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บทสรุป 

 การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นการด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือการ
จัดการความรู้ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม 
และการน าผลไปปรับปรุง โดยเครื่องมือการจัดการความรู้ที่น ามาใช้นั้น ประกอบด้วย 1.วิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practice – BP) 2.แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) 3. เพ่ือน

ช่วยเพ่ือน (Peer Assist)  4. เวที ถาม-ตอบ (Forum) 5. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 

Action Review – AAR) โดยผลจากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 พบว่าผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนที่ได้ 3.11 

อยู่ในระดับพอใช้ 

ค าส าคัญ : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ แหล่งผู้รู้ในองค์กร เพ่ือนช่วยเพ่ือน เวที ถาม-ตอบ การทบทวน

หลังการปฏิบัติ  

Summary 

 The Knowledge Management ( KM)  with Curricula Quality Assurance is 

implemented by tools to Knowledge and becomes guidelines ranging from 

planning,  operating,  following – up and improvement. Tools of Knowledge 

Management consist : 1. Best Practice – BP 2. Center of Excellence-Coe 3. Peer 

Assist 4. Forum and 5. After Action Review-AAR. The results of using KM tools in 
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curricula quality assurance in 2016 found that overview curricula administration is 

at 3.11 marks. It is in the level of fair. 

Keywords : . Best Practice – BP, Center of Excellence-Coe,  Peer Assist,  Forum 

and After Action Review-AAR.   

บทน า 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้ก าหนดให้มีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดย

มีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา 

และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร                

การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีหลักสูตรทั้งหมดจ านวน 52 

หลักสูตร ซึ่งต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งส านักงานประกัน

คุณภาพ ได้มีการน าเครื่องมือการจัดการความรู้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผนการ

ด าเนินงาน และก ากับติดตาม เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 

 ส านักงานประกันคุณภาพ ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน และก ากับติดตาม ในการ

ด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช้เครื่องมือการ

จัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการก ากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการก ากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้มีการน าเครื่องมือการจัดการความรู้ 

(KM tools) มาใช้ในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice – BP) ส านักงานประกันคุณภาพ ได้มีการ

รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเทียบเคียงจากผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร มา

จัดท าเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีแยกเป็นหมวดหมู่ 

เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้อย่างง่าย เป็นขั้นตอนและ

สะดวกในการน าไปใช้ ดังภาพที่ 2 

 

 

การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและถา่ยทอด

ลงคณะ/วิทยาลยัและหลกัสตูร 

พัฒนาและให้ความรู้ แก่อาจารย์ในคณะ/วิทยาลยัและหลักสูตร 

หลักสตูรด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารพิจารณาเพื่อน าผลไป

ปรับปรุงในปีถัดไป 



 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบฟอร์มการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)  ส านักงานประกันคุณภาพได้มี

การก าหนดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว การด าเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ แก่อาจารย์และ

บุคลากร ในวันพุธ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ส านักงานประกันคุณภาพ โดย

บุคลากรส านักงานประกัน คุณภาพ ดังภาพที่ 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษา แนะแนว การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ 

3. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) ส านักงานประกันคุณภาพมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการการประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจ

ประเมินของแต่ละคณะ/วิทยาลัย มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่หลักสูตร ดัง

ภาพที่ 4 



 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การตรวจติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน 

4. เวที ถาม-ตอบ (Forum) ส านักงานประกันคุณภาพได้มีการจัดเวที โดยการเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาบรรยาย และตอบค าถามในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 เวที ถาม – ตอบ  

5. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review – AAR) เป็นการน าเสนอผลการ

ด าเนินงานผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ                   

สภามหาวิทยาลัย เพื่อน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานวางแผน และก ากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการด าเนินงาน ท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีผลการด าเนินงาน

หลักสูตร ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ผลคะแนน 
คณะบริหารธุรกิจ 7 3.28 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 3.27 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 3.22 
วิท ยาลั ยพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่ งยื น
รัตนโกสินทร์ 

