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แบบสรุปองคความรู (KNOWLEDGE CONCLUDE) 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

เปาหมาย : ผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ไมต่ํากวา ๔.๕๒ คะแนน 

ขอบเขต : การประยุกตและพัฒนานวัตกรรมสูการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูนําการเสวนา : นางพิชามญชุ  วัฒนสุข 

ผูบันทึกการเสวนา : นางสาวจุฑามาศ  รอดสีเสน  และ นางสกาวรัตน  แกวประดิษฐ 

ผูรวมแลกเปล่ียนเรียนรู :  

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงาน 

1.  นายขวัญชัย  สังขสิงห สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

2.  นางกอบกาญจน  รัตนพันธ สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

3.  นางสาวธวัลรัตน  ทวีสุข สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

4.  วาที่รอยตรีศภุชัย  ทองเพ็ง สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

5.  นางศิริรัตน  รักษศรีทอง สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

6.  นางสาวญาดา  คงชวย สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

7.  นางพรทิพย  ทองนุย สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

8.  นายปกรณ  ชวยเจริญ สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

9.  นางภัทราวดี  ทองมาลา สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

10.  นางสาววิรัณภัทร  ไชยพัฒนนราทร สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

11.  นางภัทรศิรินทร  สําลีนิล สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

12.  นางรัตนา  หยงสตาร สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

13.  นางสาวอําไพ  เขียนดวง สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงาน 

14.  นางสาวชาลิสา  คลังทรัพย สนง.วข.นศ. พื้นที่ไสใหญ 

 

 

ประเด็นปญหา : คะแนนประเมินผลการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลในชวง

เดือนมิถุนายนของทุกป ยังอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย โดยปการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนประเมินผลใน

ภาพรวม เทากับ ๔.๕ คะแนน 

 

ความรูที่ชัดแจง (EK : Explicit Knowledge) :   

 ผลจากการเสวนาแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรดังรายชื่อขางตน สามารถสรุปองคความรูที่ชัดแจง 

ซึ่งปรากฏเปนเอกสารตางๆ ซึ่งบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯ สามารถสืบคนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ 

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพได ดังนี้   

 (๑) คูมือการประกันคุณภาพ   

 (๒) รายงานการประเมินผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่องมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.  

 ๒๕๖๓ 

 

ความรูที่ฝงอยูในคน (TK : Tacit Knowledge) : 

 ผลจากการเสวนาแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรในกลุม ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีประสบการณดานการ 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และผูมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให 

บุคลากรท้ัง ๒ กลุมสามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในงานประกันคุณภาพ โดยความรูที่ 

สําคัญซึ่งฝงอยูในตัวบุคคลประกอบดวยดังนี้  

 (๑) ทักษะในการใชงาน Google Drive ซึ่งเปนพ้ืนที่ออนไลนตลอดจนการจัดทําโฟลเดอรอยางเปน 

ระบบ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและสืบคนขอมูล  พรอมทั้งสามารถแชรไฟล สําหรับไวเปนขอมูลในการ

ใชงานหรือทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

 (๒) ทักษะการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การวางแผนการจัดเก็บขอมูล ตลอดจน 

ทักษะในการประสานงานเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 



 
 

3 
 

RUTS KM KNOWLEDGE CONCLUDE  FORM | แบบฟอรมสรปุองคความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ฉบับปรบัปรุง : มิถุนายน 2562 

แนวปฏิบตัิท่ีดี :  

(1) การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพภายในประจําป   

(2) การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และสรางความรูความเขาใจการ 

เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการใชงาน Google Drive   

(3) การจัดทําแผนงานประจําป ท่ีมีการระบุกิจกรรมการดําเนินงาน ระดับคาเปาหมายของตัวบงชี้ 

ตางๆ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนการทบทวนการดําเนินงานในปที่ผานมา การนําเอาปญหาและ 

ขอเสนอแนะตางๆ มากําหนดแนวทางแกไข   

(4) จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลบน Google Drive ตามระบบงานประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  

(5) การดําเนินการตามแผนงาน โดยผูรับผิดชอบตัวบงชี้ Up Load ขอมูลผลการดําเนินงานขึ้นพื้นที่

จัดเก็บบน Google Drive ตามแผนการอยางเครงครัด  

(6) การจัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงาน และเลขานุการติดตามตรวจสอบขอมูลบน  Google 

Drive โดยผูบริหารระดับสูงตองเขารวมประชุมติดตาม ใหขอชี้แนะกรณีการปฏิบัติงาน ตางๆ มี

แนวโนมไมเปนไปตามแผนการที่กําหนด หรือมีแนวโนมที่ผลการดําเนินงานไมบรรลุคา เปาหมาย  

(7) การประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานผลการ

ดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รอบ ๖ เดือน ๙  

เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน)  

(8) การเตรียมการและจัดทําเอกสาร (รูปเลม) เพื่อรับการตรวจประเมินประจําป ซึ่งกําหนดตรวจ 

ประเมินชวงเดือนมิถุนายนของทุกป 

วธิีการสูความสําเร็จ :  

 การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในใหประสบผลสําเร็จนั้น บุคลากรในกลุมงานมี 

ความเห็นที่ไดขอสรุปรวมกันวา มีความจําเปนตองดําเนินงานบนหลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการ ดังนี้  

(1) การกําหนดบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีความเสียสละ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ให

มีทักษะการแกไขปญหา สามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกตใช  

(2) การนําปญหาที่เกิดขึ้นจากปกอนหนา ตลอดจนขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

มาพิจารณาและกําหนดเปนมาตรการปองกันปญหาอยางเปนระบบ  

(3) การจัดทําแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการตัดสินใจตางๆ บนพื้นฐานของขอเท็จจริง ดวยการ ใช

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยางเหมาะสม  
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(4) สิ่งที่สําคัญที่สุดที่การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพจะประสบผลมากที่สุด คอื การให 

ความสําคัญจากรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตฯ 

 

 

 (นางสาวจฑุามาศ  รอดสีเสน) 
ผูบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู CoP 

๒๔ / มีนาคม / ๒๕๖๔ 

 


