
รายงานสรปุ 

 

 

 

โครงการการจัดการความรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตรใหแกคณาจารย 

คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เรื่อง “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตร

ศาสตร” และ “แนวทางและเทคนิคการบรหิารเวลาในงานวิจยัและ

บริหารชีวิต” 

ปการศึกษา 2561 

 

คณะทัศนมาตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 





โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรยีนรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตร 
---------------------------- 

๑. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการการจัดการความรู คณะทัศนมาตรศาสตร 
๒. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม     โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
๓. แผนงาน :  สนับสนุนวิชาการ  งานสนับสนุนวิชาการ 
๔. กิจกรรม  :  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง    กิจกรรมสนับสนนุ    กิจกรรมบูรณาการ   
                   กิจกรรม  (โครงการจังหวัด) 
๕. หลักการและเหตุผล : 
  ภาระงานหลักของอาจารย คือ งานสอน และการวิจัย คณาจารยจะตองปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
เรียนการสอน ศึกษาและพัฒนาความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง สวนงานวิจัย คณาจารยจะตองคนควาใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง ผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ นําเสนอหรือเผยแพรผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ/ชิ้นงานท่ีสรางข้ึน ดังนั้น จึงจําเปนท่ีคณาจารยจะตองไดรับการพัฒนาในดานทักษะการสอน และ
การทําวิจัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถสอนไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และทําการศึกษาวิจัยเพ่ือให
เกิดองคความรูใหม/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ อันจะทําใหการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร
มีความกาวหนา มีความทันสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบันและอนาคตไดเปน
อยางดี   
 การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้น เพ่ือใหคณาจารย
ของคณะทัศนมาตรศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูและมี
การวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม คณะทัศนมาตรศาสตร จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายใน คณะทัศนมาตรศาสตรใหแกคณาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร ข้ึน 
 
๖. ความสัมพันธเช่ือมโยงของโครงการ 

คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารเพ่ือความ
ม่ันคง 

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงค สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

เปาประสงค สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตยและ
ภักดีตอองคกร 

 
๗. วัตถุประสงคของโครงการ 
     ๗.1 เพ่ือใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและ

บริหารชีวิต เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน 

 ๗.2 เพ่ือใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ

ทัศนมาตรศาสตร 



๘. ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562  
 

๙. สถานท่ีดําเนินโครงการ : คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

๑๐. วิธีดําเนินการ  
 10.๑  การใหความรู  
 10.๒  การซักถาม และแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเขารวมประชุมกับวิทยากร 
 

๑๑. ผูเขารวมโครงการ 
 วิทยากร : วิทยากรผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   จํานวน 2 คน 
 อาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร       จํานวน 12 คน    
๑๓. กิจกรรมยอยของโครงการ  

รายละเอียดกิจกรรมยอย ระยะเวลา (ปงบประมาณ) 
๑. ลงทะเบียนผูเขาประชุม 

๒๕62 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและ

บริหารชีวิต 

3. การแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่องวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ

ทัศนมาตรศาสตร 
4. การประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

๑๔. งบประมาณ : 
 ๑๔.๑ แหลงงบประมาณ :   งบคลัง     งบรายได   งบในกํากับ 
 ๑๔.๒ กองทุน :               กองทุนท่ัวไป   กองทุนเพ่ือการศึกษา   กองทุนวิจัย     
                                 กองทุนบริการวิชาการ   กองทุนกิจการนักศึกษา    
                                 กองทุนสินทรัพยถาวร    กองทุนพัฒนาบุคลากร  
                       กองทุนบริการสุขภาพ    กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                                 กองทุนสํารอง   
รายละเอียดงบประมาณ                                   หนวย : บาท 

หมวดงบรายจาย 
ปงบประมาณ 

เพ่ิม/ลด 
๒๕61 ๒๕62 

งบดําเนินงาน : (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ) 
๑. คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงละ 1,2๐๐ บาท 
    (จํานวน 2 ชม. x 2 คน x 1,2๐๐ บาท)   

 
- 

 
4,800 

 
+ 4,800  

๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
- ประชุมยอย จํานวน 12 คน จํานวน 6 ม้ือๆ ละ 100 บาท (12 
คน x 6 ม้ือ x 10๐ บาท)  
- ประชุมใหญ จํานวน 13 คน จํานวน 2 ม้ือๆ ละ 100 บาท (13 
คน x 2 ม้ือ x 10๐ บาท) 

 
- 

 
- 

 
7,200 

 
2,600 

 
+ 7,200 

 
+ 2,600 



หมวดงบรายจาย 
ปงบประมาณ 

เพ่ิม/ลด 
๒๕61 ๒๕62 

๓. คาคาผานทางพิเศษ ไป-กลับ จํานวน 2 เท่ียวๆ ละ 10๐ บาท (2 
เท่ียว x 10๐ บาท)      

4. คาวัสดุ อุปกรณ (กระดาษ ปากกา ซองพลาสติกฯลฯ) 

- 
 
- 

200 
 

200 

+ 200 
 

+ 200 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) - 15,000 +15,000   

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
๑๕. การติดตามและประเมินผล : 
      - ประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการประชุมทันที โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการประชุม 
  - ติดตามผลหลังจาการนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา  
 

๑๖. ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการจัดการความรู คณะทัศนมาตรศาสตร 
 

๑๗. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา 

(ปงบประมาณ) 

ผลผลิต 
๑.อาจารยท่ีเขารวมโครงการจัดการความรู 

 
จํานวนอาจารยท่ีเขารวม
โครงการจัดการความรู 

 
12 คน 

 

๒๕62 

ผลลัพธ  
1. ดานการวิจัย 

1) โครงรางการวิจัย 
2) การเสริมสรางสุขภาพท่ีดีของคณาจารยใน

คณะทัศนมาตรศาสตร 
3) ระดับความเครียดของคณาจารยในคณะ

ทัศนมาตรศาสตร 

 
 
1. จํานวนโครงรางการวิจัย 
2. ระยะเวลาในการออก

กําลังกายของอาจารย 
3. ระดับความเครียด 

(ST5) จากแบบประเมิน
ความเครียดของกรม
สุขภาพจิต 

 
 

2 ฉบับ 
30-60 
นาที/วัน 
0=เครียด

นอย 

2. ดานการเรียนการสอน 
1. คณาจารยไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตร

ศาสตร 

 
1. ระดับความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับวิธีทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาใน

คณะทัศนมาตรศาสตร 

ระดับ 3.55 
 

 
 
 
 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (แผนการดําเนินงาน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการเรียนการสอน 

องคความรูท่ีจําเปน(K) : วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร   

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ ๙๐ 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 
-ก า ร ห า ป ร ะ เ ด็ น คํ า ถ า ม แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรูในเรื่องการเรียนการ
สอน 
 
 
-จัดตั้ง คณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
ก.ค. ๖1 – 
ก.พ. ๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ข อ ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น
คํ า ถ า ม แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรูใน
เรื่ องการเรียนการ
สอน 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
-ประเด็น/หัวขอ  ท่ี
ตองการแลกเปลี่ยน
ความรู 
 
 
- มีคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู
อยางนอย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและ
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย  

 
 
ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 
 
-ขอสรุปวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
- ไดขอสรุปวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ท่ีเคยใชในอดีต  
- มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมอยางนอย 
50% 

 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู 

 
พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 
-ความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมใน
การพัฒนา รูปแบบ
การประเมินผล 
 

 
-ความรู ทักษะ 
และประสบการณ 
ใหมท่ีจะในการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผล 
 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๔. การเขาถึงความรู 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร หรือ web 
site  

 
มิ.ย.๖2 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร หรือ web 
site 
 

 
- มีเอกสารเผยแพร 
ท่ัวถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนําความรู
ไปใช 

 
มิ.ย.๖2 

 
จํานวนวิชาท่ีทดลอง
ปรับใชวิธีการ
ประเมินผลแบบตางๆ   

 
๒  รายวิชาท่ีปรับ
ใชองคความรู 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (แผนการดําเนินงาน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

ดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดเขาถึงงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

รอยละของผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

พัฒนากระบวนการทํางานดานวิจัย 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการวิจัย 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและบริหารชีวิต 

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 

-ทําการสํารวจระดับองคความรูของคณาจารยท่ีมี

เก่ียวกับการทําวิจัย 

 

