ก

บทสรุป
สาหรับผู้บริหาร
การจัดสัมมนาเครือขํายองค์กรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา
(Mini_UKM) ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู๎ ประสบการณ์ และการดําเนินการจัดการความรู๎ 2) เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ความรํวมมือเครือขํายการจัดการความรู๎ระหวํางสถาบันการศึกษาตํางๆ 3) เพื่อสนับสนุนการรํวมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู๎ ต ามหั ว ข๎ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ต ลอดจนการรั บ ฟั ง และเรี ย นรู๎ จ ากวิ ท ยากรผู๎ เ ชี่ ย วชาญ และ
4) เพื่อค๎นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การจัดสัมมนาครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข๎ารํวมทั้งสิ้น 28 แหํง ประกอบด๎วยผู๎บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น 218 คน การจัดกิจกรรม มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการ
บรรยายโดยวิทยากร ประกอบด๎วย 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อรองรับการก๎าวเข๎าสูํ
Asean Hamonization 2) การวางแผนเพื่อสร๎าง Road Map ของ KM เพื่อพัฒนา TQA เปิดประตูสูํ Asean
Hamonization 3) การพัฒ นาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบที่ส อง เป็นการแบํงกลุํ ม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ โดยแบํ ง เป็ น 2 กลุํ ม ใหญํ ๆ คื อ กลุํ ม ที่ 1 การจั ด การความรู๎ มื อ ใหมํ หั ด ขั บ กลุํ ม ที่ 2
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โดยแบํงเป็น 4 กลุํมยํอย ได๎แกํ 1) กรอบมาตรฐาน
ทางคุณวุฒิ TQF 2) การจัดการความรู๎ 3) การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และ 4) การสร๎างเครือขํายการ
ประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎พบวํา 1) แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิ
TQF คือ ผู๎บริหารให๎ความสําคัญ มีคูํมือ มีการอบรมและสร๎างความเข๎าใจ จัดตั้งคลินิกหลักสูตร พัฒนา
ระบบ และโปรแกรม การรายงานและประเมินผล 2) แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู๎คือ การถํายทอด
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การเปิดใจเรียนรู๎สิ่งใหมํ และเรียนรู๎ตลอดเวลา การมีสํวนรํวมและความรํวมมือ
จากผู๎เกี่ยวข๎อง การทํางานเป็นทีม การจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง การได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ บริหาร
การกําหนดประเด็นที่ชัดเจน และมีชํองทางการสื่ อสารที่ดีและครอบคลุ ม 3) แนวปฏิบัติที่ดีของการนํา
ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ คือ การกําหนดองค์ความรู๎ที่ชัดเจน การมีนักวิจัยพี่เลี้ยง การมีคลินิกนักวิจัย
การมีสํวนรํวมของชุมชน และหนํวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และ 4) แนวปฏิบัติที่ดีของการ
สร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ คือ มีการทําข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางสถาบัน มีแผนการดําเนิน
กิจกรรมรํวมกัน การมีสํวนรํวมในกิจกรรม การหมุนเวียนการเป็นเจ๎าภาพ การสร๎างระบบการสื่อสารระบบ
เครือขําย การจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การจัดทําฐานข๎อมูลการประกันคุณภาพ
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมสัมมนา ซึ่งมีผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 147 คน พบวํา
โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (x? = 4.03) ซึ่งมีความพึงพอใจตํอวิทยากรมากที่สุด (x? = 4.37)
รองลงมามีความพึงพอใจตํอสถานที่จัดสัมมนา (x? = 4.24)

ข

คานา
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได๎รับเกียรติเป็นเจ๎าภาพจัดงานสัมมนาเครือขํายองค์การเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2555 ณ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการทํองเที่ยว อาคาร “เทพรัตนสิริปภา” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได๎มีการ
ประชุ ม ในการเตรี ย มความพร๎ อ มในการปรั บ หั ว ข๎ อ ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ( Good
Practices) ของการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ในประเด็น 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2) การจัดการความรู๎ KM 3) การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์
และ 4) การสร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
การจัดงานครั้งนี้ได๎เป็นไปตามบันทึกข๎อตกลง “เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ
และตัว บํงชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได๎มีการดําเนินกิจกรรม ระหวําง
มหาวิทยาลั ย สูํ สถาบั น อุดมศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mini_UKM) อยํางตํอเนื่อง
มาแล๎ว 7 ครั้ง โดยมีลําดับในการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ๎าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และครั้ง
ที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการดําเนินการจัดประชุมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเครือขํายมา
อยํางตํอเนื่อง
มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี ขอขอบคุ ณ วิท ยากรทุก ทํ าน ผู๎ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละบุ คลากรของ
สถาบันการศึกษาที่เข๎ารํวมสัมมนาครั้งนี้ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ประสานงาน และบุคคลทุกฝ่ายที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ในการจัดสัมมนาเครือขํายฯ จนประสบความสําเร็จ
คุณประโยชน์ ที่ได๎รับในการจัดการความรู๎ ด๎วยกระบวนการอยํางเป็นระบบ จะนํามาซึ่งประโยชน์
คุ ณ คํ า สามารถนํ า ไปสานตํ อ ยุ ท ธศาสตร์ ข องแตํ ล ะสถาบั น บนเวที วิ ช าการ รวมถึ ง การพั ฒ นาได๎ อ ยํ า ง
มีประสิทธิภาพตํอไป
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บทที่ 1
บทนา
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได๎รับเกียรติเป็นเจ๎าภาพจัดงานสัมมนาเครือขํายองค์การเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2555
ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทํองเที่ยว อาคาร “เทพรัตนสิริปภา” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได๎
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นของการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2) การจัดการความรู๎
KM 3) การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และ 4) การสร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียน
การตรวจประเมินของ สมศ.
การจัดงานครั้งนี้ได๎เป็นไปตามบันทึกข๎อตกลง “เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ
และตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและได๎มีการดําเนินกิจกรรม
ระหวําง
มหาวิทยาลัยสูํสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mini_UKM) อยํางตํอเนื่อง
มาแล๎ว 7 ครั้ง โดยมีลําดับในการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ๎าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และครั้ง
ที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการดําเนินการจัดประชุมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเครือขําย
มาอยํางตํอเนื่อง
ดังนั้น เพื่อขยายผลการสร๎างเครือขํายการจัดการความรู๎ระหวํางมหาวิทยาลัยสูํสถาบันอุดมศึกษา
การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได๎เชิญผู๎บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน รวมผู๎เข๎ารํวม
การ
สัมมนาทั้งสิ้น จํานวน 218 คน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข๎ารํวมทั้งสิ้น 28 แหํง
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
จากสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆในปัจจุบันพบวํา ข๎อมูลขําวสารและองค์ความรู๎ในด๎านตํางๆ มีมากมาย
และหลากหลาย ทําให๎บุคคลทุกคนมีความจําเป็นต๎องพัฒนาตนเองให๎เป็นบุคคลที่รอบรู๎ และพัฒนาตนเองอยูํ
ตลอดเวลา (Long Life Learning) ทุกสถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู๎ (Knowledge
management - KM) คือ การรวบรวม สร๎าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช๎ความรู๎ในองค์กร โดย
พัฒนาระบบจาก ข๎อมูล ไปสูํ สารสนเทศ เพื่อให๎เกิด ความรู๎ และ ปัญญา ในที่สุด นํามาซึ่งโครงการเสวนา
สมาชิกเครือขํายจัดการความรู๎ระหวํางมหาวิทยาลัย (UKM) ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และ
ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร ที่ได๎สานสร๎าง UKM ขึ้นมาตั้งแตํปลายปี 2547 โดยได๎กําหนดเป็น
ข๎อตกลงรํวมกันวํา จะไมํมีการขยายเครือขํายตํอไป เนื่องจากถ๎ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก จะสํงผลตํอ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และมีผลตํอองค์ความรู๎ที่ได๎รับ โดยจะจัดเพียงหนึ่งวันครึ่งเทํานั้น แตํสมาชิก UKM
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สามารถขยายผลสร๎างเครือขํายตํอไปได๎ เชํน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได๎ตกลงรํวมกันเพื่อสร๎าง
“เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ภายหลังได๎
มีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข๎ารํวมด๎วย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ
และตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช๎ชื่อวํา “เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาฯ หรือ Mini_UKM ซึ่งได๎มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการขยายผลสูํ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับพระราชกฤษฎีกา วํา
ด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ มาตรา 11 สํวนราชการมีหน๎าที่พัฒนาความรู๎ในสํวนราชการ เพื่อให๎มีลักษณะเป็น
องค์การแหํงการเรียนรู๎อยํางสม่ําเสมอ โดยต๎องรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและสามารถประมวลผลความรู๎ในด๎านตําง ๆ
เพื่อนํามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต๎อง
สํงเสริมและพัฒนาความรู๎ความสามารถ สร๎างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข๎าราชการในสังกัดให๎เป็น
บุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู๎รํวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสํวนราชการให๎
สอดคล๎องกับการบริหารราชการให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ดังนั้น การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะชํวยสร๎างและเพิ่มคุณคํา
ให๎กับองค์การ สํงเสริมให๎เกิดการแสวงหา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการรวบรวม
จัดเก็บความรู๎ที่มีอยูํในตัวบุคลากร หรือหนํวยงานให๎เป็นระบบ และสามารถนําความรู๎นั้นมาปรับใช๎ได๎สะดวก
รวดเร็ว มีมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาระดับอุดมศึกษาตํอไป
1.2 โครงการ การจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 Mini_UKM
1.2.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได๎ทํา
บันทึกข๎อตกลง “เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาและได๎มีการดําเนินกิจกรรม เพื่อการขยายผลการสร๎างเครือขํายการจัดการคว ามรู๎
ระหวํ า งมหาวิ ท ยาลั ย สูํ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ( Mini_UKM)
อยํ า งตํ อ เนื่ อ งมาแล๎ ว 7 ครั้ ง โดยมี ลํ า ดั บ ในการหมุ น เวี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น เจ๎ า ภาพ ดั ง นี้
ครั้ ง ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย แมํ ฟ้ า หลวง ครั้ ง ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
และครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการดําเนินการจัดประชุมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมหาวิทยาลัย
เครือขํายมาอยํางตํอเนื่อง
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได๎รับเกียรติเป็นเจ๎าภาพจัดงานสัมมนาเครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 7-9 มีนาคม 2555 ณ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการทํองเที่ยว อาคาร“เทพรัตนสิริปภา”มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได๎ กําหนดหัวข๎อ
ในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู๎ จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในประเด็น ดังนี้ 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
TQF 2) การจัดการความรู๎ KM 3) การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และ 4) การสร๎างเครือขํายการประกัน
คุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
1.2.2 กาหนดจัดกิจกรรม
ระหวํางวันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555
1.2.3 สถานที่การจัดกิจกรรม
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทํองเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.2.4 หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
2) การจัดการความรู๎ KM
3) การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์
4) การสร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
1.2.5 วัตถุประสงค์
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ และการดําเนินการจัดการความรู๎
2) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรํวมมือเครือขํายการจัดการความรู๎ระหวํางสถาบันการศึกษา
ตํางๆ
3) เพื่อสนับสนุนการรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตามหัวข๎อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตลอดจนการรับฟัง
และเรียนรู๎จากวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ
4) เพื่อค๎นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
1.2.6 ผู้รับผิดชอบ
ศูน ย์ ก ารจั ด การความรู๎ โครงการจั ด ตั้ง กองการเจ๎า หน๎า ที่ และคณะกรรมการดํ าเนิ นงาน
โครงการสัมมนา เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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1.2.7 วิธีการดาเนินการ
1) แจ๎งให๎มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข๎ารํวมการสัมมนา คัดเลือกบุคลากรและสมัครเข๎ารํวม
กิจกรรม ทั้งนี้ต๎องคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับหัวข๎อ และมีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎ โดย
มหาวิทยาลัย สํงบุคลากรเข๎ารํวม กรณีไมํรํวมทัศนศึกษาดูงาน คําลงทะเบียนคนละ 1,000.- บาท และกรณี
เข๎ารํวมทัศนศึกษาดูงาน คําลงทะเบียนคนละ 4,800.- บาท
2) กําหนดแจ๎งรายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการสัมมนาเครือขํายฯ พร๎อมกลุํมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
3) กําหนดให๎มหาวิทยาลัยที่เข๎ารํวม ต๎องจัดทําบันทึกเรื่องเลํา ตามที่เลือกในแตํละหัวข๎อ
ทั้ง 4 หัวข๎อ คือ 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2) การจัดการความรู๎ KM 3) การนําผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน์ และ 4) การสร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ. และ
ให๎แตํละมหาวิทยาลัยจัดแบบบันทึกเรื่องเลํา สํงให๎มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมและประกอบการ
วางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนา
4) การประเมินโครงการจากแบบสอบถาม ทบทวนกํอนกิจกรรม (Before Action Review :
BAR), ทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review: AAR), ถอดบทเรียนหลังกิจกรรมการเรียนรู๎ (After
learning Review: ALR) และสัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan)
1.2.8 กลุ่มเป้าหมาย
ผู๎บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มหาวิทยาลัยยินดีเข๎ารํวม
โครงการในการสัมมนาเครือขําย จํานวนประมาณ 100 คน
1.2.9 วิทยากร
1) ศาสตราจารย์ นพ.กําจร ตติยกวี
2) รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา
3) ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
4) รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา
5) รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท๎วมสุข
6) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
1.2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูล ความรู๎ ประสบการณ์ และการดําเนินการจัดการความรู๎ ทั้ง 4 หัวข๎อ
2) เป็นการสนับสนุนและพัฒนาความรํ วมมือเครือขํายการจัดการความรู๎ระหวํางมหาวิทยาลัย
ในและนอกประเทศ
3) เป็นการสนับสนุนการรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตามหัวข๎อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตลอดจนการ
รับฟังและเรียนรู๎จากวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ
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4) ได๎แนวปฏิบัติที่ดีที่ได๎จากหัวข๎อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
5) มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือขํายได๎รับประโยชน์จากการทบทวนและการวางแผนความรํวมมือ
ของเครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ.2554 และ
ตํอเนื่องในอนาคต
6) เกิดเครือขํายการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น ตามองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
1.3 กาหนดการการสัมมนา
วันที่ 6 มีนาคม 2555
14.00-18.00 น.
การประชุมผู๎แทน มหาวิทยาลัยเครือขําย ในการจัดเตรียมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ Fa & Note)
วันที่ 7 มีนาคม 2555
08.00-09.00 น. :
ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. :
กลําวต๎อนรับ โดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.30-10.30 น. :
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อรองรับการก๎าวเข๎าสูํ Asean
Harmonization โดย รศ.นพ.กาจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
10.30-10.45 น. :
พักรับประทานอาหารวําง
10.45-11.15 น. :
การวางแผนเพื่อสร๎าง Road Map ของ KM เพื่อพัฒนา IQA เปิดประตูสูํ Asean
Harmonization โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.15-12.00 น. :
การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.00-13.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. :
กิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์การแบํงกลุํมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
13.30-18.00 น. :
แบํงกลุํมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กลุํมที่ 1 การจัดการความรู๎ “มือใหมํหัดขับ” โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วันที่ 7 มีนาคม 2555

18.00-22.00 น. :

กลุํมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข อดีตรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดการความรู๎ KM
ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3 การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดย ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.4 การสร๎างเครือขํายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจ
ประเมินของ สมศ.
ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดย รศ.ดร.กัลณกา สาธิตธาดารอง
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับประทานอาหารและกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์

วันที่ 8 มีนาคม 2555
08.30-11.30 น. :
นําเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของแตํละกลุํม โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
11.30-12.00 น. :
สรุปการประชุมสัมมนา/สํงมอบการเป็นเจ๎าภาพการจัด Mini UKM ครั้งที่ 9
และพิธีปิด
12.00-13.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. :
กลุํมที่ 1 City Tour และเดินทางกลับ
13.00 น :
กลุํมที่ 2 เดินทางไปรํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
พื้นที่ใกล๎เคียง พักค๎างคืนที่แขวงจําปาสัก
วันที่ 9 มีนาคม 2555
07.00-15.00 น. :
กลุํมที่ 2 รํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่แขวงจําปาสัก (ตํอ)
15.00-18.00 น. :
เดินทางกลับ
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บทที่ 2
ผลการจัดสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
2.1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ Asean Harmonization
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กําจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้บรรยาย
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา การรองรับการก้าวเข้าสู่ Asean ไว้ว่า
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มี 10 ประเทศ ประกอบด๎วย ไทย สิงคโปร์ อินโดนี เซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียตนาม ลาว พมํา กัมพูชา Asean พยายามที่จะรวมกลุํม โดยการเห็น
ตัวอยํางของสหภาพยุโรป ( European Union: EU)
2.1.1 กรอบข้อตกลงของ Asean
ผู๎นําอาเซียนได๎ตกลงรํวมกันที่จะจัดตั้งประชาอาเซียน (Asean Community) ให๎สําเร็จภายในปี
พ.ศ.2558 (คศ.2015) โดยมีจุดมุํงหมายที่จะบูรณาการความเป็นประชาคม Asean ในเสาหลักด๎านตําง ๆ
3 ด๎าน ดังนี้
1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)
2) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2.1.2 จุดเน้นของอาเซียน
คือ การสร๎ างอาเซีย นให๎เป็ นประชากรที่มีความเอื้ออาทรตํอกัน รํว มกันแบํงปัน มีวิสั ยทัศน์ และ
อัตลักษณ์เดียวกัน และเพื่อเป็นประชาคมเดียวกัน
2.1.3 วัตถุประสงค์ของ Asean
1) สํงเสริมความเข๎าใจอันดีระหวํางประเทศสมาชิก
2) ธํารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง
3) เสริมสร๎างเศรษฐกิจและความอยูํดีกินดีของประชาชน
4) พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
5) สํงเสริมความรํวมมือกับภายนอกและองค์การระหวํางประเทศตํางๆ
2.1.4 ความท้าทายและโอกาส
1) ระดับภูมิภาค
การทํา Mutual Recognition Arrangement (MRA)
2) ระดับประเทศ
(1) การเจรจาเปิดเสรีการค๎าบริการด๎านการศึกษา
(2) การเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
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3) ระดับสถาบัน
(1) การพัฒนาหลักสูตรให๎มีความเป็นสากล
(2) การพัฒนาบุคลากร
(3) ศักยภาพการวิจัยและการสร๎างองค์ความรู๎
(4) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ระดับกระทรวง
(1) มาตรฐานอุดมศึกษา
(2) การสํงเสรมการเคลื่อนย๎าย นักศึกษา อาจารย์และ นักวิจัย
(3) การแลกเปลี่ยนการเยือนเครือขํายพันธมิตรในประชาคมอาเซียน
2.1.5 ทิศทางของอุดมศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

อิทธิพลของการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
การเคลื่อนย๎ายแรงงานโดยเสรี
การยอมรับในมาตรฐานการศึกษาและปฏิญญารํวมกัน
การยอมรับคุณสมบัติของบริการวิชาชีพรํวมกัน
การให๎บริการการศึกษาโดยเสรี
การศึกษาข๎ามพรมแดน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ

2.1.6 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) กับการเตรียมการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาพปัจจุบันและอนาคต
การเปลี่ยนแปลงประชากร
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต
การกระจายอํานาจการปกครอง
การจัดการความขัดแย๎งและความรุนแรง
เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
เศรษฐกิจพอเพียง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทิศทางและนโยบายของแผนฯ
รอยตํอกับการศึกษาระดับอื่น
การแก๎ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บทบาทในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
การเงินอุดมศึกษา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
การพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎
โครงสร๎างพื้นฐานการเรียนรู๎

