
 

 

 
 
 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 



 

 

ค าน า 
 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องประเด็นที่มุ่งเน้นตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนฯ โดยได้ก ำหนดหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรด ำเนินงำน
โครงกำร QA สัญจรเพื่อวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
และ 2) กำรอบรมผู้ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ 
“CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels) โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้ และด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่นเรียนรู้
ร่วมกันภำยในหน่วยงำน และสำมำรถพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อให้
เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ และมีกำรรวบรวมจัดเก็บองค์ควำมรู้ เพื่อน ำไปเผยแพร่หรือน ำไปใช้ใน       
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ จึงได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์
ต่อสำธำรณะชนต่อไป  
 
 
 
 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

      กรกฎำคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบญั 
 
หน้ำ 

ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
บทสรุปผู้บริหำร          ค 
หลักกำรและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค ์          1 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน         1 
ผลกำรด ำเนินงำน         3 
องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น         7 
ภำคผนวก 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนมำตรฐำนและ 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- แบบฟอร์ม KM 1 : ขอบเขต KM (KM Focus Areas) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- แบบฟอร์ม KM 2 : กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดัน 
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

- แบบฟอร์ม KM 3 : แผนกำรจัดกำรควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ตำมแผนกำรจัดกำร ควำมรู้  ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559     
ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ก ำหนดหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้ไว้ 2 ประเด็น 
ได้แก่  

1) กำรด ำเนินงำนโครงกำร QA สัญจรเพื่อวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

2) กำรอบรมผู้ ใช้ งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels)  

โดยมุ่ งเน้นให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้  และด ำเนินกำรตำม      
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่นเรียนรู้ร่วมกันภำยในหน่วยงำน และสำมำรถพัฒนำ
ทักษะควำมสำมำรถของบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ และมีกำรรวบรวมจัดเก็บ
องค์ควำมรู้ เพื่อน ำไปเผยแพร่หรือน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลกำรจัด      
กำรควำมรู้ เกิดผลผลิตและองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้น ดังนี ้
 ขอบเขต KM ที่ 1 กำรด ำเนินงำนโครงกำร QA สัญจรเพื่อวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 ผลผลิต : คู่มือกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

1) คูม่ือรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร  
2) คู่มือแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับ    

ปริญญำตรี (มคอ.7) ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน        
ระดับหลักสูตร  

 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :  
1. ควำมรู้ ค วำม เข้ ำ ใจ ใน เกณ ฑ์ กำ รประกั นคุณ ภำพ กำรศึ กษ ำภำย ใน              

ระดับหลักสูตร 
2. แนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 
3. เอกสำรที่ใช้ในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 
4. ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 

 
 
 
 



 

 

ขอบเขต KM ที่ 2 กำรอบรมผู้ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels) 

ผลผลิต : คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D ระดับหลักสูตร คณะ สถำบัน 
 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :  

1. ขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D 
2. กำรบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร คณะ สถำบัน บนโปรแกรม 

CHE QA Online 3D 
3. รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร คณะ และ

สถำบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มำตรำ 11 ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง       
กำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ต่ำง ๆ เพื่อน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้อ ง
ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับทัศนคติต่ำง ๆ ของบุคลำกรใน
หน่วยงำนให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงทั่วถึง 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้เป็นเครื่องมือ         
ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและภำยในหน่วยงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559    
ได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ จ ำนวน 2 ขอบเขต คลอบคลุมกำรจัดกำรควำมรู้ของ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยภำยในหน่วยงำน เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีมำจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบ เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร และสำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
โดยได้คัดเลือกองค์ควำมรู้จ ำนวน 2 องค์ควำมรู้ ได้แก่ 

1) กำรด ำเนิ น งำนโครงกำร QA สัญ จรเพื่ อวิพำกษ์ รำยงำนกำรประเมินตน เอง             
ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

2) กำรอบรมผู้ ใช้งำนระบบฐำนข้อมู ลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels) 

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักงำนมำตรฐำนและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 
แนวทางการด าเนนิงาน 
 ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ก ำหนดแผนกิจกรรม โดยครอบคลุม
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน ได้แก่  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ประสำนสนับสนุน กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ประสำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองของมหำวิทยำลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ดีขององค์กร 
 



 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้ 

1. ประชุมจัดท ำข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมแบบฟอร์ม KM 1 : ขอบเขต KM (KM Focus 
Areas) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ ขอบเขตควำมรู้ KM 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู ้

2. ประชุมจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีกำรแปลง
ขอบเขตและเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นแผนกำรด ำเนินงำน ดังน้ี 
2.1  ขอบเขต KM ที่  1 กำรด ำเนินงำนโครงกำร QA สัญจรเพื่อวิพำกษ์รำยงำน      

กำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
ชื่อโครงการ  โครงกำร QA สัญจรเพื่ อวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง       

ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
กลุ่มเป้าหมาย คณำจำรย ์
เป้าหมาย  

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร  

2. หน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยได้รับทรำบข้อมูล ปัญหำ อุปสรรคใน        
กำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

2.2 ขอบเขต KM ที่ 2 กำรอบรมผู้ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online System for       
3 degree levels) 
ชื่อโครงการ  โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online 
System for 3 degree levels) ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้
กรอกข้อมูล (Editors) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถำบัน 

กลุ่มเป้าหมาย คณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 
เป้าหมาย  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำน           

กำรประกันคุณภำพ ผ่ำนระบบ CHE 3D  (CHE QA Online System 
for 3 degree levels) 

 



 

 

 
3. ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัด         

กำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี     
ในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร และด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D 

4. รวบรวมควำมรู้ที่ได้โดยสร้ำงช่องทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้แก่ 
4.1 ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของหลักสูตร 

ประกอบด้วย 1) คู่มือรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสูตร 2) คู่มือแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี (มคอ.7) ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน     
ระดับหลักสูตร 3) คู่มือกำรใช้งำน CHA QA 3D ระดับหลักสูตร คณะ สถำบัน 

4.2 จัดเก็บควำมรู้ไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
http://www.qa.cmru.ac.th  

 
ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ     
ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำมำรถสรุปผล           
กำรด ำเนินงำนได้ดังนี ้
 
 ขอบเขต KM ที่ 1 กำรด ำเนินงำนโครงกำร QA สัญจรเพื่อวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

1. กำรก ำหนดควำมรู้ที่จ ำเป็น 
ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อก ำหนดประเด็นกำรสนทนำกับคณำจำรย์ในสำขำวิชำ    
โดยได้ก ำหนดประเด็นกำรสนทนำ ดังนี ้

- หลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินหรือยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
หลักสูตรเกิดจำกสำเหตุใด เพรำะอะไร 

- หลักสูตรใดมีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่ครบ 5 คน 
- คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสูตรใดบ้ำงที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
- ปัญหำในกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหรือ 

CHE QA Online มีอะไรบ้ำง 
- ปัญหำในกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร มีอะไรบ้ำง 

http://www.qa.cmru.ac.th/


 

 

- หลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงไรบ้ำง 

- แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่ท่ำน
คำดหวังที่จะส่งผลให้หลักสูตรของท่ำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพหลักสูตร
ตำมที่ สกอ. ก ำหนด 

- ปัญหำเกี่ยวกับกำรเขียน SAR หรือไม่อย่ำงไร 
2. กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ที่ต้องกำร 

- มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร จำกคู่มือ        
กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

- วิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
เพื่อจัดท ำเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ของหลักสูตร 

3. กำรสร้ำงควำมรู้ / แนวปฏิบัต ิ
- รวบรวมข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็นคู่มือรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกัน

คุณภำพภำยในระดับหลักสูตร และ คู่มือแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญำตรี (มคอ.7) ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

4. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ / แนวปฏิบัติในงำน 
- มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมรู้ที่ได้จำกกำรรวบรวม Explicit Knowledge 

และ Tacit  Knowledge นอกจำกนี้ได้รวบรวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อให้หลักสู ตรสำมำรถ
ด ำเนินกำรประเมินตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / กำรน ำควำมรู้ / แนวปฏิบัติไปใช้ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณำจำรย์ในหลักสูตรเพื่อพบปะพูดคุย 
สนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพเพิ่มประสิทธิภำพ ในกำร
ด ำเนินงำน ดียิ่งขึ้น 

- จัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่คณำจำรย์ในกำรใช้คู่มือแนวทำงกำรเขียน
รำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญำตรี (มคอ.7) ตำมเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ภำยใต้ชื่อโครงกำรอบรม
สัมมนำ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2557 - 2563) ให้แก่ผู้บริหำร อำจำรย์ 



 

 

บุคลำกร และผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ หัวข้อ “แนวทำง    
กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญำตรี (มคอ.7)” 
วันที่ 26 เมษำยน 2559 