 

ก.ค. ๖1 – 
กพ. ๖2 

 

-รายการระดับ 

องคความรูของ 

อาจารยท่ีมีเก่ียว 

กับการทําวิจัย 

 

-ขอมูลระดับองค

ความรู ของ

อาจารย 

ท่ีมีเก่ียวกับการ  

การทําวิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

 จัดตั้งคณะกรรมการ 

 

-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

-มีคณะกรรมการฯ 

 

-จัดประชุม 

แลกเปลีย่นเรียนรู 

-มีคณะกรรม การ

ดําเนินงาน 

 -มีการจัดประ ชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางนอย 3 ครั้ง 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

คณาจารยใน

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

KM 

คณะกรรมการ 

KM 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีไดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย 

 

 

-คณะกรรมการ KM และผูใช KM ประชุม 

แลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช 

 

 

ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 

 

-เอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

 

 

-รอยละของ

คณาจารย

ผูเขารวมประชุม 

 

 

-มีเอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

-มีอาจารยเขารวม

กิจกรรมอยาง  

-รอยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 

-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 

 -ความรู ทักษะ 

และประสบการณ 

ใหมในการวิจัย 

 

-ความรูและความ

เขาใจในการทํางาน

วิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

๔. การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสาร เผยแพร / web site  

 

มิ.ย.๖2 

 

จํานวนเอกสาร 

เผยแพร หรือ 

web site 

 

มีเอกสารเผยแพร

ท่ัวถึง หรือ web 

site 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

 

๕. การเรียนรู 

นําความรูไปแนะนําใหกับอาจารยใหมท่ี 

สนใจในการทําวิจัย 

 

 

มิ.ย.๖๑ 

 

ผลงานการทําวิจัย 

 

อยางนอย ๕% 

ของอาจารย

ท้ังหมด 

 

คณาจารยใน

คณะ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 



 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  3  เดือน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการเรียนการสอน 

องคความรูท่ีจําเปน(K) : วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร   

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ ๙๐ 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหต ุ

๑. การคนหาความรู 
-การหาประเด็นคําถามและแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
ก.ค. ๖1 – 
ก.พ. ๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ขอสรุปประเด็น
คําถามและ
แลกเปลี่ยนความรูใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-แผนแนวปฏิบั ติ ท่ี
ชัดเจน 
 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
-ประเด็น/หัวขอ  ท่ี
ตองการแลกเปลี่ยน
ความรู 
 
 
-แผนแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
- มีคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู
อยางนอย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 
 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย  

 
 
ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 
 
-ขอสรุปวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
- ไดขอสรุปวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ท่ีเคยใชในอดีต  
- มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมอยางนอย 
50% 
 

 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู 

 
พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 
-ความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมใน
การพัฒนา รูปแบบ
การประเมินผล 
 

 
-ความรู ทักษะ 
และประสบการณ 
ใหมท่ีจะในการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผล 
 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร หรือ web site  

 
มิ.ย.๖2 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร หรือ web 
site 
 

 
- มีเอกสารเผยแพร 
ท่ัวถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนําความรูไป
ใช 

 
มิ.ย.๖2 

 
จํานวนวิชาท่ีทดลอง
ปรับใชวิธีการ
ประเมินผลแบบตางๆ   

 
๒  รายวิชาท่ีปรับ
ใชองคความรู 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

 
 
 

        



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  3  เดือน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

ดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดเขาถึงงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

รอยละของผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

พัฒนากระบวนการทํางานดานวิจัย 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการวิจัย 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การบริหารเวลาเพ่ือใหไดงานวิจัย 

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 

-ทําการสํารวจระดับองคความรูของ

คณาจารยท่ีมีเก่ียวกับการทําวิจัย 

 

 

 

-จัดตั้งคณะกรรมการ 

 

 

-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ก.ค. ๖1 – 
กพ. ๖2 

 

-รายการระดับ 

องคความรูของ 

อาจารยท่ีมีเก่ียว 

กับการทําวิจัย 

 

-มีคณะ

กรรมการฯ 

 

-จัดประชุม 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

-ขอมูลระดับองค

ความรูของ

อาจารยท่ีเก่ียว 

กับการการทํา

วิจัย 

-มีคณะกรรม 

การดําเนินงาน 

 

 -มีการจัดประ 

ชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางนอย 

3 ครั้ง 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีไดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย 

 

 

 

-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 

ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช 

 

 

ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 

 

-เอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

 

 

 

-รอยละของ

คณาจารย

ผูเขารวมประชุม 

 

 

-มีเอกสารการ

แนวทางการวิจัย 

-มีอาจารยเขา

รวมกิจกรรม

อยาง  

-รอยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 

-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง

ความรู 

 

พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 

 -ความรู ทักษะ 

และ

ประสบการณ 

ใหมในการวิจัย 

 

-ความรูและ

ความเขาใจใน

การทํางานวิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสาร เผยแพร / web site  

 

มิ.ย.๖2 

 

จํานวนเอกสาร 

เผยแพร หรือ 

web site 

 

มีเอกสารเผยแพร

ท่ัวถึง หรือ web 

site 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

๕. การเรียนรู 

นําความรูไปแนะนําใหกับอาจารยใหมท่ี 

สนใจในการทําวิจัย 

 

 

มิ.ย.๖๑ 

 

ผลงานการทํา

วิจัย 

 

อยางนอย ๕% 

ของอาจารย

ท้ังหมด 

 

คณาจารยใน

คณะ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  6  เดือน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการเรียนการสอน 

องคความรูท่ีจําเปน(K) : วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร   

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ ๙๐ 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหต ุ

๑. การคนหาความรู 
-การหาประเด็นคําถามและแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
ก.ค. ๖1 – 
ก.พ. ๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ขอสรุปประเด็น
คําถามและ
แลกเปลี่ยนความรูใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-แผนแนวปฏิบั ติ ท่ี
ชัดเจน 
 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
-ประเด็น/หัวขอ  ท่ี
ตองการแลกเปลี่ยน
ความรู 
 
 
-แผนแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
- มีคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู
อยางนอย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 
 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย  

 
 
ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 
 
-ขอสรุปวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
- ไดขอสรุปวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ท่ีเคยใชในอดีต  
- มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมอยางนอย 
50% 
 

 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู 

 
พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 
-ความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมใน
การพัฒนา รูปแบบ
การประเมินผล 
 

 
-ความรู ทักษะ 
และประสบการณ 
ใหมท่ีจะในการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผล 
 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร หรือ web site  

 
มิ.ย.๖2 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร หรือ web 
site 
 

 
- มีเอกสารเผยแพร 
ท่ัวถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนําความรูไป
ใช 

 
มิ.ย.๖2 

 
จํานวนวิชาท่ีทดลอง
ปรับใชวิธีการ
ประเมินผลแบบตางๆ   

 
๒  รายวิชาท่ีปรับ
ใชองคความรู 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

 
 
 

        



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  6  เดือน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

ดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดเขาถึงงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

รอยละของผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

พัฒนากระบวนการทํางานดานวิจัย 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการวิจัย 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การบริหารเวลาเพ่ือใหไดงานวิจัย 

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 

-ทําการสํารวจระดับองคความรูของ

คณาจารยท่ีมีเก่ียวกับการทําวิจัย 

 

 

 

-จัดตั้งคณะกรรมการ 

 

 

-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ก.ค. ๖1 – 
กพ. ๖2 

 

-รายการระดับ 

องคความรูของ 

อาจารยท่ีมีเก่ียว 

กับการทําวิจัย 

 

-มีคณะ

กรรมการฯ 

 

-จัดประชุม 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

-ขอมูลระดับองค

ความรูของ

อาจารยท่ีเก่ียว 

กับการการทํา

วิจัย 

-มีคณะกรรม 

การดําเนินงาน 

 

 -มีการจัดประ 

ชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางนอย 

3 ครั้ง 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีไดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย 

 

 

 

-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 

ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช 

 

 

ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 

 

-เอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

 

 

 

-รอยละของ

คณาจารย

ผูเขารวมประชุม 

 

 

-มีเอกสารการ

แนวทางการวิจัย 

-มีอาจารยเขา

รวมกิจกรรม

อยาง  

-รอยละ 50 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 

-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง

ความรู 

 

พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 

 -ความรู ทักษะ 

และ

ประสบการณ 

ใหมในการวิจัย 

 

-ความรูและ

ความเขาใจใน

การทํางานวิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสาร เผยแพร / web site  

 

มิ.ย.๖2 

 

จํานวนเอกสาร 

เผยแพร หรือ 

web site 

 

มีเอกสารเผยแพร

ท่ัวถึง หรือ web 

site 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

๕. การเรียนรู 

นําความรูไปแนะนําใหกับอาจารยใหมท่ี 

สนใจในการทําวิจัย 

 

 

มิ.ย.๖๑ 

 

ผลงานการทํา

วิจัย 

 

อยางนอย ๕% 

ของอาจารย

ท้ังหมด 

 

คณาจารยใน

คณะ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  9  เดือน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการเรียนการสอน 

องคความรูท่ีจําเปน(K) : วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร   

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ ๙๐ 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหต ุ

๑. การคนหาความรู 
-การหาประเด็นคําถามและแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
ก.ค. ๖1 – 
ก.พ. ๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ขอสรุปประเด็น
คําถามและ
แลกเปลี่ยนความรูใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-แผนแนวปฏิบั ติ ท่ี
ชัดเจน 
 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
-ประเด็น/หัวขอ  ท่ี
ตองการแลกเปลี่ยน
ความรู 
 
 
-แผนแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
- มีคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู
อยางนอย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 
 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย  

 
 
ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 
 
-ขอสรุปวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
- ไดขอสรุปวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ท่ีเคยใชในอดีต  
- มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมอยางนอย 
50% 
 

 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู 

 
พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 
-ความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมใน
การพัฒนา รูปแบบ
การประเมินผล 
 

 
-ความรู ทักษะ 
และประสบการณ 
ใหมท่ีจะในการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผล 
 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร หรือ web site  

 
มิ.ย.๖2 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร หรือ web 
site 
 

 
- มีเอกสารเผยแพร 
ท่ัวถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนําความรูไป
ใช 

 
มิ.ย.๖2 

 
จํานวนวิชาท่ีทดลอง
ปรับใชวิธีการ
ประเมินผลแบบตางๆ   

 
๒  รายวิชาท่ีปรับ
ใชองคความรู 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

 
 
 

        



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  9  เดือน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

ดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดเขาถึงงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

รอยละของผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

พัฒนากระบวนการทํางานดานวิจัย 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการวิจัย 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การบริหารเวลาเพ่ือใหไดงานวิจัย 

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 

-ทําการสํารวจระดับองคความรูของ

คณาจารยท่ีมีเก่ียวกับการทําวิจัย 

 

 

 

-จัดตั้งคณะกรรมการ 

 

 

-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ก.ค. ๖1 – 
กพ. ๖2 

 

-รายการระดับ 

องคความรูของ 

อาจารยท่ีมีเก่ียว 

กับการทําวิจัย 

 

-มีคณะ

กรรมการฯ 

 

-จัดประชุม 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

-ขอมูลระดับองค

ความรูของ

อาจารยท่ีเก่ียว 

กับการการทํา

วิจัย 

-มีคณะกรรม 

การดําเนินงาน 

 

 -มีการจัดประ 

ชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางนอย 

3 ครั้ง 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีไดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย 

 

 

 

-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 

ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช 

 

 

ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 

 

-เอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

 

 

 

-รอยละของ

คณาจารย

ผูเขารวมประชุม 

 

 

-มีเอกสารการ

แนวทางการวิจัย 

-มีอาจารยเขา

รวมกิจกรรม

อยาง  

-รอยละ 50 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 

-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง

ความรู 

 

พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 

 -ความรู ทักษะ 

และ

ประสบการณ 

ใหมในการวิจัย 

 

-ความรูและ

ความเขาใจใน

การทํางานวิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสาร เผยแพร / web site  

 

มิ.ย.๖2 

 

จํานวนเอกสาร 

เผยแพร หรือ 

web site 

 

มีเอกสารเผยแพร

ท่ัวถึง หรือ web 

site 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

๕. การเรียนรู 

นําความรูไปแนะนําใหกับอาจารยใหมท่ี 

สนใจในการทําวิจัย 

 

 

มิ.ย.๖๑ 

 

ผลงานการทํา

วิจัย 

 

อยางนอย ๕% 

ของอาจารย

ท้ังหมด 

 

คณาจารยใน

คณะ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  12  เดอืน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการเรียนการสอน 

องคความรูท่ีจําเปน(K) : วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร   

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ ๙๐ 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย
เหต ุ

๑. การคนหาความรู 
-การหาประเด็นคําถามและแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องการเรียนการสอน 
 
 
 
-จัดตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
ก.ค. ๖1 – 
ก.พ. ๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ขอสรุปประเด็น
คําถามและ
แลกเปลี่ยนความรูใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-แผนแนวปฏิบั ติ ท่ี
ชัดเจน 
 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
-ประเด็น/หัวขอ  ท่ี
ตองการแลกเปลี่ยน
ความรู 
 
 
-แผนแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 
 
- มีคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู
อยางนอย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 
 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย  

 
 
ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 
 
-ขอสรุปวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
- ไดขอสรุปวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ท่ีเคยใชในอดีต  
- มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมอยางนอย 
50% 
 

 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 
 
 ดําเนินการแลว 
 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู 

 
พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 
-ความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมใน
การพัฒนา รูปแบบ
การประเมินผล 
 

 
-ความรู ทักษะ 
และประสบการณ 
ใหมท่ีจะในการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผล 
 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร หรือ web site  

 
มิ.ย.๖2 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร หรือ web 
site 
 

 
- มีเอกสารเผยแพร 
ท่ัวถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
ยังไมได
ดําเนินการ 

 

๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 
ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนําความรูไป
ใช 

 
มิ.ย.๖2 

 
จํานวนวิชาท่ีทดลอง
ปรับใชวิธีการ
ประเมินผลแบบตางๆ   

 
๒  รายวิชาท่ีปรับ
ใชองคความรู 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 
 ดําเนินการแลว 
ยังไมได
ดําเนินการ 

 

 
 
 

        



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (ผล  12  เดอืน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

ดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดเขาถึงงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

รอยละของผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

พัฒนากระบวนการทํางานดานวิจัย 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการวิจัย 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและบริหารชีวิต 

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 

-ทําการสํารวจระดับองคความรูของ

คณาจารยท่ีมีเก่ียวกับการทําวิจัย 

 

 

 

-จัดตั้งคณะกรรมการ 

 

 

-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ก.ค. ๖1 – 
กพ. ๖2 

 

-รายการระดับ 

องคความรูของ 

อาจารยท่ีมีเก่ียว 

กับการทําวิจัย 

 

-มีคณะ

กรรมการฯ 

 

-จัดประชุม 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

-ขอมูลระดับองค

ความรูของ

อาจารยท่ีเก่ียว 

กับการการทํา

วิจัย 

-มีคณะกรรม 

การดําเนินงาน 

 

 -มีการจัดประ 

ชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางนอย 

3 ครั้ง 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีไดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย 

 

 

 

-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 

ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช 

 

 

ม.ค.๖2 – 
มิ.ย. ๖2 

 

 

-เอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

 

 

 

-รอยละของ

คณาจารย

ผูเขารวมประชุม 

 

 

-มีเอกสารการ

แนวทางการวิจัย 

-มีอาจารยเขา

รวมกิจกรรม

อยาง  

-รอยละ 50 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

 ดําเนินการแลว 

 ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 

-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรอง

ความรู 

 

พ.ย.๖1 – 
มิ.ย.๖2 

 

 -ความรู ทักษะ 

และ

ประสบการณ 

ใหมในการวิจัย 

 

-ความรูและ

ความเขาใจใน

การทํางานวิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

ยังไมได

ดําเนินการ 

 

๔. การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสาร เผยแพร / web site  

 

มิ.ย.๖2 

 

จํานวนเอกสาร 

เผยแพร หรือ 

web site 

 

มีเอกสารเผยแพร

ท่ัวถึง หรือ web 

site 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 

๕. การเรียนรู 

นําความรูไปแนะนําใหกับอาจารยใหมท่ี 

สนใจในการทําวิจัย 

 

 

มิ.ย.๖๑ 

 

ผลงานการทํา

วิจัย 

 