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 สกอ. ตระหนัก
ดีถึง หน๎ าที่ใ นการจั ดทํ าข๎ อเสนอนโยบายมาตรฐานการอุ ดมศึ กษา และแผนพัฒ นาการอุด มศึ กษา โดยมี
เป้าหมายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่
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มีคุณภาพสูํ ตลาดแรงงาน และพัฒ นาศั กยภาพอุ ดมศึ กษาในการสร๎ างความรู๎และนวัต กรรม เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท๎องถิ่นไทย
โดยใช๎กลไกของธรรมาภิบาล การเงินการกํากับมาตรฐาน และเครือขํายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ
2.1.7 บทบาทของภาคการศึกษาในแต่ละเสาหลักอาเซียน
1) เสาหลักการเมืองและความมั่นคง
(1) สร๎างความเข๎าใจและความตระหนักเรื่องกฎบัตรอาเซียนผํานหลักสูตรอาเซียนศึกษา
และการแปลเป็นภาษาตํางประเทศ ในอาเซียน
(2) เน๎นหลักประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชน และสันติภาพในหลักสูตร
(3) สนับสนุนให๎เกิดความเข๎าใจและความตระหนักในความหลากหลายในอาเซียน
(4) จัดให๎มีการประชุมรํวมกันของผู๎บริหาร ผู๎นําสถานศึกษา
2) เสาหลักเศรษฐกิจ
(1) พัฒนาทักษะฝีมือภายในประเทศ
(2) พัฒนาระบบข๎อมูลด๎านการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนในอาเซียน
(3) สนับสนุนการเคลื่อนย๎ายแรงงานมีฝีมือในอาเซียน
(4) พัฒนามาตรฐานด๎านอาชีพ
(5) ผลักดันให๎มีการพัฒนามาตรฐานทักษะรํวมกันของอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
3) เสาหลักสังคมและวัฒนธรรม
(1) พัฒนาเนื้อหารํวมกันด๎านอาเซียน
(2) จัดทําหลักสูตรด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน
(3) เสนอให๎ภาษาในอาเซียนเป็นวิชาเลือก
(4) สํงเสริมโครงการระดับภูมิภาค
(5) สนับสนุนการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน
(6) สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
(7) จัดให๎มีการประชุมวิจัยด๎านการศึกษาของอาเซียน
(8) จัดกิจกรรมวันอาเซียน
(9) สํงเสริมความเข๎าใจระหวํางกันและความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อมรํวมกัน
4) แนวทางการดาเนินการ
(1) การเผยแพรํความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน
(2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให๎มีคุณภาพสามารถปรับตัว
เข๎ากับสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็มีความรู๎และความ
ภูมิใจ ในภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
(3) มหาวิทยาลัยต๎องตื่นตัวและปรับตัวพร๎อมที่จะตอบรับความเปลี่ยนแปลงที่จะมากับ
โอกาสและมูลคําทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นกับผู๎เรียน 580 ล๎านคนในอาเซียน
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(4) การพัฒนาเยาวชนไทยให๎มีโอกาสเรียนรู๎วัฒนธรรมที่หลากหลายและแสดง
ความสามารถในเวทีนานาชาติ หรือมีความรํวมมือด๎านการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เชํน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โดยอาศัยองค์กรทางการศึกษาใน
ระดับภูมิภาค เชํน UMAP,ASEM,ASEM,AUn,SEAMEO RIHED,AQAN,UNESCO
เป็นต๎น
2.1.9 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาเข้าสู่อาเซียน
1) เนื้อหาหลักสูตร ทุกคณะและสาขาวิชา โดยเฉพาะในด๎านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ต๎องเริ่มปรับเนื้อหาให๎ครอบคลุมกลุํมประเทศในอาเซียนให๎มากขึ้น ไมํวําจะแทรกเป็น
หั ว ข๎ อ ในรายวิ ช าปกติ มอบหมายเป็ น การจั ด ทํ า รายงานกลุํ ม เปิ ด วิ ช าการศึ ก ษา
เปรียบเทียบในมิติตํางๆ ของประเทศในอาเซียน รวมไปถึงการเปิดวิชา เจาะลึกในด๎าน
เศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรมเป็นรายประเทศของอาเซียนตามความพร๎อม
ความสนใจ และเครือขํายที่มีอยูํของแตํละสถาบัน
2) ภาษาในอาเซียน เปิดสอนหรือฝึกอบรมภาษาที่ใช๎ในกลุํมประเทศอาเซียนทั้ง ฟัง พูด อําน
เขียน เนื่องจากภาษาถือเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่จะใช๎ในการเรียนรู๎ และทําความเข๎าใจ
อยํางลึกซึ้ง ในเรื่องราวของประเทศในอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร๎างเครือขํายสําหรับ
การทํางานและการใช๎ชีวิตในอนาคตให๎กับบัณฑิตในภาวะแนวโน๎มที่จะเกิดการเคลื่อนย๎าย
แรงงานอยํางเสรีในระหวํางประเทศอาเซียน
3) สัดสํวนนักศึกษาอาเซียน เพิ่มสัดสํว นนักศึกษาปกติหรือนัก ศึกษาแลกเปลี่ยนผํานการ
จั ด สรรโควตาที่ นั่ ง และ/หรื อ ทุ น การศึ ก ษาให๎ กั บ นั ก ศึ ก ษาจากประเทศในอาเซี ย น
โดยเฉพาะโดยการเพิ่ ม สั ด สํ ว นนั ก ศึ ก ษาอาเซี ย นให๎ ม ากขึ้ น จะเป็ น ประโยชน์ ตํ อ การ
เสริมสร๎างการเรียนรู๎ในบรรยากาศอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร๎างเครือขํายสําหรับการ
ทํางานและการใช๎ชีวิตในอนาคตให๎กับบัณฑิต ในภาวะแนวโน๎มที่จะเกิดการเคลื่อนย๎าย
แรงงานอยํางเสรีในระหวํางประเทศอาเซียนด๎วนกันอีกด๎วย
4) การวิจัยระดับภูมิภาค สํงเสริมการวิจัยรํวมและวิจัยเปรียบเทียบในอาเซียนอยํางจริงจัง
โดยควรดํา เนิ น การให๎ ค รบวงจรทั้ งการให๎ ทุ นศึ ก ษาวิ จัย การสร๎ า งเครือ ขํ าย นัก วิ จั ย
นักวิชาการ ผู๎ทรงคุณวุฒิในอาเซียน การจัดเวทีการประชุมวิชาการและการสร๎างวารสาร
วาชาการระดับอาเซียน โดยมีบรรณาธิการรํวมจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนที่ทําหน๎าที่
สนั บ สนุ น และเผยแพรํ องค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ สํ าหรับภู มิภ าคผํ านทั้งชํองทาง
วารสารปกติและวารสารออนไลน์
5) การลงพื้นที่ในอาเซียน การเรียนรู๎และทําความเข๎าใจกับประเทศในกลุํมอาเซียนต๎องมีการ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข๎อมูลในภาคปฏิบัติ โดยอาจนําไปผูกไว๎กับวิชาอาเซียน หรืออาจจัดเป็น
กิจกรรมแยกตํางหากที่จัดเป็นประจําเพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่สนใจสามารถเข๎ารํวมใน
การเดินทางไปศึกษาในประเทศอาเซียนได๎ด๎วย
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2.1.10 หลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1) เป็นเครื่องมือนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไปสูํการปฏิบัติ
2) มุํงเน๎นมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของบัณฑิต (Learning Outcome)
3) มุํงให๎เกิดความรํวมมือกันของคณาจารย์ ผู๎ใช๎บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพในการกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของบัณฑิต และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
2.1.11 จุดเน้นของTQF
1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุํงเน๎นมาตรฐานผลการเรียนรู๎ในภาพกว๎างของบัณฑิตที่
เทียบเคียงได๎ในระดับชาติ และระดับสากล
2) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา มุํงเน๎นมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของบัณฑิตที่มีรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงเอกลักษณ์ในสาขาเพิ่มเติม
2.1.12 มาตรฐานผลการเรียนรู้(Domains of Learning)ของคุณวุฒิทุกระดับในประเทศไทย
1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Morals)
2) ด๎านความรู๎ (Knowledge)
3) ด๎านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility)
5) ด๎ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) บาง
สาขาวิ ช าอาจเพิ่ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู๎ ท างด๎ า นทั ก ษะพิ สั ย (Domain
of
Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาต๎องการให๎บัณฑิตของสาขามีมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎มากกวําหรือพิเศษกวําบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกําหนดเพิ่มเติมได๎ ASEAN
Regional Qualifications Framework โดย UNESCO และสภาการศึกษา เป็นผู๎
ประสานข๎อมูลในสํวนของประเทศไทย
2.1.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักศึกษา มี Learning Outcomes ตามกําหนด ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มั่นใจใน
ความรู๎ ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน (Employability Skills) สํงผลกระทบถึง
ความสะดวกและคลํองตั วตํอการเคลื่อนย๎าย (Mobility) การเทียบโอนหนํวยกิตและ
ความรู๎ ความสามารถ
2) คณาจารย์ เป็นอาจารย์มืออาชีพที่มีการพัฒนาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและการสอน
3) สถาบันอุดมศึกษา สร๎างกลไกที่เหมาะสมกับสถาบันเพื่อความสะดวกในการดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยํางเป็นระบบ สามารถจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพให๎กับสังคมตามพันธกิจของสถาบัน
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4) ผู๎ใช๎บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ เกิดความรํวมมือและเชื่อมกันกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การผลิตบัณฑิต (Linkages to the workplace) ให๎มีคุณภาพตามต๎องการ
5) ประเทศชาติ ใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษาได๎อยํางคุ๎มคํา ประชากรมี คุ ณ ภาพ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในแขํงขันในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ระบบ
การศึกษาของประเทศมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล เกิดการรับรอรับรองคุณวุฒิในระดับ
อาเซียนและระดับนานาชาติ
2.2 การวางแผนเพื่อสร้าง Road Map ของ KM เพื่อพัฒนา IQA เปิดประตูสู่ Asean Harmonization
รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการ
ความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได๎บรรยายการวางแผนเพื่อสร๎าง Road Map ของ KM เพื่อ
พัฒนา IQA เปิดประตูสูํ Asean Harmonization ไว๎ดังนี้
2.2.1 คนที่มีความสุขในโลก
คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไมํใชํคนที่ร่ํารวย คนทีมีความสุขที่สุดในโลกไมํใชํคนที่ประสบ
ความสําเร็จแตํคนที่มีความสุขที่สุดในโลก คือคนที่มีความสบายใจเทํานั้นเอง
2.2.2 ความหมายของความสบายใจ คือ
1. เต็มไปด๎วยความเชื่อมั่น เชื่อวําคุณมีดีมีคนคบหาและคุณทําได๎
2. รู๎จักตัวเอง ยอมรับในข๎อบกพรํองของตัวเองและพร๎อมจะปรับปรุงเสมอ
3. ไมํดื้อดึงถ๎าวันวานคุณเคยทําผิดพลาด คุณก็ยินยอมเปลี่ยนแปลงและรับฟังคนอื่น
4. เห็นคําของตัวเอง คุณไมํคิดวําตัวเองชํางไร๎คํา คุณจึงมีความสุขในใจเสมอ
5. วิ่งหนีความทุกข์ เมื่อรู๎ตัววําตกลงไปในความทุกข์ คุณก็รีบหาทางหลุดพ๎นไมํจมอยูํกับมัน
6. กล๎าหาญเสมอ คุณกล๎าเปลี่ยนแปลงและกล๎ารับมือกับสิ่งแปลกใหมํหรือปัญหาตํางๆ
7. มีความฝันใฝ่ เมื่อชีวิตมีจุดหมายคุณก็จะเดินไปบนถนนชีวิตอยํางมีความหวังไมํเลื่อนลอย
8. มีน้ําใจเอื้ออาทร คุณจะพบความสุขในใจเสมอถ๎าเป็นผู๎ให๎แกํผู๎อื่น โดยไมํหวังสิ่งตอบแทน
9. นับถือตัวเองไมํดูถูกตัวเองด๎วยการลดคุณคําทําในสิ่งที่เสื่อมเสียตํอตนเอง
10. เติมสีสันสร๎างรอยยิ้ม ใช๎ชีวิตของคุณและคนรอบข๎าง รู๎จักหยอกล๎อคนอื่นๆและตัวเองด๎วย
ความสุขนั้น คือ ความพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเอง และวางฝันของตัวเองตามกําลังที่ตนทําได๎ ความสุข
ที่แท๎จริงเกิดจากข๎างในจิตใจของคนเราและถ๎าจิตใจของคุณไมํวําง เต็มไปด๎วยอารมณ์ อันตรายตํางๆ ความสุข
ก็จะเกิดขึ้นได๎ยาก เพราะความสุขนั้นมักเกิดขึ้นทํามกลางความสงบเสมอ
ชีวิตของคนเรานั้นไมํยืนยาวนัก คุณสามารถหาความสุขให๎ตัวเองได๎ตั้งแตํเดี๋ยวนี้ไมํต๎องมุํงหวังยามแกํเฒําจึงคํอยอยูํอยํางสงบสุข เราสามารถมีความสุขที่สุดในโลกได๎ในตอนนี้ ถ๎าเราเริ่มจากตัวเราเอง
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2.2.3 มารู้จัก Mini_KM
Km เป็นเครื่องมือบริหารชนิดหนึ่งต๎องเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับสถานการณ์
ครั้งแรก Mini_UKM 1 at MFU (มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง)
ครั้งที่ 2 Mini_UKM 2 at UBU (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ครั้งที่ 3 Mini_UKM 3 at PYU (มหาวิทยาลัยพายัพ)
ครั้งที่ 4 Mini_UKM 4 at NPU (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ครั้งที่ 5 Mini_UKM 5 at SUT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ครั้งที่ 6 Mini_UKM 6 at MFU (มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง)
ครั้งที่ 7 Mini_UKM 7 at MSU (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2.2.4 Concept ของการจัดการความรู้
สํวนราชการมีหน๎าที่พัฒนาความรู๎ในสํวนราชการ เพื่อให๎มีลักษณะเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎
อยํางสม่ําเสมอ โดยต๎องรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและสามารถประมวลผลความรู๎ในด๎านตํางๆ “เพื่อนํามาประยุกต์ใช๎
ในการปฏิบัติราชการ ได๎อยํางถูกต๎องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งต๎องสํ งเสริมและพัฒนาความรู๎
ความสามารถสร๎างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข๎าราชการในสังกัดให๎เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู๎รํวมกัน”
2.2.5 ต้นกาเนิด UKM
การเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนาองค์กรโดยการจัดการความรู๎นั้น ผู๎บริหารระดับสูงต๎องเอาจริง
เอาจังและเชื่อมั่นในคุณคําของ KM หรือมิฉะนั้นก็อาจทําในหนํวยงานยํอยภายใต๎ภาวะผู๎นําของหนํวยงานยํอย
จุดที่สําคัญคืออะไร KM ภายใต๎ความรับผิดชอบของเราเองภายในหนํวยงานของเราไมํเน๎นการควบคุมสั่งการ
แตํเน๎นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หนํวยของเรา ที่ได๎ประโยชน์ถ๎าเราไมํอยูํในฐานะที่ จะเปลี่ยนแปลงภาพใหญํเราก็
เปลี่ยนที่ตัวเราเองกํอน เปลี่ยนในหนํวยงานที่เรารับผิดชอบกํอนตํอเมื่อมีโอกาสจึงคํอยรํวมกับภาคแนวรํวม
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงใหญํ
2.2.6 KM 3 รูปแบบในประเทศไทยที่ กพร ใช้ในการตามงาน UKM
1) KM เชิงองค์กร
(1) โยงยุทธศาสตร์
(2) จัดทําแผน/กําหนด KPI
(3) ใช๎ในการประเมิน
2) KM กลุํมเครือขําย
(1) แลกเปลี่ยน Taclt knowledge
(2) พัฒนา “คุณอํานวย”
(3) สร๎าง CoPs (ชุมชนนักปฏิบัติ)
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3) KM ปัจเจก/ใจ
(1) เรื่องจากเรื่องที่สนใจ
(2) ใช๎ “หัวใจนักปราชญ์”
(3) ตระหนักรู๎สิ่งที่กํากับอยูํในใจ (Mindset Mental Model)
2.2.7 หลักคิด
1) การทํางาน เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนต๎องเกิดการเรียนรู๎
2) การเรียนรู๎ต๎องคิดได๎และได๎คิด
3) เมื่อคิดได๎ ได๎คิดแล๎วกํอให๎สติมา ปัญญาเกิด
2.2.8 การจัดการความรู้ 3 มุมมอง
1) ความรู๎ในกระดาษ Book
2) ความรู๎ในเครือขําย Learning Community
3) ความรู๎ในคน Process of Knowing – Body of Knowledge
2.2.9 นิยามของความรู้
นิยามของ “ความรู๎”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ “สิ่งที่สั่งสมมา
จากการศึกษาเลําเรียนการค๎นคว๎าหรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข๎าใจ
หรือสารสนเทศที่ได๎รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได๎รับมาจากการได๎ยิน ได๎ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชา
ในแตํละสาขา” ซึ่งทักษะประสบการณ์นั้นไมํได๎มีอยูํในตําราแตํเกิดจากการลงมือปฏิบัติดังนั้นความรู๎จะเกิด
จากการลงมือปฏิบัติ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คือ องค์กรที่ทุกๆคนค๎นพบวิธีการเรียนรู๎ ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ในการทํางานอยํางตํอเนื่อง
และนําประสบการณ์นั้นมาปรับ/ปรุง/ตํอยอดพัฒนาตน/คน/งาน/องค์กร เพื่อบรรลุความเป็นตัวคน พันธกิจ
ขององค์กรนั้นๆ
อะไรที่ไม่ใช่ KM
KM ไมํใชํตัวเป้าหมาย KM เป็นตัวกระบวนการ /เครื่องมือ (ให๎เบ็ด สอนตกปลา)
อะไรคือ KM
KM เริ่มต๎นที่คน วกวนอยูํกับงาน เป็นเรื่องการพัฒนา “ภาวะผู๎นํา” เป็นเรื่องการสร๎าง
“วัฒนธรรม”
2.2.10 จัดการความรู้ไปทาไม
เพราะความรู๎มีมากแตํความรักมีน๎อย จะจัดการกับความรู๎ 2 ประเภทนี้อยํางไร
1) Explicit Knowledge
(1) เรียนรู๎ยกระดับ
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(2) รวบรวมจัดเก็บ
(3) เข๎าถึง ตีความ
2) Tacit Knowledge
(1) มีใจแบํงปัน
(2) เรียนรู๎รํวมกัน
(3) สร๎างความรู๎ยกระดับ
(4) นําไปใช๎
2.2.11 Knowledge Management
1) ไมํใชํการเน๎นที่เทคโนโลยี หรือ IT
2) Format การจัดการความรู๎เชิงระบบหนํวยงาน /เจ๎านายสั่งมา (กพร)
3) Natural สร๎างองค์กรเรียนรู๎แบบธรรมชาติ
4) หลักคิด เคารพในความเป็นคน ประสบการณ์ที่ดีในตัวตนเจ๎าของ
5) หลักปฏิบัติ นําประสบการณ์งานประจําของเจ๎าของมาเลําสูํตํอยอด“ ลปรร แลกเปลี่ยน
เรียน รู๎ สร๎างเครือขํายในการพัฒนา”
6) ถอดบทเรียน ฟังแบบสุนทรีย สนทนา นําไปปรับ ปรุง ทําให๎ตน คน งานประจํา องค์กร
ชุมชน สังคม ประเทศชาติดีขึ้น
2.2.12 เคล็ดวิชา การจัดการความรู้(สึก) (ตัว) KM แบบใจสั่งมา (ธรรมชาติ)
1) Trust (ได๎ใจ)
2) Take (ลดการรับ)
3) Team (Cop)
4) Transfer (ถํายทอด)
5) Tell (เลําเรื่อง)
6) Target (เป้าหมาย)
7) Think (คิดเชิงบวก)
8) Tacit (ความรู๎ฝังลึก)
(1) ผู๎นําการบริหารคุณภาพที่ยั่งยืน
(2) พัฒนา – มาตรฐาน – ตรวจสอบ – ทํา
(3) พันธกิจ คุณลักษณะเฉพาะงาน (JD)
9) การมอบหมายงาน(JD)
10) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PD)
11) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ เรียนรู๎พัฒนา
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12)
13)
14)
15)

บันทึกผลงาน การทํางาน (ดี-ไมํดี)
สมรรถนะ K_U_S_A_P
Training Needs Career path
ตัวชี้วัด คุณภาพ ปริมาณ ทันเวลา พึงพอใจ พัฒนาการอื่นๆ

2.1.13 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
1) มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวทางการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎/สังคมแหํงความรู๎
 มาตรฐานการอุดมศึกษา
 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
 มาตรฐานด๎านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
 มาตรฐานด๎านการสร๎างและพัฒนาสังคมฐานความรู๎และสังคมแหํงการเรียนรู๎
หลักเกณฑ์กํากับมาตรฐานรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประกันคุณภาพภายใน ภายใต๎
ตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด๎าน ผลผลิตทางการศึกษาที่ได๎คุณภาพและมาตรฐาน
2) มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
1. มีการแสวงหา การสร๎างและการใช๎ประโยชน์ ทั้งในสํวนภูมิปัญญาท๎องถิ่นและเทศ
เพื่อสร๎างสังคมฐานความรู๎
2. มีการบริหารจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบ โดยใช๎หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลักการสร๎างเครือขํายและหลักการประสานความรํวมมือ
รวมพลังอันนําไปสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎
มีการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนวิธีการสอนหรือพัฒนานิสิต/นักศึกษา มี 40 วิธี คือ
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การสอนแบบสัมมนา
4. การสอนโดยใช๎นิรนัย (deductive)
5. การสอนโดยใช๎อุปมัย (inductive)
6. การใช๎กรณีศึกษา (Case study)
7. การแสดงบทบาทสมมติ (role play)
8. ภาคสนาม
9. ทัศนศึกษา
10. การใช๎สถานการณ์จําลอง (simulation)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