2 3.18 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 3.17 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6 3.16 
คณะศิลปศาสตร์ 3 3.06 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 2.97 
วิทยาลัยเพาะช่าง 13 2.95 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 54 3.11 



ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย                                                 

(ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2559) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 
3.11 2.79 2.16 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ =  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

                     จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานวางแผน และก ากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการด าเนินงาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเทียบเคียงจากผลการด าเนินงานของ

แต่ละหลักสูตร มาจัดท าเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย

มีแยกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้อย่างง่าย 

เป็นขั้นตอนและสะดวกในการน าไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุประภาดา โชติมณี 

(2551) ที่กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ที่สกัดได้ คือ น าความรู้ที่ได้ไปจัดเก็บ

อย่างไร เพ่ือให้คนที่ต้องใช้ น าไปใช้ได้สะดวก และเมื่อใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ มีเทคนิคใหม่ หรือมี

ปัญหา อุปสรรค ก็มีการปรับปรุงความรู้เพ่ือให้ความรู้นั้นทันสมัย เป็นปัจจุบันมากที่สุด 

2. การก าหนดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว การด าเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ 

แก่อาจารย์และบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูวนัย บุญวรรณ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า 

ขั้นการถ่ายโอนความรู้ เป็นการส่งผ่านความรู้ไปยังทุกส่วนให้ได้ตลอดทั้งหน่วยงาน ทั้งในแนวราบ

และแนวดิ่ง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอนงาน การสอนแบบพ่ีสอนน้อง เป็นต้น 

3. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน 

โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจประเมินของแต่ละคณะ/วิทยาลัย มาแบ่งปันประสบการณ์ 

ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Senge (1990) ที่พิจารณาการ



สื่อสารในองค์การเพ่ือการเรียนรู้ ในลักษณะของการวิเคราะห์กระบวนการพูดคุยและการสนทนา 

ตลอดจนการอภิปรายโต้แย้ง โดยได้กล่าวถึงการพูดคุยและบทสนทนาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

สื่อสาร และเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้ในระดับทีม 

4. การจัดเวที โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มา

บรรยาย และตอบค าถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีของ Reddy และ McCarthy (2006) เกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 

อาจท าได้ด้วยวิธีการการจัดการเรียนรู้ เช่น เทศกาลแบ่งปันความรู้เพ่ือน ากลุ่มคณะที่มีความรู้

เฉพาะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

5. การน าเสนอผลการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฏีของ Wick และ Leon (1993) ได้เสนอวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่เรียกว่า 

“SMART Learning” โดยขั้นตอนที่ 4 คือการทบทวนและประเมินว่าได้เรียนรู้อย่างไร และ

ขั้นตอนที่ 5 คือวางเป้าหมายส าหรับเป้าหมายการเรียนรู้ล าดับต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเห็นความส าคัญในการน าเครื่องมือ

การจัดการความรู้มาประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ในระดับคุณภาพ

ดี 

2. อาจารย์และบุคลากรได้มีการน าเครื่องมือการจัดการความรู้มาพัฒนาการประกัน

คุณภาพหลักสูตร ในระดับคณะ/วิทยาลัย 

ปัญหาและอุปสรรค 



1. การสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร ในบางกิจกรรมเกิดความล่าช้า 

2. งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในบางกิจกรรม ยังไม่เพียงพอท าให้

อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

แนวทางแก้ไข 

1. การเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารขององค์กรหรือช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เช่น การท าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เป็นต้น 

2. การสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับบุคลากรหรือหน่วยงานที่น าเครื่องมือการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินงานต่างๆ 

สรุป 

การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ 

ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยแทรกอยู่ในการด าเนินการทุกกิจกรรม ตั้งแต่ 

การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและการน าผลไปปรับปรุง ซึ่งผลจากการใช้เครื่องมือการ

จัดการความรู้ ในการประกันคุณภาพหลักสูตร นั้น พบว่า การประกันคุณภาพหลักสูตร ในระดับ

มหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน และอาจารย์ บุคลากร ได้มีการตระหนักถึงความส าคัญ

ของการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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