บทสรุป

“ปจจัยสูความสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ TQF”
………………………………..

การปฏิบัติงานหรือการใหบริการดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกองทะเบียน
และประมวลผลเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินงานใหกับหนวยงาน
ระดับคณะหรือหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผลไดใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ
หลักในการดําเนินการ เพื่อใหสามารถดึงขอมูล ความรู วิธีการ หรือกระบวนการในการดําเนินการ
รวมกัน กอใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ความรู นวัตกรรม หรือวิธีการใหม ๆ สามารถแกไขปญหา
หรือมีแนวทางในการพัฒนางานหลักสูตรไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ การจัดการความรู
ของกองทะเบียนและประมวลผลมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากร
ในหนวยงานทุกคนใหความสําคัญและมีสวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินการและวิธีการปฏิบัติงาน
รวมกัน เพื่อใหหนวยงานสามารถกําหนดประเด็นความรูที่สามารถพัฒนาวิธีการทํางานหรือพัฒนา
การใหบริการดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สามารถใหบริการผูรับบริการและสามารถแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ 2559 กองทะเบียนและประมวลผลไดกําหนดประเด็นความรู “ปจจัย
สูความสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ TQF” เนื่องดวยงานดานหลักสูตรเปนสวนงานหลัก
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานระดับคณะที่รบั ผิดชอบหลักสูตร จํานวน
18 คณะ 2 วิทยาลัย 1 สถาบัน และ 1 สํานัก มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา
ครอบคลุมสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สงผลใหมีนิสิตจํานวนกวา 50,000 คน
และดวยความหลากหลายของจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก กองทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานกลางมีหนาที่หลัก
ในการบริหารจัดการไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดประเด็นความรูปจจัยสูความสําเร็จ
การดําเนินงานตามกรอบ TQF ขึ้น และตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานไดกําหนดโครงการ
ประเมินและจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) และโครงการจัดการความรู เรื่อง แนวปฏิบัติท่ดี ีในการจัดทํารายงาน มคอ. 3 - 7
และลงพื้นที่ในการดําเนินการโครงการ ภายหลังที่ไดลงพื้นที่ในแตละคณะและดําเนินการถอดบทเรียน
ในแตละคณะ ดวยบรรยากาศที่มคี วามเปนกันเองและไดรับความรูและเทคนิคสําคัญในการดําเนินงาน
ดานหลักสูตรในระดับคณะและหนวยงานและไดเผยแพรผา นระบบเครือขาย Internet ในเว็บไซต
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กองทะเบียนและประมวลผล <http://www.regpr.msu.ac.th> เพื่อใหผูที่เกี่ยวของหรือผูสนใจ
สามารถเขาศึกษาขอมูลได
ความรูหรือแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การลงพื้นที่เพื่อพบกับผูบริหาร
ประธานหลักสูตร คณาจารย บุคลากรฝายวิชาการในหนวยงานระดับคณะ และบุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล เพื่อตอบโจทยประเด็นความรู “ปจจัยสูค วามสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ TQF”
ไดใชกระบวนการจัดการความรู เพื่อสกัดความรูที่ไดใหเปนหมวดหมู และเพิ่มเติมในสวนที่ไมสมบูรณ
ในวิธีการ ขั้นตอน หรือความรูที่กอใหเกิดความสําเร็จ สามารถสรุปได 3 ประเด็น ดังนี้
1. ดานความรูความเขาใจ
2. ดานบุคลากร
3. ดานการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถมองเห็นภาพรวม และสามารถเขาใจไดงา ย จึงไดจัดทํา
รูปแบบแผนภาพของปจจัยสูความสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ TQF ดังนี้

3
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการบริหารจัดการของคณะและสวนกลางของปจจัย
สูความสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ TQF ดังนี้
1. ดานความรูความเขาใจ มีรายละเอียดและวิธีการที่กอใหเกิดปจจัยสูความสําเร็จ
การดําเนินงานตามกรอบ TQF ดังนี้
1.1 มีการจัดกิจกรรมโครงการใหกบั ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานและจัดเก็บขอมูล เพื่อสรางความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง
การเสริมสรางความรูความเขาใจ ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
จัดทําและรายงานหลักสูตรและรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดยมีการจัดในลักษณะใหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ไดถายทอดประสบการณ และการจัดในรูปแบบการจัดการความรู ใหกับผูบริหาร รองอธิการบดี
คณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนาภาควิชา คณาจารย และนักวิชาการศึกษา โดยมีโครงสรางการจัด
โครงการประกอบดวย 1) หัวขอ โครงการหรือกิจกรรม 2) รูปแบบ วิธีการ 3) กลุม เปาหมาย
มีการจัดกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งมีหัวขอกิจกรรมหรือโครงการที่ทันสมัย เปนกลไกที่ทําให
ไดรับความรูความเขาใจที่สอดรับกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน หัวขอหรือกิจกรรมถูกกําหนดขึ้นจาก
ความสนใจ ความสําคัญและจําเปน ความทันสมัย ตลอดจนเปนประเด็นปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
เปนตน
ผูเขารวมโครงการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และประสบการณ
จากการเขารวมโครงการที่มีการกําหนดเนื้อหา และแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถนํามาเปนองคความรู
ใชในการจัดทําและรายงานหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ไดอยางถูกตอง ตลอดจนการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อน
ใหการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรและรายวิชาดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการที่กองทะเบียนและประมวลผลจัดขึ้นอยางตอเนื่องที่ผานมา คือ
1. จัดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทํา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. จัดเมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2554 โครงการจัดการความรู
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ความสําเร็จและความทาทายในการจัดทํา
หลักสูตรใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. จัดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 โครงการจัดการความรู
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีสูความสําเร็จของการจัดทําระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องรูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทํารายงาน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6
และ มคอ. 7
5. จัดเมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2558 โครงการอบรมปฏิบัติการ
เรื่อง การใชงานระบบสารสนเทศเพี่อการบริหารจัดการหลักสูตร TQF
6. จัดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทํา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
7. จัดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การประเมินและจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
8. จัดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องแนวปฏิบัติที่ในการจัดทํารายงาน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7
1.2 มีกจิ กรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทํา มคอ. 2 - 7 ภายในคณะ
และหนวยงาน
เทคนิคและวิธีการที่นํามาใชในการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน
จัดทําและรายงานหลักสูตรและรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหเปนวัฒนธรรมองคกรอยางหนึ่งเพื่อจัดการความรู
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
โดยมีองคประกอบในการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร คือ
1. กําหนดกลุมบุคคล เครือขาย กําหนดบทบาทและการทําหนาที่ในกลุม
2. กําหนดปฏิทิน วันเวลา และสถานที่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. หัวขอสําหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ถอดบทเรียนเปนแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน
5. การเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
2. ดานบุคลากร มีรายละเอียดและวิธีการที่กอใหเกิดปจจัยสูความสําเร็จ
การดําเนินงานตามกรอบ TQF ดังนี้
2.1 บุคลากรที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญและจําเปนในการจัดทํารายงาน
มคอ. 3 – 7
การสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความสําคัญ ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในระดับผูบริหาร เชน คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ ประธานหลักสูตร หัวหนาภาควิชา
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และนักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวของ ไดทราบรวมกัน โดยถือเปนภารกิจหนึ่งในความรับผิดชอบงาน