อยางนอย ๕% 

ของอาจารย

ท้ังหมด 

 

คณาจารยใน

คณะ 

 

คณะกรรมการ KM 

 

 ดําเนินการแลว 

ยังไมได

ดําเนินการ 

 

 



กําหนดการ 

โครงการการแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตร ประจําป 2561 

การแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตรดานการเรยีนการสอน 

หัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร” 

 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 10.00- 11.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- กําหนดหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําป 2561 

- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการ

สอน ประจําป 2561 

 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

เวลา 10.00- 12.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากวิทยากร 

 

วันท่ี 11 มกราคม 2562 

เวลา 12.30- 14.30 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- รวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

วิทยากรระหวางคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร 

 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 

เวลา 13.30- 15.30 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- ประเมินระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวน

วิชา 

- การพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดีในวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



กําหนดการ 

โครงการการแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตร ประจําป 2561 

การแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตรดานการวิจัย  

หัวขอ “แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและบริหารชีวิต” 

 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 11.00- 12.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- กําหนดหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ประจาํป 2561 

- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย 

ประจาํป 2561 

วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 

เวลา 13.30- 16.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- ทําการทดสอบระดับความเครียดของคณาจารยในคณะทัศนมาตรศาสตรกอน

บรรยาย จากแบบประเมินความเครียด (ST5) ของกรมสุขภาพจิต 

- แลกเปลี่ยนประสบการณแนวทางและเทคนิคการบรหิารเวลาในงานวิจัยและ

บริหารชีวิตจากวิทยากร  

วันท่ี 14 มกราคม 2562 

เวลา 13.30- 15.30 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- รวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

วิทยากรระหวางคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร 

- ทําการทดสอบระดับความเครียด (ST5) ของคณาจารยในคณะทัศนมาตร

ศาสตรหลังฟงบรรยายจากวิทยากร  

วันท่ี 15 มีนาคม 2562 

เวลา 10.00- 12.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- การพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดีในแนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัย

และบริหารชีวิต 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 1/2561 

วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี – 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การกําหนดหัวขอการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2561 
 ประธานฯ ขอใหคณาจารยทุกทานรวมกันเสนอหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน 
ประจําปการศึกษา 2561 
 อาจารยฐิติกา เกาะหมาน เสนอท่ีประชุม วาหลังจากท่ีไดจัดทําประกันคุณภาพหลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ไดพบปญหาเก่ียวของกับวิธีการทวนสอบในแตละกระบวนวิชา จึงเสนอใหท่ีประชุม
พิจารณาพิจารณาหัวขอวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร 



 อาจารยโชติกา พูลสนาม และอาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุลมีความเห็นสนับสนุนความเห็นของ
อาจารยฐิติกา เกาะหมาน เนื่องจากการเรียนการสอนจําเปนตองมีวิธีการทวนสอบท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีสามารถ
นําไปใชในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม เม่ือไมมีผูใดเสนอหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว  ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลง
มติเลือกหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2561 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 2/2561 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 1/2561 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 

1/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การกําหนดหัวขอการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2561 
 ประธานฯ ขอใหคณาจารยทุกทานรวมกันเสนอหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ประจําป
การศึกษา 2561 
 อาจารยดนัย ตันเกิดมงคล แจงท่ีประชุม วาการผลิตผลงานดานวิจัยของคณาจารยประจําคณะ
ทัศนมาตรศาสตรยังมีไมมากนัก จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาหัวขอ การเขียนโครงรางงานวิจัย เนื่องจากมี



ความเห็นวา การเขียนโครงรางงานวิจัยนาจะเปนพ้ืนฐานของการเริ่มตนการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย
ประจําคณะฯ  

อาจารยฐิติกา เกาะหมาน เสนอท่ีประชุม วาคณาจารยประจําคณะฯ มีภาระการสอนท่ีเยอะจึงไม
สามารถเริ่มผลิตผลงานวิจัยได ดังนั้นจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาหัวขอ แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลา
ในงานวิจัยและบริหารชีวิต 
 อาจารยโชติกา พูลสนาม และอาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุลมีความเห็นสนับสนุนความเห็นของ
อาจารยฐิติกา เกาะหมาน เนื่องจากหากอาจารยมีการบริหารหรือจัดสรรเวลาท่ีดี นาจะนําไปสูหนทางของการ
ผลิตผลงานวิจัยได  

มติท่ีประชุม เม่ือไมมีผูใดเสนอหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว  ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลง
มติเลือกหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2561 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 3/2561 

วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
9. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 

1. อาจารยภัทรกร ถาวรกสิวัฒนกุล 
2. อาจารยวิไลลักษณ พงษสุระ 
3. ผูชวยศาสตรจารย ดร. นพ. ฎฐเนศวร ลับเลิศลบ 
4. อาจารย ดร. พานิชย ยามชื่น 
   

รายนามผูติดประชุมอ่ืน 
1. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน  
2. อาจารยโชติกา พูลสนาม                               

 
รายนามผูไมมาประชุม 

1. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล  
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 2/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
2/2561 โดยไมมีขอแกไข 



วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ทดสอบระดับความเครียดของคณาจารยในคณะทัศนมาตรศาสตรกอนเขารวมประชุม 
 อาจารยนาตยา  ไชยเวียง  เลขานุการการจัดการความรู แจกแบบประเมินความเครียด (ST5) ของ
กรมสุขภาพจิต ใหแกคณาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร (เอกสารแนบหมายเลข  ๑)   
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 การแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตรดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2561 หัวขอ 
“แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและบริหารชีวิต”  
 ผูชวยศาสตรจารย ดร. นพ. ฎฐเนศวร ลับเลิศลบ อาจารยประจําประจําภาควิชาจุลชีววิทยาและอิม
มิวโนโลยี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเกียรติมาแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยและ
แนะนําเทคนิคการบริหารเวลาเพ่ือผลิตผลงานวิจัย รวมไปถึงสรางแรงจูงใจในการสรางงานวิจัยใหแก
คณาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง นอกจากนี้ผูชวยศาสตรจารย ดร. นพ. ฎฐเนศวร 
ลับเลิศลบ ยังเสนอแนะเทรนดใหมในการวิจัยในอนาคตทางดานจักษุวิทยาเพ่ือเปนแนวคิดใหแกคณาจารย
คณะทัศนมาตรศาสตร 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



 

แบบประเมินความเครยีด  (ST- ๕) 

 
         ความเครียดเกิดข้ึนไดกับทุกคน สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดมีหลายอยาง เชน รายไดท่ีไมเพียงพอ 

หนี้สิน ภัยพิบัติตางๆ ท่ีทําใหเกิดความสูญเสีย ความเจ็บปวย เปนตน ความเครียดมีท้ังประโยชนและโทษ หาก

มากเกินไปจะเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจของทานไดขอใหทานลองประเมินตนเองโดยใหคะแนน ๐- ๓ ท่ี

ตรงกับความรูสึกของทาน 

                คะแนน   ๐   หมายถึง     เปนนอยมากหรือแทบไมมี 

                คะแนน   ๑   หมายถึง     เปนบางครั้ง 

                 คะแนน  ๒   หมายถึง     เปนบอยครั้ง 

                 คะแนน  ๓   หมายถึง     เปนประจํา 

 

ขอท่ี 

 

อาการหรือความรูสึกท่ีเกิดในระยะ 

๒ - ๔ สัปดาห 

คะแนน 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก     

๒ มีสมาธินอยลง     

๓ หงุดหงิด / กระวนกระวาย / วาวุนใจ     

๔ รูสึกเบื่อ เซ็ง     

๕ ไมอยากพบปะผูคน     

คะแนนรวม  

 

การแปลผล 

คะแนน     ๐ – ๔     เครียดนอย 

คะแนน     ๕ – ๗     เครียดปานกลาง 

คะแนน     ๘ – ๙     เครียดมาก 

คะแนน    ๑๐ – ๑๕   เครียดมากท่ีสุด 

 

เอกสารแนบหมายเลข 1 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 4/2561 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
7. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
8. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 

1. อาจารยภัทรกร ถาวรกสิวัฒนกุล 
2. อาจารยวิไลลักษณ พงษสุระ 
3. อาจารยนิศา ปานออน 
4. อาจารยพัชรินทร พลอยสิทธิ์ 
5. อาจารยฐิติภา เบญจพล 
   

