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7 น.ส.ชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
8 นางนิลุบล  ขอรวมเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
9 นายกุลพัทธ์  กุลชาติดิลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
10 ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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13 น.ส.วีรวรรณ  อ่าภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
14 น.ส.กาญจนา  คูนิอาจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
15 นางชุดาภัค  เดชพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
16 นายทวีรัตน์  แดงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
17 นายก่าธร  เขียวแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
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   ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ของ สกอ. ล่าสุดมี
รายละเอียดขึ้นเว็บไซต์ของ สกอ. แล้ว ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ ระดับสถาบัน อยู่ในองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี
ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ 5. การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ ระดับคณะ อยู่ในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และแนวทาง
การประเมินระดับหลักสูตรก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ในเรื่อง การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้ง
ในและระหว่างหลักสูตร อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอน
ดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณส์ู่อาจารย์ในสาขา/หลกัสตูร การสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่ง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ทุกคณะต้อง
ด าเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในตัวบ่งช้ี 
 
   ส าหรับตั วบ่ ง ช้ีที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการความรู้มี เพิ่ มอยู่ ใน
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจะเกี่ยวข้องก าหนดอยู่ในข้อ 4. มีการเรียนรู้
โดยด าเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการด าเนินงาน และข้อ 5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่เหมาะสม
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ   
   มทร./สถาบันผู้รับผิดชอบแต่ละ CoP ควรน าตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพภายในมาพิจารณาเพื่อเป็นหัวข้อในการจัด CoP ของเครือข่าย
ในปีต่อไป โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกใน CoP ที่จะไป
ร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ที่  
มทร.ศรีวิชัย 
 
   ถ้าต้องการให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับที่ 5  จะต้องมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบัน
เดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก ซึ่งถ้าไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีแต่ละหลักสูตรจะต้อง

การด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับ
ปี 2557 ของส านักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ ได้แก ่ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ ระดับสถาบัน อยู่ใน
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน ข้อ 5. การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ ระดับคณะ อยู่ใน
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรู้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต
และด้านการวิจัย จดัเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
และจะมีอยู่เพิ่มเติมในองค์ประกอบท่ี 
3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีน
การสอน การประเมินผูเ้รียน และ
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในเรื่องมีการจดัการความรูใ้น
กระบวนการด าเนินงาน และข้อ 5. มี
แนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียง
กับหลักสตูรเดียวกันในกลุม่สถาบนั
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แสดงหลักฐานด าเนินการในส่วนการได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินระดับท่ี 5   
 
   ในกระบวนการการจัดการความรู้ จะเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ี
ในคู่มือการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องอยู่ใน 
7 เรื่อง (7 CoP) และเพิ่มเติมส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่การรับนักศึกษา 
การเตรียมความพร้อม ฯลฯ   
 
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ซึ่งเป็นวิทยากรการจัดการความรู้  ให้กับ  
มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ให้ค าช้ีแนะว่าจากเดิมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันจะเป็นการแลกเปลี่ยนระดับคณะวิชา และ
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้งเพื่อให้ตกผลึกความรู้ที่แท้จริง 
 
 
มทร.ตะวันออก ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาให้ ไปศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีความถี่ในการจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอธิการบดีก ากับดูแลเองและ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีความผูกพันใกล้ชิด มีการร่วมมือกัน
ท ากิจกรรมเป็นอย่างดี มีการประกวด Best Practice มีการจัด
นิทรรศการ โดยมีการมอบเงินรางวัลและให้ใบประกาศเกียรติคุณ และ
การจัดการความรู้ควรมี 3 หัวข้อ คือ เรื่องการเรียนการสอน เรื่องการ
วิจัย และเรื่องการบริหารจัดการ   

เดียวกัน 
 

 
 



   

        
 
 
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
 เพ่ือให้ทราบเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. รอบใหม่ 

2.  สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร  
 ได้ทราบรายละเอียดคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปี 2557 ของส านัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3.  สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 ไม่มี 

4.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
 ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ในการบริหาร
จัดการความรู้ 

5.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
  น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป  

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัต ิ
After Action Review (AAR)  
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