


โดย นายชนาธิป ลีนิน และ นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม 
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



➽ ความเป็นมา 
• มทร.ศรีวิชัย มีการจัดการศึกษาหลักสูตร 

ระดับ ปวส. จ านวน 6 สาขาวิชา 
• ต้องด าเนินการ QA ภายใน ตามาตรฐาน

การอาชีวศึกษา และเชื่อมโยงสู่ QA
ภายนอก 

• กองฯ ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับและติดตาม QA ของมหาวิทยาลัย 

• สร้างระบบเพื่อตอบสนองการรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ QA 

• เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ
บรรลุตามเป้าประสงค์ (ประสิทธิผล) บน
พื้นฐานของความถูกต้อง รวดเร็วและตรง
ต่อรอบระยะเวลา (ประสิทธิภาพ) 

http://ir.rmutsv.ac.th/diploma/is 



➽ วิธีการด าเนินงาน 
• การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Google Application 

ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
• ประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
• ตอบสนองแนวคิดในการลดการลงทุนและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
• ลดการใช้ทรัพยากร  
• ลดขั้นตอนและกระบวนการในการท างาน 
• ลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลและการเข้าถงึข้อมูลร่วมกันของ

ผู้ปฏิบัติงาน 



➽ วิธีการด าเนินงาน (ต่อ) 
• ศึกษาแนวคิดการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องด้วยหลักการไคเซน (Kaizen) 
• เทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเลิก ลด เปลี่ยน 
• น าวิธีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง (PDCA) มาเป็นกระบวนการหลักใน

การด าเนินการ 



กระบวนการจัดการความรู ้
 
 

PROCESS 



➽ การบ่งชี้ หรือ ค้นหาความรู้ (1) 
• วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน QA 
• แสวงหาเทคโนโลยี โปรแกรมหรือ Application ส าเร็จรูป 
• ค านึงถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การลงทุน การลด

ขั้นตอนและกระบวนการในการท างานเป็นหลัก 
• พบว่า Google Application 

ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการ 
ภายในองค์กร โดยมี Application  
ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร 
• น ามาพัฒนาและประยุกต์ใชใ้นงาน QA 



➽ การสร้างและแสวงหาความรู้ (2) 
• ศึกษา ค้นคว้าวิธีการใช้งานและประยุกต์ใช้งาน Google Application  
• ถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมงานด้วยวธิีการเรียนรูร้่วมกัน 
• สร้างระบบด้วย Google Application ส าหรับ QA DIPLOM ดังนี ้
• พื้นทีก่ารเก็บข้อมูลออนไลน์ตามผลการด าเนินการ (DATA HUB) ด้วย 

Google drive 
• ระบบรายงานผลออนไลน์การ ด้วย Google Sheets 
• ระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ด้วย Google Forms 
• ทั้งหมดได้รับการก าหนดสิทธิ์และบริหารจัดการบน Google drive 



RUTS DIPLOMA QA DATA HUB 



➽ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (3) 
•บูรณาการการใช้งาน Google Application ร่วมกับพื้นที่
เว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ที่ URL : ir.rmutsv.ac.th 
• เพื่อก าหนดและจัดประเภท แยกหมวดหมู่ในการเข้าถึง
ระบบ  
• เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบ 
• เพื่อประสิทธิภาพในการแยกประเภท ระดับ ชนิด และ
ความสะดวกในการสืบค้น 
•ใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



http://ir.rmutsv.ac.th/qais 



➽ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (4) 

•จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 
•เผยแพร่คู่มือ 
•แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกลุ่มไลน์ 
•แจ้งในระเบียบวาระการประชุม 





➽การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (5) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองฯ ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  
“ชุมชนนักปฏิบัต”ิ (Community of Practice : CoP) 

CoP การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขต : การประยุกต์นวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  
“ชุมชนนักปฏิบัต”ิ (Community of Practice : CoP) 

CoP การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขต : การประยุกต์นวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  
“ชุมชนนักปฏิบัต”ิ (Community of Practice : CoP) 

CoP การประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขต : การประยุกต์นวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 



➽ การเข้าถึงความรู้ (6) 

•เผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบ 
•เผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP)  
และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
•ผ่านเว็บไซต์กองฯ / คลังความรู้กองฯ และ  
คลังความรู้มหาวิทยาลัย 





➽ การเรียนรู้ (7) 

•พบว่า บุคลากรภายในกองฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
เกิดการเรียนรู้และสามารถน าองคค์วามรู้ที่
เผยแพร่ไปประยุกต์ใช ้
•กับงานของตน 
•หน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง 



➽ การเรียนรู้ (7) (ต่อ) 
• โดยการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่เผยแพร่ สามารถสรุปผลและ
ประเด็นจากการเรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 
•ประเด็นปัญหา พบว่า ประเด็นปัญหาอยู่ที่ประสิทธิภาพของ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
•ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge ; EK) พบว่าเกิดการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้จากความรู้ที่ชัดแจ้ง คือ การประยุกต์ใช้ 
Google Application เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานประกันคุณภาพการศึกษา 



➽ การเรียนรู้ (7) (ต่อ) 
•ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge ; TK) พบว่า 
เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากความรู้ที่ฝังอยู่ในคน คือ 
• (1) ความรู้ในการรายงานข้อมูลตามรอบระยะเวลาของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
• (2) การเข้าถึงแหล่งในการให้ข้อมูลสารสนเทศ และ  
• (3) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อแปรผล 



➽ การเรียนรู้ (7) (ต่อ) 
• เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเรียนรู้ร่วมกันจากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประยุกต์ใช้งาน 

Google Application โดย  

• (1) ระบบสามารถใหข้้อมูลได้จากทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  

• (2) ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้พรอ้มกัน ท าให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

• (3) สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องและสามารถแก้ไข/
ปรับปรุงข้อมูลได้อย่างทันที และ 

• (4) มีข้อมูลสารสนเทศทีบ่ันทึกไว้อย่างเป็นระบบรายปี สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารและตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



➽ สรุปผลการด าเนินงาน 
• ตอบสนองแนวคิดในการลดการลงทุนและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้

ทรัพยากร ลดขั้นตอนและกระบวนการในการท างาน ตลอดจนการตรวจสอบ
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน 

• โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการไคเซน 
(Kaizen) ด้วยเทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเลิกลดและเปลี่ยนและ
น าวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA) มาเป็นกระบวนการหลักในการ
ด าเนินการ 

• ท าให้เกิดแนวทางและองค์ความรู้ที่จะเรียนรู้และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพในระดับอื่นๆ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้งาน
ส าหรับงานในด้านอื่นๆของกองวิเทศสัมพันธ์และการน าไปประยุกต์ใช้งานของ
บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อันจะเกิดเป็นผลลัพธ์ทางด้าน
ประสิทธิภาพที่ดี 



➽ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
• ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และ Application กล่าวคือ  
• ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ

พัฒนารูปแบบ ขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างอิสระ ที่สามารถส่งผล
ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อคุณภาพงาน  
• ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรในการเสาะแสวงหาและศึกษา

เทคโนโลยี หรือโปรแกรมส าเร็จรูป หรือ Application เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
• โดยค านึงถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการลงทุน เพื่อ

คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นหลัก 




