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คำนำ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ตระหนักและเล็งเห็น ถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอุดมศึกษา นโยบายและแผนการพัฒนาทุกระดับ ตลอดจนมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการความรู้ทุกหน่วยงานภายใน
ตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขต อันประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สานักงานรองอธิการบดี และสานักงานกีฬา โดยสาระสาคัญของการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ครอบคลุมประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน อันเป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารสรุ ปผลการด าเนิ นงานการจั ดการความรู้ มหาวิ ทยาลั ยการกี ฬาแห่ งชาติ วิ ทยาเขต
สุพรรณบุรี ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ ฉบับ นี้ มีส าระสาคัญ ประกอบด้ว ย ความสาคัญ และความเป็น มาในการ
จัดการความรู้ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และผลการดาเนินงานจากการจัดการความรู้ ของหน่ว ยงาน
ภายใน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งรวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๓ ประเด็น ๘ เรื่อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดาเนินการจัดการความรู้ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต และการวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติสืบไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการโครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ ควำมสำคัญและควำมเป็นมำในกำรจัดกำรควำมรู้

๑

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้
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ส่วนที่ ๓ ผลกำรดำเนินงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้
 ประเด็นที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
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 ประเด็นที่ ๓ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 ผลการประเมินการนาองค์ความรู้ไปใช้
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ภำคผนวก
 คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ส่วนที่ ๑
ความสาคัญและความเป็นมาในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏใน
มาตราที่ ๘ “การศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ” ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ ๓ คือ“แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมแห่งความรู้”ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยเรียนรู้กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้โดย
มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบเพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวมการจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัย การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น สาหรับเกณฑ์การประเมินมีดังนี้
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ มหาวิทยาลัยควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญหรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการเพื่อนามาใช้ในการกาหนด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วยรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/
คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี/ ผู้อานวยการ/ หัวหน้างานที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

๑.๓ มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้น
๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่น ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยมุ่งเน้น
๒.๒ มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนักศึกษาในแต่ละคณะหรือสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๓.๑ มหาวิทยาลัย ควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอื่นๆที่ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรม
อย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมดังกล่าว
๓.๒ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น
การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณเวลาสถานที่
๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๔.๑ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
๔.๒ ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒

๔.๓ ควรมีการจัดพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
๕. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๕.๑ ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
๕.๒ ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆและติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๕.๓ มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
๕.๔ ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการบริหารจัดการ และกากับติดตามหน่วยงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน
จานวน ๕ หน่วยงาน ให้มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความรู้ของคณะ
อย่างน้อย ๒ ประเด็น ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และการจัดการความรู้ของสานักงานรองอธิการบดี และสานักงานกีฬา
อย่างน้อย ๑ ประเด็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนี้
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพ
ในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการความรู้แบบบูรณาการของทั้ง ๕
หน่วยงานภายในวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหาแนวทางการดาเนินงานเพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรและ
แผนการเรียนของทั้ง ๓ คณะ ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสาคัญของการพัฒนางานวิจัย จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าภาพ
ในการกากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวทาง
และรูปแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการค้นหาความรู้ตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อ ให้บุคลากรได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับ การเสนอ
หนังสือภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ในแนวทางเดียวกันและบทบาทด้านการส่งเสริมการกีฬา ซึ่งถือเป็นภารกิจ
เฉพาะทางของมหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษทางกีฬา ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้กาหนด
ประเด็นความรู้ เพื่อการจัดการความรู้ ดังนี้

๓

๑. ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
หน่วยงาน
ประเด็นความรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ แนวทางการสร้างนวัตกรรมทางศาสตร์การกีฬากับการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อการมีงานทา
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
๒. ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย
หน่วยงาน
ประเด็นความรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อการนาเสนอหรือการตีพิมพ์เผยแพร่
คณะศิลปศาสตร์
แนวทางการผลักดันให้บุคลากรสามารถจัดทาวิจัยแบบ R2R
คณะศึกษาศาสตร์
แนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียน
๓. ประเด็นความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
หน่วยงาน
ประเด็นองค์ความรู้
สานักงานรองอธิการบดี
รูปแบบการให้การบริการอาคารสถานที่
สานักงานกีฬา
แนวทางการจัดทาข้อมูลรายงานผลการแข่งขันกีฬา