การแสดงละคร(dramatization)
การสาธิต(demonstration)
การสอนแบบศูนย์การเรียน( learning center)
การใช๎เกม
การทดลอง
การสอนแบบโปรแกรม (Programmed instruction /การเรียนด๎วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชํวยสอน / การเรียนแบบผสมผสาน /การเรียนแบบออนไลน์
การฝึกปฏิบัติ
การฝึกงาน
การสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน
การสอนโดยใช๎วิจัยเป็นฐาน
การสะท๎อนความคิด (reflective thinking)
การสอนแบบสืบสอบ(inquiry-based instruction)
การศึกษาค๎นคว๎าโดยอิสระ
การเรียนรู๎ด๎วยการนําตนเอง(Self-directed learning)
การสอนโดยใช๎โครงงาน(project-based instruction)
การเรียนรู๎จากบุคคลต๎นแบบ/ปราชญ์
การเรียนการสอนแบบจุลภาค(micro teaching)
การนิเทศการปฏิบัติการวิชาชีพ(Supervision)
การเรียนรู๎แบบรํวมมือ(cooperative learning)
การให๎คําปรึกษารายบุคคล
Tutorial group
การระดมสมอง(brain storming)
การสรุปประเด็นสําคัญหรือการนําเสนอผลการสืบค๎นที่ได๎รับมอบหมาย
ฝึกงาน
กิจกรรม
การดูงาน
การสอนข๎างเตียงหรือเรียนจากผู๎ป่วย
การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
อื่นๆ
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มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎
และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรํ ผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
เพื่อให๎เป็นองค์ความรู๎ที่คนทั่วเข๎าใจได๎และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
มีการพัฒนาความรู๎ที่ได๎จากการให๎บริการทางวิชาการและถํายทอดความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรํสูํสาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
1. ผู๎บริหารถํายทอดความรู๎และสํงเสริมพัฒนาผู๎รํวมงานเพื่อให๎สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
1. มีการกําหนดประเด็นความรู๎และเป้าหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎วยการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย/เรื่อง
2. กําหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย
อยํางชัดเจนตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1
3. มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
4. มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit knowledge)
5. มีการนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผํานมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มีเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางสถาบันและมีกิจกรรมรํวมกัน
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข พ.ศ. 2545
“การศึกษา” หมายความวํา กระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค์ จรรโลงความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการการสร๎างองค์ความรู๎ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อมสังคมการเรียนรู๎และปัจจัยเกื้อหนุนให๎บุคคล
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
กระบวนการจัดการศึกษาที่ใช้ TQF (คิดย้อนศร) กระบวนการผลิตบัณฑิตโดยทั่ว ๆไป
กระบวนการผลติโดย TQF
จุดเรื่อต๎น
Input




Input
Process




Process
Output/Outcome




Output/Outcome
จุดเริ่มต๎น

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให๎มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช๎ในการทํางานได๎
2. พัฒนาสมรรถนะด๎านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข๎ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
มาตรการที่การพิจารณาดาเนินการ
1. สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพตั้งแตํการศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
2. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด๎านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู๎เกี่ยวกับอาเซียนตั้งแตํ
ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและการวิจัยด๎านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ง
การพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน
4. สํงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถํายโอนหนํวยกิตระหวํางสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ
5. สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให๎นักศึกษาไทยได๎แสดงความสามารถใน
เวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร๎างความตระหนักใน
การเป็นพลเมืองอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข๎มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาอาจารย์ให๎มีสมรรถนะสากล
สํงเสริมการสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพระดับสากล
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีคุณภาพระดับสากล
พัฒนาวิชาการและการวิจัยสูํความเป็นเลิศ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาแหํงอาเซียน

มาตรฐานที่ควรพิจารณาดาเนินการ
1. สํงเสริมให๎สัดสํวนอาจารย์ระดับ ป.เอก ให๎สูงขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให๎อาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนตําแหนํงทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับศาสตราจารย์
2. สร๎างเครือขํายด๎านการวิจัยระหวํางศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและในอาเซียนในสาขาที่สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และทิศทางของอาเซียน
3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับ ป.เอก ทุนพัฒนาอาจารย์และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัยและเผยแพรํ
ผลงานวิจัย
4. สํงเสริมให๎มีการเผยแพรํงานวิจัยของนักวิชากรไทยและอาเซียน
5. สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ต๎องการของ
ตลาดงานในอาเซียน
6. สํงเสริมให๎สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เชํนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็นต๎น
7. สํงเสริม / สนับสนุน / จัดสรรงบประมาณให๎อาจารย์ชาวตํางประเทศที่มีความรู๎ความสามารถ
และความชํานาญสูงมาสอนบรรยายและถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํอุดมศึกษาไทยและ/หรือทํา
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย
8. สํงเสริมกิจกรรมความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถาบันอุดมศึกษาของไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสํงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. สํงเสริมบทบาทความเป็นผู๎นําของ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข๎องกับสามเสาเหลักในการสร๎าง
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอยํางยิ่งในเสาด๎านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. สร๎างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด๎านบวกและลบ
3. สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน
4. พัฒนาศูนย์ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
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มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานสูํการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและ
ความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรีการค๎าบริการด๎านการศึกษาในอาเซียนและระหวํางอาเซียน
กับประเทศคูํเจรจาแกํสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและระหวํางอาเซียนกับประเทศคูํเจรจาแกํ
สถาบันอุดมศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง
2. สํงเสริมการสร๎างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
สํงเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมูํประชาชนประชาคมอุดมศึกษาและเยาวชนอาเซียน
3. สํงเสริมความรํวมมือระหวํางสถาบันการศึกษากับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการเตรียมการเพื่อใช๎
ประโยชน์และป้องกัน
1.1 ระดับภูมิภาค
1.1.1 การทํา Mutual Recognition Arrangement (MRA)
1.1.2 การพัฒนาระบบการถํายโอนหนํวยกิตในภูมิภาค
1.2 ระดับประเทศ
1.2.1 การเจรจาเปิดเสรีการค๎าบริการด๎านการศึกษา
1.2.2 เผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.3 ระดับกระทรวง
1.3.1 การจัดทํายุทธศาสตร์รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
1.3.2 การสํงเสริมการแลกเปลี่ยน
1.4 ระดับสถาบัน
1.4.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.4.2 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ
การจัดการความรู๎เป้าหมาย เพื่อนําไปสูํองค์กร (การ) แหํงการเรียนรู๎ แตํองค์กรจะเรียนรู๎ได๎องค์กร
เจ๎าของ หรือตัวตน (คนทํางาน) ต๎องเรียนรู๎กํอน
เคล็ดวิชาเสริมการจัดการความรู้ที่ต้องฝึกฝน
1. การถอดบทเรียนตนเอง / เรื่องราวดีดี
2. การบันทึกประเด็นและปัจจัยแหํงความสําเร็จ
3. เรื่องเลําเร๎าพลัง
4. สุนทรียสนทนา
5. การสะท๎อนผลการปฏิบัติงาน
6. การเทียบเคียงงาน / หนํวย
7. การเรียนรู๎เชิงบวก
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องค์กรแห่งการเรียนรู้
คือ องค์กรที่ทุกๆด๎านค๎นพบวิธีการเรียนรู๎ซึ่งกันจากประสบการณ์ในการทํางานอยํางตํอเนื่องและนํา
ประสบการณ์เหลํานั้นมา ปรับ / ปรุง / ตํอยอดพัฒนา ตน / คน / งาน / องค์กร เพื่อบรรลุความเป็นตัวตน
พันธกิจขององค์กรนั้น ๆ
สรุปการจัดการความรู้อย่างธรรมชาติ
หลักปฏิบัติ ถอดบทเรียนจากงานประจํานําเคล็ดวิชาหรือประสบการณ์ของเจ๎าของมาเลําสูํกันและ
นําไปพัฒนา / ปรับ / ปรุง / ตํอยอด
แก่นการจัดการความรู้
การจัดการความรู๎ไมํใชํการที่ผู๎มีความรู๎เอาความรู๎ของตนในกลุํมตนมาจัดระบบเพื่อให๎คนอื่นเอาไปใช๎
การทําเชํนนั้นมีประโยชน์แตํไมํใชํหัวของการจัดการความรู๎
การจัดการความรู๎เป็นการดําเนินการของกลุํมผู๎ทํางานรํวมกันนั่นเองที่จะต๎องทําให๎การทํางานนั้นมี
การใช๎ความรู๎เข๎มข๎นโดยการไป capture ความรู๎มาจากที่อื่น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในกลุํมนั่นเอง
และ capture ความรู๎ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของกลุํมนั่นเอง หมุนเป็นวัฏจักรเชํนนี้ไมํรู๎จบ มีการใช๎ความรู๎ทั้ง
จากภายนอกและภายใน แตํถ๎ามีการนําข๎อมูลจากภายนอกต๎องมีการปรับบริบทของเรากํอน ฉะนั้นจะเห็นวํา
คนทั่วไปเข๎าใจการจัดการความรู๎ไปให๎คนอื่นใช๎เป็นประโยชน์แตํวําเป็นสํวนเล็กๆของความรู๎แท๎จริง
2.3 การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได๎บรรยายไว๎วําการประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจุบันสูํอนาคต 2020 การพัฒนาตัวบํงชี้และเป้าหมายการ
เอาข๎อมูลในอดีต เอาปัญหาในอดีตมาวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมให๎มีการพัฒนาตัวบํงชี้
และเป้าหมาย
2.3.1 ตัวบ่งชี้ความเป็นสมาชิกอาเซียน
1) มาตรฐานหลักสูตร รับรองหลักสูตรรํวมกัน / TQF
2) มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร
3) มาตรฐานบัณฑิต สอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหํงชาติ / NL และ Asian standard
(1) Learning Outcome
(2) Quality Unit Cost
4) มาตรฐานงานวิจัย
5) มาตรฐานงานบริการวิชาการ
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2.3.2 การวางแผนกาลังคนของชาติ
1) ข๎อมูลระดับชาติ
2) ผู๎รับผิดชอบ
3) การนําไปปฏิบัติ
4) ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
5) เครือขําย
2.3.3 จานวนตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ แบ่งตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
การประเมิน สกอ. ใช๎ตัวบํงชี้ 23 ตัว
สมศ. ใช๎ตัวบํงชี้ 18 + 2 ตัว
องค์ประกอบและตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ให๎เขียนเหมือนกันทั่วประเทศ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุ ประสงค์และแผนดาเนินการ
ตัวบํงชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให๎เกิดอัตลักษณ์
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 3 ผลงานของผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 4 ผลงานของผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎คําปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํอจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นําไปใช๎ประโยชน์
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 8 ผลการนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ
พัฒนาการ เรียนการสอนหรือการวิจัย
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 18 ผลการชี้นําป้องกันหรือแก๎ปัญหาของสังคมในด๎านตํางๆ
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นที่ 1
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก๎ปัญหาของสังคมประเด็นที่ 2
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบํงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สมศ. ตัวบํงชี้ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัด
ถ๎าประเมิน คณะจะไมํมีประเมินข๎อ 12 จะเป็น 17+2 ถ๎าประเมิน สถาบัน จะเป็น 18+2 แตํรวมแล๎ว
ต๎องครบ 23 ตัว บางตัวระดับคณะทําไมํได๎ให๎เอาผลของสถาบันไปใสํแล๎วหารด๎วย 23 จะได๎คะแนนตัวบํงชี้ที่
15 หรือตัวที่ 23 ของ สกอ.
2.4 รายงานผลการจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ”
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ได๎ดําเนินการจัดการความรู๎มือใหมํหัดขับ ดังนี้
1. ตอบแบบสอบถามของวิทยากรและเขียนเรื่องเลําจากประสบการณ์จริงครึ่งหน๎ากระดาษ A 4 และให๎
ขีดเส๎นใต๎เทคนิคหรือวิธีการทํางานให๎ประสบความสําเร็จ (เวลา 10 นาที)
2. จัดแบํงกลุํมยํอย 5 กลุํมๆละประมาณ 5 - 6 คน โดยแตํละกลุํมกําหนด Facilitator 1 คน
3. วิทยากรบรรยายนําและกําหนดวิธีการดําเนินการด๎วยการให๎ทุกคนในแตํละกลุํมเลําเรื่องที่เขียนคนละ
3 นาที ให๎เวลาเพื่อซักถาม 1 นาที Facilitator สรุป 1 นาที (รวม 30 นาที)
o กํอนเริ่มเลําเรื่องมีการแนะนําตัวเองให๎เพื่อนในกลุํมรู๎จัก และตั้งชื่อกลุํม
o Facilitator สรุปวิธีการที่ตกลงกันในกลุํมวําเป็นวิธีที่ดีที่สุด
o ตั้งชื่อกลุํม
4. Facilitator ของแตํละกลุํมนําเสนอวิธีการหรือเทคนิคที่สรุปได๎ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เทคนิควิธีการทํางานให๎ประสบความสําเร็จ (Key success factor)
1. มีความเอาใจใสํในงานที่ได๎รับมอบหมาย กลําวคือ ต๎องศึกษารายละเอียดของงานให๎รู๎ถึง
วัตถุประสงค์ของงานที่ได๎รับมอบหมาย ผลที่จะได๎รับของงานคืออะไร ถ๎าเป็นงานชิ้นใหญํ ก็จะ
ใช๎เทคนิควิธีการในการระดมความคิดกับเพื่อนรํวมงานหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ที่รับผิดชอบในแตํละจุด
และมีการติดตามงานที่ได๎รับมอบหมาย
2. ศึกษาแนวคิดในการทํางานทั้งจากในระบบเดิม และรํวมกันระดมความคิดกัน มีการประสานงาน
กับหลายๆ ฝ่าย และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นอาสาสมัครเข๎ามาชํวยงาน โดยใช๎หลักการ
ทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความยืดหยุํน มีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. มีการสร๎างสัมพันธภาพในกลุํมทํางาน เป็นลักษณะการรับสมัคร อาสาสมัคร (จิตอาสา) เข๎ามา
ชํวยทํางาน
4. มีการวางแผนที่ดีของการทํางานทุกๆสํวนที่ได๎รับมอบหมาย
5. สรุปรายละเอียดข๎อแก๎ไขของผู๎เชี่ยวชาญที่ได๎แนะนําไว๎ รวมทั้งการทําปฏิทินหรือบอร์ดการทํางาน
ไว๎เพื่อเตือนความจําและสามารถทํางานได๎ตรงตามแผนที่ได๎ตั้งไว๎และทันรอบระยะเวลาที่กําหนด
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6. มองภาพรวมของงานในแตํละชิ้นที่ได๎รับตั้งแตํต๎นจนจบ วํามีกระบวนการ ขั้นตอน และการ
ประสานงานอยํางไรบ๎าง จากนั้นก็จะแบํงงานกันทําในแตํละสํวนที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการ
ติดตามงานเป็นระยะๆ เพื่อให๎งานในแตํละสํวนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎
7. มีการติดตามงานตลอดเวลาจนกวํางานชิ้นนั้นจะสําเร็จรวมทั้งมีแบบประเมินโครงการที่จัดขึ้น
กลุ่มที่ 2 เทคนิควิธีการทํางานให๎ประสบความสําเร็จ (Key success factor)
1.
2.
3.
4.

การตั้งเป้าหมายรํวมกัน
ประโยชน์ขององค์กร
การสื่อสารที่กํอให๎เกิดการขับเคลื่อน
การเรียนรู๎ การเลียนรู๎

กลุ่มที่ 3 เทคนิควิธีการทํางานให๎ประสบความสําเร็จ (Key success factor)
1.
2.
3.
4.
5.

บันทึก, ทบทวน, สรุปตามความเข๎าใจของตนเอง
วางแผนการทํางาน, ประสานงานทั้งแบบทางการและไมํเป็นทางการ, ติดตามผลแก๎ปัญหา
หาปัญหาที่ทําให๎เกิดความลําช๎า นํานวัตกรรมใหมํมาใช๎แก๎ปัญหา
ศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ดําเนินการ (ประสาน) ทบทวน,ตรวจสอบความถูกต๎อง
ศึกษาด๎วยตนเอง, สอบถามจากผู๎ทมี่ ีความรู๎ สรุปเป็นแนวปฏิบัติสําหรับตนเอง

กลุ่มที่ 4 เทคนิควิธีการทํางานให๎ประสบความสําเร็จ (Key success factor)
1. จูงใจให๎เห็นประโยชน์ความสําคัญการเข๎ารํวมอบรม/พบทุกคน
2. ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลเดิม/ศึกษาความจําเป็นในการใช๎ทุน (2 วัน-สํงข๎อมูลแผนผู๎ขอรับทุน,3 วันเอกสารการขอรับทุนสมบูรณ์) ใช๎วิธีติดตามโดยใช๎เครื่องมือทุกรูปแบบเพื่อให๎ทันเวลา
3. ใช๎ระบบทีม (TeamWork) ประสานสํานักทะเบียน
4. สร๎างความสําคัญให๎กับผู๎รํวมทีม /ใช๎จิตวิทยา/สร๎างความหวังหลังจากงานสําเร็จ
5. สร๎างคูํมือปฏิบัติ/เขียนกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กลุ่มที่ 5 เทคนิควิธีการทํางานให๎ประสบความสําเร็จ (Key success factor)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การนัดหมาย โดยวิธีตํางๆ เชํน เฟสบุ๏ก,หนังสือเชิญ และโทรศัพท์
การพูดคุย
การซักซ๎อม
จําลองสถานการณ์
เตรียมข๎อมูล
มอบหมายงานให๎เหมาะกับคน
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ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
1. พูดคุย
2. สร๎างความคุ๎นเคย เป็นกันเอง มองข๎ามข๎อบกพรํอง
วิทยากรสรุปการนําเสนอของแตํละกลุํมและบรรยายให๎ข๎อเสนอแนะชี้นําประเด็นและให๎ผู๎เข๎ารํวม
สัมมนาเขียนความเข๎าใจการจัดการความรู๎ในความเข๎าใจของตนสํงให๎วิทยากร
เทคนิควิธีการทางานให้ประสบความสาเร็จ (Key success factor) สรุปได้ ดังนี้
บุคลากรต๎องมีความตระหนักถึงหน๎าที่รับผิดชอบ การวางเป้าหมายรํวมกัน การได๎ระดมความคิดเห็น
รํ ว มกั น มีกิ จกรรมกลุํ ม ที่ม ากขึ้น ยอมรั บ และรับ ฟัง ความคิด เห็ นของคนอื่น เคารพในการตั ดสิ นใจของ
กระบวนการกลุํมหรือสิ่งที่ได๎สรุปจากการระดมความคิดเห็นแล๎วเป็นอันสิ้นสุด และรํวมรับผิดชอบในประเด็นที่
ได๎ตัดสินใจจากกระบวนการระดมความเห็น
ดังนั้นหากคุณต๎องการที่จะเป็นผู๎หนึ่งที่ประสบความสําเร็จในหน๎าที่การงาน คุณควรประยุกต์ใช๎หลัก
ของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไมํหยุดยั้งการพัฒนา มุํงเน๎นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร๎น
อยูํเสมอ รักงานที่ทํา จัดการเป็นเลิศ คิดแตํทางบวก) กลําวโดยรวมก็คือ พัฒนาตนเองอยูํเสมอทั้งในด๎าน
ความคิด ความรู๎ จิตใจ และการกระทําของตัวคุณ และนั่นเองจะสํงผลให๎คุณมีความก๎าวหน๎าและประสบ
ผลสําเร็จในหน๎าที่การงานอยํางที่ตั้งใจและมุํงหวังไว๎ (ข๎อมูลจาก : อาภรณ์ ภูํวิทยพันธุ์) และ เราควรมอ งวํา
ชีวิตคือการเรี ยนรู๎ เราจะมีกําไรตลอดชีวิต อะไรเกิดขึ้นก็ "พร๎อมเรียนรู๎" และเรียนสู๎ตลอดเวลา ปัญญาก็
งอกงามทุกคืนทุกวัน (ว. วชิรเมธี)
2.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
2.5.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุ ล ธิ ด า ท๎ ว มสุ ข อดี ต รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ได้ดาเนินการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัว
บํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีตัวบํงชี้กระบวนการที่มีเกณฑ์ยํอยอยูํ 7 ข๎อ ได๎แกํ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) กํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห๎องเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการให๎ผู๎มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนํวยงานหรือชุมชนภายนอกเข๎ามามีสํวน
รํวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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5. มีการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแตํละรายวิชาต๎อง
ไมํต่ํากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู๎ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ประการที่ 1 นโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยมีความสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่ง ผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ ควรให๎
ความสําคัญมีการกําหนดเป้าหมายในการ กําหนดนโยบายการดําเนินงานให๎ชัดเจนและถํายทอดสูํอาจารย์และ
บุคลากร มีประกาศแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนงาน ปฏิทินดําเนินงาน เพื่อกลไกขับเคลื่อนการทํางาน เพื่อ
สร๎างความเข๎าใจ และสร๎างการยอมรับของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ประจํารายวิชา ให๎รํวม
ดําเนินการไปพร๎อมกัน มีระบบและกลไกการตรวจสอบหลักสูตรให๎ทุกหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประการที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยควรจัดให๎มีการสนับสนุนสํงเสริมการดําเนินงานตํอเนื่อง ได๎แกํ พัฒนาระบบโปรแกรม
สํ าเร็ จ รู ป เพื่ อชํว ยสนั บ สนุ น และอํานวยความสะดวกแกํ ผู๎ ส อน การเชื่อมโยงฐานข๎อมู ล และทรั พยากรใน
มหาวิทยาลั ยให๎ สํ งเสริ มสนั บ สนุ นการทํางานรํว มกัน และการปรับปรุงระบบและกลไกให๎ มีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล
ประการที่ 3 การรายงานผล
เพื่อติดตามการดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผลตํอสภามหาวิทยาลัย มีข๎อตกลงและมาตรการที่มีผล
ตํอการประเมินการปฏิบัติงานรํวมกัน มีเงื่อนไขการดําเนินงานที่สอดคล๎องสัมพันธ์กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เชํน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินความรับผิดชอบในงานและการสอน
ประการที่ 4 การประเมินผลการดาเนินงาน
โดยใช๎หลัก PDCA มีการติดตามผลของการพัฒนาหรือปรับปรุงเป้าหมาย ในระดับภาควิชา หรือ
คณะและรายงานผลให๎ผู๎บริหารทราบ และ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางอาจารย์ผู๎สอนในสาขาวิชาเป็น
ระยะๆ อยํางตํอเนื่อง
การจัดการความรู๎ทําให๎เห็นแนวทางในการพัฒนาคน เพื่อให๎สอดคล๎องกับการจัดการความรู๎องค์ กร
บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและเข๎าใจตรงกัน และเรียนรู๎จากประสบการณ์ การสร๎างเครือขําย โดย
ประชาคมในองค์กรจะมีสํวนรํวมมากขึ้น (Participation) การใช๎ความรู๎เชิงสหวิทยาการมีความจําเป็นมากขึ้น
โดยยึดหลัก รู๎ทุกเรื่องในบางเรื่อง ( รู๎ลึก รู๎จริง ) รู๎บางเรื่องในทุกเรื่อง ( รู๎รอบ สหสาขา ) การแก๎ปัญหาจะต๎อง
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มองภาพที่เป็นลักษณะองค์รวม การทํางานของมหาวิทยาลัย จึงต๎องคํานึงถึง พันธกิจ (Mission Based)
(Agenda Based) วาระตามประเด็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และการสร๎างสมอง (Knowledge Based) ที่
ทุกระดับและทุกจุด
แนวปฏิบัติที่ดี
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

