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ขอสงผลงานเขารวมประกวดในประเด็นความรู  

 ดานการผลิตบัณฑิต      ดานงานวิจัย     ดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม   

 ดานทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม   ดานพันธกิจของหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ขอกําหนด 

 1.  ชื่อประเด็นความรู  เรื่อง  “ปจจัยสูความสําเร็จการดําเนินงานตามกรอบ  TQF”   
 

 2.  แนวความคิดที่ทานเลือกดําเนินงานตามประเด็นความรู  หรือที่มาของประเด็นความรู  

มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามประเด็นความรูสอดคลองกับประเด็นความรู 

  กองทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและสนับสนุน 

การดําเนินงานหลกัสูตรใหหนวยงาน  คณะ  หรือสวนที่เก่ียวของ  ใหสามารถดําเนินการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ในการนี้  กองทะเบียนและประมวลผลไดใชกระบวนการจัดการ

ความรูเปนเครื่องมือหลักในการดาํเนินการ  เพื่อใหสามารถดึงขอมูล  ความรู  วิธีการ  หรือกระบวนการ

ในการดําเนินการรวมกัน  กอใหเกิดองคความรู  นวัตกรรม  หรือวิธีการใหม ๆ สามารถแกไขปญหา  

หรือมีแนวทางในการพัฒนางานวชิาการไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ  การจัดการความรู 

ของกองทะเบียนและประมวลผล  มีการดาํเนนิการอยางตอเนื่อง  ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากร

ในหนวยงานทุกคนใหความสาํคัญและมีสวนรวมในการกําหนดแผนการดาํเนินการและวิธีการปฏิบัติงาน

รวมกัน  เพื่อใหหนวยงานสามารถกําหนดประเด็นความรูที่สามารถพัฒนาวิธีการทํางานหรือพัฒนาการ

ใหบริการ  สามารถใหบริการผูรับบริการ  และสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  ในปงบประมาณ  2559  กองทะเบียนและประมวลผลไดกําหนดประเด็นความรู  “ปจจัย 

สูความสาํเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  TQF”  เนื่องดวยงานหลักสูตรเปนสวนงานหลักในการดําเนินงาน 

การเปดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาหรือรายวิชาของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงปจจุบันมีหนวยงาน 

ระดับคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวน  22  หนวยงาน  ประกอบดวย   18  คณะ  2  วิทยาลัย   

1  สถาบัน  และ  1  สาํนัก  มีนิสิตจํานวน  45,949  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  21  มิถุนายน  2559)   

และดวยความหลากหลายของสาขาวิชา  คณะ  และจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนมาก  กองทะเบียน 

และประมวลผลเปนหนวยงานกลางมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการหลักสูตรไดเล็งเห็นความสาํคัญ

ดังกลาว  จึงกําหนดประเด็นความรูปจจัยสูความสาํเร็จการดําเนินงานตามกรอบ  TQF  ขึ้น   

และตามแผนการจัดการความรูของหนวยงานไดกําหนดโครงการจัดการความรูกองทะเบียนและประมวลผล 

และลงพ้ืนที่ในการดําเนินการกิจกรรม  ภายหลังที่ไดลงพื้นท่ีในแตละคณะและดําเนินการถอดบทเรียน 
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ในแตละครั้ง  ดวยบรรยากาศที่มีความเปนกันเองและไดรบัความรูและเทคนิคสําคัญในการดําเนินงาน 

วิชาการของแตละคณะ  และไดเผยแพรผานระบบเครอืขาย  Internet  ในเว็บไซตกองทะเบียน 

และประมวลผล <http://www.regpr.msu.ac.th>  เพื่อใหผูที่เก่ียวของหรือผูสนใจสามารถเขาศึกษา

ขอมูลได 

  กองทะเบียนและประมวลผล  ไดใชกระบวนการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือหลัก 

ในการทํางานและมีการสกัดองคความรูตามประเด็นความรู  “ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนินงาน 

ตามกรอบ  TQF”  ดวยความมุงหวังที่จะลดสภาพปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 

หรือการใหบริการ  สามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริงและเปนระบบ  และความรูที่ไดจากการจัดการ

ความรูในครั้งนี้เปนประสบการณตรง  และเปนสิ่งที่หนวยงานระดับคณะ  กองทะเบียนและประมวลผล  

ผูที่เก่ียวของ  และผูรับบริการ  ไดลงมือดําเนินการจริง  อีกทั้ง  กองทะเบียนและประมวลผลไดลงพื้นท่ี

เพื่อเสาะแสวงหา  ความรู  ทั้งจากผูปฏิบัติโดยตรง  เอกสาร  สารสนเทศ  และจากผูรับบริการ  