ดานวิชาการ โดยคํานึงถึงความสําคัญ ดังนี้
1. การจัดทําหลักสูตร (มคอ. 2) และรายงาน มคอ. 3 ถึง มคอ. 7
เปนการดําเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหนวยงานสวนกลางคือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดนโยบายและกํากับติดตาม สรางมาตรฐานการดําเนินงาน
2. การจัดทําหลักสูตร (มคอ. 2) เปนการกําหนดรายละเอียดชื่อหลักสูตร
ปริญญา โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาและการบริหารจัดการ โดยผานความเห็นชอบและอนุมัติ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย หลักสูตร ถือเปนหัวใจหลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF) สงผลใหนิสิต และบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถเทียบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาเดียวกันกับสถาบันการศึกษา
ทั้งระดับในและตางประเทศได ถือเปนความตกลงรวมกัน และเปนที่ยอมรับ ในการกําหนดมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. การจัดทํารายงาน มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนการสรางระบบคุณภาพการเรียนการสอนที่มุงสงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ทั้ง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิธีการวางระบบแนวปฏิบัติ
ใหประธานหลักสูตร และอาจารยผูสอนจัดทํารายงานการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอยางมีระบบที่สามารถตรวจสอบได และเปนสากล
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เชน
1. รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี รุจกรกานต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
เปนผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และจัดทํา มคอ. 1 สาขาพยาบาลศาสตร
2. ศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน คณบดีคณะวิทยาศาสตร
เปนผูทรงคุณวุฒิ และจัดทํา มคอ. 1 สาขาวิทยาศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย คณบดี
คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
โดยแตละทานมีความเชี่ยวชาญเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ใหความรูบรรยายใหกับหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ
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2.2 คณาจารย ประธานหลักสูตร มีความรับผิดชอบในการรายงาน
มคอ. 3 - 7 สามารถจัดทําและรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนด
การรายงานผลขอมูล มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 ในรายละเอียดและรูปแบบ
ขอกําหนดตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับความสําเร็จ
ของผลการรายงานแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เปนภารกิจหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ประธานหลักสูตร และคณาจารยตองจัดทําและรายงาน มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 ตามรูปแบบ
และระยะเวลาตามกําหนดปฏิทิน ซึ่งมีขอกําหนดของชวงระยะเวลา คือ
1. จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
3. ดานการบริหารจัดการ มีรายละเอียดและวิธีการที่กอใหเกิดปจจัยสูความสําเร็จ
การดําเนินงานตามกรอบ TQF ดังนี้
3.1 มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศใชในการรายงานและจัดเก็บขอมูล
การจัดใหมีสารสนเทศสําหรับตรวจสอบขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว ชวยให
การบริหารจัดการขอมูลตามรูปแบบ มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยระบบสารสนเทศรองรับการบันทึกขอมูล
รายละเอียดสถานะหลักสูตร และรองรับการรายงาน มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 ตามรูปแบบใหกับ
กลุมผูใชงาน คือ ผูบริหาร ประธานหลักสูตร อาจารยผสู อน ใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ในระบบบริการการศึกษา ทัง้ นี้ มีคณะที่พัฒนาระบบเพื่อใชในการรายงานขอมูลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามบริบทความตองการของคณะ เชน คณะวิทยาศาสตร คณะการบัญชี
และการจัดการ และคณะเทคโนโลยี โดยการรายงานขอมูลในระบบจะจัดทําตามปฏิทินการรายงาน
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา
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3.2 ผูบริหารมีนโยบายและใหความสําคัญกับการจัดทํารายงาน มคอ. 3 - 7
เชน กําหนดในภาระงาน หรือมีแนวปฏิบัติใหรายงานอยางสม่ําเสมอ
การกํากับติดตาม ผลการดําเนินงาน และใหการสนับสนุนภารกิจ
ดานการจัดทําหลักสูตรและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูบริหารใหความสําคัญ กําหนดนโยบาย กําหนดแนวทางปฏิบัติภายในองคกร
ใหการสนับสนุนกําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดเปนขอตกลงขององคกรใหผูเกี่ยวของรายงาน มคอ. 3
ถึง มคอ. 7 ทุกหลักสูตรทุกรายวิชา ในแตละภาคการศึกษา โดยใหถือเปนความรับผิดชอบ
และกําหนดใหเปนภาระงาน มีการสนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานใหมีสัมฤทธิผล ระบบการกํากับติดตาม เชน ประกาศแนวทางดําเนินงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
3.3 คณะและหนวยงานมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการรายงาน
มคอ. 3 – 7

การวางระบบงานที่ดีเปนพื้นฐานที่ชวยขับเคลื่อนใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ไดอยางรวดเร็ว หากมีปญหาและอุปสรรคสามารถ
แกไขไดอยางทันทวงที คณะและหนวยงานไดกําหนดใหมีการดําเนินงานติดตามการายงาน มคอ. 3
ถึง มคอ. 7 ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
1. กําหนดแผนการดําเนินงานกํากับติดตาม และรายงาน มคอ. 3
ถึง มคอ. 7
2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน คูมือและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. กําหนดปฏิทินการรายงาน และกําหนดผูรับผิดชอบการรายงาน
4. มีการดําเนินงานจัดทําและรายงาน มคอ. 3 ถึง มคอ. 7
เสนอรายงานตอผูบริหารทุกภาคการศึกษา
5. มีการดําเนินงานจัดทําและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามรูปแบบ มคอ. 7 ทุกปการศึกษา
6. ผูบริหารไดรับการรายงานผลการจัดทํา มคอ. 3 ถึง มคอ. 7
ทั้งในรูปแบบเอกสารและขอมูลในระบบสารสนเทศ
7. มีผลการวิเคราะหอุปสรรค ปญหา ในการจัดทํา และรายงาน
มคอ. 3 ถึง มคอ. 7
8. มีการแกไขปญหา และพัฒนาการจัดทําและรายงาน มคอ. 3
ถึง มคอ. 7 ในภาคการศึกษา และปการศึกษาถัดไป
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3.4 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทําและรายงาน มคอ. 3 - 7
ในระดับคณะและหนวยงาน
การเตรียมการสําหรับการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา มีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทําและรายงาน มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 ในรูปแบบคําสั่งผูรับผิดชอบ
รายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และในระดับมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับติดตามการรายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีหนาที่ ดังนี้
1. จัดทําแผนการดําเนินงานหลักสูตรและรายวิชาประจําปการศึกษา
2. ดําเนินการ กํากับติดตาม ประสานงานการจัดทํารายงานตามแบบ
มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3. สนับสนุนการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ในการรายงานขอมูล
4. สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน
เสนอรายงานตอมหาวิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผล ไดใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือหลัก
ในการทํางานและมีการสกัดองคความรูตามประเด็นความรู “ปจจัยสูความสําเร็จการดําเนินงาน
ตามกรอบ TQF” ดวยความมุงหวังที่จะพัฒนาการทํางานหรือการใหบริการ สามารถแกไขปญหา
ไดอยางแทจริงและเปนระบบ และความรูท่ไี ดจากการจัดการความรูในครั้งนี้ เปนประสบการณตรง
และเปนสิ่งที่หนวยงานระดับคณะ กองทะเบียนและประมวลผล ผูที่เกี่ยวของ และผูรบั บริการ
ไดลงมือดําเนินการจริง อีกทั้งกองทะเบียนและประมวลผลไดลงพื้นที่เพื่อเสาะแสวงหา ความรู
ทั้งจากผูปฏิบัติโดยตรง เอกสาร สารสนเทศ และจากผูรับบริการ กอใหเกิดวิธีการ ขั้นตอน
และความรูที่เกิดจากการดําเนินงานวิชาการดังรายละเอียดขางตน ซึ่งงานทุกอยางจะไมสําเร็จลุลวงได
หากขาดการรวมมือกัน การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู และหาแนวทางการทํางาน
อยางเปนระบบหรือเปนเอกภาพ ดังนั้น ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูเกี่ยวของ หรือผูปฏิบัติ
หนาที่ดานงานวิชาการของหนวยงานระดับคณะสามารถนําความรูที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู
ในประเด็นความรู “ปจจัยสูความสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ TQF” ไปประยุกตใช โดยมี
กองทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานกลางและสนับสนุนการทํางานของหนวยงานระดับคณะ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ประสบความสําเร็จ
มากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนตอไป

