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ฉบับปรับปรุง : มิถุนายน 2562 

 
แบบสรุปองค์ความรู้ (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

เป้าหมาย : ผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ไม่ต  ากว่า 4.50 คะแนน 

ขอบเขต : การประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้น าการเสวนา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร ฤทธิมนตรี 

ผู้บันทึกการเสวนา : นางสาวทาริกา จันทรานุช และนางสาวจันทร์จิรา น่าเยี่ยม 

ผู้ร่วมแลกเปลี ยนเรียนรู้ :  

ล าดับ ชื อ – สกุล หน่วยงาน 

1.  นายขวัญชัย สังข์สิงห์ สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ่ 

2.  นางกอบกาญจน์ รัตนพันธ์ สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ่ 

3.  นางสาวธวัลรัตน์ ทวีสุข สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ่ 

4.  นางสาวจุฑามาศ รอดสีเสน สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ่ 

5.  นางสาวรัตนภรณ์ คงแก้ว สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ่ 

6.  นางสาวสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ่ 

7.  นางอ้ึงอุรา ชูช่วย สนง.วข.นศ. พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

8.  นางสาวนลินี เพชรอาวุธ  สนง.วข.นศ. พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

9.  นางสาวศมล ปัตตานี สนง.วข.นศ. พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
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ประเด็นปัญหา :   

คะแนนประเมินผลการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินผลในช่วงเดือน
มิถุนายนของทุกปี ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย โดยปีการศึกษา 2561 มีคะแนนประเมินผลในภาพรวม
เท่ากับ 4.37 คะแนน 

 

ความรู้ที ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) :  

ผลจากการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรดังรายชื่อข้างต้น สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง
ซึ่งปรากฏเป็นเอกสารต่างๆ ซึ่งบุคลากรส านักงานวิทยาเขตฯ สามารถสืบค้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้ ดังนี้  

(1) คู่มือการประกันคุณภาพ  
(2) รายงานการประเมินผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2562  

 

ความรู้ที ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : 

ผลจากการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในกลุ่ม ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้
บุคลากรทั้ง 2 กลุ่มสามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานประกันคุณภาพ โดยความรู้ที่
ส าคัญซึ่งฝังอยู่ในตัวบุคคลประกอบด้วยดังนี้ 

(1) ทักษะในการใช้งาน Google Drive ซึ่งเป็นพ้ืนที่ออนไลน์ ตลอดจนการจัดท าโฟเดอร์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล 

(2) ทักษะการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจน
ทักษะในการประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แนวปฏิบัติที ดี :  

(1) การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในประจ าปี  

(2) การประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการใช้งาน Google Drive  

(3) การจัดท าแผนงานประจ าปี ที่มีการระบุกิจกรรมการด าเนินงาน ระดับค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
ต่างๆ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการทบทวนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา การน าเอาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาก าหนดแนวทางแก้ไข  

(4) จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ตามระบบงานประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

(5) การด าเนินการตามแผนงาน โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ Up Load ข้อมูลผลการด าเนินงานขึ้น
พ้ืนที่จัดเก็บบน Google Drive ตามแผนการอย่างเคร่งครัด 

(6) การจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินงาน และเลขานุการติดตามตรวจสอบข้อมูลบน 
Google Drive โดยผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าร่วมประชุมติดตาม ให้ข้อชี้แนะกรณีการปฏิบัติงาน
ต่างๆ มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนการที่ก าหนด หรือมีแนวโน้มที่ผลการดเนินงานไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

(7) การประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (รอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ รอบ 12 เดือน) 

(8) การเตรียมการและจัดท าเอกสาร (รูปเล่ม) เพื่อรับการตรวจประเมินประจ าปี ซึ่งก าหนดตรวจ
ประเมินช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี   
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วิธีการสู่ความส าเร็จ :  

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในให้ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรในกลุ่มงานมี
ความเห็นที่ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานบนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ดังนี้ 

(1) การก าหนดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเสียสละ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะการแก้ไขปัญหา สามารน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 

(2) การน าปัญหาที่เกิดข้ึนจากปีก่อนหน้า ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
มาพิจารณาและก าหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ 

(3) การจัดท าแผนการด าเนินงาน ตลอดจนการตัดสินใจต่างๆ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ด้วยการ
ใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม 

(4) และสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพจะประสบผลมากที่สุด คือ การให้
ความส าคัญจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตฯ   

 

 

 (.....ทาริกา  จันทรานุช......) 
ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 

26 / พฤศจิกายน / 2562 
 