๔

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับวิทยาเขต เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน
และได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานภายในดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการของหน่วยงาน โดยให้มีการกาหนด
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และแผนจัดการความรู้ ตามประเด็นความรู้ ภายใต้กรอบระยะเวลาดังนี้
ลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑
การบ่งชี้ความรู้
ขั้นตอนที่ ๒
การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้
๑.๑ แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
๑.๒ ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
๑.๓ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้
๒.๑ การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ ๑
๒.๒ การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ ๒
๒.๓ การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ ๓
หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้มากกว่า ๓ ครั้ง ตามความ
ต้องการและความเหมาะสม
รวบรวม จัดประเภท และหมวดหมู่ความรู้

ขั้นตอนที่ ๓
การรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ ๔
๔.๑ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในแต่ละประเภท
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และหมวดหมู่
และกลั่นองค์ความรู้
๔.๒ วิพากษ์ความถูกต้องของความรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ ๕
๕.๑ จัดทาคู่มือและเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้
การเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
และถ่ายทอด
๕.๒ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
สู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๖
๖.๑ กลุ่มเป้าหมายนาความรูไ้ ปใช้
การสรุปผล
๖.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และสรุปผล
การนาไปใช้
การนาไปใช้

๕

กรอบระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงานจากการจัดการความรู้
ประเด็นที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ คณะ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กาหนดประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต แตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตของแต่ละคณะ
สรุปได้ดังนี้
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้องค์ความรู้เรื่องแนวทางการสร้างนวัตกรรมศาสตร์ทางการกีฬา
กับการเรียนการสอน ตามหัวข้อดังนี้
๑.๑.๑ แนวทางการสร้างนวัตกรรมศาสตร์ทางการกีฬากับการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน
- ขั้นออกแบบนวัตกรรม
- ขั้นสร้างและพัฒนานวัตกรรม
- ขั้นตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม
- ขั้นนานวัตกรรมไปทดลองใช้
- ขั้นประเมินผล
๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ ได้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อการมีงานทา ตามหัวข้อดังนี้
๑.๒.๑ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑.๒.๒ การจัดหลักสูตร
๑.๒.๓ การจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑
๑.๒.๔ นักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อการมีงานทา
๑.๒.๕ องค์ความรู้ที่ได้ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น “การพัฒนาคุณลักษณะเพื่อการมีงานทา”
๑.๓ คณะศึกษาศาสตร์ ได้องค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ตามหัวข้อดังนี้
๑.๓.๑ การสังเคราะห์เนื้อหาเทคนิคการสอนแบบ active learning ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน
คือ ขั้น ที่ ๑ ดาเนิน การเก็บ รวบรวมข้อมูล การจัดการสอนแบบ active learning ขั้นที่ ๒ จัด Knowledge
management เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และขั้นที่ ๓ สรุปผลการจัด
การสอนแบบ active learning
๑.๓.๒ วิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ประกอบด้วย ๓ ข้อ
คือ ออกแบบการเรียนแบบยืดหยุ่น การเรียนรู้เน้นประสบการณ์ การเรียนรู้เน้น ทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้เน้น
ปฏิสัมพันธ์ และการประเมินตามสภาพจริง

๗

ประเด็นที่ ๒ ด้านการวิจัย
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ คณะ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กาหนด
ประเด็นความรู้ด้านการวิจัยแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาการดาเนินงานด้านการวิจัยของแต่ละคณะ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการนาเสนอ
หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามหัวข้อดังนี้
๒.๑.๑ รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ บทความวิชาการ และ
บทความวิจัย
๒.๑.๒ ลักษณะสาคัญของบทความทางวิชาการ
๒.๑.๓ ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนนา ส่วนสาระสาคัญ
ของเรื่อง ส่วนสรุป และส่วนอ้างอิง
๒.๑.๔ รูปแบบและการจัดพิมพ์
๒.๑.๕ รายละเอียดของบทความ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานที่สังกัด และเนื้อหาประกอบ
๒.๒ คณะศิลปศาสตร์ ได้องค์ความรู้เรื่องแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัย “แนวทางการผลักดัน
ให้บุคลากรสามารถจัดทาวิจัยแบบ R2R” ตามหัวข้อดังนี้
๒.๒.๑ แนวคิดแบบ R2R
๒.๒.๒ องค์ประกอบของ R2R
๒.๒.๓ คุณลักษณะของ R2R
๒.๒.๔ ระเบียบวิธีวิจัย R2R สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย
๒.๒.๕ บุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องของ R2R
๒.๒.๕ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และความยั่งยืนของ R2R
๒.๓ คณะศึกษาศาสตร์ ได้องค์ความรู้เรื่องแนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อดังนี้
๒.๓.๑ ลักษณะสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๒.๒ ส่วนประกอบของโครงการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๒.๓ แนวทางการทาวิจัยในชั้นเรียนผู้ทาวิจัยต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดาเนินงานการวิจัย ประกอบด้วย ทาการสารวจปัญหา กาหนดปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา

๘

ประเด็นที่ ๓ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กาหนดประเด็นความรู้
ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ไว้ ๒ ประเด็น ซึ่งเป็นการดาเนินการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานรองอธิการบดี และสานักงานกีฬา สรุปได้ดังนี้
๓.๑ รูปแบบการให้การบริการอาคารสถานที่ ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงานรองอธิการบดี ตามหัวข้อดังนี้
๓.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการอาคารสถานที่
๓.๑.๒ แผนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และขอบเขตของงาน
๓.๑.๓ แผนการปฏิบัติงานบริการอาคารสถานที่ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และขอบเขตของงาน
๓.๑.๔ แผนการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และขอบเขตของงาน
๓.๑.๕ ความสาคัญของการบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) ประกอบด้วย
หลักการของการบริหารจัดการอาคารสถานที่ จานวน ๕ ข้อ และประโยชน์ของการบริหารจัดการอาคารสถานที่
จานวน ๙ ข้อ
๓.๑.๖ แนวปฏิบัติงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
คือ รายละเอียดสาระสาคัญของขอบเขตของงานอาคารสถานที่ (TOR)
๓.๑.๗ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙

๙

สรุปรายงานผลการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้ “รูปแบบการให้บริการอาคารสถานที่”

P

ขั้นเตรียมการ

๑. หัวหน้าสานักงานรองอธิการบดี
๒. เลขานุการสานักงานรองฯ
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
อาคารสถานที่

D

ขั้นตอนการดาเนินงาน

Pสานักงานรองอธิการบดี

๑. รับต้นเรื่องพิจารณา
๒. ประสานรายละเอียดกับ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

C

ฝ่าย,รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. ส่งเรื่องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
๔. เสนอรองอธิการบดีฯ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
บริการอาคารสถานที่ดาเนินการ
๖. สั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. บุคลากรภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(เจ้าของเรื่อง) ออกเลขจาก
ฝ่าย/คณะ/สานักงาน ที่ตนสังกัด
๒. สานักงานรองอธิการบดี
รับต้นเรื่องตรวจสอบ

A

การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
สานักงานรองอธิการบดีประชุมบุคลากรในสังกัดงานอาคารสถานที่ แต่งตั้ง
บุคคลปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เพื่อดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ให้ถูกหลักสุขาภิบาล การใช้อาคารสถานที่ การบริการ การอานวยความสะดวกแก่
ผู้มาติดต่อราชการ และการดูแลความเรียบร้อยภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๓. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
แบบฟอร์ม อค.๑
 ตรวจสอบสภาพจริง ประมาณราคา
แบบฟอร์มอค.๒
 ตรวจสอบวันและเวลาการขอใช้บริการ

๔. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
๕. รองอธิการบดีฯ พิจารณา/ลงนาม
๖. งานอาคารสถานที่ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินงาน

๑. หัวหน้าสานักงานรองอธิการบดี
๒. เลขานุการสานักงานรองฯ
- เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
อาคารสถานที่

๓. สรุปผลการดาเนินงาน
 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานอาคารสถานที่
รายงานผลการดาเนินการ
 สารวจรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
และรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้/คงเหลือ

๔. รายงานรองอธิการบดีฯ
๕. สานักงานรองฯ เก็บหลักฐาน
ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ : Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.tnsuspb.ac.th  หน่วยงานภายใน  สานักงานรองอธิการบดี  งานอาคารสถานที่

๑๐

๓.๒ แนวทางการจัดทาข้อมูลรายงานผลการแข่งขันกีฬา ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงานกีฬา ตามหัวข้อดังนี้
๓.๒.๑ ขั้นเตรียมการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดาเนินงานผู้ฝึกสอนกีฬา
โดยเป็นการจัดทาขอมูลรายงานผลการแข่งขันกีฬา
๓.๒.๒ ขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา ประกอบด้วยการรายงานข้อมูลผลการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติและในระดับนานาชาติ
๓.๒.๓ ขั้นการตรวจสอบและรับรองข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคต้นและภาคปลาย)
๓.๒.๔ ขั้นสรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ฝึกสอนกีฬา

๑๑

แนวทางการจัดทาข้อมูลรายงานผลการแข่งขันกีฬา

P
- คณะผู้บริหาร
- คณะกรรมการดาเนินงาน
- ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา

D
ผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา
- บันทึกหนังสือรายงานผลต่อวิทยาเขต โดยมี
ข้อมูล รูปภาพ เข้าร่วมการแข่งขัน ในรูปแบบ
หนังสือ หรือทางไลน์ของวิทยาเขต

C
สานักงานกีฬาฝ่ายจัดทาข้อมูล
- จัดสวัสดิการศึกษาแบบพิเศษ
- จัดทาประกาศนักกีฬาในโครงการ

A
- คณะผู้บริหาร
- คณะกรรมการดาเนินงาน
- สานักงานกีฬา

การจัดทาข้อมูลรายงานผลการแข่งขันกีฬา
ประชุมคณะกรรมภายในสานักงานกีฬา กลั่นกรองวางแผน
การรายงานผลการแข่งขันและการจัดเก็บข้อมูลผลงาน
ด้านกีฬา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อพิจารณา
จัดเตรีย มข้อ มูลผู้ฝึก สอนและผลงานนักกีฬา ประสาน
ผู้ฝึกสอนกีฬา เรื่องรายงานผลพร้อมกับรูปภาพในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อรวบรวมจัดทารายงานต่อวิทยาเขต
สุพ รรณบุ รี และรายงานผลต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ า
แห่งชาติ
การรายงานข้อมูลผลการแข่งขันกีฬาระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
- จัดทาหนังสือบันทึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ รายงานผลต่อวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตามกรอบระยะเวลาที่หนังสือขอตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
กาหนด

รวบรวมข้อมูลเข้าระบบ
- รวบรวมข้อมูลจากหนังสือบันทึกรายงานผลการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและในระดับนานาชาติ
- จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ
- จัดทาข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการวิทยาเขต และ
รายงานข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
จัดทาข้อมูล
จัดสวัสดิการการจัดการศึกษาแบบพิเศษ
จัดทาประกาศนักกีฬาในโครงการ
- ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา
- ตรวจสอบข้อมูลตามผลงานด้านกีฬา
- จัดทาข้อมูลเอกสารจัดสวัสดิการศึกษาแบบพิเศษ
- สรุปรายชือ่ นักกีฬาเสนอคณะกรรมการ
- แจ้งข้อมูลต่อวิทยาเขตเพื่อส่งข้อมูล
สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลต่อคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
- จัดทาประกาศจัดสวัสดิการศึกษาแบบพิเศษและ
จัดทาสวัสดิการตามโครงการให้แก่นกั ศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษทางกีฬา
- จัดทาเอกสารเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการงบประมาณ
การเงินกลั่นกรองข้อมูลนักกีฬา เพื่อจัดทาประกาศ
- แจ้งข้อมูลต่อคณะ ๓ คณะเพื่อรับทราบ

๑๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างเดือน
สค. ๒๕๖๒ ถึง กย. ๒๕๖๒
มค. – พค. ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างเดือน
สค. ๒๕๖๑ ถึง กย. ๒๕๖๒
ม.ค.– พค. ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ก่อนสอบ ภาคต้น
- ก่อนสอบ ภาคปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ก่อนสอบ ภาคต้น
- ก่อนสอบ ภาคปลาย

ผลการประเมินการนาองค์ความรู้ไปใช้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้สร้างเครื่องมือในการ
ประเมินการนาองค์ความรู้ไปใช้ โดยจัดทาเป็นแบบสอบถาม จานวน ๑๐ รายการคาถามเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
จากการนาองค์ความรู้ไปใช้ในภาพรวม และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการใช้งานองค์ความรู้ หรือมี
ความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ได้นาไปใช้ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ทาวิจัย อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานต่าง ๆ และผู้ฝึกสอนกีฬา แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดงผลด้วย
ค่าเฉลี่ย โดยกาหนดช่วงคะแนนของค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายความว่า มีความคิดเห็นหรือเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ได้กาหนดตัวเลขในตารางสรุปผลเพื่อแสดงถึงประเด็นองค์ความรู้ที่ได้มีการประเมินการนาไปใช้ดังนี้
เลข ๑ หมายถึง ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ของแต่ละคณะ
เลข ๒ หมายถึง ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย ของแต่ละคณะ
เลข ๓ หมายถึง ประเด็นความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เรื่อง รูปแบบการให้การบริการอาคารสถานที่ ซึง่ ดาเนินการโดยสานักงานรองอธิการบดี
เลข ๔ หมายถึง ประเด็นความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เรื่อง แนวทางการจัดทาข้อมูลรายงานผลการแข่งขันกีฬา ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานกีฬา

๑๓

สรุปผลการประเมินการนาองค์ความรู้ไปใช้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของทั้ง ๕ หน่วยงานภายใน ทุกหน่วยงาน
อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการประเมินการนาองค์ความรู้ไปใช้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายการประเมิน
๑. องค์ความรู้ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษร ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
๒.. องค์ความรู้ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการลาดับเนื้อหาที่ชัดเจนและ
ช่วยให้เข้าใจง่าย
๓. องค์ความรู้ที่จัดทาเป็นลายลักษณ์
อักษร ได้มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงและ
เข้าถึงได้ง่าย
๔. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ เป็นความรู้
และประสบการณ์ใหม่จากที่เคยได้รู้มา
๕. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ สามารถปรับ
ใช้กับหน่วยงานได้ในการปฏิบัติงานจริง
๖. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ ทาให้เกิดการ
เรียนรู้การทางานตามบทบาทหน้าที่
อย่างเป็นระบบ
๗. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ สามารถนามา
ต่อยอดการคิดสร้างสรรค์งานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘. องค์ความรู้ที่นาไปใช้ สามารถนาไป
ถ่ายทอดสู่ผู้เกีย่ วข้องและพัฒนางานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
๙. องค์ความรู้ที่ได้นาไปใช้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานสามรถปฏิบัติ
ตามพันธกิจได้สาเร็จยิ่งขึ้น
๑๐. คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การนาองค์ความรู้ไปใช้โดยรวม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
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