แนวทางการพัฒนา

1.1 ผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
และในระดับคณะมีความตระหนัก
ให๎ความสําคัญ กําหนดนโยบาย
ชัดเจนและถํายทอดสูํอาจารย์และ
บุคลากร กําหนดเงื่อนไข หาก
หลักสูตรไมํดําเนินการตามเกณฑ์
จะไมํสามารถเปิดรับนักศึกษาในปี
ตํอไปได๎
1.2 มหาวิทยาลัยต๎องมีประกาศแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนงาน ปฏิทิน
ดําเนินงาน เพื่อกลไกขับเคลื่อน
การทํางาน
1.3 มีคูํมือระบบและกลไก
1.4 อบรมและสร๎างความเข๎าใจ
รายละเอียด มคอ. แกํผสู๎ อน/
ผู๎รับผิดชอบ
1.5 จัดตั้งคลินิกหลักสูตร เพื่อให๎
คําแนะนําปรึกษา ฝึกอบรม
1.6 พัฒนาระบบและโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อชํวยสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกแกํผสู๎ อน และ
เชื่อมโยงฐานข๎อมูลและทรัพยากร
1.7 การรายงานผล เพื่อติดตามการ
ดําเนินการ จัดทํารายงานสรุปผล
ตํอสภามหาวิทยาลัย
1.8 การประเมินผลการดําเนินงาน โดย
ใช๎หลักPDCA /การกําหนด
เป้าหมาย
1.9 การปรับปรุงระบบและกลไกให๎มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

1.1 สร๎างความเข๎าใจ การยอมรับของ
อาจารย์ประจํารายวิชา
1.2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมสําเร็จรูป
และการเชื่อมโยงฐานข๎อมูล
1.3 ความชัดเจนของนโยบายของ สกอ.
และของมหาวิทยาลัยเอง (เชํนการขยาย
เวลา) เงื่อนไขการปรับลดการกรอข๎อมูล
ตามความจําเป็น
1.4 คํานึงถึงความแตกตํางหลากหลายของ
รายวิชาตามธรรมชาติวิชา และการพัฒนา
หลักสูตรให๎มีความยืดหยุํน

1.1 KM ระหวํางชุมชนนักปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญให๎ได๎ทุกหลักสูตร
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2.ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

แนวทางการพัฒนา

2.1 ผู๎บริหารกําหนดนโยบายและ
ถํายทอดความเข๎าใจสูํอาจารย์
2.2 มีข๎อตกลงและมาตรการที่มผี ลตํอ
การประเมินการปฏิบัติงานรํวมกัน
2.3 ในรายวิชาGE มีกลไกโดยมีฝ่าย
วิชาการหรือกรรมการกลางรํวมจัดทํา
มคอ.3 ให๎ทุกคณะนําไปใช๎เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
2.4 กรณีรายวิชาที่มีอาจารย์ตํางชาติ ให๎
มีอาจารย์ของคณะ/หลักสูตรชี้แจง
อธิบายความเข๎าใจในการจัดทํา มคอ.3

2.1 มีเงื่อนไขการดําเนินงานทีส่ อดคล๎อง
สัมพันธ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เชํน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมิน
ความรับผิดชอบในงานและการสอน
2.2 มีผู๎ประสานงานรายวิชา GE ใน
รายวิชาที่สอนรํวมกันระหวํางคณะ และ
ดําเนินงานตามแผนงาน
2.3 อาจารย์ต๎องให๎ความสําคัญ ให๎ความ
รํวมมือ เนื่องจากเป็นกฎหมายทีต่ อ๎ ง
ปฏิบัติ

จัดทําระบบพีเ่ ลี้ยงคอยชํวยเหลือ ให๎
คําแนะนํา การจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ที่
มีคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/
หลักสูตร
1.2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับ
สถาบันอื่น ๆ ในการพัฒนา มคอ.3

3.ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
3.1 ทุกหลักสูตรมีกรรมการบริหาร
หลักสูตร ที่มีความเข๎าใจรํวมกันในการ
กําหนดทิศทางของหลักสูตรใน มคอ.2
เพื่อถํายทอดและนําไปสูํการปฏิบตั ิของ
ผู๎สอน ใน มคอ.3
3.2 มหาวิทยาลัย/คณะมีนโยบาย จัดทํา
ประกาศ สนับสนุนงบประมาณ อํานวย
ความสะดวก ให๎นักศึกษาทําวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห๎องเรียน
3.3 มีระบบและกลไกการตรวจสอบ
หลักสูตรให๎ทุกหลักสูตรดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรกํอนอนุมตั ิการเปิดหลักสูตร
และจัดทํารายละเอียดใน SAR

3.1 อาจารย์ผู๎สอนต๎องเข๎าใจหลักการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
3.2 อาจารย์ที่มีโครงการวิจัย ควรเปิด
โอกาสให๎นักศึกษาได๎รํวมเรียนรู๎หรือการ
ฝึกปฏิบัตผิ ํานโครงการของอาจารย์และใช๎
กระบวนการจัดการความรูม๎ าเป็น
เครื่องมือในการดําเนินการ
3.3 สร๎างบรรยากาศทางวิชาการ สร๎าง
แรงจูงใจแกํนักศึกษา ให๎ตระหนัก เข๎าใจ รู๎
วิธีการศึกษา เรียนรู๎ด๎วยตัวเอง โดยจัด
งบประมาณสนับสนุน กระตุ๎นที่เหมาะสม
ตํอเนื่อง จากรุํนสูรํ ุํน
3.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตํอการ
เรียนรูด๎ ๎วยตนเอง เชํน ฐานข๎อมูล wifi

3.1 พัฒนาหลักสูตร สูํ WIL เน๎นการ
เรียนรูด๎ ๎วยการปฏิบัติงานจริง เชํน สห
กิจศึกษา การฝึกงาน โครงงาน การวิจัย
3.2 บูรณาการงานบริการวิชาการให๎
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย
3.3 มีผลงานวิจัยรองรับถึงผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง การปฏิบัติ การวิจยั เพื่อ
นํามาพัฒนาหลักสูตรตํอไป
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4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

แนวทางการพัฒนา

4.1 ผู๎สอน กําหนดใน มคอ.3 ให๎ชัดเจน
4.2 จัดทําฐานข๎อมูลผูม๎ ีประสบการณ์
ภายนอก เขํน รายชื่อ ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร กิจกรรม
4.3 คณะ/ภาควิชาจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมที่มผี ู๎มีประสบการณ์จาก
ภายนอกให๎ตํอเนื่อง มีปฏิทินการ
ดําเนินการ และการกํากับ ประเมินผล
4.4 การทําความรํวมมือ และดําเนิน
กิจกรรมตามความรํวมมืออยํางเป็น
รูปธรรม ตํอเนื่อง
4.4 มหาวิทยาลัยกําหนดระเบียบ ระบบ
สนับสนุนการเชิญผู๎มีประสบการณ์จาก
ภายนอก
4.4 รายงานผลการให๎ผมู๎ ีประสบการณ์
จากภายนอก และการมีสํวนรํวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

4.1 การสร๎างความสัมพันธ์อันดีสวํ นตัวกับ
ผู๎มีประสบการณ์ภายนอก/ชุมชน
4.2 มีระเบียบ ระบบ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่อาศัยผู๎มีประสบการณ์จาก
ภายนอกที่เอื้อตํอการดําเนินงาน

4.1 จัดทําฐานข๎อมูลความรู๎ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อ
แลกเปลีย่ นตํางสถาบัน
4.2 มีการประเมินผลผูม๎ ีประสบการณ์
ภายนอก เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน
4.3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวําง
สถาบัน ผู๎มีประสบการณ์ สมาคมวิชาชีพ
ชุมชน

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 มหาวิทยาลัย/คณะกําหนดเป็น
นโยบายการทําวิจัยในชั้นเรียน
5.2 มีหนํวยงานกลางรับผิดชอบการ
วางแผน การดําเนินงาน บริหารจัดการ
ติดตามการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน
5.3 มีระบบและทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานให๎อาจารย์ในการทําวิจยั ใน
ชั้นเรียน
5.4 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ ให๎ความรู๎
สร๎างความเข๎าใจในและเห็นประโยชน์
การทําวิจัยในชั้นเรียน
5.5 สรุปรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนที่
นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เป็นฐานข๎อมูล

5.1 สร๎างแรงจูงใจให๎อาจารย์ในการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เชํน สนับสนุนทุนวิจัย
และการเผยแพรํผลงาน
5.2 สร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎อง และ
แนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียนแก๎อาจารย์
5.3 กําหนดเป็นภาระงานของอาจารย์

5.1 สร๎างระบบพี่เลี้ยง โดยอาศัยการ
จัดการความรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การถํายทอดแนวปฏิบตั ิที่ดี
5.2 สร๎างเครือขํายนักวิจยั ในชั้นเรียน
5.3 ทบทวนเชิงนโยบาย ปรับเกณฑ์
ผลงานทางวิชาการ การให๎คําน้าํ หนัก
ของงานวิจัยในชั้นเรียน
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

แนวทางการพัฒนา

6.1 มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการ
ประเมิน on line
6.2 มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการ
ประเมิน และผลการประเมินให๎ทนั
การรายงานใน มคอ.5 และพัฒนา
ปรับปรุงใน มคอ.3 ในภาคเรียน
ถัดไป

6.1 คุณภาพของเครื่องมือประเมิน
6.2 คุณภาพ ประสิทธิภาพของระบบ IT
6.3 นักศึกษาตระหนักและให๎ความสําคัญ
ของการประเมิน

6.1 มีคลินิกหรือหนํวยงานกลางในการ
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ สร๎างเครือขําย
การพัฒนาอาจารย์รํวมกัน
6.2 ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของ
ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการให๎เหมาะสม
และเอื้อตํอการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน
6.3 ให๎มีการประเมินการสอนกํอน
เพื่อให๎ผู๎สอนได๎ทราบข๎อพบพรํองและ
แก๎ไขกํอนการประเมินจริง
6.4 จัดการความรู๎ในประเด็นการพัฒนา
อาจารย์ทั้งวิธีการสอน เทคนิคการสอน
จิตวิทยาการสอนการวัด การ
ประเมินผล
5.ทบทวนกรณีผลประเมินต่ํากวําเกณฑ์
3.51 เชํน การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือ
จัดให๎มีการประเมินการเรียนของ
นักศึกษาเอง เชํน การเข๎าชั้นเรียน การ
สํงงาน ความตั้งใจเรียน เพื่อความเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย
6.สรุปผลการประเมินให๎อาจารย์พฒ
ั นา
ปรับปรุงการสอน หรือจัดให๎มีการพัฒนา
อาจารย์ตํอไป
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
แนวปฏิบัติที่ดี

ปัจจัยความสาเร็จ

แนวทางการพัฒนา

7.1 มีการติดตามผลของการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนฯตามผลการประเมินรายวิชา
ในระดับภาควิชา หรือคณะและ
รายงานผลให๎ผู๎บริหารทราบ

7.1ความตั้งใจตั้งมั่นที่จะพัฒนาของ
อาจารย์ผู๎สอนรายวิชา

7.1สร๎างระบบอาจารย์พี่เลี้ยง โดย
อาศัยการจัดการความรู๎ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การถํายทอด
แนวปฏิบัติที่ดี

7.2 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางอาจารย์ผู๎สอนในสาขาวิชา
เป็นระยะๆอยํางตํอเนื่อง

7.2.ความเข๎มแข็งของระบบการ
ติดตาม

7.2 สร๎างเครือขํายแนวปฏิบัติที่ดี
ระหวํางสถาบัน
7.3 ยกยํอง ให๎รางวัลผู๎ที่มีผลงาน
ดีเดํน อาจารย์ผู๎สอนดีเดํน

2.5.2 การจัดการความรู้ KM
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา หรือทุกคนในวงการ KM จะรู๎จักทํานดีในนามของ “อาจารย์ JJ” ใน
เบื้องต๎นอาจารย์ JJ ได๎กลําวต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม Mini UKM 8 กวํา 40 คน จาก 10 สถาบัน ที่เข๎ารํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ห๎อง KM การดําเนินการเต็มไปด๎วยบรรยากาศที่ดี และเรียบงําย ถึงแม๎ห๎องจัดกระบวนการ
เรียนรู๎จะไมํเหมาะกับการจัดกระบวนการ KM มากนักแตํทุกคนก็
ไมํได๎ ทําให๎ กระบวนการจั ด การความรู๎ เ ป็ น อุ ปสรรคแตํอยํ างใด
อาจารย์ JJ ได๎กลําวทักทายและให๎ทุกคนได๎แนะนําตัวเองเพื่อที่จะ
ได๎รู๎จัก และคุ๎นเคยกันมากขึ้น จากนั้นอาจารย์ JJ จึงได๎พูดถึง
ประเด็นที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวันนี้ นับวําเป็นประเด็นที่ทุก
มหาวิทยาลัยกําลังทํา และต๎องการที่จะให๎บ รรลุวัตถุประสงค์และ
ผํานตามเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
วันนี้ได๎รับมอบหมายให๎มาดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ใน 3 ตัวบํงชี้ ประกอบด๎วยตัวบํงชี้ที่ 5.2 7.1 และ7.2
โดยในแตํละตัวบํงชี้ประกอบด๎วยรายละเอียดตํางๆ ดังนี้
1. ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม โดยพิจารณาวําในแตํล ะ
สถาบันได๎มีการพัฒนาความรู๎ที่ได๎จากการให๎บริการวิชาการและถํายทอดความรู๎สูํบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรํสูํสาธารณะชนอยํางไร
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2. ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ภาวะผู๎นําของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของแตํละสถาบัน โดยพิจารณาวํา
ผู๎บริหารถํายทอดความรู๎และสํงเสริมพัฒนาผู๎รํวมงาน เพื่อให๎สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มศักยภาพ
3. ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ โดยให๎พิจารณาประเด็นตํางๆ ดังนี้
1.1 มีการกําหนดประเด็นความรู๎และเป้าหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย มีการ
แลกเปลี่ยนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
1.2 กําหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎าน
การวิจัยอยํางชัดเจนตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดไว๎ในข๎อ 1
1.3 มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 และ
เผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํมเป้าหมายที่กําหนด
1.4 มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎ที่กําหนดในข๎อ 1 ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคลและ
แหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํ
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
1.5 มีการนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ในปีการศึกษาปั จจุบันหรือในปีการศึกษาที่
ผํานมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู๎ ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
จริง
หลังจากที่คุณกิจ (ผู๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎)
ทุกคน ได๎รั บ ทราบถึง ประเด็น ที่ จ ะมารํ ว มแลกเปลี่ ย น
เรียนรู๎ อาจารย์ JJ ได๎มอบหมายให๎แตํละคนได๎นั่งนึก
และทบทวนถึ ง สิ่ ง ที่ แ ตํ ล ะคนได๎ ทํ า มาในองค์ ก รหรื อ
สถาบันของตนเอง ตามตัวบํงชี้ทั้ง 3 ข๎อ จากนั้นอาจารย์
JJ จึงได๎มอบหมายให๎คุณกิจทุกคน ได๎ฝึกการเลําพร๎อม
กับการถํายทอดประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ผําน
การเขียนบันทึกลงในกระดาษที่แจกให๎ตอนลงทะเบียน
โดยใช๎เวลาคนละประมาณ 10 นาที และเพื่อความสบายใจของคุณกิจ อาจารย์ JJ ให๎อิสระในการเขียนชื่อซึ่ง
อาจจะเขียนชื่อ หรือไมํเขียนก็ได๎ เพียงแตํใสํชื่อนามแฝงหรือชื่ออื่นๆ ที่แสดงวําเป็นของตนก็ได๎ เชํน จากคน
ที่มาจากที่ราบสูง สาวมหาสารคาม คนใกล๎เขา เป็นต๎น และให๎เก็บบันทึกเรื่องเลําดังกลําวไว๎กับตนเองกํอน
จากนั้นจึงได๎แบํงกลุํมออกเป็น 4 กลุํมๆ ละเทําๆ กัน ได๎มีเงื่อนไขวํา คุณกิจที่มาจากสถาบันเดียวกันไมํควรอยูํ
กลุํมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะได๎ให๎เกิดความหลากหลายและนําความรู๎ตํางๆ กลับไปพัฒนาองค์กรของตนเองได๎ แตํ
กํอนที่จะไปถึงกิจกรรมการแบํงกลุํมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นั้น ทีมคุณลิขิต (Note Taker) ใครํขอนําเสนอเรื่อง
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เลําตามประเด็นที่ อาจารย์ JJ ได๎มอบหมายให๎คุณกิจแตํละคนได๎บันทึกความรู๎ ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของแตํละสถาบัน ผํานกระดาษที่แจกให๎ ประกอบด๎วย
1. บันทึกเรื่องเล่า จากจังหวัดพิษณุโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ได๎จัดโครงการวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัย... โดยได๎จัดกลุํมจากการแบํงงานตํางๆ ออกเป็นชุมชน
เพื่อรํวมกันแลกเปลี่ยนและถํายทอดประสบการณ์ในการทํางานด๎านตํางๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและประสบ
ผลสําเร็จมาแล๎วในหนํวยงานของตนเอง
How to: มีการถํายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์รํวมกันโดยแยกเป็นกลุํมงาน เชํน งานธุรการ คือ
ชุมชนธุรการ ชุมชนนโยบายและแผน ชุมชนด๎านการประกันคุณภาพ ฯลฯ พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตํางๆเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีรํวมกัน
ความมุํงมั่นของบุคลากรสายสนับสนุนในการรํวมกันทํางานเป็นทีม การเปิดใจเรียนรู๎สิ่งใหมํ การ
ถํายทอดประสบการณ์ที่มีคํารํวมกัน เพื่อจัดทําคูํมือการปฏิบัติงานของแตํละงานให๎สามารถใช๎เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ดีรํวมกันทั้งองค์กร รวมทั้งการสร๎างเครือขํายในการทํางานเป็นทีม นอกจากนั้นจะต๎อง
1. การฝึกตัวเราเพื่อถํายทอดความรู๎สูํชุมชน
2. ชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม ของสถาบันฯ จะต๎องเข๎าใจและสนใจการเรียนรู๎
3. มีการถอดบทเรียนจากการถํายทอดองค์ความรู๎ของชุมชนที่สถาบันฯ ได๎เข๎าไปจัดกิจกรรมการ
ให๎บริการทางวิชาการสูํชุมชนเพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎สูํชุมชนในประเด็นตํางๆ ที่ชุมชนต๎องการ
และจัดทําตัวเราเพื่อใช๎ในการศึกษาด๎านชุมชนตํอไป
4. KSF คือ ความรํวมมือของชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยการแสวงหาองค์ความรู๎ตํางๆ ความอดทน
ในการเรียนรู๎รํวมกัน การฝึกปฏิบัติจริงของชุมชน
2. บันทึกเรื่องเล่า จาก ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
1. ชื่อเรื่อง การแนะแนวเพื่อการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
2. How to:
2.1 ปัญหาของนักเรียนที่จะเข๎าศึกษาตํอ เชํน เพราะอะไรนักเรียนจึงมีความสนใจในเฉพาะ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเทํานั้น
2.2 ขอรายละเอี ย ดและข๎อมู ล จากโปรแกรมตํางๆ แตํล ะคณะ เชํน นักเรีย นไมํมีความรู๎
เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ ก็ขอให๎ทางโปรแกรมวิชาให๎รายละเอียด
3. KSF คือ ปัจจัยที่ทําให๎สําเร็จ คือ ความรํวมมือของบุคคลในองค์กร