กอใหเกิดวิธีการ  ขั้นตอน  และความรูท่ีเกิดจากการดําเนนิงานวิชาการดังรายละเอียดขางตน   

ซึ่งงานทุกอยางจะไมสําเร็จลุลวงไดหากขาดการรวมมือกัน  การระดมความคิด  และหาแนวทาง 

การทํางานอยางเปนระบบหรือเปนเอกภาพ  ดังน้ัน  ผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร  ผูเก่ียวของ   

หรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานระดับคณะสามารถนาํความรูที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู 

ในประเด็นความรู  “ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  TQF”  ไปประยุกตใช   

โดยมีกองทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานกลางและสนับสนุนการทํางานของหนวยงานระดับ

คณะ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหงานวิชาการประสบความสําเรจ็มากยิ่งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค

หรือเปาหมายตามประเด็นความรู  ดังน้ี 

   1.  เพื่อคนหาปจจัยสูความสาํเร็จการดําเนินงานตามกรอบ  TQF  ที่เกิดขึ้นจริง 

   2.  เพื่อพัฒนาและตอยอดความรูท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดการความรู   

เพื่อพัฒนางานหลักสูตรใหมคีุณภาพ  เปนรูปธรรม  และปฏิบัติไดจริง 

   3.  เพื่อเผยแพรปจจัยสูความสําเรจ็การดําเนินงานตามกรอบ  TQF    

ไปยังผูบริหาร  คณาจารย  บคุลากร  หนวยงาน  หรือผูที่เก่ียวของ 

  และมีกลุมเปาหมายตามประเด็นความรู  ประกอบดวย  

   1.  ผูบริหาร  ประธานหลักสูตร  คณาจารย  และบุคลากร  หนวยงาน 

ที่จัดการเรียนการสอนระดับคณะทุกคณะ 

   2.  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล 
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 3.  วิธีการหรือข้ันตอนการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูที่มี

ประสบการณตรง  (Tacit  Knowledge)  เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 

  กองทะเบียนและประมวลผลมีวัฒนธรรมขององคกรที่ดีในการนําการจัดการความรู 

มาใชในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองและจริงจัง  โดยไดใชกระบวนการจัดการความรูเปนเปนเครื่องมือ 

สําคัญในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ  และมีการดาํเนนิการจัดการความรูอยางตอเนื่อง  โดยมีเวที   

REG  TALK  ที่ดําเนินการทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  16.00  น.  เปนตนไป  หรือตามวัน  และเวลาอ่ืน 

ที่เหมาะสม  สาํหรับการดาํเนนิการในปงบประมาณ  2559  ไดดําเนินการตามวิธีการท่ีเคยดําเนินการ

อยางตอเนื่องและวิธีการดาํเนินการจากปงบประมาณป  2558  และคาํแนะนาํจากคณะกรรมการตัดสิน 

ผลการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  โดยมีวิธีการและข้ันตอนหลัก  จํานวน  8  ขอ  ดังน้ี 

   1.  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน   

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดแผน  ปฏิทิน  กิจกรรมในการดําเนินการ 

   2.  กําหนดบทบาทของบุคลากรใหรับผิดชอบในการจัดการความรูในปงบประมาณ  

2559  ในการเปนคุณเอ้ือ  คุณอํานวย  คุณกิจ  คุณลิขิต  หรือหนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

   3.  ผูที่มีบทบาทในกระบวนการจัดการความรูไดดาํเนินการตามแผนและหนาท่ี 

ที่ไดรับมอบหมาย  นอกจากการแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยระหวางกันแลว  หนวยงานดาํเนนิการโดยใช

กิจกรรม  REG TALK  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนกิจกรรมหรือวิธีการหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การดําเนินการ  การติดตาม  หรือการเสนอแนะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูเพื่อให 

การดําเนินการเปนไปตามแผน  และยังสามารถเพิ่มเติมในรายละเอียดที่สําคัญหรือแกไขปญหา 

ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการความรู 

   4.  ภายหลังการจัดกิจกรรมในโครงการจัดการความรูมีการถอดบทเรียน 

หรือสกัดความรูที่ไดเพื่อสรางเปนแนวปฏิบัติท่ีดีจากการกิจกรรมการจัดการความรู 

   5.  สรุปผลการจัดการความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดไว  โดยการกําหนด 

ความรับผิดชอบใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการดําเนินการ  ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษในการดําเนินการ 

