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สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดการความรู้ 
ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

1. หัวข้อในการจัดการความรู้ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานประกันคุณภาพด้วยระบบบริหาร

จัดการงานประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 

2. ผลการด าเนินงาน  ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบทุก

ขั้นตอนดังนี้ 

2.1  ก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น โดยการประชุมเพ่ือหารือประเด็นการจัดการความรู้จาก

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร แต่ยังขาดองค์ความรู้ที่จะแก้ไขปัญหา โดยในที่

ประชุมได้ข้อสรุป เป็นประเด็นจัดการความรู้ในหัวข้อ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

ประกันคุณภาพด้วยระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน

สนับสนุน โดยมาจากรากฐานของปัญหา  2 ประการ ได้แก่ 1. เอกสารหลักฐานไม่ถูก

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ไม่สะดวกในการค้นหา  2. ผู้บริหารไม่สามารถติดตามความก้าวหน้า 

ของงานประกันคุณภาพได ้

2.2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้แสวงหาความรู้โดยการจัด

ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน รวมถึงการศึกษาดูงาน

เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกันถอดบทเรียนที่ดีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการท างานด้าน

ประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของส านักฯ  

2.3 การสร้างความรู้ และแนวปฏิบัติ จากการที่ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแล้ว จึงท าให้ได้ข้อสรุปองค์ความรู้ที่จะน ามาแก้ไข

ปัญหา ดังนี้  1. ออกแบบและพัฒนาระบบ e-SAR เพ่ือช่วยสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

ของส านักฯ  2. ท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดยจัดท าคู่มือเพ่ือให้บุคลากรของส านักฯ ได้

ท าการศึกษา และเข้าใจแนวปฏิบัติที่ตรงกัน และเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ประชุมแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายหลังจากที่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือรับทราบถึงประสิทธิภาพของ

การใช้งานระบบและน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงชุดความรู้  ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ใน

ขั้นตอนต่อไป 

 2.6 การปรับปรุงเป็นชุดความรู้  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จึงได้น าข้อแนะน า 

  เพ่ิมเติมมาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 2.7 การประเมินผลการด าเนินงาน  

  เชิงปริมาณ 1. ประสิทธิภาพความถูกต้องของการแสดงข้อมูลหลักฐานที่น าเข้า  

                    ระบบ 

        ค่า Precision  =  100% 

        2. ประสิทธิภาพความถูกต้องของการค านวณคะแนนจากผู้ประเมิน 

                    ค่า Precision  =  100% 

     เชิงคุณภาพ 1.  ผู้บริหารหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน  

   ระบบเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

       2. บุคลากรมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สะดวกในการค้นหา และ  

       จัดการ 

            การด าเนินงานจัดการความรู้ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้สรุปเนื้อหา และออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  สื่อประชาสัมพันธ์สรุปแนวทางการจัดการความรู้ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

3.  สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 

    3.1 ได้แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบ e-SAR ให้กับหน่วยงานสนับสนุนซึ่งสามารถท า

หน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ประหยัดทรัพยากร รวมถึงสามารถเป็นเครื่องมือ

ช่วยคณะกรรมการประเมินในการประเมินคะแนนประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน

ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 ได้แนวปฏิบัติที่ดี และ ได้จัดท าเป็นคู่มือการใช้งานระบบ โดยอธิบายขั้นตอนการท างาน 

  และการใช้งานให้แก่ผู้ใช้อย่างละเอียด  รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านไปยังหน่วยงานสนับสนุน 

  ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย 
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4. การร่วมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย   ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเข้าร่วม

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตลาดนัด KM ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดนิทรรศการและ น าเสนอ

ผลงาน รวมถึงได้รางวัล จากการประกวด ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตลาดนัด Km 
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5. การน าผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย   

ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่า

เป็นการจัดการความรู้ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาในปีนี้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ทุก

หน่วยงานได ้จึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบ e-SAR ซึ่งเป็นระบบที่ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้พัฒนาขึ้น  

โดยเชิญผู้แทนของทุกหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมี

นโยบายให้น าระบบดังกล่าวนี้ไปใช้งานจริง ในการประเมินประกันคุณภาพของหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนใน

ปีงบประมาณ 2561 นี้  เนื่องจากระบบดังกล่าวจะช่วยประหยัดทรัพยากรในการท างานประกันคุณภาพ 

รวมถึงเป็นนวัตกรรมใหม่ในการช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประเมิน  รายละเอียดดังภาพที่ 3 และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 บันทึกข้อความจากส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
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ภาพที่ 4 บรรยากาศการอบรมเผยแพร่ระบบ e-SAR ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 

 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้จัดท าบัญชี URL และ QR Code ส าหรับใช้งานระบบ e-SAR ให้กับ

ทุกศูนย์ ส านัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

รายชื่อ URL QR-Code 

สถาบันวิจัยและพัฒนา หน้าจอระบบ 

http://esar.cmru.ac.th/research/ 

ระบบจัดการ 

http://esar.cmru.ac.th/research/adnoob/ 
 

ส านักทะเบียนและวัดผล หน้าจอระบบ 

http://esar.cmru.ac.th/academic/ 

ระบบจัดการ 

http://esar.cmru.ac.th/academic/adnoob/ 
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รายชื่อ URL QR-Code 

ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

หน้าจอระบบ 

http://esar.cmru.ac.th/culture/ 

ระบบจัดการ 

http://esar.cmru.ac.th/culture/adnoob/  

ส านักหอสมุด หน้าจอระบบ 

http://esar.cmru.ac.th/lib/ 

ระบบจัดการ 

http://esar.cmru.ac.th/lib/adnoob/ 
 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หน้าจอระบบ 

http://esar.cmru.ac.th/digital/ 

ระบบจัดการ 

http://esar.cmru.ac.th/digital/adnoob/ 
 

 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการใช้งานระบบ e-SAR และเผยแพร่ให้กับทุก

ศูนย์ส านัก ดังตัวอย่างในภาพที่  5  โดยทุกหน่วยงานสามารถ Download ไฟล์คู่มือได้ที่ 

https://www.digital.cmru.ac.th/core/File/1260.pdf  หรือ ทางเว็บไซต์ระบบ e-SAR ของทุก

หน่วยงานดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 5 คู่มือแนวปฏิบัติการใช้งานระบบ e-SAR 

 

 

ภาพที่ 6 เมนคูู่มือแนวปฏิบัติการใช้งานระบบ e-SAR ทีป่รากฏในระบบของทุกหน่วยงาน 
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