36

3. บันทึกเรื่องเล่า จาก มหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
1. ชื่อเรื่อง การให๎บริการงานธุรการแบบเบ็ดเสร็จ
2. How to: เรื่องงานที่ปฏิบัติในหน๎าที่ คืองานธุรการ ประจําที่กองสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีความสําคัญเป็นอยํางยิ่ง เพราะ
เป็นหนํวยงานที่ให๎บริการทางด๎านวิชาการ งานทะเบี ยน งานบัณฑิตศึกษา งานอาชีวศึกษา และ
งานสารสนเทศวิชาการ ฉะนั้น บุคคลผู๎ทําหน๎าที่งานธุรการ ต๎องเป็นผู๎รอบรู๎ รู๎ข๎อมูลหลายด๎าน
รวมทั้งงานหลักสูตร งานข๎อมูล แผนรับนักศึกษา จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากงาน
สารบรรณที่ต๎องทําทุกวันอยูํแล๎ว เพราะต๎องเป็นผู๎ ให๎ข๎อมูลกับนักเรียน นักศึกษา ผู๎รับบริการทุก
คนได๎อยํางถูกต๎อง ชัดเจน
3. KSF คือ บุคลากรต๎องเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา
4. บัน ทึกเรื่ องเล่า จาก สถาบัน การศึกษาแห่งหนึ่ง อยู่บริ เ วณภาคเหนือตอนล่า งหรื อภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย อยู่ติดกับถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ห่างจาก กทม. 374 กิโลเมตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ได๎มีการพัฒนาความรู๎ โดยการจัดหาห๎องปฏิบัติการทางสังคม โดยจัดสรรงบประมาณให๎บุคลากร
ค๎นหาพื้นที่ที่จะเป็นกลุํมเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเข๎มแข็ง พร๎อมเขียนข๎อเสนอโครงการ ประกอบเหตุและ
ผล เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
How to: ในการถํายทอดความรู๎ สถาบันได๎จัดหาผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านที่เป็นความต๎องการที่แท๎จริง
ของชุมชน เพื่อประชุมหาแนวทางตอบสนองความต๎องการ และเผยแพรํความรู๎สูํชุมชน โดยนัดประชุมผู๎ที่
ต๎องการพัฒนาตนเองอยํางแท๎จริงและจัดหลักสูตรการอบรมแตํละความต๎องการ โดยแบํงเป็น 3 หลักสูตร คือ
1. ผักปลอดสารพิษ
2. ครัวเรือนสลายหนี้
3. กิจกรรมเพิ่มรายได๎-ลดรายจําย
หลังจากได๎มีการเผยแพรํความรู๎สูํชุมชนแล๎ว ชุมชนยังคงปฏิบัติอยํางตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ
ได๎รับรางวัลชุมชนดีเดํน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2554
4. KSF คือ คณะทํางานของสถาบันที่มีการติดตามอยํางตํอเนื่อง และผู๎นําชุมชนที่ใฝ่รู๎และเข๎มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
กาหนดประเด็นความรู้ : การสร๎างห๎องปฏิบัติการจากสังคมในระดับชุมชน
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน ม.4 บริเวณมหาวิทยาลัย
แบ่งปันความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง : นักวิชาการของมหาวิทยาลัยนัดหมายพูดคุยกับประชาชน
ผู๎มีทักษะของชุมชน แล๎วจัดทําการอบรมจากนั้นถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ
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การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมาย : นักวิชาการที่เกี่ยวข๎องจัดตารางการอบรมตามความต๎องการ
ของชุมชน โดยเป็นความรู๎ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร๎อมให๎คําปรึกษา
KSF คือ ชุมชนได๎รับความรู๎ทางวิชาการ และภาคปฏิบัติ ชุมชนได๎รับการตอบสนองความต๎องการใน
การแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง และชุมชนได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน
5. บันทึกเรื่องเล่า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
มจธ. มีการพัฒนาความรู๎ที่ได๎จากการให๎บริการทางวิชาการและถํายทอดความรู๎สูํบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรํสาธารณชนมจธ. มีการพัฒนาความรู๎ที่ได๎จากการให๎บริการทางวิชาการและถํายทอด
ความรู๎สูํบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรํสาธารณชน
How to : คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได๎จัดทําโครงการเรียนรู๎รํวมอุตสาหกรรมและได๎มีการบูรณาการ
เข๎ า กั บ การเรี ย นการสอนทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละโท โดยอาจารย์ ภ าควิ ช าเคมี จ ะเข๎ า ไปติ ด ตํ อ คุ ย กั บ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อกําหนดโจทย์วิจัยให๎ตรงกับความต๎องการของแตํละโรงงานและบริษัท
นอกจากนี้ ในวิกฤติการณ์น้ําทํวมในปีที่ผํานมาคณะวิ ทยาศาสตร์ได๎ออกไปชํวยเหลือโรงงานที่ประสบ
ภัย โดยมี บุ ค ลากรของคณะลงพื้ น ที่เ พื่ อ สํ า รวจความต๎อ งการและปั ญหาที่ ต๎อ งการให๎ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
ชํวยเหลือ และนํามาหารือแจ๎งให๎บุคลากรแตํละภาควิชา และบุคลากรในคณะที่สนใจเข๎ารํวมเพื่อแก๎ปัญหา
ดังกลําว ซึ่งรูปแบบการชํวยเหลือทางด๎า นการเทคนิค และมีการบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนโดยนํา
นักศึกษาลงพื้นที่และทํางานรํวมกับอาจารย์
KSF คือ ต๎องรู๎ความต๎องการของชุมชน แล๎วนํามาจับคูํกับศักยภาพขององค์กร และความรํวมแรงรํวม
ใจของบุคลากรในองค์กร
6. บันทึกเรื่องเล่า จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ในปี 2554 มีการสํ ารวจความต๎องการของชุมชน เพื่อจะใช๎ความรู๎ในด๎านการบริห ารสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชน และสามารถอยูํได๎อยํางเข๎มแข็ง ซึ่งการเข๎าไปบริการวิชาการในด๎านบริหาร เกิดจากการ
สํารวจแล๎วพบวํา ชุมชนยังไมํมีความรู๎โดยเฉพาะในด๎านการตลาด ผลิตแล๎วจําหนํายอยํางไร ในกลุํมที่ไปสํารวจ
วิเคราะห์แล๎วพบวํา การจําหนํายได๎ต๎องประกอบด๎วยเครื่องมือการตลาดเข๎าไปพัฒนาให๎เกิดเป็นรูปธรรมและ
สามารถแขํงขันได๎กับคูํแขํงรายอื่น ดังนั้นในกลุํมจึงสรุปวํา
1. ให๎ความรู๎พื้นฐานทางด๎านการตลาด โดยปีแรกจะเป็นความรู๎ในด๎านผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือแรก
ที่จะให๎ใช๎และให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวม
2. ชุม ชนรํ ว มกั น ระดมสมอง โดยใช๎ ค วามรู๎ ที่ไ ด๎ ใ ห๎ ไปรํ า งเป็ น แผนหรือ แนวทางการพั ฒ นาซึ่ ง มี
คณาจารย์ นักศึกษาที่เรียนด๎านการตลาดเข๎าไปมีสํวนในการชํวยคิด โดยนักศึกษาจะได๎ใช๎ความรู๎
จากที่เรียนมาเข๎าไปชํวยเหลือชุมชนและเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทํางานไปด๎วย
3. สร๎างผลิตภัณฑ์ตามแนวทางที่รํวมกันคิด
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How to: ในการถํายทอดความรู๎ให๎กับกลุํมเป้าหมาย อาจารย์ในกลุํมสาขาวิชา ได๎มีการพัฒนาวิธีการ
สอนให๎สอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมาย ตลอดทั้งมีเทคนิควิธีในการสอนที่หลากหลาย มีการบูรณาการการสอนกับ
งานวิจัย เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายได๎ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดทั้งมีการบันทึกวิธีการพัฒนาการเรียนการสอน และ
กําหนดรายวิชาที่พัฒนาการสอนตามแนวปฏิบัติที่ดีรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
KSF คือ การทํางานเป็นทีมของกลุํมที่มีความต๎องการพัฒนาศักยภาพให๎กับชุมชน และความมุํงมั่น
ของชุมชนที่ต๎องการยกระดับคุณภาพชีวิต
7. บันทึกเรื่องเล่า จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
จากที่เคยให๎บริการวิชาการ ของสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปให๎
ความรู๎เกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สิทธิ หน๎าที่ พัฒนาชุมชนด๎วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปให๎ความรู๎กับชุมชนที่หํางจากอําเภอเมืองไปเพียง 12 กม. แตํเป็นชุมชนที่ไมํได๎เปิดกว๎าง และไมํได๎
เปิดรับสังคมภายนอกมากนัก ยังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ ของหมูํบ๎านและผู๎นําชุมชน (ผู๎ใหญํบ๎าน) ก็ไมํได๎เป็น
คนมีการศึกษาสูงอะไรมาก ชุมชนนี้ไมํได๎เห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแตํอยํางใด คิดเพียง
วําเรียนจบ ป.6 ถือวําดีแล๎ว โดยสํวนมากหากเรียนสูงหนํอยก็เรียนระดับวิทยาลัยชุมชน ในหมูํ บ๎านมีคนจบ
ปริญญาตรีเพียง 4 คน คือ ครูในโรงเรียนของหมูํบ๎านนั่นเอง ชาวบ๎านคิดวําเรียนจบ ปริญญาตรีก็ไมํกลับมา
ทํางานที่บ๎าน ก็จะต๎องไปทํางานตํางจังหวัด หรือ กทม. ไกลพํอแมํ จึงไมํจําเป็นต๎องเรียนสูง จบ ป.6 ออกมาทํา
ไรํทํานา แตํงงานก็ดํารงชีพได๎ และปัญหาที่พบ คือโดยสํวนมากชาวบ๎านจะนามสกุลเดียวกันทั้งหมูํบ๎าน และ
ทราบมาวําพวกชาวบ๎านก็จะแตํงงานกันเองกับคนในหมูํบ๎านนั่นแหละ แทบจะสืบสายเลือดเดียวกันเลยทีเดียว
จึงเป็นประเด็นใหมํที่เราพบมา ไมํนําเชื่อวําจะยังคงมีหมูํบ๎านลักษณะนี้อยูํ
ปัญหาที่พบในการไปให๎บริการวิชาการในครั้งนี้ คือ
1. อคติทางการศึกษาเรียนสูงต๎องไปทํางานไกลบ๎าน
2. ความเชื่อในเรื่องที่ผิดๆ
KSF คือ งบประมาณ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และความรํวมมือ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
งานพัฒนาหลักสูตร : มคอ. 1-7
สํานักวิชาการและงานทะเบียน : ดูแล มคอ. 2
How to success : จัดทําคูํมือการพัฒนาหลักสูตร จัดอบรม TQF ให๎กับคณาจารย์ เชิญวิทยากรจาก
สกอ.
KSF คือ งบประมาณ ผู๎บริหารให๎การสนับสนุน และความสนใจของบุคลากร