รายนามผูไมมาประชุม 
1. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล  
2. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน  
3. อาจารยโชติกา พูลสนาม 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 3/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
3/2561 โดยไมมีขอแกไข 



วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตรดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 
2561 หัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร”  
 อาจารยนิศา ปานออน รองคณบดีฝายบริหารคณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ใหเกียรติมา
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการเรียนการสอนหัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ
ทัศนมาตรศาสตร” แนวทางการทวนสอบของคณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนการวัดผลการ
ทดสอบของนักศึกษาวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม หรือเปนการกระทําเพ่ือตรวจสอบวาขอสอบ
ในรายวิชาหรือการวัดผลดังกลาวสามารถท่ีจะสะทอนจุดประสงครายวิชาไดหรือไม โดยรวมคือการประเมินผล
ดวยขอสอบสามารถท่ีจะตรวจสอบไดท้ังสองทาง 

การทวนสอบเปนการสะทอนผลลัพธของการเรียนการสอน ถาการวัดผลการสอบมีประสิทธิภาพ มี
ความเหมาะสมก็จะสามารถบอกไดวาหลักสูตรเปนอยางไร มีประสิทธิภาพหรือไม สิ่งเหลานี้สามารถสะทอน
อาจารยผูสอนได ซ่ึงการทําใหการทวนสอบไดผลดีนั้น เราจําเปนตองมีการวัดผลท่ีถูกตองแมนยําตาม
วัตถุประสงค ทําใหอาจารยผูสอนตองพัฒนาตัวเองเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เม่ือรวมหลาย
องคประกอบเขาดวยกันจะนําไปสูการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

ดวยเหตุผลกลาวฯ คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นความสําคัญของการทวนสอบ
และคณะกรรมการหลักสูตรมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีใหมี
การทวนสอบจํานวน ๒๕% ของรายวิชาท้ังหมด โดยเม่ือทําครบ ๔ ป จะไดผลการทวนสอบท้ังหมด ๑๐๐% 
ท้ังนี้ผลการทวนสอบตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท้ัง ๕ ดาน ไดแก ๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒. 
ดานความรู ๓. ดานทักษะทางปญญา ๔. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕. ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท้ังนี้นั้น การทวนสอบตองถูก
รายงานตาม มอค.2 มคอ.3 และ มคอ.5/7 

ท้ังนี้ การทวนสอบของคณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตมีความหมายกวางกวาคณะ
ทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย การทวนสอบในท่ีนี้ประกอบไปดวยสองสวน ไดแก ๑. การ
ประชุมขอสอบ และ ๒. การประชุมเกรด ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

การประชุมขอสอบ ทําเพ่ือใหไดขอสอบท่ีมีความถูกตองท้ังในแงวิชาการ และภาษา มีผูทรงคุณวุฒิใน
รายวชิานั้นๆ ทําการตรวจการเฉลยขอสอบ และตรวจสอบวาขอสอบดังกลาวตรงกับวัตถุประสงคของรายวิชา
หรือไม (ตรงตาม มคอ.3) และขอสอบนั้นครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชานั้นๆ หรือไม 

การประชุมเกรด คือการตรวจความถูกตองของเกรดท่ีนักศึกษาไดรับรวมถึงความเหมาะสม โดยผู
ตรวจทานจะเปนอาจารยประจํารายวิชา หรือผูรับผิดชอบรายวิชาก็ได ท้ังนี้การประชุมเกรดนั้นดําเนินงาน
ภายใตคําถามวา ๑.เกรดรายวิชานั้นต่ําหรือสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว ๒. วิเคราะหความผิดปกติ และ
รายงานแนวทางแกไข และ ๓. เสนอแนวทางพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรแกผูเก่ียวของ 

นอกจากนี้มีกรณีตัวอยาง เชน รายวิชาประสาทสรีรวิทยาศาสตร มีนักศึกษาไดผลการประเมินเปน F 
จํานวน ๒๐% ของรายวิชา ดังนั้นจึงมีการประชุมผูสอบเพ่ือพิจารณาปญหาดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงความ
เปนไปไดพบวามีโอกาสท่ีทําใหนักศึกษาติด F ไดเนื่องจาก ๑. การสื่อสารและเทคนิคการสอนของอาจารย
ประจาํรายวิขา ๒. กระบวนการเรียนการสอนและธรรมชาติของรายวิชา และ ๓. ผลจากความไมตั้งใจและใส



ใจของตัวนักศึกษาเอง ท้ังนี้ผลการประชุมเสนอวาใหลองปรับสอบจากเดิมท่ีมีจํานวน ๒ ครั้ง เปน ๓ ครั้ง 
พบวาจํานวนนักศึกษาติด F นอยลง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



LOGO

อาจารย์นิศา ปานอ่อน
คณะทัศนมาตรศาสตร์
มหาวทิยาลัยรังสิต

แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

LOGOความหมายของการทวนสอบ 

LOGOความสําคญั? ของการทวนสอบ

สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ทางการจดัการเรียนการ
สอนของรายวิชา 

การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร

หลกัสูตรมปีระสิทธิภาพ

“การผลติบัณฑติทีม่ีคณุภาพ”

เพิม่ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน : 
พฒันาปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดกีว่าเดมิ 

เป็นประโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตร

เพิม่ผลการ
ประเมนิคุณภาพ
ประกันการศึกษา

LOGO
                การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ. 1)

สถาบนัการศึกษาตอ้งกาํหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบ
เพื่อยืนยนัว่านักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกดา้น
ตามที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน 

การทวนสอบระดบัรายวิชา 
การทวนสอบระดบัหลกัสูตร

เป็นส่วนหนึ่งของการประกนัคณุภาพการศึกษา 



LOGOการทวนสอบระดบัรายวชิา (มคอ. 2) LOGOการทวนสอบระดบัรายวชิา (มคอ. 3)

LOGOการทวนสอบระดบัรายวชิา (มคอ. 5) LOGOการทวนสอบระดบัรายวชิา (มคอ. 7)



LOGOผลการเรียนรู้ทีต่้องมกีารทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย ์ตรงต่อเวลา มุ่งมัน่ อดทน ความสนใจใคร่รู้ 

ฯลฯ
ความรู้ ความรู้ในวชิาชีพนั้นๆ ฯลฯ
ทักษะทางปัญญา การแกป้ัญหา การคิดสร้างสรรค ์การใชเ้หตุผล ฯลฯ
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ

ความรับผดิชอบ การทาํงานเป็นทีม การปรับตวั ฯลฯ

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ

LOGOกลไกการทวนสอบระดบัรายวชิา

LOGOการทวนสอบระดบัหลักสูตร

ดาํเนินการตรวจสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ทุกดา้น เพื่อประเมนิความสําเร็จของการผลิตบัณฑติทีม่คีุณภาพ 
โดยมีการประเมินจาก : 

• แหล่งฝึกงาน 
• ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
• บณัฑิตใหม่ 
• ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

เพือ่เป็นการพสิูจน์ว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในรายละเอียดหลกัสูตร

LOGOบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการทวนสอบ

การทวนสอบ ผู้สอน ผู้เรียน กรรมการบริหาร
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑติ ผู้ใช้บัณฑติ

การเรียนการสอน
    

การประเมนิผล
  

การพฒันา
หลักสูตร     



LOGOการทวนสอบระดบัหลักสูตร

ใหห้ลกัสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบั
หลกัสูตร ซึ่งประกอบดว้ย
 กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

• (อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตร + อาจารยป์ระจาํ + อาจารยท์ี่มาจากการแต่งตั้ง)

 กรรมการจากอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตร
 กรรมการผูท้รงคุณวฒุินอกหลกัสูตร (ตามแต่ละวชิาชีพกาํหนด)

LOGO

LOGOการทวนสอบระดบัหลักสูตร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัหลักสูตร
 กาํหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาํเร็จของการผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ
 กาํหนดปฏิทินการดาํเนินงานการทวนสอบประจาํปีการศึกษา ที่มีผูส้าํเร็จการศึกษา โดย

กาํหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตอ้งดาํเนินการ
 กาํหนดขอ้มูล แหล่งขอ้มูล และผูใ้หข้อ้มูล ที่ตอ้งเกบ็รวบรวมและแจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ

เอการเตรียมพร้อม ไดแ้ก่ รายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร แหล่งฝึกปฏิบตัิ ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูม้ีส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษาและ
การปฏิบตัิงานของบณัฑิตหลงัสาํเร็จการศึกษา

 การดาํเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาํหนดไว้
 จดัทาํรายงานผลการทวนสอบประจาํปีการศึกษาต่อหลกัสูตร/ภาควชิา/คณะวชิา

LOGOระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา



LOGOตารางการจดัประชุม / ปีการศึกษา LOGOการทวนสอบระดบัหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

ประชุมข้อสอบ
ความถูกตอ้ง
 หลกัการออกขอ้สอบ
 เฉลย

ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
รายวชิา (กาํหนดใน มคอ.3)
ครอบคลุมรายละเอียดเนื้อหา

ของรายวชิาทั้งหมด

ประชุมเกรด
ความถูกตอ้ง
ความเหมาะสม

เลขานุการดาํเนินการแจ้ง อ.ผู้สอน
หรือผู้รับผดิชอบรายวิชา เพือ่
ดาํเนินการแก้ไข 

LOGOการทวนสอบระดบัหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

ข้อสอบที่ไม่ตรงตาม
วตัถุประสงค/์ไม่
ครอบคลุมเนื้อหาใน
รายวชิา (มคอ. 3)

วเิคราะห์ ทวนสอบ
ความผดิปกติ และ
รายงานแนวทางแกไ้ข

พฒันาและปรับปรุง
รายวชิา และหลักสูตร

LOGOการทวนสอบระดบัหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

เกรดรายวชิาที่ตํ่าหรือ
สูง กวา่เกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้

วเิคราะห์ ทวนสอบ
ความผดิปกติ และ
รายงานแนวทางแกไ้ข

พฒันาและปรับปรุง
รายวชิา และหลักสูตร



LOGO LOGOตัวอย่างที ่1ตวัอย่างที่ 1 

LOGO LOGO

ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3

ผลการทวนสอบ: ข้อสอบ

ขอ้สอบตรงตามวตัถุประสงค ์ของรายวชิา (มคอ.3)

ขอ้สอบครอบคลุมเนื้อหา ทั้งหมดของรายวชิา (มคอ.2)

แกไ้ขความถูกตอ้ง : แกค้าํผดิ และแกไ้ขโจทยใ์หต้รงตามหลกัการออกขอ้สอบ



LOGO

ท

LOGOเกิดอะไรขึน้ เดก็ตดิ F 20%  ????
เพราะ.... 
 อาจารยผ์ูส้อน ?
 กระบวนการเรียนการสอน ?
 เดก็ ?

ผลการประเมนิการสอนรายวชิา

ปีต่อมา  >>>  ปรับสอบ 3 ครั้ง  >>> ตดิ F ลดลง 

เช็คประวตัิผลการเรียนรายวชิาอื่นร่วมด้วย + แจ้ง
อาจารย์ทีป่รึกษา >>> เพือ่ปรึกษาหาแนวทางแก้ไข

LOGO

ท

ตวัอย่างที่ 2 LOGO

ท



LOGO

ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3

ผลการทวนสอบ : ข้อสอบ

ขอ้สอบตรงตามวตัถุประสงค ์ของรายวชิา (มคอ.3)

ข้อสอบ เกินเนื้อหา ทีร่ะบุในรายวชิา (มคอ.2)

แกไ้ขความถูกตอ้ง : แกค้าํผดิ และแกไ้ขโจทยใ์หต้รงตามหลกัการออกขอ้สอบ

LOGO
ข้อสอบ เกินเนื้อหา ที่ระบุในรายวชิา (มคอ.2)

กรรมการเสนอแนวทางแก้ไข

ปรับแก้ มคอ. 3 ลดเนื้อหา introduction 
โดยทีร่ายละเอียดยงัครอบคลุม มคอ.2

LOGOสรุปข้อดขีองการทวนสอบ

สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ทางการจดัการเรียนการ
สอนของรายวิชา 

การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร

หลกัสูตรมปีระสิทธิภาพ

“การผลติบัณฑติทีม่ีคณุภาพ”

เพิม่ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน : 
พฒันาปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดกีว่าเดมิ 

เป็นประโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตร

เพิม่ผลการ
ประเมนิคุณภาพ
ประกันการศึกษา

LOGO

www.themegallery.comg{tÇ~ çÉâ
ภาพจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรังสิต



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 5/2561 

วันท่ี 11 มกราคม 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 4/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
4/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การรวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนประสบการณจากวิทยากร
ระหวางคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร หัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ
ทัศนมาตรศาสตร”  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ไดเสนอแนะวิธีการทวนสอบท่ีใชในปจจุบัน โดยอาจารยฐิติกา 
เกาะหมาน เสนอวาปจจุบันการทวนสอบท่ีใชกันในวิชาป ๔ ถึง ปท่ี ๖ พิจารณาการผลการประเมินผลของ



นักศึกษาแตละคนวามีความสอดคลอยกับความตั้งใจในหองเรียนหรือไม และเปรียบเทียบกับผลการประเมินใน
รายวิชาอ่ืนๆ ในชั้นป นั้นๆ  

อาจารยนาตยา ไชยเวียง เสนอความเห็นเพ่ิมเติมวาวิชาพ้ืนฐานก็ใชวิธีเดียวกัน 
อาจารยธีระ โพยมทิพย เสนอวา เราควรจะทดลองนําสถิติบางชนิดมาใชในการทวนสอบหรือไม 

เนื่องจากวิธีท่ีใชคือดูความสัมพันธของขอมูล ดังนั้นมีสถิติบางตัวท่ีใชไดอยู 
อาจารยฐิติกา เกาะหมาน เสนอวา ถามีสถิติท่ีใชไดก็นาจะลองใชดู 
อาจารยธีระ โพยมทิพย จึงขอความรวมมือใหอาจารยนาตยา ไชยเวียงและผูชวยศาสตราจารย

ประพิณพันธ ศรีสวรรค สงผลคะแนนรายวิชามาใหทดลองวิเคราะหดวยสถิติท่ีใชศึกษาความสัมพันธ ดูและจะ
เสนอในการประชุมครั้งหนา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 14.30 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 6/2561 

วันท่ี 14 มกราคม 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 5/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
5/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ทดสอบระดับความเครียดของคณาจารยในคณะทัศนมาตรศาสตรหลังเขารวมประชุม 
 อาจารยนาตยา  ไชยเวียง  เลขานุการการจัดการความรู แจกแบบประเมินความเครียด (ST5) ของ
กรมสุขภาพจิต ใหแกคณาจารยคณะทัศนมาตรศาสตรทําการทดสอบ (เอกสารแนบหมายเลข  2) ผลการ
ทดสอบพบวา  คณาจารยคณะทัศนมาตรศาสตรมีระดับความเครียดเทากับ 0 เนื่องจากวาคณาจารยคณะ
ทัศนมาตรศาสตรมีแนวทางในการกําจัดความเครียดท่ีดีและถูกตอง ตัวอยางเชน 



 อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน เลือกใชวิธีการออกกําลังกายอยางนอย 30 นาทีตอวันในการลด
ความเครียดจากการทํางานในชีวิตประจําวัน 
 อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย เลือกใชวิธีการประกอบอาหารดวยวิธีตาง ๆ เพ่ือลดความเครียดใน
ชีวิตประจําวัน 
 อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร เลือกใชวิธีการศึกษาวรรณกรรมในสาขาตางๆ 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2 รวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนประสบการณจากวิทยากรระหวาง
คณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร หัวขอ “แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและ
บริหารชีวิต” 
 หลังการรับฟงบรรยายจากผูชวยศาสตรจารย ดร. นพ. ฎฐเนศวร ลับเลิศลบ แลวนั้น คณาจารย
ประจําคณะทัศนมาตรศาสตรหลายทานไดนําเทคนิคตางๆมาใชในการบริหารเวลาของตนเอง สงผลใหอาจารย
แตละมีเวลาวางในแตละวันเพ่ิมมากข้ึน ฉะนั้นจึงสามารถนําเวลาวางเหลานั้นมาบริหารจัดการเพ่ือสรางชิ้น
งานวิจัยไดหลายฉบับ โดยขอใหอาจารยผูท่ีสามารถสรางผลงานมาเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



 

แบบประเมินความเครยีด  (ST- ๕) 