จากกิจกรรมการจัดการความรู  จํานวน  4  รายการ  ดังนี้ 

    5.1  รายงานสรุปผลการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2559 

    5.2  คูมอืแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํารายงาน  มคอ. 3 - 7 

    5.3  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

    5.4  รายงานการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดทํารายงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ โดยใชแบบฟอรม  มคอ. 3 - 7  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
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   6.  การจัดทําวิจัยเปนกระบวนการที่กองทะเบียนและประมวลผล  ไดนําขอเสนอ 

จากคณะกรรมการตัดสินผลการจัดการความรูในปงบประมาณ  2557  กอปรดวยความมุงหมาย 

ที่ตองการทวนสอบผลการดําเนินการจัดการความรูดวยกระบวนการทางวิจัย  อีกทั้งเปนการเผยแพร

ผลการวิจัยใหกับผูท่ีสนใจไดรับทราบและนาํไปประยุกตใชหรือพัฒนางานของหนวยงานตอไป 

   7.  แนวปฏิบัติท่ีดีที่ไดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  กองทะเบียน 

และประมวลผลไดเผยแพรโดยการสงขอมูลไปยังหนวยงานระดับคณะ  จํานวน  18  คณะ  2  วิทยาลัย  

1  สถาบัน  และ  1  สาํนัก  และไดเผยแพรผานระบบเครอืขาย  Internet  ที่เว็บไซตกองทะเบียน 

และประมวลผล 

   8.  มีการติดตามผลการจัดการความรูจากหนวยงานระดับคณะทุกคณะ  และเลือก

หนวยงานระดับคณะ  จาํนวน  5  หนวยงาน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามผลการจัดการความรู  

ประกอบดวย  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร  และสาํนักศึกษาทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนาํ

แนวปฏิบัติที่ดี  “ปจจัยสูความสําเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  TQF”  ไปใชในงานหรือการนําไปตอ

ยอดเพื่อพัฒนางานวิชาการของหนวยงานระดับคณะ 

 

  รายละเอียดในการดําเนินการจัดการความรูของกองทะเบียนและประมวลผล  มีลําดับ 

การดําเนินการ  3  สวน  โดยมี  4  ข้ันตอน  ดังนี้ 

   สวนที่  1  Before Action Review 

    ข้ันตอนที่  1  การกําหนดแผน  ปฏิทิน  และวิธีในการดาํเนินการจัดการความรู 

     กองทะเบียนและประมวลผลที่เปนหนวยงานกลางในการบริหารงาน 

ดานหลักสูตรของมหาวิทยาลยั  โดยมีหนวยงานระดับคณะเปนเครือขายสําคัญในการปฏิบัติงาน 

หรือการใหบริการใหกับผูมีสวนเก่ียวของ  ในสวนของการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  กองทะเบียนและประมวลผลไดใหความสําคัญและสนับสนุนการดาํเนินการ

ใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรครอบคลุมทุกหนวยงานและใชกระบวนการจัดการ

ความรูเพื่อใหเกิดความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนตอไป  ดังนั้น  บุคลากร 

กองทะเบียนและประมวลผล  ไดรวมกันกําหนดแผนในการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงาน  

ประจําปงบประมาณ  2559  โดยกําหนดประเด็นความรู  “ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนินงาน 

ตามกรอบ  TQF”  ในการนี้  แผนการดําเนินการจัดการความรูของกองทะเบียนและประมวลผล   

มีโครงการและกิจกรรม  จํานวนทั้งสิ้น  4  หัวขอ  ดังนี้ 

      1.  โครงการประเมินและจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)  ในชวงเดือน  เมษายน  2559 
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      2.  โครงการจัดการความรู  เรื่อง  แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทํารายงาน   

มคอ. 2 - 7 ในชวงเดือน  พฤษภาคม  2559 

      3.  กิจกรรม  REG TALK  โดยมีการดําเนินการในเวลา  16.00  น.   

ในทุกวันพฤหัสบดี  ตลอดปงบประมาณ  2559  ทั้งนี้  หากหนวยงานมภีารกิจดวนในวันและเวลา

ดังกลาว  สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันและเวลาในการจัดกิจกรรม  REG TALK  ในวันและเวลาอ่ืน 

ที่เหมาะสมตอไป 

      4.  ชุมชนนักปฏิบัติ  “กองทะเบียนและประมวลผล”  โดยกองทะเบียน 

และประมวลผลกําหนดเปนแหลงขอมูล  ความรู  หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการการจัดการความรู   

และเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ  ตลอดปงบประมาณ  2559 

 

   สวนที่  2  Action Review 

    ข้ันตอนที่  2  การใชกระบวนการจัดการความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

