. 25xx
ส.ค.-ก.ย.
25xx
ก.ย. 25xx
พ.ย-ธ.ค.
25xx
พ.ย. 25xx
ธ.ค. 25xx
ธ.ค. 25xx

จัดทา มคอ.3 มคอ.4 และสรุปผลการจัดการจัดส่ง ในภาคการศกษาท่ 2 ประจาปี
การศกษา 2559
การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรครั้งท่3

ธ.ค. 25xx

สรุปผลการทวนสอบรายวิชา

ม.ค. 25xx

สรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจาภาคการศกษาท่ 1

ม.ค. 25xx บัณฑิตศกษา
เป็นการให้
คาปรกษา
วิทยานิพนธ์
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx

รายงานความก้าวหน้าในการบริหารหลักสูตรครั้งท่ 1
ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน มคอ.5และมคอ.6 ภาคเรยนท่ 1

ธ.ค. 25xx

กิจกรรม
ประเมินความพงพอใจต่อหลักสูตรของนักศกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนออกสหกิจ
จัดทารายงาน มคอ.7 ในตัวบ่งช้ท่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
สรุปผลการรับนักศกษารอบโควต้าประจาปีการศกษา 2560 และวางแผนในรอบรับตรง
สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยนประภาคการศกษาท่ 1
สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนานักศกษาภาคเรยนท่ 1 เพื่อติดตามและวางแผนปรับปรุงใน
ภาคเรยนท่ 2
ติดตามและสรุปผลข้อร้องเรยนนักศกษาประจาภาคการศกษาท่ 1ปีการศกษา 2559
จัดทา มคอ.7 ทุกองค์ประกอบของภาคเรยนท่ 1ปีการศกษา 2559
การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรครั้งท่4
ติดตามการได้งานทาของบัณฑิตและผลประเมิน TQF จากสถานประกอบการครั้งท่ 2
ติดตามการเข้าอบรมและพัฒนาตนเองอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชา
ติดตามและสรุปผลอัตราการคงอยู่นักศกษาในภาคเรยนท่ 1
ประเมินความพงพอใจต่อหลักสูตรของนักศกษาชั้นปีท่ 2 -3
ประเมินความพงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรประจาปีการศกษา 2559
จัดทารายงานผลใน มคอ.7 ตัวบ่งช้ท่ 3.3 และตัวบ่งช้ท่ 4.3
ประกาศรายวิชาท่ทาการทวนสอบรายวิชาตาม TQF ประจาภาคการศกษาท่ 2
กาหนดข้อมูลเพื่อประกาศการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรยนรู้นักศกษาท่จะข้นชั้นปีท่ 2
และ3
รายงานความก้าวหน้าในการบริหารหลักสูตรครั้งท่ 2
สรุปผลการทวนสอบรายวิชาภาคการศกษาท่ 2
สรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศกษาท่ 2
สรุปการได้งานทาของบัณฑิตและผลประเมิน TQF จากสถานประกอบการ ปีการศกษา
2558
สรุปผลประเมินสิ่งสนับการเรยนรู้ประจาปีการศกษา 2559 (ใช้ PM31และแบบประเมิน
ความพงพอใจ)
สรุปผลการให้คาปรกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกษาภาคเรยนท่ 2 และตลอดปี
การศกษา 2559 (ใช้ PM19)

เดือน
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx

หมายเหตุ

ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx
ก.พ. 25xx
ก.พ. 25xx
ก.พ. 25xx
ม.ค. 25xx บัณฑิตศกษา
เป็นชั้นปีท่
1-2
ม.ค. 25xx
ม.ค. 25xx
เม.ย. 25xx
เม.ย. 25xx
เม.ย. 25xx
พ.ค. 25xx
พ.ค. 25xx
พ.ค. 25xx
พ.ค. 25xx

การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรครั้งท่ 5

พ.ค. 25xx บัณฑิตศกษา
เป็นการให้
คาปรกษา
วิทยานิพนธ์
พ.ค. 25xx

ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน มคอ.5และมคอ.6 ภาคเรยนท่ 2
จัดทา มคอ.7 ทุกองค์ประกอบของภาคการศกษาท่ 2 และของปีการศกษา 2559

มิ.ย. 25xx
มิ.ย. 25xx

องค์ความรู้
ด้านการวิจัย : เทคนิคการทางานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
คณะบริหารธุรกิจมนโยบายทช่ ัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการ
สร้ างสรรค์ งานวิจัย ทม่ คุณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อให้บ รรลุทงั้ ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลและเปนท่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ท่ได้ไปพัฒนาการเรยนการสอนและ
การผลิ ต บั ณฑิ ตทม่ ความเป นเลิ ศทางวิช าการ จงมการพัฒ นางานวิจัย ให้ส อดคล้ องกั บแนวทางปฏิบั ติ
กาหนดประเดนการแลกเปล่ยนเรยนรู้ “เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเรจ” ในด้านต่างๆ ดังน้
1. เทคนิคการขอทุนวิจัย
2. เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัยให้สำเรจ
1) การตพิมพ์
2) งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
3) การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
องค์ความรู้ ด้านการวิจัย : เทคนิคการทางานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
1. เทคนิคการขอทุนวิจัย
- มทมวิจัย ท่ปรกษา พ่เล้ยง ในการแนะนำ
- เป็นโครงการวิจัยท่มประเดนวิจัยใหม่/ไม่ซ้า ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดเทคโนโลย
- สอดคล้องกับนโยบายวิจัย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
- กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ในการทาวิจัยต้องชัดเจน
- ใส่ใจในแบบฟอร์มการเขยนเสนอทุนวิจัย ให้ความสาคัญในรายละเอยดทุกหัวข้อ
ถูกต้องตามหลักวิชา เขยนให้มองเหนขั้นตอนวิจัยท่ชัดเจน
- หน่วยงานต้องมการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่
- วิจัยมความคุ้มค่า
2. เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัยให้สาเร็จ
1) การตพิมพ์
1. การตพิมพ์ลงในวารสารในประเทศ
- ให้หารายชื่อวารสารท่อยู่ในไลน์เดยวกับงานวิจัยท่ทา ต้องพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยด
พอท่จะตพิมพ์ได้หรือไม่ อาจนางานสัมมนาของนักศกษาท่มคุณภาพดมาตพิมพ์ดว้ ย
- นักวิจัยท่ยังไม่มผลงานสำหรับตพิมพ์วารสารนานาชาติ อาจพิจารณาส่งตพิมพ์ในวารสาร
ในประเทศท่เป็น international journal อยู่ในฐาน SCOPUS หรือ ISI
- วารสารไทยท่อยู่ในฐาน TCI โดยเฉพาะกลุ่ม 1 เช่น มทร.อสาน และมหาวิทยาลัยในส่วนท่
เก่ยวข้อง

2. การตพิมพ์ลงในวารสารต่างประเทศ (นานาชาติ)
- การพจิ ารณาว่างานวิจัยจะลงตพิมพ์ในวารสารใดได้บา้ งโดยพิจารณาจาก
 References ท่มในสายงานวิจัยของตัวเอง ว่ามาจากวารสารใด
 Impact Factor ของวารสารท่จะส่งตพิมพ์ อาจเริ่มจากตพิมพ์ในวารสารท่ม Impact
 Factor ต่าก่อน เมื่อมความเช่ยวชาญแล้ว ค่อยขยับไปตพิมพ์ในวารสารท่ม Impact
Factor สูงข้น สามารถค้นหา Impact Factor ของ journal ได้จาก SJR-website
scope ของงานวิจัยตรงกับ journal
 อาจพิจารณาส่งตพิมพ์ใน journal ใหม่ๆ ซ่งม impact factor เหมือนกัน
- เทคนิคท่ทาให้ผลงานวิจัยได้รับการตพิมพ์
 เตรยมต้นฉบับแล้วหา journal ท่จะรองรับไว้สัก 2-3 journals
 การใช้ภาษาอังกฤษจะต้องด ถูกต้องชัดเจน ทั้งน้วิธการจะให้การเขยนเอกสารให้ดต้อง
 อ่าน papers ภาษาอังกฤษมากๆ ดู pattern ในการเขยน แต่ละ journal จะม
 รูปแบบการเขยนแตกต่างกัน อาจมผู้เชยวชาญด้านภาษา มา proofread ให้ก่อนส่ง
ตพิมพ์ สามารถใช้บริการของ สวพ. ได้
 การส่งผลงานวิจัยเพื่อตพิมพ์ ควรส่งไปยัง journal ท่ตั้งใจเสนอเป็นอันดับแรก
ก่อน ไม่ควรส่งพร้อมกันหลายๆ journal ผิดจรรยาบรรณ
 เมื่อส่งผลงานวิจัยไปแล้วโดยทั่วไปจะได้รับคาตอบภายใน 3-4 เดือน หากทาง
วารสาร ตอบปฏิเสธ ควรพิจารณาหัวข้อเสนอแนะและทบทวนแก้ไขให้ได้มากท่สุด
และส่ง วารสารอันดับท่เสนอถัดลงไป
- ค่าใช้จ่ายในการตพิมพ์ การส่งผลงานไปตพิมพ์ในวารสารของประเทศม
ค่าใช้จ่าย
3. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (conferences) ท่มการตพิมพ์ผลงานในรูปของ proceeding
- อาจนาบางส่วนของงานวิจัยไปเผยแพร่ เลือกงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สามารถใช้งบจากงานวิจัยได้
- การเข้าร่วม international conference จะทำให้มชื่อของผู้วิจัยไปปรากฏใน database
และเป็นการสร้างเครือข่าย
- การนาเสนอผลงานใน international conference ปัจจุบันจะเป็น digital poster ซง่
เทยบเท่ากับ oral presentation โดยนักวิจัยจะต้องอยู่ประจาอยู่ท่ผลงานจงจะได้รับ
ประกาศนยบัตร
- การนาเสนอผลงานใน international conference ในบางประเทศ จะได้รับการตพิมพ์ใน
วารสาร โดยไม่มค่าใช้จ่าย
- บางครั้งงาน international conference จะมาจัดในประเทศไทย จะประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
- ปัญหา : ระยะเวลาในการตพิมพ์เล่ม proceeding นาน