 
         ความเครียดเกิดข้ึนไดกับทุกคน สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดมีหลายอยาง เชน รายไดท่ีไมเพียงพอ 

หนี้สิน ภัยพิบัติตางๆ ท่ีทําใหเกิดความสูญเสีย ความเจ็บปวย เปนตน ความเครียดมีท้ังประโยชนและโทษ หาก

มากเกินไปจะเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจของทานไดขอใหทานลองประเมินตนเองโดยใหคะแนน ๐- ๓ ท่ี

ตรงกับความรูสึกของทาน 

                คะแนน   ๐   หมายถึง     เปนนอยมากหรือแทบไมมี 

                คะแนน   ๑   หมายถึง     เปนบางครั้ง 

                 คะแนน  ๒   หมายถึง     เปนบอยครั้ง 

                 คะแนน  ๓   หมายถึง     เปนประจํา 

 

ขอท่ี 

 

อาการหรือความรูสึกท่ีเกิดในระยะ 

๒ - ๔ สัปดาห 

คะแนน 

๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก     

๒ มีสมาธินอยลง     

๓ หงุดหงิด / กระวนกระวาย / วาวุนใจ     

๔ รูสึกเบื่อ เซ็ง     

๕ ไมอยากพบปะผูคน     

คะแนนรวม  

 

การแปลผล 

คะแนน     ๐ – ๔     เครียดนอย 

คะแนน     ๕ – ๗     เครียดปานกลาง 

คะแนน     ๘ – ๙     เครียดมาก 

คะแนน    ๑๐ – ๑๕   เครียดมากท่ีสุด 

 

เอกสารแนบหมายเลข 2 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 7/2561 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 6/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
6/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การรวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนประสบการณจากวิทยากร
ระหวางคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร หัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ
ทัศนมาตรศาสตร”  
 อาจารยธีระ โพยมทิพย ไดนําเสนอขอมูลท่ีไดรับแกท่ีประชุม โดยการวิเคราะหท่ีใชคือการหา
ความสัมพันธของขอมูลแบบคู (Pearson’s correlation) ซ่ึงวิชาท่ีทดลองนําเสนอดังกลาวไดแก วิชาเภสัช
วิทยาท่ัวไป และเภสัชวิทยาทางจักษุ โดยเนื้อหาวิชาเภสัชวิทยาท่ัวไปจะเปนพ้ืนฐานของวิชาเภสัชวิทยาทาง



จักษุ ขอมูลดังกลาวเปนการติดตามในนักศึกษากลุมเดียวกัน ผลท่ีไดพบคาสัมประสิทธิ์ของเพียวสันคือ 0.771 
จึงทดลองหาความสัมพันธเชิงเสนของขอมูลดังกลาว 

กําหนดใหวิชาท่ีเปน pre-required course คือ เภสัชวิทยาท่ัวไป เปนตัวแปรตน (independent 
variables, fixed variable) และกําหนดใหวิชาเภสัชวิทยาทางจักษุเปนตัวแปรตาม (dependent variable) 
ซ่ึงกอนท่ีจะทดลองใชวิธีการดังกลาวทําการทดสอบ Shapiro-Wilk test  เพ่ือตรวจสอบการกระจายปกติของ
ขอมูล พบวาขอมูลเปนการกระจายปกติท้ังสองรายวิชา จึงทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน ไดคา 
Adjust-R2 คือ 59.5% ผลทดสอบ Model Significant ท่ี p < 0.05 ดวย ANOVA ดังนั้นจึงได จากขอมูล
เราเราสามารถสรางสมการทํานายไดวา Ocular Phar’ = 5.957 + 0.944 (Gen_Phar) โดยเม่ือทําการ
แปลงคะแนนเปน Z-score พบวาตัวคะแนนวิชา Gen_Phar มีผลกระทบตอคะแนน Ocular Phar ถึง 
77.1%  ผลการสราง histogram ของ residual ใหผล normal distribution ดังนั้น จึงสามารถอนุมานไดวา
นักศึกษาไดคะแนนในการสอบท้ังสองวิชาสมเหตุสมผลและสอดคลองกัน 

อาจารยนาตยา ไชยเวียง เสนอวาเราควรจะทําการทวนสอบกับวิชาอ่ืนๆ ของนักศึกษาในเทอมนั้นๆ 
ดวย จึงถามท่ีประชุมวามีวิธีทดสอบไหม 

อาจารยธีระ โพยมทิพย ใหคําตอบวานาจะใชวิธีท่ีเรียกวา Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy (MSA) หรือ Bartlett test of Sphericity ซ่ึงเปนการทดสอบความสัมพันธของชุด
ขอมูล โดยวิธีการดังกลาวเปนหลักการเบื้องตนของการทํา Factor analysis จึงขอใหอาจารยธีระ ลองไปใช
วิธีการทดสอบดังกลาวมานําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 8/2561 

วันท่ี 15 มีนาคม 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 7/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
7/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 รวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนประสบการณจากวิทยากรระหวาง

คณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร หัวขอ “แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและ
บริหารชีวิต” 
 อาจารยนาตยา ไชยเวียง และ อาจารยธีระ โพยมทิพย กลาววา แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลา
ในงานวิจัย คือ เลือกใชชวงเวลาท่ีวางจากการสอนและเวลาวางตอนเย็นมาใชในการหาขอมูลการวิจัยใน



ฐานขอมูลวิจัยนานาชาติ อาทิเชน PubMed, ScienceDirect, Web of Science เปนตน เพ่ือใชในการ
ทํางานวิจัยประเภท meta-analysis  

ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค กลาววา แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัย 
คือ เลือกใชชวงเวลาท่ีวางจากการสอน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 9/2561 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 8/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
8/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การรวบรวมและประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนประสบการณจากวิทยากร
ระหวางคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตร หัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ
ทัศนมาตรศาสตร”  
 อาจารยธีระ โพยมทิพย ชี้แจงท่ีประชุม วาไดทําการทดลองทดสอบความสัมพันธดวย MSA และ 
Bartlett’s test ในชุดขอมูลท่ีประกอบดวยคะแนนของนักศึกษารายวิชาประสาทวิทยา วิชากายวิภาควิทยา 
และวิชาจุลชีววิทยาทางจักษุ ซ่ึงท้ังสามวิชาเปนวิชาท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี ๓ ไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 



๑/๒๕๖๑ พบวาชุดขอมูลมีความสัมพันธกัน คือ ผลฺ Bartlett test ให p < 0.05 และ ผล KMO ไดคา 
0.736 
          อาจารยโชติกา พูลสนาม เสนอวานาจะทดลองใชในวิชาอ่ืนๆ โดยแบงเปนกลุมวิชาบรรยาย และกลุม
วิชาปฏิบัติ โดยใหลองวิเคราะหดวยจํานวนวิชาท่ีมากข้ึนของแตละชั้นปวาชุดขอมูลยังคงมีความสัมพันธกัน
หรือไม 
          อาจารยฐิติกา เกาะหมาน เสนอวาจะทําการรวบรวมคะแนนของรายวิชาตางๆ ประมาณ ๑๐ วิชาและ
จะจัดสงใหอาจารยธีระ โพยมทิพย ลองวิเคราะหดู 
            อาจารยโชติกา พูลสนาม ชี้แจงเพ่ิมเติมวานอกจากใชวิธีการทางสถิติ แตเดิมเคยมีการเรียกนักศึกษา
มาสัมภาษณวาไดเรียนรูอะไรจากรายวิชาท่ีเรียน รวมไปถึงไดใหนักศึกษาลองประเมินการสอนดวย จึงเสนอวา
อยากใหอาจารยทุกทานไปลองสัมภาษณนักศึกษาดูวาไดรับความรูตรงกับวัตถุประสงคของรายวิชาไหม ซ่ึงจะ
เปนการประเมินวานักศึกษามีความรูตรงกับผลการสอบท่ีออกมาหรือไม 
            อาจารยทุกทานเห็นดวยและเสนอวานาใหลองในการศึกษาถัดไป คือ ๑/๒๕๖๒ ตอนนี้ขอใหทดลอง
ใชวิธีการทางสถิติควบคูกับการดูความตั้งใจของนักศึกษาในหองเรียนไปกอน  และขอใหอาจารยธีระ โพยม
ทิพย เตรียมขอมูลมาเสนอในท่ีประชุมครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 10/2561 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ณ หอง SKB 307 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 
--------------------------------------------- 

รายนามผูมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยอัครพนธ วัชรพลากร     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ 
4. อาจารยชลธพรรณ ทองคุม     กรรมการ  
5. อาจารย ภญ. ดร. อารยา  ศุภวัฒน    กรรมการ 
6. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
7. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร     กรรมการ 
8. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน      กรรมการ 
9. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
10.อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
11. อาจารยนาตยา ไชยเวียง                           กรรมการและเลขานุการ 
12. อาจารยธีระ โพยมทิพย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 9/2561 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 
9/2561 โดยไมมีขอแกไข 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 แนวปฏิบัติท่ีดีในดานการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย 

 เพ่ือใหกระบวนการทํางานดานการวิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ คณะทัศนมาตรศาสตร จึงกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในดานการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย ตามคูมือการ
จัดการความรูคณะทัศนมาตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 



วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   - ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



แนวปฏิบัติของการทวนสอบท่ีดี 

 จากการท่ีคณะกรรมการไดแลกเปลี่ยนความคิด และทดลองดูรูปแบบการทวนสอบชนิดตางๆ ท้ัง

ท่ีใชสถิติและไมใชสถิติสามารถเสนอแนวทางพ่ึงระวังและพิจารณาไดดังตอไปนี้  

๑. การใชสถิติเปนวิธีท่ีดีและเปนการสรางหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของ

การประเมินผล ทวาผูนําสถิติมาใชจําเปนตองมีความรูความเขาใจในระดับหนึ่ง เพ่ือใหสามารถ

เลือกการวิเคราะหได ถูกตอง อยางไรก็ตาม จากการท่ีคณะกรรมการไดรวบรวมผลการ

ประเมินผลการเรียนการสอนของคณะทัศนมาตรศาสตรมาพิจารณา ขอแนะนําผูนําไปใชวา ควร

จะพิจารณาการทวนสอบดวยคะแนนดิบมากกวาการใชผลการเรียนเปนเกรด ซ่ึงจะทําใหเลือกใช

สถิติไดงายกวาการใชเกรดรายวิชาของนักศึกษา  

๒. แนะนําใหผูรับหลักสูตรท่ีสนใจการทวนสอบดวยวิธีการทางสถิติ พิจารณาเลือกใชตามเนื้อหาและ

บริบทของรายวิชา เชน การเลือกหาความสัมพันธดวยวิธี Correlation ในกลุมวิชาลักษณะ

เดียวกันในเทอมเดียวกัน หรือหาความสัมพันธของชุดขอมูลดวยวิธี KMO  

๓. นอกจากจะใชวิธีการทางสถิติแลวนั้น ระหวางเรียน ผูสอนสามารถใหนักศึกษาทํา Pre-test และ 

Post-test แลวนําผลคะแนนท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบได  

๔. การสัมภาษณนักศึกษาสามารถนํามาใชควบคูกับการทวนสอบวิธีอ่ืนๆได เพ่ือเปนการเช็คความ

ถูกตองของกระบวนการทวนสอบ   

๕. ปญหาประการสําคัญของการใชสถิติในการทวนสอบ บางครั้งอาจจะมีวิชาท่ีไดคาความสัมพันธท่ี

ไมสูงมาก เชน ประมาณ 0.3 ทวามีนัยสําคัญทางสถิติ ในกรณีนี้คณะกรรมการฯ ก็พบไดในบาง

รายวิชาของ Pre-required course จากการไดปรึกษาหารือกับคณาทานอ่ืนๆ ไดขอเสนอวา ให

ใชสถิตเปนสวนประกอบหนึ่งและใหลองสัมภาษณนักศึกษา เพ่ือหาเหตุผลรองรับ จะทําใหเปน

การทวนสอบท่ีมีประสิทธิ์ภาพ  

๖. คณาจารยสามารถจดบันทึกพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกับ

คะแนนสอบได ซ่ึงจะใชสถิติหรือไมก็ได วิธีการดังกลาวสามารถบอกผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได

ระดับหนึ่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวปฏิบัติของการจัดการเวลาท่ีดีเพ่ือนําไปสูการทําวิจัย 

๑. จากการประชุมคณาจารย การจัดการเวลาเพ่ือการทํางานวิจัยนั้นอันดับแรกคือตองมีการสราง

เปาหมายของงานวิจัยข้ึนมากกอน ในท่ีนี้ไดแก การอยากทํางานวิจัย (มี passion) เม่ือมีความ

อยากทําวิจัยแลว จะมีเวลาข้ึนมาเอง  

๒. เม่ือคณาจารยมีเปาประสงคท่ีตองการงานวิจัยแลว อันดับถัดมาคือหาสิ่งสนับสนุนใหอาจารย

อยากทําวิจัย ซ่ึงประเด็นดังกลาวตางตางกันไปตามแตละบุคคล อาทิเชน คณะมีโครงการ

สนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารตางประเทศ โดยออกคาใชจายใหเต็มจํานวน โครงการ

สนับสนุนการนําเสนอผลงานในตางประเทศโดยงบประมาณรายไดของคณะ หรือการจัดตั้งกลุม

วิจัยท่ีจะชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการทําวิจัยไปดวยกัน  

๓. พยายามสรางคานิยมองคกรใหเห็นถึงคาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

๔. ใหรางวัลสนับสนุนแกอาจารยผู ซ่ึงสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ  

๕. คณะฯ จัดประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละทานตามแหลงขอมูลตางๆ เชน 

Facebook คณะ เวปเพจประจําคณะ หรือแหลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๖. อาจารยผูซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานวิจัยจะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในการทํางานวิจัยใหแก

อาจารยผูท่ีเริ่มทํางานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการจัดการความรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ผลประเมินโครงการแลกเปล่ียนความรู 

เรื่อง “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร” 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

ณ หองพักอาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร ช้ัน 2 หอง 213 

 

ตอนท่ี 1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

- จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 12 คน แบงเปน เพศชาย 4 คน เพศหญิง 8 คน  

- สถานภาพผูตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตรสายวิชาการ   

 

ตอนท่ี 2 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ  

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

1.    กอนการประชุม คณาจารยมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชา 

1.83 0.39 2 

2.    หลังการประชุม คณาจารยมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชา 

3.00 0.00 3 

3.    เนื้อหาการประชุมมีความเหมาะสมและสามารถ

นําไปใชประโยชนในการเรยีนได 

3.58 0.51 4 

4.    เอกสารประกอบการประชุมความเหมาะสม  เขาใจ

งาย   

3.42 0.51 3 

5.    ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีในการการ

จัดประชุม 

3.42 0.51 3 

ตอนท่ี 3 สรุปขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

1.  ควรลองทํากรณีศึกษาเพ่ิมเติมแลวชี้แจงแนวคิดในท่ีประชุม 

2. ควรกระตุนบุคลากรใหเขารวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเกิดความหลายหลาย

ทางความคิด  อาจจะเลือกหัวขอท่ีมีความแปลกใหมนาสนใจ   

3. มีมาตรการสงเสริมการเขารวมกิจกรรม   

 



ผลประเมินโครงการแลกเปล่ียนความรู 

เรื่อง “แนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและบริหารชีวิต” 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

ณ หองประชุมคณะทัศนมาตรศาสตร ช้ัน 3 หอง 307 

 

ตอนท่ี 1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

- จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 12 คน แบงเปน เพศชาย 4 คน เพศหญิง 8 คน  

- สถานภาพผูตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตรสายวิชาการ   

 

ตอนท่ี 2 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ  

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

1.    กอนการประชุม คณาจารยสามารถบริหารเวลาไดดี

แคไหน 

1.83 0.39 2 

2.   หลังการประชุม คณาจารยสามารถบริหารเวลาไดดี

แคไหน 

3.25 0.45 3 

3.    เนื้อหาการประชุมมีความเหมาะสมและสามารถ

นําไปใชประโยชนในการสรางหัวขอวิจัยได 

3.75 0.62 4 

4.    เอกสารประกอบการประชุมความเหมาะสม  เขาใจ

งาย   

3.67 0.65 4 

5.    ผูบรรยาย บรรยายไดอยางเขาใจและไดรับความรู

เพ่ิม  

3.83 0.58 4 

6.    ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีในการจัด

ประชุม 

3.92 0.51 4 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอโครงการในปถัดไป   

1. ควรตอยอดโครงการนี้ใหเห็นผลเปนรูปธรรม   
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