โดยมีประเด็นความรู  “ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนนิงานตามกรอบ  TQF”  เปนเปาหมายหลัก 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีรายละเอียดในการดาํเนินการ  ดังนี้ 

     2.1  การดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรูตามประเด็นความรู 

ที่กําหนดไว  โดยการประสานงานไปยังหนวยงานตามปฏิทินที่กําหนดไว  มีผูใหขอมูลและผูรวมใหขอมูล

เขารวมโครงการ  ประกอบดวย   

      2.1.1  คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการ  หรือผูอํานวยการหลักสูตร 

ที่รับผิดชอบงานดานหลักสูตร 

      2.1.2  นักวิชาการศกึษาหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานหลักสูตร 

      2.1.3  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล 

      2.1.4  นักวิชาการคอมพิวเตอรหรือผูพัฒนาระบบ 

     2.2  หัวขอที่ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีดังนี้ 

      2.2.1  ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  TQF 

      2.2.2  สภาพปญหาในการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ  TQF 

      2.2.3  แนวทางในการพัฒนาการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ  TQF 

      2.2.4  ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

      2.2.5  การตอบขอคําถามจากผูเขารวมโครงการ 

     2.3  กิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตคณะที่จัดโครงการ  มีแบบฟอรม 

ที่ผูเขารวมโครงการจะตองใหขอมูล  ดังนี้ 
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      2.3.1  แบบประเมินโครงการ  ซึ่งมีหัวขอการประเมนิ  ดังนี้ 

       1)  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินโครงการ 

       2)  ความคิดเห็นตอการจัดโครงการ 

       3)  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

      2.3.2  แบบสํารวจขอมูลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  (AAR)  ซึ่งมีหัวขอ 

การสอบถามขอมูล  ดังนี้ 

       1)  แนวปฏิบัติหรือเทคนิคท่ีไดจากการเขารวมโครงการ 

       2)  สิ่งที่ทานไดมากกวาความคาดหวังจากการเขารวมโครงการ 

       3)  สิ่งที่ทานไดนอยกวาความคาดหวังจากการเขารวมโครงการ 

       4)  สิ่งที่ทานจะไปดาํเนินการในหนวยงานของทานภายหลังจากเสร็จสิ้น

โครงการ 

     2.4  การสกัดแนวปฏิบัติที่ดี  “ปจจัยสูความสําเร็จการดาํเนนิงานตามกรอบ  

TQF”  ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรม  โดยใชวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับขอมูลท่ีไดจากการ 

เขารวมโครงการ 

 

   สวนที่  3  After Action Review 

    ข้ันตอนที่  3  การเผยแพร  และการติดตามผลการจัดการความรู 

     ภายหลังที่ไดความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู 

ตามโครงการการจัดการความรู  กองทะเบียนและประมวลผลมีการเผยแพรความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ไปยังหนวยงานระดับคณะและผูเก่ียวของ  ทั้งน้ี  กองทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการจัดทําวิจัย

ตามกระบวนการทางวิจัย  เพือ่ติดตามหรือการสอบทานความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจาก 

การจัดการความรูถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานหลักสูตร  โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

ของผูบริหาร  ประธานหลักสูตร  คณาจารย  และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ข้ันตอนที่  4  นวัตกรรมและสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการความรู 

     ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ  เพื่อแกไขปญหาในงานดานหลักสูตร   

ภายหลังการดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแลว  กองทะเบียนและประมวลผลจะดําเนินการจัดทํา

นวัตกรรมใหมและสารสนเทศท่ีจะเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ  ดังนี้ 

      4.1  รายงานสรุปผลการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ  2559 

      4.2  คูมือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํารายงาน  มคอ. 3 - 7 

      4.3  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
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      4.4  รายงานการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพการจดัทํารายงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชแบบฟอรม  มคอ. 3 - 7  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 4.  แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่ทานจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

  ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การลงพ้ืนท่ีเพื่อพบกับผูบริหาร  ประธานหลักสูตร  

คณาจารย  บุคลากรในหนวยงานระดับคณะ  และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  เพื่อตอบโจทย

ประเด็นความรู  “ปจจัยสูความสําเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  TQF”  ไดใชกระบวนการจัดการความรู   

เพื่อสกัดความรูที่ไดใหเปนหมวดหมู  และเพิ่มเติมในสวนที่ไมสมบูรณในวิธีการ  ข้ันตอน  หรือความรู 

ที่กอใหเกิดความสําเร็จ  สามารถสรปุได  3  ประเด็น  ดังนี้ 

   4.1  ดานความรูความเขาใจ 

   4.2  ดานบุคลากร 

   4.3  ดานการบริหารจัดการ 

  ทั้งนี้  เพื่อใหผูเก่ียวของสามารถมองเห็นภาพรวม  และสามารถเขาใจไดงาย  จึงไดจัดทํา

รูปแบบแผนภาพของปจจัยสูความสาํเรจ็การดาํเนินงานตามกรอบ  TQF  ดังนี้ 
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  โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการบริหารจัดการของคณะและสวนกลางของปจจัยสู

ความสาํเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  TQF  ดังน้ี 

   1.  ดานความรูความเขาใจ  มีรายละเอียดและวิธีการที่กอใหเกิดปจจัยสูความสําเร็จ

การดําเนินงานตามกรอบ  TQF  ดังน้ี 

    1.1  มีการจัดกิจกรรมโครงการใหกบัผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากร 

ที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานและจัดเก็บขอมูล  เพื่อสรางความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง 

     การเสรมิสรางความรูความเขาใจ  ใหกับผูมีสวนเก่ียวของในการดําเนนิงาน

จัดทําและรายงานหลักสูตรและรายวิชา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

ในรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดยมีการจัดในลกัษณะใหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู   

ไดถายทอดประสบการณ  และการจัดในรูปแบบการจัดการความรู  ใหกับผูบริหาร  รองอธิการบดี  

คณบดี  ประธานหลักสูตร  หัวหนาภาควิชา  คณาจารย  และนักวิชาการศึกษา  โดยมีโครงสรางการจัด

โครงการประกอบดวย  1)  หัวขอ  โครงการหรือกิจกรรม  2)  รูปแบบ  วิธีการ  3)  กลุมเปาหมาย   

มีการจัดกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่อง  ซึ่งมีหัวขอกิจกรรมหรือโครงการท่ีทันสมัย  เปนกลไกที่ทําให

ไดรับความรูความเขาใจที่สอดรับกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน  หัวขอหรือกิจกรรมถูกกําหนดขึ้นจาก

ความสนใจ  ความสําคัญและจําเปน  ความทันสมัย  ตลอดจนเปนประเด็นปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  

เปนตน 

     ผูเขารวมโครงการ  ไดรับการเพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจ  และประสบการณ  

จากการเขารวมโครงการที่มีการกําหนดเนื้อหา  และแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถนํามาเปนองคความรู 

ใชในการจัดทําและรายงานหลักสูตรและรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ไดอยางถูกตอง  ตลอดจนการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร  เปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อน

ใหการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรและรายวิชาดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

     โครงการที่กองทะเบียนและประมวลผลจัดข้ึนอยางตอเนื่องที่ผานมา  คือ   

      1.  จัดเม่ือวันที่  5  มีนาคม  2553  โครงการสัมมนา  เรื่อง  การจัดทํา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

      2.  จัดเมื่อวันที่  21 - 22  กันยายน  2554  โครงการจัดการความรู   

เรื่องการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :  ความสาํเร็จและความทาทายในการจัดทํา

หลักสูตรใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

      3.  จัดเมื่อวันที่  6  มีนาคม  2555  โครงการจัดการความรู   

เรื่อง  แนวปฏิบัติท่ีดีสูความสําเร็จของการจัดทําระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

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

สอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู   

      7.  จัดเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2559  โครงการประชุมสมัมนา   

เรื่อง  การประเมินและจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

      8.  จัดเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2559  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู   

เรื่องแนวปฏิบัติที่ในการจัดทํารายงาน  มคอ.  3  มคอ.  4  มคอ.  5  มคอ.  6  และ  มคอ.  7 
 

    1.2  มีกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทํา  มคอ.  2 - 7  ภายในคณะ 

และหนวยงาน 

     เทคนิคและวิธีการท่ีนํามาใชในการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดาํเนินงาน 

จัดทําและรายงานหลักสูตรและรายวิชา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

โดยนํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  ใหเปนวัฒนธรรมองคกรอยางหนึ่งเพื่อจัดการความรู   

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะ   

โดยมีองคประกอบในการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร  คือ 

      1.  กําหนดกลุมบุคคล  เครือขาย  กําหนดบทบาทและการทําหนาที่ในกลุม   

      2.  กําหนดปฏิทิน  วันเวลา  และสถานที่  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

      3.  หัวขอสําหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

      4.  ถอดบทเรียนเปนแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน 

      5.  การเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 
 

   2.  ดานบุคลากร  มีรายละเอียดและวิธีการที่กอใหเกิดปจจัยสูความสาํเร็จ 

การดําเนินงานตามกรอบ  TQF  ดังน้ี 

    2.1  บุคลากรที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญและจําเปนในการจัดทํารายงาน   

มคอ.  3 – 7 

     การสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความสาํคัญ  ใหกับบุคลากรที่เก่ียวของ  

ในระดับผูบริหาร  เชน  คณบดี  รองคณบดี  ผูอํานวยการ  ประธานหลักสูตร  หัวหนาภาควิชา   
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และนักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวของ  ไดทราบรวมกัน  โดยถือเปนภารกิจหนึ่งในความรับผิดชอบงาน 

ดานวิชาการ  โดยคํานึงถึงความสาํคญั  ดังนี้ 

      1.  การจัดทําหลักสูตร  (มคอ.  2)  และรายงาน  มคอ.  3  ถึง  มคอ.  7  

เปนการดําเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีหนวยงานสวนกลางคือสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กําหนดนโยบายและกาํกับติดตาม  สรางมาตรฐานการดําเนินงาน 

      2.  การจัดทําหลักสูตร  (มคอ.  2)  เปนการกําหนดรายละเอียดชื่อหลักสูตร  

ปริญญา  โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาและการบริหารจัดการ  โดยผานความเห็นชอบและอนุมัติ

หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยั  หลักสูตร  ถือเปนหัวใจหลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอน   

การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา  (TQF)  สงผลใหนิสิต  และบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  สามารถเทียบมาตรฐานคุณวุฒสิาขาเดียวกันกับสถาบันการศึกษา 

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  และอาจารยผูสอนจัดทํารายงานการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาอยางมีระบบที่สามารถตรวจสอบได  และเปนสากล 

     มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  เชน 

      1.  รองศาสตราจารย  ดร.ดรุณี  รุจกรกานต  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

เปนผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพจิารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  และจัดทํา  มคอ.  1  สาขาพยาบาลศาสตร   

      2.  ศาสตราจารย  ดร.วิเชียร  มากตุน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

เปนผูทรงคุณวุฒิ  และจัดทํา  มคอ.  1  สาขาวิทยาศาสตร 

      3.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สมเกียรติ  ภูพัฒนวิบูลย  คณบดี 

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

     โดยแตละทานมีความเชี่ยวชาญเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา  

ใหความรูบรรยายใหกับหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาต ิ
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    2.2  คณาจารย  ประธานหลักสูตร  มีความรับผิดชอบในการรายงาน   

มคอ.  3 - 7  สามารถจัดทําและรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนด 

     การรายงานผลขอมูล  มคอ.  3  ถึง  มคอ.  7  ในรายละเอียดและรูปแบบ

ขอกําหนดตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ระดับความสาํเร็จ

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.  จัดทํารายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชาและรายงาน 

ผลการดาํเนินการของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  ตามแบบ  มคอ.  5  มคอ.  6  ภายใน  30  วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

      3.  จัดทํารายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ.  7  

ภายใน  60  วัน  หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 

   3.  ดานการบริหารจัดการ  มีรายละเอียดและวิธีการที่กอใหเกิดปจจัยสูความสําเร็จ

การดําเนินงานตามกรอบ  TQF  ดังน้ี 

    3.1  มีระบบบรหิารจัดการสารสนเทศใชในการรายงานและจัดเก็บขอมูล 

     การจัดใหมีสารสนเทศสําหรับตรวจสอบขอมูลไดสะดวกรวดเรว็  ชวยให 

การบริหารจัดการขอมูลตามรูปแบบ  มคอ.  3  ถึง  มคอ.  7  มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  มหาวิทยาลัย 

จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยระบบสารสนเทศรองรับการบันทึกขอมูล

รายละเอียดสถานะหลักสูตร  และรองรับการรายงาน  มคอ.  3  ถึง  มคอ.  7  ตามรูปแบบใหกับ 

กลุมผูใชงาน  คือ  ผูบริหาร  ประธานหลักสูตร  อาจารยผูสอน  ใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

ในระบบบริการการศึกษา  ทัง้นี้  มีคณะท่ีพัฒนาระบบเพื่อใชในการรายงานขอมูลตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ตามบริบทความตองการของคณะ  เชน  คณะวิทยาศาสตร  คณะการบัญชี 

และการจัดการ  และคณะเทคโนโลยี  โดยการรายงานขอมูลในระบบจะจัดทําตามปฏิทินการรายงาน 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนดในปฏิทินการศึกษา  ประจําปการศึกษา 
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    3.2  ผูบริหารมีนโยบายและใหความสําคัญกับการจัดทํารายงาน  มคอ.  3 - 7   