39

8. บันทึกเรื่องเล่า จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารวิชาการให้เกิดประโยชน์
ในครั้ งแรกมหาวิทยาลั ย ได๎สํ ารวจความต๎องการของชุมชนพบวํามีปัญหาเรื่องขยะในชุมชน ทาง
มหาวิทยาลัยได๎จัดประชุมเพื่อพบปะชาวบ๎าน ได๎พูดคุยถึงแนวทางในการกําจัดขยะ ซึ่งจากการพูดคุยกันก็
พบวํามีแนวทางในการแก๎ไขหลากหลายวิธี โดยเริ่มตั้งแตํการแยกขยะ การนําไปขาย นําไปทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ
จากนั้นได๎นําสิ่งที่ค๎นพบจากชุมชนนี้ขยายแนวคิดไปยังชุมชนอื่นๆ
KSF: คือ เป็ นแนวทางแก๎ปัญหาของคนในชุมชนเองทีมงานที่เข๎าไปเป็นเพียงที่ปรึกษา ไมํได๎นํา
ความคิดไปครอบงําชาวบ๎าน เพียงแตํอธิบายถึงข๎อดีข๎อเสียของแตํละวิธี และให๎การสนับสนุนด๎านความรู๎ ด๎าน
การแยกขยะ การทําปุ๋ยหมัก
9. บันทึกเรื่องเล่า จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีหลากหลายตามความถนัดของคณะหรืออาจารย์กระบวนการ
ดําเนินการโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนงบประมาณ ในสํวนของคณะจะ
สนับสนุนให๎สาขาวิชา ภาควิชา อาจารย์จัดทําโครงการเพื่อบริการวิชาการแกํชุมชน กํอนการบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยได๎กําหนดขั้นตอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติรํวมกันวํา ควรจะมีการสํารวจความต๎องการของชุมชน และ
เมื่อดําเนินการแล๎วจะต๎องประเมินผลการบริการวิชาการในประเด็น คือ ความรู๎ ความพึงพอใจ และการนํา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
ตัวอยํางการบริการวิชาการ ที่เข๎าขํายการเป็น good practice ที่ดําเนินการโดยอาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการวิจัยสนับสนุนและสํงเสริมการสร๎างโรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิดเรือนกระจก โดยความต๎องการของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่อยากได๎โรงอบยางพาราที่มีราคา และ
ต๎นทุนการกํอสร๎างไมํแพงมาก มีขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นักวิจัย ม.ราชภัฏเลยได๎ออกแบบวิจัย
โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ และนําไปให๎ชุมชนกํอสร๎าง แล๎วพบวําได๎รับความนิยมจากเกษตรกรทั่ว
ประเทศ จึงได๎ขยายความรู๎ให๎กับอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล๎วนําไปขยายผลตํอกันอีกหลาย
ชุมชน โดยเน๎นให๎ชุมชนมีสํวนรํวมลงทุนลงแรงรํวมกับคณะ
KSF: คือ
1. ชุมชนต๎องการเทคโนโลยีนั้นจริง
2. เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพจริงโดยมีผลการวิจัยรองรับ
3. ชุมชนมีสํวนรํวมในการลงทุนและทําเองรํวมกับมหาวิทยาลัย
การขยายผล จากการนําเสนอตํอสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ ทําให๎มีผู๎สนใจจํานวนมากขึ้น โดยคณะ
นักวิจัยได๎ให๎แบบแปลนการกํอสร๎างโดยไมํคิดมูลคํา
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10. บันทึกเรื่องเล่า จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจ
วิฑูร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เหตุผลที่เลือก: ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให๎มีคุณภาพ และต๎องการให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎แกํ ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศ อาจารย์
นิเทศ ผู๎อํานวยการ ผู๎บริหารโรงเรี ยนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาและหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
How to:
1. แนวปฏิบัติ
1.1 เชิญผู๎เกี่ยวข๎อง
1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ ปัญหา และหาแนวทางแก๎ไขหรือแนวทางพัฒนา
1.3 สรุปเป็นความรู๎ในแตํละด๎านแล๎วนําไปปฏิบัติ
2. ความรู๎ และบทเรียนที่ได๎รับ
2.1 ได๎ทราบแนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สอดคล๎องกับสภาพจริง
2.2 สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบุคลากรที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในคณะและโรงเรียน
3. การขยายผล
3.1 ยังไมํได๎ขยายผล
KSF: คือ ความรํวมมือของบุคลากรในคณะและอาจารย์ของโรงเรียนเครือขําย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ความเป็นมา:
1. หนํวยบริการ DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ ใช๎บริการชํวยเหลือนักศึกษาพิการ
2. มหาวิทยาลั ย มีน โยบายรั บ นั กศึกษาพิการเรียนรํว มและกําหนดให๎ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ผู๎ ส อนนั กศึกษาพิการหู มีความต๎องการให๎ชํว ยเหลือ เนื่องจากไมํสามารถสื่อสารกับ
นักศึกษาได๎
แนวปฏิบัติ:
1. กลุํมเป้าหมาย อาจารย์ผู๎สอนนักศึกษาบกพรํองทางการได๎ยิน
2. แนวการสอนที่ได๎จากการจัดการความรู๎
2.1 กระบวนการสอนเริ่ มจากหลั งกิจกรรมในคาบ อธิบายภาพรวมเนื้อหา ยกตัว อยํางและ
รายละเอียด
2.2 การเตรียมสื่อ นํา PPT ให๎บอกเลขหน๎า ใช๎ภาษางํายในการอธิบาย สํง PPT ให๎ศูนย์ DSS
เพื่อทําภาษามือ
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3. ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระหวํางผู๎สอน ลํามภาษามือ และนักศึกษา
KSF: ความรํวมมือของทุกฝ่าย
สําหรับการขยายผล: ได๎นําเสนอความรู๎แนวการสอนนักศึกษาบกพรํองทางการได๎ยินคณาจารย์
11. บันทึกเรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชา คือ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในอําเภอตํางๆในจังหวัดนครพนมทุกปี ของสาขาชําง
ยนต์ ,ไฟฟ้า,ชํางเชื่อมโลหะ
กลุํมเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน จังหวัดนครพนม มีการให๎บริการอยํางตํอเนื่องทุกๆปี มี
การประชาสัมพันธ์และจัดอาจารย์ นักศึกษา ออกบริการให๎กับชุมชนและการมีสํวนรํวมกับชุมชน
12. บันทึกเรื่องเล่า จากสถาบันในเมือง “กรุงเทพมหานคร” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
สถาบันในเมือง “กรุงเทพมหานคร” ตั้งอยูํใจกลางเมืองเป็นศูนย์รวมสรรพสิ่งให๎บริการวิชาการ “การ
ดูแลสุขภาพภายในชุมชน” ตรวจเช็คสุขภาพกํอนและหลังเข๎าโครงการ เมื่อเข๎าโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การออกกําลังกายติดตามผลเป็นระยะๆ ประเมินความก๎าวหน๎าในการดูแลสุขภาพ
KSF: คือ ผู๎บริหารเป็นตัวอยํางที่ดี มีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง และให๎นิสิต เป็นผู๎ติดตามกิจกรรม
(พี่เลี้ยง)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กาหนดประเด็นความรู้ “การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร”
โดยจัดสัมมนา เสวนา และนําตัวอยํางมาเลําสูํกันฟัง ในเรื่องวิธีการจัดการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
เข๎มแข็ง คือมีระบบบริหารจัดการที่คลํองตัว กระชับ รวดเร็ว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ตัวอยํางเชํน การผลิตผล
งานวิจัยให๎ได๎ตามเป้าหมาย
KSF: คือ
1. ผู๎บริหารให๎ความสําคัญ
2. มีคูํมือการดําเนินงานที่งํายไมํยุํงยากซับซ๎อน
3. มีการติดตามประเมินผล
4. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให๎มีการดําเนินการตามระยะเวลาเผยแพรํอยูํบนเว็บไซต์
13. บันทึกเรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
การบริการวิชาการของคณะจะทําในรูปแบบโครงการโดยมีอาจารย์เป็นผู๎รับผิดชอบโครงการทั้งการ
เชิญจากหนํวยงานภายนอกเป็นวิทยากร อบรม/บรรยาย และโครงการที่เกิดจากอาจารย์เป็นผู๎เสนอโครงการ
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How to: เมื่ออาจารย์ได๎รับเชิญเป็นวิทยากรจากหนํวยงานภายนอก หรือจากแนวความคิดของ
อาจารย์เองก็ตามขั้นตอนการดําเนินงาน เป็นดังนี้
1. เสนอโครงการ บันทึกขออนุญาตให๎คณบดีทราบเพื่ออนุมัติไปราชการหรือดําเนินโครงการ
2. ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามที่ขออนุญาตตามระยะเวลาที่กําหนด
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการให๎คณบดีทราบโดยสรุปเป็นรายงานโครงการ/กิจกรรม
4. คณะรวบรวมผลการบริการวิชาการของอาจารย์นําเผยแพรํผํานเวปไซต์ของคณะสูํสาธารณะชน
ตํอไป
KSF: คือ เกิดจากความรํวมมือของบุคลากรในการบริการวิชาการ ทั้งการพัฒนางานวิชาการของแตํละ
สาขาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก ทําให๎หนํวยงานรับบริการเห็นความสามารถและเชิญเป็นวิทยากร
รวมถึงความคิดสร๎างสรรค์ของอาจารย์แตํละสาขาที่คิดรูปแบบโครงการบริการวิชาการเพื่อมุํงพัฒนาท๎องถิ่น
อยํางจริงจัง
14. บันทึกเรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
มีการสร๎างเครื่องมือเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและนํา ไปใช๎กับชุมชน ให๎บริการกับ
ชุมชน จากนั้น นําข๎อเสนอแนะที่ได๎จากชุมชน มาปรับปรุงเครื่องมือดังกลําวให๎ใช๎งานได๎ดียิ่งขึ้น
KSF: คือ ความรํวมมือกันระหวํางสถาบันกับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มหาวิทยาลัยมีประกาศเกี่ยวกับประเด็นการจัดการความรู๎ 7 ประเด็น โดยครอบคลุมพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัย เชํน Hands-on งานวิจัยรวมทั้งหนํวยงานสายสนับสนุน แตํละประเด็นจะกําหนดกลุํมเป้าหมาย
ที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยใช๎วิธีการจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มาเป็นตัวกระตุ๎นให๎บุคลากรตื่นตัวและเริ่มต๎นที่จะ
ดําเนินการด๎าน KM มีการจัดโครงการ KM ให๎บุคลากรได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แบํงปันความรู๎ และเผยแพรํ
ความรู๎ทางเว็บไซต์มีการรวบรวมองค์ความรู๎ และผลงานที่สํงเข๎าประกวดไว๎เป็นรูปเลํมและทางเว็บไซต์ มีการ
นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช๎ในงานจริง
KSF: คือ มีการนําวิธีการจัดประกวดมากระตุ๎นบุคลากร
15. บันทึกเรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
มีการพัฒนาความรู๎ที่ได๎จากการให๎บริการทางวิชาการ โดยการจัดโครงการเทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน (สนับ สนุ นภารกิจ ด๎านการผลิ ตบัณฑิต) กิจกรรม จะเชิญผู๎ มีประสบการณ์ในการเขียน
เอกสารประกอบการสอนมารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณแล๎วสังเคราะห์องค์
ความรู๎และสรุปในรูปแบบเอกสาร แล๎วเผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํมเป้าหมาย หลังจากนั้นติดตามผลจากการนํา
องค์ความรู๎ไปปรับใช๎ แล๎วนําไปสูํการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครั้งที่ 2 เพื่อสังเคราะห์หรือปรับปรุงเอกสารองค์
ความรู๎ ให๎เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตํอไป
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โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการ โดยกิจกรรมจะเชิญผู๎มีประสบการณ์
ในการเข๎าสูํตําแหนํงทางวิชาการรุํนใหมํ มารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับอาจารย์ที่กําลังจะเข๎าสูํตําแหนํงทาง
วิชาการ แล๎วสังเคราะห์องค์ความรู๎และสรุปเทคนิคและวิธีการในรูปแบบเอกสารองค์ความรู๎ แล๎วเผยแพรํไปสูํ
บุคลากรกลุํมเป้าหมาย หลังจากนั้นติดตามผลจากการนําองค์ความรู๎ไปปรับใช๎ แล๎วนําไปสูํการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ครั้งที่ 2 เพื่อสังเคราะห์หรือปรับปรุงกับองค์ความรู๎ให๎เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตํอไป
KSF: คือ การสนับสนุนการดําเนินงานจากผู๎บริหาร
16. บันทึกเรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริหารวิชาการได้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ได๎กําหนดให๎นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ต๎องจัดทําโครงการบริหารวิชาการแกํชุมชน ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี โดยได๎กําหนดขั้นตอน ดังนี้
1. นําเสนอโครงการ ให๎อาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อขออนุมัติ โดยมีอาจารย์ 1 ทํานเป็นที่ปรึกษา
โครงการ
2. เมื่อได๎นําอนุมัติแล๎ว ก็ดําเนินการจัดโครงการมีการติดตามผล
3. การนําเสนอผลงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคมีอะไร ให๎รุํนน๎องเข๎ารํวมฟังและตอบข๎อซักถาม
4. นําภาพกิจกรรมและผลงานลง Web site ของคณะ
ในกระบวนการดําเนินงาน ใช๎หลัก PDCA ตั้งแตํการวางแผน สํารวจความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย
การวางแผนการทํางาน แบํงหน๎าที่กันทํา การบริหารความเสี่ยง การแก๎ไขปัญหาทําอยํางไร
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให๎สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มศักยภาพ โดยได๎ดําเนินการ ดังนี้
1. อธิ การให๎ เ ขีย นบทความเป็ น ประจํ าทุ กสั ป ดาห์ เพื่ อ ให๎ บุค ลากรในมหาวิท ยาลั ย ได๎รั บ ทราบ
นโยบายและความรู๎ใหมํๆ
2. สํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีความรู๎เพิ่มขึ้น บุคลากรในหนํวยสนับสนุนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เสมอ เชํน
การประชุมทําความเข๎าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การเงิน พัสดุ และผลการตรวจสอบภายในเป็น
ประจํา 2 เดือน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2555 – 2559 ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีเป้าหมายและผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน และกําหนดให๎คณะและ
หนํวยงานจัดทําแบบของคณะและหนํวยงาน
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการกําหนดตัวชี้วัด งบประมาณ และผู๎รับผิดชอบ ระยะเวลา
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3. มีการติดตามและรายงานผลเป็นรายไตรมาส โครงการกิจกรรมที่เสร็จแล๎ว การเบิกจําย ปัญหา
และอุปสรรค ที่ทําไมํได๎ทุกโครงการและกิจกรรม
17. บันทึกเรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
มีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู๎ของคณะเพื่อวางแผนการจัดการความรู๎ระดับคณะเมื่อมีการ
แตํงตั้งกรรมการเรียบร๎อย คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์จัดทําแผนการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ
How to:
1. ได๎มีการประชุมคณะกรรมการ KM จัดทําแผนการจัดการความรู๎โดยวิเคราะห์จากแผนกลยุทธ์
กําหนดหัว ข๎อความรู๎ ที่ต๎องการดําเนินการ ตัวอยํางปีการศึกษา 2553 คณะกําหนดหัวข๎อการ
จัดการความรู๎สาขาวิชาดําเนินการ มคอ.2
2. มีการแจ๎งคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อชี้แจงแผนการจัดการความรู๎ขอความรํวมมือสาขาฯรํวม
ดําเนินการ
3. รวบรวมความรู๎ที่ได๎จัดทําเป็นเอกสารรวบรวมให๎คณะกรรมการจัดการความรู๎ของคณะ
4. เผยแพรํความรู๎ที่ได๎
5. จัดทําสรุปแผนการจัดการความรู๎ประจําปี ประเมินเพื่อเตรียมจัดทําแผนการจัดการความรู๎ในปี
ตํอไป
KSF: คือ มีบุคลากรที่มีความรู๎ในเรื่องการจัดการความรู๎เป็นกรรมการทําให๎การดําเนินงานเป็นไปอยําง
มีระบบ
จากประเด็นเรื่องเลําทั้ง 17 เรื่อง เป็นกรณีศึกษาได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงแนวทางการจัดการความรู๎ที่ทุก
สถาบันการศึกษาได๎พยายามในการดําเนินการให๎เป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให๎มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินงานได๎บรรลุตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยผํานเกณฑ์การประเมินของ สกอ. สมศ. อันจะนําไปสูํ
ความสุขของคนทํางานในองค์กร อยํางไรก็ตามในกระบวนการจัดการความรู๎ไมํใชํสูตรสําเร็จ ยังมีประเด็นใน
การที่จะเรียนรู๎ที่ซํอนเร๎นอีกมากมายที่คุณกิจยังไมํสามารถที่จะเข๎าถึงได๎ ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการเรื่องเลํา
ของคุณกิจแตํละคน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาจารย์ JJ จึงได๎มีการแบํงกลุํม ออกเป็น 4 กลุํม กลุํม
ละประมาณ 10 คน โดยมีเงื่อนไขวํา คุณกิจที่มาจากสถาบันเดียวกันไมํควรอยูํกลุํมเดียวกัน เพื่อที่วําจะได๎
เรียนรู๎ที่หลากหลายและมีเพื่อนมากขึ้น จากนั้น อาจารย์ JJ จึงได๎มอบหมายให๎แตํละกลุํมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กั น ภายในกลุํ ม โดยให๎ แ ตํ ล ะกลุํ ม ได๎ ไ ปกํ า หนดคณะทํ า งานกั น เองวํ า ใครจะเป็ น คุ ณ อํ า นวยการเรี ย นรู๎
(facilitator) และคุณลิขิต (note taker) แล๎วกลับมานําเสนอเรื่องเลําให๎เพื่อนกลุํมอื่นๆ ได๎รับทราบตาม
ประเด็นที่ได๎กําหนดในเบื้องต๎น เมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแตํละกลุํมจึงได๎นําเสนอข๎อมูลเรื่องเลํา
ดังนี้
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การนาเสนอกลุ่มที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
How to: จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิกในกลุํมพบวําการดําเนินการในกิจกรรมนี้
คํอนข๎างจะหลากหลายในแตํละสถาบัน ดังนั้น หากจะสรุปขั้นตอนในการดําเนินการสามารถสรุปได๎ดังนี้
1. หาความต๎องการของชุมชน โดยคณาจารย์
ลงพื้นที่ของชุมชน แล๎วพบปะพูดคุยกับชาว
ชุ ม ช น วํ า มี ค ว า ม ต๎ อ ง ก า ร ที่ จ ะ ใ ห๎
มหาวิ ท ยาลั ย ลงมารํ ว มพั ฒ นาอะไร หรื อ
ชุมชนมีปัญหาอะไรอยูํที่กําลังต๎องการที่จะ
พัฒนา
2. มีการวางแผนรํวมกันกับชุมชนเพื่อถํายทอด
องค์ความรู๎ หลังจากทราบสภาพปัญหาแล๎ว
ก็นําปัญหากลับมาเพื่อวางแผนงานในการที่
จะทํากิจกรรมถํายทอดความรู๎ โดยเน๎นให๎ชุมชนมีสํวนรํวม
3. บูรณาการความรํว มมือในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง อาจารย์ในคณะหรือสถาบันตํางๆ ตํางมีความรู๎
ความสามารถที่ ห ลากหลาย ดั ง นั้ น จะต๎ อ งมาพู ด คุ ย และหาแนวทางรํ ว มกั น และบู ร ณาการ
เครื่องมือในการทํางานเข๎าด๎วยกัน
4. ประเมิน ศักยภาพของบุ คลากร เพื่อให๎ การทํางานบรรลุ เป้าหมาย คณะทํางานก็ต๎องกลั บมา
ทบทวนตนเอง วํามีความพร๎อมมากน๎อยเพียงใด อีกทั้งจะต๎องเติมเต็มในสํวนใดบ๎างเพื่อจะทําให๎
งานสําเร็จตามเป้าหมาย
5. การถํายทอดความรู๎ โดยจัดเวลาให๎มี ความเหมาะสม ระหวํางผู๎ให๎และผู๎รับจะต๎องตรงกัน การ
เรียนรู๎จึงจะเกิดประสิทธิภาพ
6. มีการรวมกลุํมและแลกเปลี่ยนความรู๎ บอกกลํ าวแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ในกระบวนการเรียนรู๎
เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ ต๎องมีการป้อนกลับข๎อมูล นั่นก็หมายความวํามีการตอบโต๎กันทั้งผู๎ให๎และ
ผู๎รับ หากมีข๎อสงสัยก็สามารถจะสอบถามได๎ บอกให๎ชัด และเรียนรู๎ให๎เข๎าใจ
7. จัดทําคูํมือเผยแพรํสูํสาธารณชน จัดทําเป็นชุดความรู๎ (Explicit Knowledge) เพื่อให๎สมาชิก
ชุมชนและผู๎สนใจได๎เรียนรู๎หลังจากคณาจารย์ออกจากพื้นที่แล๎ว หรือชุมชน หรือคนอื่นๆ จะได๎
นําไปเรียนรู๎ตํอไป
KSF คือ ตอบสนองความต๎องการของชุมชน และความสัมพันธ์กับชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กาหนดประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
1. เลื อกหัว ข๎อที่กําหนดรํว มกัน (องค์ความรู๎ที่ต๎องการแลกเปลี่ ยน) ในประเด็นนี้จะต๎องมีความ
ชัดเจน
2. กําหนดเจ๎าภาพรับผิดชอบและกลุํมเป้าหมายที่ชัดเจน ไมํเชํนนั้นตํางคนก็จะเกี่ยงกันเองไมํทํา
หรือทําไมํเต็มที่ และเมื่อหากมีคนรับผิดชอบแล๎วการทํางานก็จะได๎เต็มที่
3. มีชํองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน Face Book จัดเวทีแลกเปลี่ยนอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งจะทําให๎คนทํางานได๎พบปะแลกเปลี่ยนความรู๎และแก๎ปัญหาในการทํางานซึ่งกันและ
กัน
4. จัดกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม เพื่อจะได๎ทราบความเคลื่อนไหวของการทํางาน อันจะได๎
นํามาปรับปรุงแก๎ไขอยํางทันทํวงที นับเป็นการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการทํางานได๎เป็น
อยํางดี
5. เผยแพรํความรู๎ที่สกัดได๎ในชํองทางตํางๆ เชํน CD VDO website เอกสารแนวปฏิบัติเป็นตัวอยําง
และแนวปฏิบัติที่ดี
KSF คือ ความรํวมมือของคนในองค์กร และความตํอเนื่องของกิจกรรม
การนาเสนอกลุ่มที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
1. มีพัฒนาความรู๎ตํอยอดโดยการนําปัญหามา
ปรั บ ปรุ ง โดยลงพื้ น ที่ ข องชุ ม ชน เพื่ อ ที่ จ ะ
ศึกษาสภาพปัญหาของคนในชุมชน จากนั้น
จึงคํอยนําปัญหากลับมาพูดคุยในคณะทํางาน
เพื่ อ ที่ จ ะหาแนวทางในการที่ จ ะให๎ บ ริ ก าร
ตํอไป
2. จั ด ประชุ ม วิ ช าการ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม
วิ ช าการในประเด็ น ที่ พู ด คุ ย และศึ ก ษามา
เรียบร๎อย ทั้งในระดับของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นการถํายทอดความรู๎ และพัฒนาความรู๎
ตํอยอดให๎มากและกว๎างขึ้น
3. สรุปประเด็นเป็นรูปเลํมรายงานและเผยแพรํทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเผยแพรํความรู๎ที่มีความ
หลากหลายให๎มากขึ้น เพราะจากการดําเนินงานที่ผํานมาของสถาบันตํางๆ องค์ความรู๎มีมากมาย
ที่อยูํในสถาบันแตํไมํได๎ถูกเผยแพรํไปสูํสาธารณะ ซึ่ งอาจจะไมํกํอประโยชน์มากนักทั้งตํอองค์กร
และชุมชน
KSF คือ งบประมาณ บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และการมีสํวนรํวมของชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กาหนดประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จากการพู ด คุ ย ของสมาชิ ก ในกลุํ ม พบวํ า บทบาทและภารกิ จ ที่ ดํ า เนิ น การของแตํ ล ะองค์ ก รมี
ความสัมพันธ์และสอดคล๎องกัน ซึ่งอาจจะแตกตํางกันไปบ๎างตามบริบทของแตํละพื้นที่ จากการพูดคุยในกลุํม
พบวําในแตํละสถาบันดําเนินการ ดังนี้
1. มี การผลิตบัณฑิต ทุกสถาบันมีการผลิตบัณฑิต และได๎กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความแตกตําง
กันไปตามบริบทขององค์กร
2. กํ า หนดประเด็ น ความรู๎ จากการประชุ ม โดยได๎ จั ด ให๎ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ หาแนวทางในการ
ดําเนินงานในการที่จะไปสูํเป้าหมาย ซึ่งได๎ดําเนินการดังนี้
2.1 กําหนดกลุํมบุคลากรเป้าหมายให๎สอดคล๎องกับประเด็น เชํน การเรียนการสอน – อาจารย์,
การบริหารจัดการ – ผู๎บริหาร หัวหน๎างานและผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อให๎เกิดความชัดเจน
2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยเชิญผู๎มีประสบการณ์มารํวมแลกเปลี่ยนความรู๎
2.3 สังเคราะห์องค์ความรู๎ และสรุปในรูปแบบเอกสารหรือเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเผยแพรํข๎อมูลให๎
ไปสูํกลุํมเป้าหมายซึ่งมีความหลากหลาย
2.4 นําองค์ความรู๎ที่ได๎ไปปรับใช๎
KSF คือ ผู๎บริหารให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณ และการสร๎างเวทีการเรียนรู๎ KM อยํางตํอเนื่อง
การนาเสนอกลุ่มที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
เป็นการยกกรณีศึกษาของสถาบันการศึกษาแหํงหนึ่งที่
ลงไปปฏิบัติงานในชุมชน และได๎ผลดี( Good Practice) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยให๎ความรู๎ (การจัดการขยะ) ชุมชนมีกิจกรรมรํวม
สํารวจความต๎องการ ปัญหา ถํายทอดองค์ความรู๎ เมื่อมีปัญหา
ก็แก๎ปัญหา และสรุป ทั้งความรู๎ ความพึงพอใจ การนําไปใช๎
ประโยชน์ คณะกรรมการประเมิน แบบ 3D มหาวิทยาลั ย
สํารวจ ในชุมชน และชุมชนมีสํวนรํวมลงทุน ให๎มีนักศึกษามามี
สํวนรํวมอบรม สรุป เผยแพรํ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยไปสํารวจความต๎องการของชุมชน โดยทีมคณาจารย์ นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสํารวจ
ชุมชน พบปะพูดคุยกับผู๎นําชุมชน สมาชิกชุมชน
มหาวิทยาลัยเสนอเค๎าโครงงานวิจัย โดยภายนอกตรวจเค๎าโครง นอกจากนี้มี คณะ/มหาวิทยาลัย
ทวงถาม ถ๎าไมํทัน หรื อไมํมี คุณภาพ จะเกิดปัญหาในสํ ว นเค๎าโครงงานวิจัย ต๎องมีที่ปรึกษา/
กรรมการ ผู๎เชี่ยวชาญ
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5. ดําเนินการวิจัยควบคูํกับการพัฒนา โดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
6. จัดทําคูํมือชุมชน โดยกํอนจะมีคูํมือชุมชน ต๎องวิเคราะห์ ทดลอง สํารวจความพึงพอใจ พัฒนา จึง
จัดทําเป็นคูํมือชุมชนได๎
KSF คือ การมีสํวนรํวมในชุมชน โดยเริ่มตั้งแตํการศึกษาปัญหาในชุมชน ชุมชนแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง
ตอบสนองความต๎องการของชุมชน และต๎องทําโครงการระยะยาว
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กาหนดประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในการทํางานในสถาบัน จะต๎องแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อที่จะทําให๎งานสามารถดําเนินงานไปได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ที่ผํานมาสถาบันได๎แตํงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการด๎านการเรียนการสอน
คณะกรรมการด๎านบริการวิชาการ
คณะกรรมการด๎านการวิจัย
คณะกรรมการด๎านการผลิตบัณฑิต

จากการดําเนินงานที่ผํานมาสถาบันได๎จัดทําแผน เรียกวําแผนสูํวิทยากร โดยให๎อาจารย์นําไปใช๎ 1
เทอม โดยให๎ อ าจารย์ ผู๎ ส อนได๎ อ ธิ บ ายถึ ง เทคนิ ค การสอนวํ า มี เ ทคนิ ค อยํ า งไร จากนั้ น จึ ง มี ก ารแตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน และสรุปผลการดําเนินงาน การแตํงตั้งคณะทํางานหัวข๎อ TQF มีโครงการ มคอ.1 การ
จัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสูํเวทีบรรยาย เป็นต๎น
KSF คือ
1. การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากผู๎เกี่ยวข๎องจริง
2. มีชํองทางสื่อสาร
3. กําหนดประเด็นชัดเจน
4. ผู๎บริหารมีสํวนรํวมและให๎ความสําคัญกับ KM
5. ความรํวมมือของบุคลากร
6. ความตํอเนื่อง
การนาเสนอกลุ่มที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
1. โดยใช๎กระบวนการ PDCA โดยให๎อาจารย์
นักศึกษาได๎มีการทํางานเป็นทีม เรียนรู๎จาก
การปฏิบัติจริง