6. กำรปรับปรุงเป็นชุดควำมรู้ / แนวปฏิบัติ 

- เผยแพร่คู่มือรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับ
หลักสูตร และคู่มือแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี (มคอ.7) ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร ให้กับหน่วยงำนภำยในและผู้ที่สนใจทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งบันทึกข้อควำมส่งให้หน่วยงำน และ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.qa.cmru.ac.th  

7. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย 
- สรุปรำยงำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงำน 
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ        

พ.ศ. 2559 ของส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และน ำเสนอ
ต่อมหำวิทยำลัย 

 
 ขอบเขต KM ที่ 2 กำรอบรมผู้ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels) 

1. กำรก ำหนดควำมรู้ที่จ ำเป็น 
ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อก ำหนดประเด็นองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
โปรแกรม  CHE QA Online 3D โดยได้ก ำหนด ดังนี ้

- กำรสร้ำงหลักสูตรและผู้ใช้งำนระดับหลักสูตร 
- กำรกรอกข้อมูล Input 
- กำรประเมินตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 
- กำรรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร 

2. กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ที่ต้องกำร 
- เชิญบุคลำกรผู้จัดท ำระบบโปรแกรม CHE QA Online 3D จำกมหำวิทยำลัย

นเรศวร เป็นวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ด้ำนโปรแกรม 
- ค้นหำควำมรู้ / คู่มือ / แนวปฏิบัติ กำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D 

 
 

http://www.qa.cmru.ac.th/


 

 

3. กำรสร้ำงควำมรู้ / แนวปฏิบัต ิ
- รวบรวมควำมรู้ที่ได้มำจัดท ำเป็นคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D 

โดยมีคู่มือกำรใช้งำนดังนี้ 1) คู่มือกำรใช้งำนระดับคณะและระดับสถำบัน       
2) คู่มือกำรใช้งำน ระดับหลักสูตร 

4. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ / แนวปฏิบัติในงำน 
- มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมรู้ที่ได้จำกกำรรวบรวม Explicit Knowledge 

และ Tacit  Knowledge  
- น ำคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D ไปใช้ในกำรด ำเนินงำน    

โดยจัดส่งให้หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย และเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้หน่วยงำน
สำมำรถดำวน์โหลดไปใช้งำนได้ 

5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / กำรน ำควำมรู้ / แนวปฏิบัติไปใช้ 
- จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D จ ำนวน  

2 ครั้ง ได้แก่ 1) โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ "CHE 3D" (CHE QA Online System for    
3 degree levels) ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) 
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถำบัน ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 18 ธันวำคม 
2558 และ 2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำน  
กำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ "CHE 3D" (CHE QA Online 
System for 3 degree levels) ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้กรอก
ข้อมูล (Editors) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน ครั้งที่ 2 วันที่  
23 - 24 พฤษภำคม 2559 

6. กำรปรับปรุงเป็นชุดควำมรู้ / แนวปฏิบัติ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ 

จัดท ำเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำน    
กำรใช้งำนโปรแกรม  CHE QA Online 3D 

- เผยแพร่คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D ให้กับหน่วยงำนภำยใน
และผู้ที่สนใจทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ 
http://www.qa.cmru.ac.th  

7. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย 
- สรุปรำยงำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงำน 

http://www.qa.cmru.ac.th/


 

 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2559 ของส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และน ำเสนอ
ต่อมหำวิทยำลัย 

 
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 
 จำกขั้นตอนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเป้ำหมำยให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน มีองค์ควำมรู้ที่
เกิดขึ้น ดังนี ้
 ขอบเขต KM ที่ 1 กำรด ำเนินงำนโครงกำร QA สัญจรเพ่ือวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 ผลผลิต : คู่มือกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

1) คู่มือรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร  
2) คู่มือแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับ    

ปริญญำตรี (มคอ.7) ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน        
ระดับหลักสูตร  

 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :  
1. ควำมรู้ ค วำม เข้ ำ ใจ ใน เกณ ฑ์ กำรประกั นคุณ ภำพ กำร ศึ กษ ำภำย ใน              

ระดับหลักสูตร 
2. แนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 
3. เอกสำรที่ใช้ในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 
4. ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร 

ขอบเขต KM ที่ 2 กำรอบรมผู้ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels) 

ผลผลิต : คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D ระดับหลักสูตร คณะ สถำบัน 
 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :  

1. ขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม CHE QA Online 3D 
2. กำรบันทึกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร คณะ สถำบัน บนโปรแกรม 

CHE QA Online 3D 
3. รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองของหลักสูตร คณะ และ

สถำบัน 
 