เชน  กําหนดในภาระงาน  หรือมีแนวปฏิบัติใหรายงานอยางสม่ําเสมอ 

     การกํากับติดตาม  ผลการดําเนินงาน  และใหการสนับสนุนภารกิจ 

ดานการจัดทาํหลักสูตรและรายงานผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ  โดยผูบรหิารใหความสําคัญ  กําหนดนโยบาย  กําหนดแนวทางปฏิบัติภายในองคกร  

ใหการสนับสนุนกําหนดผูรับผิดชอบ  กําหนดเปนขอตกลงขององคกรใหผูเก่ียวของรายงาน  มคอ.  3   

ถึง  มคอ.  7  ทุกหลักสูตรทุกรายวชิา  ในแตละภาคการศึกษา  โดยใหถือเปนความรบัผิดชอบ   

และกําหนดใหเปนภาระงาน  มีการสนับสนุนดานงบประมาณ  และทรัพยากร  เพื่อขับเคลื่อน 

การดําเนินงานใหมีสัมฤทธิผล  ระบบการกํากับติดตาม  เชน  ประกาศแนวทางดาํเนนิงาน  แตงตั้ง

คณะกรรมการที่เก่ียวของในการดําเนินงาน 
 

    3.3  คณะและหนวยงานมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการรายงาน   

มคอ.  3 – 7 

     การวางระบบงานที่ดีเปนพื้นฐานที่ชวยขับเคล่ือนใหการดําเนินงานบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค  และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ไดอยางรวดเร็ว  หากมีปญหาและอุปสรรคสามารถ

แกไขไดอยางทันทวงที  คณะและหนวยงานไดกําหนดใหมีการดําเนินงานติดตามการายงาน  มคอ.  3  

ถึง  มคอ.  7  ภายใตวงจรคุณภาพ  PDCA  ดังนี้ 

      1.  กําหนดแผนการดําเนินงานกํากับติดตาม  และรายงาน  มคอ.  3   

ถึง  มคอ.  7 

      2.  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  คูมือและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ 

      3.  กําหนดปฏิทินการรายงาน  และกําหนดผูรับผิดชอบการรายงาน 

      4.  มีการดําเนินงานจัดทําและรายงาน  มคอ.  3  ถึง  มคอ.  7   

เสนอรายงานตอผูบริหารทุกภาคการศกึษา 

      5.  มีการดําเนินงานจัดทําและรายงานผลการดาํเนินงานหลักสูตร 

ตามรูปแบบ  มคอ.  7  ทุกปการศึกษา 

      6.  ผูบรหิารไดรับการรายงานผลการจัดทํา  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 

     การเตรียมการสาํหรับการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา  มีการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทําและรายงาน  มคอ.  3  ถึง  มคอ.  7  ในรูปแบบคําสั่งผูรับผิดชอบ

รายวชิา  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวย  อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  และในระดับมหาวทิยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับติดตามการรายงาน

ผลการดาํเนินงานหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

โดยมีหนาที่  ดังน้ี 

      1.  จัดทําแผนการดําเนินงานหลักสูตรและรายวิชาประจําปการศึกษา 

      2.  ดําเนินการ  กํากับติดตาม  ประสานงานการจัดทํารายงานตามแบบ  

มคอ.  3  มคอ.  4  มคอ.  5  มคอ.  6  และ  มคอ.  7  ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

      3.  สนับสนุนการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

ในการรายงานขอมูล   

      4.  สรุปผลการดําเนินงาน  ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงาน  

เสนอรายงานตอมหาวิทยาลัย 

 

 5.  วิธีที่นาํแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใช 

  แนวปฏิบัติท่ีดีที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู  “ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนินงาน

ตามกรอบ  TQF” กองทะเบียนและประมวลผลและหนวยงานระดับคณะ  ไดนาํความรูที่เกิดข้ึนไปใชจริง 

หรือนําไปประยุกตใชในงานของตนอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  รายละเอียดในแตละหัวขอเปนสิ่งท่ีแตละ

หนวยงานไดปฏิบัติจริงในที่ทํางาน  ภายหลังท่ีใชกระบวนการจัดการความรูเขามาใชในการเสาะแสวงหา

ความรู  จึงสามารถรวบรวมในสิ่งท่ีมีอยูอยางเปนระบบและมีรายละเอียดที่สามารถดําเนินการได 

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักการการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใช  ดังนี้ 

   5.1  ประชาสัมพันธความรูที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู 

   5.2  ทําความเขาใจในรายละเอียด   

 