P

D

A

C
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2. สํารวจความต๎องการของชุมชน โดยอาจารย์
แตํละสาขา KSF การมีสํวนรํวม มีการบูรณา
การจากหลายสาขา
3. การประชุมผู๎รับผิดชอบโครงการ KSF มีการ
สํารวจความต๎องการของชุมชน – กําหนดตัว
บํงชี้ความสําเร็จของโครงการที่ชัดเจน
4. มีห นํ ว ยงานบริ การที่ใกล๎ ชิดกับชุมชน KSF
ความใกล๎ ชิ ด ระหวํ า งหนํ ว ยงานกั บ ชุ ม ชน
(สัมพันธภาพที่ดี)
5. นําปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KSF การสะท๎อนปัญหาจากผู๎มีสํ วนได๎สํวนเสียและหาแนวทาง
รํวมกัน
6. มีการให๎บริการเชิงรุก (จังหวัดเคลื่อนที่)
KSF คือ การสํารวจความต๎องการของชุมชน และการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน นักศึกษา
อาจารย์ และชุมชน
ข้อแตกต่าง
1. ขนาดของกลุํมผู๎รับผิดชอบโครงการ เชํน สาขา คณะ มหาวิทยาลัย หรือจังหวัด
2. พื้นที่การให๎บริการ ภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กาหนดประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จากการดําเนินงานที่ผํานมาของสถาบัน ซึ่งพบวํากระบวนการทํางานทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถที่จะสํงผล
ให๎สถาบันบรรลุเป้าหมายได๎ ประกอบด๎วย
1. การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ จากผู๎ที่เกี่ยวข๎องจริง ในกระบวนการนี้นับวํามีสํวนที่มีความสําคัญ
เพราะเมื่อคณะทํางานหรือผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง (Stakeholder) ได๎รับทราบแนวทางที่ชัดเจน ก็จะ
สามารถดําเนินงานไปได๎
2. มีชํองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ในกระบวนการทํางานบางครั้งอาจจะติดขัดบ๎างหากได๎มีการ
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎อยูํอยํางตํอเนื่องจะสามารถทํางานให๎บรรลุเป้าหมายได๎ อีกทั้ง
หากมีการติดตํอสื่อสารที่สะดวกจะสามารถสํงเสริมประสิทธิภาพการทํางานได๎ดียิ่งขึ้น
3. มีการกําหนดประเด็นความรู๎ชัดเจน ความไมํชัดเจนของงานนอกจากจะทําให๎การทํางานขาด
ประสิทธิภาพแล๎วยั งสํงผลตํอความมั่นใจในการทํางาน ดังนั้นในประเด็นของความชัดเจน หรือ
แนวทางการทํางานหรือความรู๎ที่ชัดเจนแล๎วจะสามารถทํางานได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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4. ผู๎บริหารมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา นับเป็นปัญหาที่สํวนใหญํมักจะพบวําผู๎บริหารสํวนใหญํไมํ
คํอยมีเวลาให๎กับทีมงาน ดังนั้ นๆ การตัดสินใจในการที่จะแก๎ปัญหาขององค์กร สถาบันเป็นไปได๎
ช๎า ดังนั้นในประเด็นนี้หากผู๎บริหารให๎ความสําคัญในการแก๎ไขปัญหาขององค์กรอยํางแท๎จริง จะ
สามารถทํางานได๎ลุลํวงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการนําเสนอ ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของคุณกิจที่เป็นสมาชิกเครือขํ าย UKM ทั้ง 4 กลุํม ทําให๎
ทราบวําแตํละสถาบันก็ล๎วนแตํมีความพยายามในการที่จะจัดการความรู๎อันจะนําไปสูํการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร พัฒนาไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งทํานอาจารย์ JJ นั่งเก็บประเด็นอยํางใจจดใจจํอ เพื่อที่จะชี้ให๎เห็น
วําท๎ายที่สุดในการที่จะตอบโจทย์ ที่คณะทํางานมอบหมายให๎ คือ ตัวบํงชี้ที่ 5.2 7.1 และ 7.2 แตํละสถาบันมี
แนวทางในการจัดการความรู๎อยํางไร อยํางไรก็ตามถึงแม๎เวลาจะมีคํอนข๎างจํากัดแตํกระบวนการจัดการความรู๎
ทั้ง 2 ประเด็นก็ไมํได๎ลดน๎อยจากความคาดหวังของคุณกิจมากนัก ซึ่งสามารถสรุปได๎ ดังนี้
1. กระบวนการจัดการความรู้ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการวิชาการ
จากกระบวนการจั ดการความรู๎ของทุกกลุํม พบวํามีการบวนการจัดการความรู๎ที่หลากหลาย
สามารถสรุปได๎ ดังนี้
1.1 วิธีการ เข๎าชุมชน หาข๎อมูล นําปัญหามาแล๎วสร๎างทีมงานเข๎าไปถํายทอดความรู๎ และ ชุมชน
นําความรู๎ ไปแก๎ปั ญหา ใช๎ประโยชน์ และ มีการถํายทอดไปชุมชนอื่น เชํน โรงเรือนอบ
ยางพารา ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องขยะ ชาวบ๎านเป็นคนเริ่มแยกขยะ ขาย และ ทําปุ๋ยหมัก
วิสาหกิจชุมชนในการสร๎างอาชีพ
1.2 สิ่งที่ประสบความสําเร็จ คือ ชุมชนมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา เน๎นการให๎ความรู๎ และ ความ
มีสํวนรํวมในการทํางาน ของนักศึกษาและอาจารย์
1.3 การพัฒนาความรู๎ในสาขาวิชาโดยนําปัญหาไปปรับปรุง เชํน กล๎วยอบ และ ชุมชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนาตํอยอด
1.4 วิธีการ ต๎องรู๎ความต๎องการของชุมชน
1.5 ปัจจัยแหํงความสําเร็จ คือ การมีงบประมาณ และ บุคลากรมีความรู๎
1.6 ความเหมือน คือ การได๎มาถึงสาเหตุในการบริการวิชาการ คือ การไปหาความต๎องการ แล๎ว
นํามาวางแผนรํวมกัน และ ถํายทอดองค์ความรู๎
1.7 ความแตกตําง คือ มีทั้งการจัดหางบประมาณ และนําไปจัดหาเครื่องมือไปพัฒนาตํอ
1.8 การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติคือ การจัดทําคูํมือแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
1.9 ปัจจัยแหํงความสําเร็จ คือ การมีสํวนรํวมของชุมชน และ เป็นโครงการระยะยาว
1.10 สํวนใหญํ เหมือนกัน และ เน๎นเข๎าไปสํารวจจริง และ มี PDCA ในการวางแผน
1.11 ขนาดของสมาชิก มีการบริการในสาขา คณะ หรือ จังหวัด
1.12 การให๎บริการ ให๎เข๎ามารับบริการในพื้นที่ หรือ บุกเข๎าไปหา
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2. กระบวนการจัดการความรู้ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กาหนดประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในการจัดการความรู๎สําหรับตัวบํงชี้นี้ คุณกิจจากสถาบันตํางๆ พยายามที่จะถํายทอดสิ่งที่ตนเอง
ได๎ดําเนินการ ซึ่งสามารถจับประเด็นได๎ดังนี้
2.1 เคล็ดวิชา คือ การมีสํวนรํวมของหนํวยงาน และการมีชํองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
2.2 ใช๎ TQF เกี่ยวข๎องกับการผลิตบัณฑิต และ จากการประชุม โดยกําหนดกลุํมตั้งแตํระดับสูง
ถึงปฏิบัติงาน
2.3 การจัดการเรียนการสอน เน๎นที่ อาจารย์
2.4 KM แตํละชั้นมีการ ลปรร และ มีผู๎มีความรู๎ แล๎ว สังเคราะห์องค์ความรู๎มาสรุปใน www.
และ นําสิ่งที่อยูํบน www. มาพัฒนาสถาบัน KSF มี KM facility
2.5 เป้าหมายคล๎ายกัน แตํกลุํม 3 เน๎นผู๎ปฏิบัติ และ มีคูํมือ ปฏิบัติงานออกมา มีแนวทางและ
วิธีการทํางาน นําไปใช๎จริง มีการสอบทานผู๎ใช๎บริการ และ นําผลการทํามาพัฒนา ปัจจัย
แหํงความสําเร็จ ผู๎บริหารต๎องชํวย
2.6 ระดับคณะ มีคณะกรรมการ มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และ บุคลากรอยากจะ ลปรร เชํน
E learning มีเจ๎าภาพรับผิดชอบ
2.7 ชํองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่หลากหลาย ใช๎ FB มีการ add เข๎าไปเป็นเครือขําย
2.8 มีกลไกการขับเคลื่อน KM อยํางชัดเจน
2.9 ชํองทางการเผยแพรํ
2.10 ความสําเร็จคือ ความรํวมมือ และ ความตํอเนื่อง
จากกระบวนการจั ดการความรู๎ของคุณกิจที่มาจากสถาบันตํางๆ ตํางก็ได๎เปิดฉากและดึงเอา
ความรู๎ของตนที่ฝังอยูํเบื้องลึก (Tacit Knowledge) ออกมาใช๎โดยผํานเรื่องเลํากันถ๎วนหน๎า ความรู๎ชัดแจ๎ง
(Explicit Knowledge) จึงปรากฏออกมาอยํางมากมาย ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น อยํางไรก็ตามจากโจทย์ที่
ทางฝ่ายผู๎จัด Mini_UKM 8 ให๎ไว๎ยังไมํถือสิ้นสุดกระบวนการจัดการความรู๎ เพราะท๎ายที่สุดนั้นแตํละกลุํมยํอย
จะต๎องนําเสนอข๎อมูลที่ได๎รับมอบหมายให๎ ไปนําเสนอในวันที่ 8 มีนาคม 2555 จึงจะเป็นการเรียนรู๎ที่ครบ
สมบูรณ์ ดังนั้น ที่ประชุมกลุํม KM จึงได๎มอบหมายให๎คุณสุรจิตร พระเมือง และคุณกนกวรรณ วราภรณ์วิมล
ชัยเป็นผู๎นําเสนอข๎อมูล โดยในเบื้องต๎นได๎จัดทําข๎อสรุปรํวมกันทั้ง 2 ประเด็นตามตัวบํงชี้ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
จากกระบวนการจัดการความรู๎ของคุณกิจ กวํา 40 คน สามารถสรุปได๎ ดังนี้
1.1 วิธีการหาข๎อมูลความต๎องการของชุมชนโดยการได๎มาถึงสาเหตุในการบริการ วิชาการ
แล๎วนํามาวางแผนรํวมกันและถํายทอดเป็นองค์ความรู๎
1.2 นําปัญหามาสร๎างทีมงานเข๎าไปถํายทอดความรู๎เพื่อให๎ชุมชนนําความรู๎ไปแก๎ปัญหา ใช๎
ประโยชน์และมีการถํายทอดสูํชุมชนอื่น
1.3 เข๎าชุมชนเพื่อให๎บริการหรือให๎เข๎ามารับบริการในพื้นที่หรือบุกเข๎าไปหาเพื่อทํางานแบบ
เชิงรุก
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1.4 การให๎บริการวิชาการแกํสังคมเกิดการจัดการความรู๎โดยการจัดทําคูํมือเพื่อประมวล
ขั้นตอนการให๎บริการ
1.5 ปัจจัยแหํงความสําเร็จ คือ การมีงบประมาณ การมีบุคลากรที่มีความรู๎ การมีสํ วนรํวมใน
การพั ฒ นาตํ อ ยอดของชุ ม ชน และเป็ น โครงการระยะยาว ชุ ม ชนมี สํ ว นรํ ว มในการ
แก๎ปัญหาเน๎นการให๎ความรู๎และมีสํวนรํวมในการทํางานของนักศึกษาและอาจารย์
2. ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
จากกระบวนการจัดการความรู๎ของคุณกิจ กวํา 40 คน สามารถสรุปได๎ ดังนี้
2.1 เกล็ดวิชา คือ การมีสํวนรํวมของหนํวยงานทุกภาคสํวน เชํน อาจารย์ , นักศึกษา การมี
ชํองทางการสื่อสาร ชํองทางการแลกเปลี่ยนและชํองทางการเผยแพรํ เชํน Face book
2.2 ในกรอบ TQF เกี่ยวข๎องกับการผลิตบัณฑิต และจากการประชุมโดยกําหนดกลุํมตั้งแตํ
ระดับสูงถึงระดับปฏิบัติงาน
2.3 กลไกการขับเคลื่อน มี 2 ระบบ คือ คณะกรรมการที่เป็นทางการ และคณะกรรมการที่
ไมํเป็นทางการ ถ๎าเป็นลักษณะการจัดการความรู๎การผลิตบัณฑิตจะเน๎นไปที่อาจารย์ ถ๎า
เป็นการบริการจะใช๎บุคลากรสนับสนุน
2.4 การทํา KM แตํละชั้น จะต๎องวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มีเจ๎าภาพรับผิดชอบที่ชัดเจน
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แล๎วสังเคราะห์องค์ความรู๎มาสรุปใน website และนําสิ่งที่อยูํบน
website มาพัฒนาสถาบัน KSF มี KM Facility
กระบวนการ AAR+ALR+Passion Plan
หลังจากที่คุณกิจจากสถาบันตํางๆ ได๎รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครบทุกประเด็นแล๎ว อาจารย์ JJ ได๎ให๎
คุณกิจแตํละคนได๎เปิดใจตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประกอบด๎วย กระบวนการ AAR ALR Passion
Plan และหัวใจปิ้งแว๏ป และจากข๎อมูลของคุณกิจได๎สะท๎อนจํานวน 30 คน สามารถสรุปได๎ ดังนี้
1. AAR = After Action Review
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ท่านได้มาก หรือ น้อยกว่าเป้าหมาย เพราะอะไร
จากการรวบรวมประเด็นที่คุณกิจจากสถาบันตํางๆ ได๎ให๎ความเห็นมาสามารถรวบรวมประเด็น
ออกได๎เป็น 3 ระดับ คือ
1.1 ได๎น๎อยกวําเป้าหมายที่ตั้งไว๎ จํานวน 1 คน เนื่องจากมีความรู๎เรื่อง KM มาแล๎ว
1.2 ได๎ในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน เนื่องจากเคยได๎เข๎ารํวมกิจกรรม KM มาแล๎ว
1.3 ได๎ความรู๎มากกวําเป้าหมายที่กําหนดไว๎ คุณกิจกวํา 20 คน มีความเห็นวําเป็นสิ่งที่ดี
1.4 สามารถตอบโจทย์ได๎ชัดเจน นอกจากนั้นยังได๎ให๎เหตุผลเพิ่มเติม คือ
1.4.1 ได๎เรียนรู๎ KM จากคณาจารย์ตํางสถาบันที่มีความรู๎มากขึ้น สามารถนําไปประยุกต์ใช๎
กับหนํวยงานได๎
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1.4.2 ได๎เรียนรู๎แนวทางการปฏิบัติงานจากสถาบันอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ได๎อยํางชัดเจน
1.4.3 ได๎เพื่อนรํวมวงการ KM จากสถาบันอื่นๆ ได๎มากขึ้น
2. ALR = After Learning Review
ตัวเจ้าของได้เรียนรู้อะไรในการมาร่วม Mini_UKM8 คราวนี้
1.1 ได๎เรียนรู๎กระบวนการปรับตัวเพื่อเข๎าสูํอาเซียน
1.2 ได๎เรียนรู๎เรื่องการประกันคุณภาพโดยใช๎กระบวนการ KM เข๎ามาเป็นเครื่องมือในการทํางาน
มากขึ้น
1.3 ได๎ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
1.4 ได๎เรียนรู๎ข๎อคิดเห็นและวิธีการทํางานใหมํๆ
3. Passion Plan สัญญาใจไฟปรารถนา
3.1 ตัวท่านจะนาไปทาอะไรต่อ
1. เพื่อปรับปรุงการทํางานของตนและองค์กรให๎ดีขึ้น
2. เสนอผู๎บริหารให๎จัดทํา KM ในทุกสํวนงานขององค์กร
3. นําความรู๎ที่ได๎ไปถํายทอดและตํอยอดความรู๎และไปทําคูํมือในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนางานของตนเองที่ได๎รับมอบหมายได๎ดีขึ้น
3.2 ข้อเสนอแนะในการจัด Mini_UKM9 ครั้งต่อไป
1. ควรแจ๎งกิจกรรมที่จะทําให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม KM ได๎รับทราบลํวงหน๎า เพื่อจะได๎
จัดเตรียมข๎อมูลมาได๎อยํางถูกต๎อง
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎มากกวําเดิม
3. ต๎องการให๎จัดงบประมาณเพื่อการสนับสนุนผู๎เข๎ารํวมการจัดการความรู๎
4. หัวใจ ท่านปิ้งแว๊ป/ประทับใจอะไรในการเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. ประทับใจวิทยากร และคณะทํางานที่เป็นกันเองและผํอนคลาย
2. ได๎เรียนรู๎วิธีการทํางานจากผู๎มีประสบการณ์
3. ได๎เพื่อนรํวมกระบวนการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น
4. ได๎วิธีการทํางานที่จะไปชํวยเสริมประสิทธิภาพการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ประกันคุณภาพได๎ดียิ่งขึ้น
สรุปแนวปฏิบัติที่ดี
1. การถํายทอดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2. การเปิดใจเรียนรู๎สิ่งใหมํๆและเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา
3. การถอดบทเรียน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

การมีสํวนรํวมและความรํวมมือของบุคลากรในองค์กรและชุมชน
การทํางานเป็นทีม
การจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง
การได๎การสนับสนุนจากผู๎บริหาร
การกําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน
การมีชํองทางการสํอสารที่ดีและครอบคลุม

2.5.3 การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ปัจจัยและปัญหาที่มีผลต่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ปัจจัยความสาเร็จ
ปัญหาและอุปสรรค
ด้านบุคลากร
1. องค์ความรู๎และความเชี่ยวชาญ
1. ขาดองค์ความรู้และความ
ของนักวิจัย
เชี่ยวชาญของนักวิจัย
(ในศาสตร์และชุมชน)
2. ทัศนคติและบุคลิกของนักวิจัย
2. นักวิจัยไม่เป็นที่รู้จัก

การบริหารจัดการด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
1. การประชาสัมพันธ์
2. วิเคราะห์ความต๎องการ
ความสัมพันธ์กับชุมชน/เครือข่าย
1. มีความสัมพันธ์กับชุมชน/เครือขําย
2. มีกลุํมเป้าหมาย หนํวยงานที่
นําไปใช๎ประโยชน์

แนวทางแก้ไข
1. นักวิจัยพี่เลี้ยง

2. มีหนํวยงานประชาสัมพันธ์
3. คลินิกนักวิจัย(ให๎คําปรึกษา
ด๎านการวิจัย)
4. มีหนํวยงานเพื่อนําผลงาน
ไปถํายทอดเทคโนโลยี
( คลินิกเทคโนโลยี/ หนํวย
บริการวิชาการ)

ขาดการประชาสัมพันธ์

หนํวยงานประชาสัมพันธ์

1. หนํวยงาน กลุํมเป้าหมายไมํ
ยอมรับผลงาน ไมํต๎องการ

1. ให๎ความรู๎และสร๎างความ
เข๎าใจกับกลุํมเป้าหมาย/
หนํวยงานที่นําไปใช๎
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ปัจจัยความสาเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

ลักษณะของโจทย์วิจัย/นโยบายของ
ประเทศ
1. มาจากความต๎องการของชุมชน/
หนํวยงาน
2. การมีสํวนรํวมของชุมชนหรือ
ขาดการสํารวจความต๎องการกํอน
หนํวยงานที่จะนําไปใช๎ประโยชน์ การวิจัย
3. เป็นการวิจัยแบบสหสาขาวิชา

แนวทางแก้ไข
2. ประโยชน์มหาวิทยาลัยควร
มีเครือขํายกับชุมชน/
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ
เครือขํายอยํางตํอเนื่อง

1. ควรทํา need analysis กํอน
มิใชํพยายามยัดเยียด องค์
ความรู๎สิ่งที่ชุมชนไมํต๎องการ
2. สร๎างไมตรีกับสาขาวิชา
ตําง ๆ ดังนั้น บุคลิกภาพ
ของนักวิจัยเป็นสํวนหนึ่ง
ของการสร๎างความรํวมมือ

2. มาตรการเพื่อผลักดันให้นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุน เชํน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 หลักสูตร1
ชุมชน
2.2 พัฒนากระบวนการเชื่อมโยงงานวิจัยในชั้นเรียนสูํชุมชน
2.3 กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.3.1 มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ให๎ชัดเจน เรื่องการวิจัย การบริการ
วิชาการ
2.3.2 มีข๎อตกลงกับหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเรื่อง ผลงานนําไปใช๎ประโยชน์
2.3.3 กําหนดให๎นักวิจัยนําผลงานไปใช๎ประโยชน์ ถ๎าไมํดําเนินงานหักเงินงวดสุดท๎าย
2.4 มหาวิทยาลัยควรมีเครือขํายกับชุมชน/ โรงเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎/บริการวิชาการ
ระหวํางนักวิจัย และชุมชน/โรงเรียน
2.5 ให๎มีการศึกษาตัวชี้วัดด๎านการวิจัยของหนํวยประเมินให๎ชัดเจน และชี้แจงทําความเข๎าใจกับ
นักวิจัย
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3. แนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย
3.1 การกําหนดองค์ความรู๎ที่ชัดเจน
3.2 การมีนักวิจัยพี่เลี้ยง
3.3 การมีคลินิกนักวิจัย
3.4 การมีสํวนรํวมของชุมชนหรือหนํวยงานที่จะนําผลวิจัยไปใช๎ประโยชน์
2.5.4 การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ได๎ดําเนินการให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ดังนี้
1) แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการทําข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ระหวํางสถาบัน และมีคณะกรรมการที่มีผู๎แทนจากสมาชิก
เครือขําย
2. มีแผนการดําเนินกิจกรรมรํวมกันระหวํางสถาบันสมาชิกเครือขําย
3. บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพ ควรมีสํวนรํวมกับกิจกรรมของเครือขําย
4. มีการหมุนเวียนเป็นเจ๎าภาพในการจัดกิจกรรม
5. มีการสร๎างระบบการสื่อสารระหวํางเครือขํายทุกรูปแบบ
6. มีการจัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะและสถาบัน
7. จัดให๎มีเว็บไซต์เครือขํายการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
8. มีการจัดทําฐานข๎อมูล QA
2) ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารให๎ความสําคัญของการจัดให๎มีเครือขํายด๎านการประกันคุณภาพ
2. บุคลากรที่ทํางานด๎านการประกันคุณภาพ ควรทํางานด๎วยความรักและความสมัครใจ
3. ความเข๎าใจด๎านการประกันคุณภาพของผู๎บริหารและบุคลากร
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดี เชํน มีระบบฐานข๎อมูล ระบบสารสนเทศ และงบประมาณ
5. มีแนวปฏิบัติด๎านการประกันคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในองค์กร
3) แนวทางการพัฒนา
1. ควรจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งมีการ
เผยแพรํความรู๎ที่ได๎
2. ควรจัดให๎มีการศึกษาดูงานระหวํางสถาบันในเครือขําย
3. ควรมีการจัดทํา SWOT ของการสร๎างเครือขําย เพื่อนํามาพัฒนา
4. ควรมีระบบการสร๎างแรงจูงใจให๎กับผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกันคุณภาพ
5. ควรพัฒนาบุคลากรให๎มีความเข๎าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพ เชํน การจัดหลักสูตรอบรมผู๎
ประเมินคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
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บทที่ 3
การประเมินผลการสัมมนา
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได๎รับเกียรติเป็นเจ๎าภาพจัดงานสัมมนาเครือขํายองค์การเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2555 ได๎มีการ
ประเมินผลการสัมมนาดังรายละเอียดตํอไปนี้
3.1 ขอบเขตของการประเมิน
ขอบเขตการประเมินผลการสัมมนาสมาชิกเครือขํายองค์กรการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา แบํงออกได๎ เป็น 3 สํวน ดังนี้
1. ข๎อมูลทั่วไป
2. ความพึงพอใจตํอการจัดสัมมนา
3. ความคิดเห็นตํอการสัมมนา
3.2 วิธีการประเมินผล
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผลครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีข๎อมูลรายละเอียดของผู๎เข๎า
รับการสัมมนา ประกอบด๎วยคําถาม 3 สํวน ดังตํอไปนี้
สํวนที่ 1 : ข๎อมูลโดยทั่วไปของกลุํมผู๎เข๎ารํวมสัมมนา
สํวนที่ 2 : ความพึงพอใจตํอการสัมมนา แบํงเป็น 8 ข๎อ ดังนี้
1. สถานที่จัดสัมมนา
2. อาหารและอาหารวําง
3. การประชาสัมพันธ์
4. ระยะเวลาการจัดสัมมนา
5. การต๎อนรับของเจ๎าหน๎าที่
6. วิทยากร
7. ความรู๎ที่ได๎รับ
8. การนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนางาน
สํวนที่ 3 : ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํอการสัมมนา
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3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบประเมินความพึงพอใจตํอการสัมมนาครั้งนี้ ได๎แกํ สถิติพรรณนา
สําหรับการวิจัย ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการประมวลผลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Windows
3.2.3 การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ
สําหรับลักษณะคําถามมีคําตอบให๎เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด โดย
จัดเป็นเกณฑ์การประเมินผลเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คําเฉลี่ยระหวําง 4.21 – 5.00 หมายความวํา พึงพอใจมากที่สุด
คําเฉลี่ยระหวําง 3.41 – 4.20 หมายความวํา พึงพอใจมาก
คําเฉลี่ยระหวําง 2.61 – 3.40 หมายความวํา พึงพอใจปานกลาง
คําเฉลี่ยระหวําง 1.81 – 2.60 หมายความวํา พึงพอใจน๎อย
คําเฉลี่ยระหวําง 1.00 – 1.80 หมายความวํา พึงพอใจน๎อยที่สุด
3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ได๎จั ดโครงการสั มมนาเครือขํายองค์กรการเรียนรู๎เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ระหวํางวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2555 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการทํองเที่ยว อาคารเทพรัตนศิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบความพึงพอใจ
ของผู๎เข๎ารํวมสัมมนา และเห็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายสูํการเป็นองค์กรแหํง
การเรียนรู๎ โดยคณะผู๎ดําเนินงานได๎ทําการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 145 ชุด และนําข๎อมูลที่
รวบรวมได๎มาทําการวิเคราะห์สถิติ โดยแบํงการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลออกเป็นดังนี้
3.3.1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
จากการประเมินความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมสัมมนาเครือขํายองค์กรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา (Mini_UKM) ผลวําสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวม
สัมมนาในระดับมาก (x? = 4.03) โดยมีความพึงพอใจตํอวิทยากรมากที่สุด (x? = 4.37) รองลงมามีความพึง
พอใจตํอสถานที่จัดสัมมนา (x? = 4.24) ผลปรากฏตามตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 2 จานวนค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนา
ความพึงพอใจต่อการสัมมนา
1.สถานที่จัดสัมมนา
2.อาหารและอาหารว่าง
3.การประชาสัมพันธ์
4.ระยะเวลาการจัดสัมมนา
5.การต้อนรับของเจ้าหน้าที่
6.วิทยากร
7.ความรู้ที่ได้รับ
8.การนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
48
(33.1)
15
(10.34)
24
(16.55)
29
(20)
50
(34.48)
63
(43.45)
36
(24.83)
36
(24.83)

มาก
85
(58.62)
63
(43.45)
84
(57.93)
75
(51.72)
73
(50.34)
73
(50.34)
87
(60)
88
(60.69)

ปานกลาง
11
(7.59)
58
(40)
35
(24.14)
36
(24.83)
18
(12.41)
8
(5.52)
20
(13.79)
20
(13.79)

น้อย
1
(0.69)
5
(3.45)
0
(0)
4
(2.76)
1
(0.69)
1
(0.69)
1
(0.69)
1
(0.69)

น้อยที่สุด
0
(0)
4
(2.76)
2
(1.38)
1
(0.69)
3
(2.07)
0
(0)
1
(0.69)
0
(0)

เฉลี่ย

SD
ˉx
4.24 0.62

แปลผล
มากที่สุด

3.55 0.93

มาก

3.88 0.72

มาก

3.88 0.78

มาก

4.14 0.82

มาก

4.37 0.62

มากที่สุด

4.08 0.69

มาก

4.1

0.64

มาก

4.03 0.72

มาก

กราฟที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
กราฟแสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 (Mini_UKM)
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.24
3.55

3.88

3.88

4.14

4.37

4.08

4.10
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3.3.2 ข๎อเสนอแนะอื่นๆ
สรุปการสัมมนาอื่นๆนี้ จะสรุปตามลําดับกระบวนการดําเนินงานของการจัดโครงการสัมมนา
เครือขํายองค์กรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลสรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าสัมมนา Mini_UKM8
ข้อเสนอแนะ
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านพิธีการ/การแสดง

ด้านสถานที่

อาหารและอาหารว่าง

การดาเนินงาน/
เตรียมงาน

ด้านวิทยากร

รายละเอียด
- คําลงทะเบียนแพง (1)
- ไมํควรจัดตรงกับวันหยุดและวันสําคัญทางพุทธศาสนา (1)
- ควรมีการสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม เพื่อเป็นการ
สร๎างความสัมพันธ์อันดี ของผู๎เข๎ารับการสัมมนา ให๎มีการเข๎าใจและยอมรับ
ซึ่งกันและกัน (5)
- ควรจะมีการแสดงของนักศึกษา ม.อุบลฯ (1)
- สถานที่พักเบรกคับแคบ (1)
- สถานที่อบรมสัมมนาควรอยูํที่เดียวกัน (1)
- ห๎องอบรมร๎อนมาก แอร์ไมํเย็น (1)
- ไมํควรเป็นบุฟเฟ่ (5)
- ควรมีน้ําดื่มในห๎องบรรยาย (1)
- ปริมาณอาหารไมํเพียงพอตํอผู๎เข๎ารํวมสัมมนา (1)
- ห๎องอาหารไมํเพียงพอ, ต๎องยืนตํอคิวยาวมาก, อาหารช๎ามากๆ (1)
- ในการจัดอาหารเช๎าของโรงแรมควรจัดเผื่อคนที่มาทีหลังด๎วย (1)
- ไมํมีการแจ๎งลํวงหน๎ากับสถานที่รับประทานอาหาร ทําให๎ไมํได๎กินอาหาร (1)
- ผู๎เข๎ากลุํม KM ควรเป็นผู๎ปฏิบัติงานจริงไมํใชํมาเพื่อเรียนรู๎ (3)
- ควรจัดเตรียมผู๎ที่ทําหน๎าที่ Far/Note ให๎ชัดเจนเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพตรง ตามเวลาที่กําหนดมากขึ้น (1)
- จํานวนคนกลุํม KM มากเกินไป (1)
- เวลาในการแลกเปลี่ยนน๎อย (1)
- นําจะแจกรหัสเข๎าอินเตอร์เน็ต ที่เลํน WiFi ฟรีที่โรงแรมหรือห๎องประชุม (1)
- บางหัวข๎อของ KM ควรนําไปในมือใหมํหัดขับ (1)
- ควรมี password กลางเพื่อเข๎าไปใช๎งานอินเตอร์เน็ตได๎ตั้งแตํเข๎าพัก (1)
- เวลาบรรยายน๎อย (7)
- ควรประสานวิทยากรเรื่องหัวข๎อบรรยายให๎ชัดเจน (1)
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ภาคผนวก
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
“การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8”
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2555
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 1 มือใหม่หัดขับ
ณ ห้องประชุมบ้านบัว ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 น.ส.เสาวลักษณ์ จันทรแจํม
2 นายวุฒินันท์ หริรักษ์
3 นางจิราพร วรรณรักษ์
4

นางเกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

น.ส.ภัทรานุช บุญเรือง
น.ส.ปรียากร บุญธรรม
อาจารย์สุบัน มุขธระโกษา
อาจารย์วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์
รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย
ผศ.พจนีย์ สุขชาวนา
ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม
นางรัชนีเพ็ญ พลเยีย่ ม
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
อาจารย์พรรณา พูนพิน
อาจารย์ชิระ เดํนแสงอรุณ
อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ
อาจารย์รัชนิกร วรรณสถิตย์
นางวรรณณิภา ฉัตรอุทัย
นางนาถรัดดา ยอดเอื้อ
อาจารย์จารุวรรณ ชุปวา

21

น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์

22

อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

23

อาจารย์สมเจตน์ ทองคํา

24

น.ส.รวิภา กุลศรีวนรัตน์

ตาแหน่ง/คณะ
-

เจ๎าหน๎าที่บริหารงาน
รองผู๎อํานวยการฝ่ายงาน
ทะเบียนและวัดผล
หัวหน๎าสํานักงาน
อาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู๎อํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
รองผู๎อํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
คณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ๎าพระยา
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ๎าพระยา
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ๎าพระยา
ผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณลาดกระบัง
กองบริการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การสาธารณสุข
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือขําย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ดร.วันเพ็ญ ช๎อนแก๎ว
ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
ผศ.ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล
รศ.ดร.สุปาณี ลิม้ สุวรรณ

5

ผศ.สุนทร สํงตรัส

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

อาจารย์ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
อาจารย์ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
น.ส.วรีวรรณ เลิศศิริวรกุล
นายพาทิศ คงโสมา
นางภัทริกา สิงห์สถิตย์
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
อาจารย์ลาวัลย์ สกุลพานิช
อาจารย์เฉลิมพล โลหะมาตย์
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
นางณัฎฐยา กุลศรี
น.ส.กนิษฐา บุญฤทธิ์
น.ส.รุํงทิวา พลแสน
น.ส.ชยานี ธานี
นางกัญญารัตน์ กล่ําชัย
อาจารย์ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
อาจารย์อนันตกร สุนทรพิทักษ์
อ.นพรัตน์ ยติกร
ดร.เทพนคร ทาคง
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผศ.นภดล เชนะโยธิน
รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์
ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล
ผศ.ดวงพร ภูผํ ะกา
ดร.ชัชวาล มงคล
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
อาจารย์ลินดา นาคโปย
อาจารย์ธีระวุฒิ กลิ่นด๎วง

ตาแหน่ง/คณะ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู๎อํานวยการสํานักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์
อาจารย์
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน๎างานสนับสนุนวิชาการ
คณบดี
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ
ผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เจ๎าหน๎าที่บริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์
อาจารย์
รองคณบดี
รองผู๎อํานวยการ
อาจารย์
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดี
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีวิชาการและวิจยั

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
อาจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
ดร.สุกญ
ั ญา คลังสินศิริกุล
อาจารย์อรชิดา ประสาร
น.ส.กมลชนก อินทรพรหมมา
อาจารย์ไพรวัลย์ โคตรตะ
ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ
อาจารย์กฤตยา อุทโธ
อาจารย์ใจแก๎ว แถมเงิน
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา
อาจารย์วรรณภา สุทธิประภา
อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง
อาจารย์วิชดา ลิวนานนท์
อาจารย์อรุณี มะฎารัก
น.ส.ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
อาจารย์ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

ตาแหน่ง/คณะ
รองผู๎อํานวยการ
ผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

64

รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 3 การจัดการความรู้ (KM)
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/คณะ
ผู๎อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และ
นางจินตนา หัตถโกศล
นวัตกรรมองค์กร
นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจ๎าหน๎าที่บริหารงาน
น.ส.จุไรรัตน์ วิสัยดี
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
ผศ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
หัวหน๎าสํวนแผนงาน
น.ส.จิตรา มังคละคีรี
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.รุจริ ดา สุขสันต์หรรษา
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.กนกวรรณ วราภรณ์วิมลชัย เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ศศิวิมล คําเมือง
เจ๎าหน๎าที่วิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศ
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
สัมพันธ์
นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ
น.ส.ประภารัตน์ เค๎าสิม
น.ส.วรินธร ไชยปัดชา
นักวิชาการศึกษา
นางศศิ กุลประภา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
น.ส.ชุติกาญจน์ เทพดูํ
บุคลากร
ผศ.ทินกร อัตไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายดนุพล วงศ์ไทย
เจ๎าหน๎าที่บริหาร
ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
นางเบญจา มาเจริญ
อาจารย์
นายสาโรจน์ เผําวงศากุล
อาจารย์
น.ส.สุกญ
ั ญา ดีเขว๎า
นักวิชาการศึกษา
นางจารุณี มงคลแก๎ว
นักวิจัย
นายอัศรายุทธ กมลเพชร
นักวิชาการศึกษา
ดร.รุํงโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ประธาน KM
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์
คุณภาพการศึกษา
นางประภา ไชยมงคล
หัวหน๎าสํานักงานคณบดี
อาจารย์วิชชุดา วงศ์พานิชย์
อาจารย์
ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สังกัดมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 3 การจัดการความรู้ (KM)
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นายณัฐวิทย์ จันทร์หอม
ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
ผศ.ประชุม ผงผําน
น.ส.อัญชลี โพทวี
ผศ.สุดใจ บุญอารีย์
อาจารย์เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ
ดร.ณัฐกิตต์ สวัสดิไ์ ธสง
นายบดินทร์ รัตนโสภา
นายพรนเรศ มูลเมืองแสน
ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง
อาจารย์ธีรวิทย์ กาปัญญา
อาจารย์สายเพชร อักโข

ตาแหน่ง/คณะ
อาจารย์
คณบดี
ผู๎ชํวยอาจารย์
พนักงาน
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์คสูํ ัญญา
กองบริการศึกษา
กองบริการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 4 การนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ณ ห้องประชุมบุณฑริกและห้องประชุมโพธิ์ไทร ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 คุณวิมลรัตน์ พูลศิลป์
2 นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ
3

นางพรประภา ซ๎อนสุข

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อาจารย์ชราธิป ภูรํ ะหงษ์
นางณิชนันทน์ ฟักบัว
อาจารย์กนกพร รัตนสุธรี ะกุล
นายกานนท์ เวชกามา
ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
ดร.เมตต์ เมตต์การุณจิต
ดร.พัทยา แก๎วสาร
อาจารย์ธนิตา วงศ์กาฬสินธุ์
ดร.ณัฎฐินี ทองดี
นางลลิตา ธงภักดี
นางกนกกันต์ จรูญรักษ์
อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์
อาจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
นายประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์โสภณ บุญล้ํา
นางพัชรี น๎าวานิช
ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง
อาจารย์รุํงรัศมี บุญดาว
นายชัยบพิธ พลศรี

25

อาจารย์สงํา ทับทิมหิน

ตาแหน่ง
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน๎าสํานักงานผู๎อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์
หัวหน๎างานธุรการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดี
รองคณบดี
นักวิชาการศึกษา
รองคณบดี
รองผู๎อํานวยการ
หัวหน๎าสํานักงาน
รองคณบดีวิชาการ
รองคณบดีวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
อาจารย์
อาจารย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
กองบริการการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการ
สาธารณสุข

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 5 การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
น.ส.สุคนธา ทองบริสุทธิ์
น.ส.นฤมล อํอนภิรมย์
นางชุดาภัค เดชพันธ์
น.ส.กาญจนา อบกลาง
น.ส.อารีรัตน์ ชาญกัน
น.ส.นันทวัน นรสาร
นายพิชัย ซ๎ายประทุม
อาจารย์เอกอนันต์ สมบัติกจิ สุกลกิจ
น.ส.วรลักษณ์ ศรีบรรพสาร
นางเอื้อมภรณ์ อ๎นทะรัง
นายอาณัติ ตอเสนา
น.ส.นิตยา พันธะ

13

อาจารย์กนกกุล มาเวียง

14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายชัยพงศ์ แกล๎วกล๎า
น.ส.ธนกาญจน์ กรวนิชย์
น.ส.นันทชา อังศุโชติ
น.ส.สุนันท์ ตติยก๎องเกียรติ
น.ส.สุภาพร ชัยเจริญ
นางนารีรัตน์ ศรีอุทัย
ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์
อาจารย์กิตสิ ุดา ปานกุล
อาจารย์สุธีรา เข็มทอง

23

นางวรัท ไชยสนิท

24
25
26
27
28
29
30

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต
รศ.นันทะ บุตรน๎อย
น.ส.รัชสุภา การักษ์
นายมานะศักดิ์ หงษ์คําชัย
น.ส.อัญชิษฐา บุญวิรตั น์
น.ส.สุนทรี แซํบําง
นางนันธิญาน์ ศิริวรรณ

ตาแหน่ง
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รองผู๎อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ
เจ๎าหน๎าที่โครงการกระจายแพทย์
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
หัวหน๎าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
ผู๎อํานวยการ
ผู๎ชํวยคณบดี
ผู๎ชํวยคณบดี
ผู๎อํานวยการกองประกันคุณภาพ
ผู๎อํานวยการฝ่ายบริหารคุณภาพ
องค์กร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สังกัดมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 5 การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
น.ส.สุคนธา ทองบริสุทธิ์
น.ส.นฤมล อํอนภิรมย์
น.ส.อารียา ทองชาติ
อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย
อาจารย์รัชนี แสงศิริ
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
น.ส.สุณีรตั น์ เฮ๎าทา
น.ส.ลําพูล บุ๎งทอง
นายมนตรี ศิริโชค
อาจารย์ศริ ิสุดา แสนอิว
น.ส.วัชรภรณ์ จันทรกาญจน์
นางมลธิดา จันทร์อํอน
อาจารย์ปริวรรต สมนึก
น.ส.เจนจิรา ไชยทะ
น.ส.ปวีณา ทองบุญยัง
น.ส.สุภัคราภรณ์ สายสมบูรณ์
น.ส.วาสนา สะอาด

ตาแหน่ง
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตมุกดาหาร
วิทยาเขตมุกดาหาร
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือขําย

สังกัดมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายชื่อผู้เข้ากลุ่มอบรมเพิ่มเติม
Mini_UKM8
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์ บุญจุน
น.ส.ศศิวิมล โชคชัย
ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
น.ส.อัญชลี พลอยเพ็ชร
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
นายคงฤทธิ์ แย๎มพิพัฒน์
น.ส.วิชุดา ฝาชัยภูมิ
อาจารย์เมธี กีรติอุไร
อาจารย์ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
อาจารย์จตุ ิพร อัศวโสวรรณ
ผศ.สมบัติ ประจญศานต์
นางสุพิชฌาย์ ชํานาญชัยศรี
น.ส.สุชาดา ทับศรี
นายบุญหลง ฟั่นคําอ๎าย
นางศรีพรรณ มาปลูก
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
นางนงนิตย์ ครองก่ํา
นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง
อาจารย์ศภุ กัญญา จันทรุกขา
อาจารย์ณิชา วํองไว
ดร.รวีวรรณ เผ๎ากัณหา
ดร.ประนอม แซํจึง
น.ส.เทพิญ แก๎ววรสูตร
นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์
นายประกาศิต แก๎วรากมุข
น.ส.โสภิดา พิมประภา
นางฐิตินันท์ ภูนิคม
นางนีลนารา ศรีสําราญ
นางพัชรี ลิมปิทีปราการ
ผศ.กนกวรรณ มะโนรมย์
ผศ.วัชรี ศรีคํา
อาจารย์เสาวนีย์ ตรีรตั น์ อเลกซานเดอร์

ตาแหน่ง
หัวหน๎าสํานักงาน
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
ผู๎อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เจ๎าหน๎าที่บริหารงาน
รองผู๎อํานวยการ
ผู๎ชํวยอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝ่ายกํอสร๎าง
หัวหน๎างานประกันคุณภาพ
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
หน.สํานักงานคณบดี
อาจารย์
คณะเกาตรศาตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

70

รายชื่อผู้เข้ากลุ่มอบรมเพิ่มเติม
Mini_UKM8
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

33

อาจารย์ปณ
ั ฑิตา สุขุมาลย์

34

น.ส.ธัญฉัตร ศรีธญ
ั รัตน์

35
36

นางพรทิพย์ บุญจุน
น.ส.ศศิวิมล โชคชัย

ตาแหน่ง
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการ
สาธารณสุข
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการ
สาธารณสุข
หัวหน๎าสํานักงาน
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

71

ภาพกิจกรรม
การต้อนรับและลงทะเบียน

72

73

การสัมมนา

74

75

บรรยากาศการอบรมกลุ่มมือใหม่หัดขับ

76

บรรยากาศการอบรมกลุ่ม TQF

77

บรรยากาศการอบรมกลุ่ม KM

78

บรรยากาศการอบรมกลุ่ม งานวิจัย

79

บรรยากาศการอบรมกลุ่ม QA

80

81

บรรยากาศงานเลี้ยงและการมอบประกาศนียบัตร

82

83

84

85

86

ทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยจาปาสัก

87

เอกสารนาเสนอวิทยากร
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กาจร ตติยกวี

88

89

90

91

92

2. จิตเจริญ ไชยาคา

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
คณะผู้จัดทา
ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
นายศุภชัย กองผ๎าขาว
นางสาวยุวดี ชูรัตน์
นางสาวสุภาพร เชื้อชัย
นางศุภาวีร์ กองผ๎าขาว
นางสาวฐตณอร พันพิบูลย์
นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์
นางสาวชัชชญา ผิวอํอน
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี
ออกแบบปก
นายศุภชัยโชติ กองผ๎าขาว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