2) งานถ่ายทอดสู่ชุมชน
- ผลงานวิจัยท่จะนาไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ จะต้องเป็นงานท่ได้รับโจทย์วิจัยมาจากชุมชน
ถ้าเป็นงานท่นักวิจัยคิดโจทย์เองมักไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน โจทย์งานวิจัยจาก
ชุมชนอาจมการเปล่ยนแปลง มโจทย์ใหม่ให้ทำอย่างต่อเนื่อง
- นักวิจัยควรลงพื้นท่ เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลจากชุมชน เป็นการแลกเปล่ยนความรู้ แล้ว
นาปัญหามาตั้งโจทย์วิจัย เมื่อดาเนินการสาเรจกนาความรู้กลับไปถ่ายทอดให้ชุมชน
เช่น โครงการวิจัย
- แหล่งทุนสำหรับงานวิจัยเพื่อชุมชน ได้แก่ สกว. ทุนวิจัยมุ่งเป้า ของ วช. โดยในข้อเสนอ
โครงการวิจัยจะต้องมเรือ่ งของการถ่ายทอดเทคโนโลยอยู่ด้วย
- การขอทุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย จะขอได้ต้องมงานวิจัยในเรื่องนั้นๆ เปนชุดอยู่
และต้องมชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
- คณะควรมทิศทางของงานวิจัยให้ชัดเจน
3) การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- การขอทุนจากแหล่งทุน เช่น สวก. ซง่ จะพิจารณาให้ทุนกับงานวิจัยท่สามารถนาไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้
- การเข้าร่วมโครงการ ITAP หรือ Talent Mobility ของ สวทช.
3. เทคนิคการบริหารโครงการวจัย
- เมื่อได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ดาเนินงานได้เลย โดยเบิกจ่ายตามระเบยบการ
ใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
- นักวิจัยจะต้องทาสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย
- เมื่อทำรายงานผลการวิจัยส่งคณะ/สวพ. ควรเขยน manuscript ไปพร้อมกัน เพื่อเตรยม
ส่งผลงานวิจัยไปตพิมพ์
- การรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ต้องดาเนินงานวิจัยให้เกิดผลสาเรจตามวัตถุประสงค์ท่
วางเอาไว้ เพื่อไม่ให้เสยเครดิต
- ปัญหาในการทำวิจัย
 งบประมาณมาช้า ทาให้เริ่มทาวิจัยล่าช้ากว่าแผนท่วางไว้
 การเบิกเงินงวดสุดท้าย จะต้องมการตพิมพ์ก่อน ควรจะยืด หยุ่นให้ใช้
 manuscript หรือปรากฏอยู่ใน book of abstract
 งานวิจัยท่ต้องมการเช่าเหมารถ ต้องใช้ใบขับข่สาธารณะ ประกอบการเบิกจ่าย เป็น
ปัญหายุ่งยากสาหรับนักวิจัย
 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเรื่องระเบยบการเบิกจ่ายเงิน อย่าให้ยุ่งยากมากนัก

เทคนิคการทางานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
1. เทคนิคการทำงานวจิ ัย (เพื่อไปเป็นนักวจิ ยั /ผู้สอน)

2. การเชื่อมโยงแนวคิด/กรอบแนวคดิ ในการจดั ทำโครงการวิจัย

3. Outputั/ัOutcome การทำโครงการวิจัย
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