   5.3  นําไปใชจริงในงานหรือประยุกตรายละเอียดบางสวนใหเขากับบรบิทภายในงาน 

   5.4  การตอยอดความรูเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
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 6.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูมาพฒันาและจัดเก็บอยางเปนระบบ 

โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  (Explicit  Knowledge) 

  6.1  ภายหลังการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  มีการถอดบทเรยีนทุกครั้ง   

และผูรับผิดชอบไดดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและประชาสัมพันธผานระบบเครอืขาย  Internet  

<http://regpr.msu.ac.th>  สามารถกดลิงคที่เมนู  “การจัดการความรู  (KM)”  

  6.2  เมื่อการดําเนินเสร็จสิ้นตามขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยใชกระบวนการ

จัดการความรูเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินการ  จึงเกิดแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ  “ปจจัยสูความสาํเร็จ

การดําเนินงานตามกรอบ  TQF”  และเนื่องจากกองทะเบียนและประมวลผลไดเล็งเห็นวาความสาํเร็จ

ดังกลาวจะเปนประโยชนตอบุคลากร หนวยงาน หรือผูที่เก่ียวของ  จึงไดจัดทํารูปแบบของปจจัยสู

ความสาํเร็จดังกลาว  เผยแพรประชาสัมพันธท้ังผานอินเทอรเน็ต  หนงัสือแจงเวียนไปยังทุกหนวยงาน 

ในมหาวิทยาลัย 

 

 7.  มีการติดตามวัดผลความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม  ตามประเด็นความรูในขอ  1  

หรือไม  ถามีกรุณาสรุปผลการติดตาม 

  กองทะเบียนและประมวลผล  มีการติดตามผลการจัดการความรูจากหนวยงานระดับคณะ

ทุกคณะ  และเลอืกหนวยงานระดับคณะ  จํานวน  5  หนวยงาน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตาม

ผลการจัดการความรู  ประกอบดวย  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  และสาํนักศึกษาทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค

หลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนําแนวปฏิบัติที่ดี  “ปจจัยสูความสาํเร็จการดาํเนินงานตามกรอบ  

TQF”  ไปใชในงานหรือการนําไปตอยอดเพื่อพัฒนางานวิชาการของหนวยงานระดับคณะ  โดยสามารถ

สรุปผลการติดตามการจัดการความรู  ดังนี้ 

   1.  หนวยงานไดนําแนวปฏิบัติที่ดี  “ปจจัยสูความสาํเรจ็การดําเนินงานตามกรอบ  

TQF”  ไปประยุกตใชในงานอยางตอเนื่อง   

   2.  บางหนวยงานนํารายละเอียดจากแนวปฏิบัติท่ีดีไปประยุกตใชยังไมครบถวน   

แตมีความพยายามที่จะนํารายละเอียดที่ยังไมมีหรือปฏิบัติไมชัดเจนไปดําเนินการ  เพื่อใหเกิด

ความสาํเร็จในงานตอไป 

   3.  หนวยงานไดนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน  โดยมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน  ระหวางงาน  และระหวางบุคคลอยางตอเนื่อง 

   4.  หนวยงานไดแสดงความชื่นชมและขอบคุณในการลงพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  

การใหขอมูล  และการแกไขปญหาในงานวิชาการของกองทะเบียนและประมวลผล  ทั้งนี้  หนวยงาน 

ไดแสดงความมุงหวังใหมีการจัดโครงการในลักษณะเชนนี้ตอไป 
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   5.  มีการติดตามผลการนําแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํารายงาน  มคอ. 2 - 7  โดยจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกองทะเบียนและประมวลผลกับหนวยงานระดับคณะ  โดยมีประเด็น  

ดังนี้ 

    5.1  การกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของการรายงานขอมูล  มคอ. 2 - 7  ของคณะ 

    5.2  ระบบและกลไกการจัดทําและรายงานขอมูล  มคอ. 2 - 7  ของคณะ 

    5.3  การใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทําและรายงาน  มคอ. 2 - 7  

ของคณะ 

  ทั้งนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  มีกําหนดจัดกิจกรรมการกํากับติดตามการจัดทาํ

หลักสูตรปรับปรุงที่ครบรอบการปรับปรงุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหกับ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรในวันที่  29  มิถุนายน  2559  ตอไป 
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 8.  รูปภาพประกอบ 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  1  ประชุมแผน ปฏิทิน และกิจกรรมการจัดกิจกรรมการจัดการความรู   

ประจําปงบประมาณ  2559 
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ภาพประกอบ  2  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเขารวมโครงการ 
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ภาพประกอบ  3   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและติดตามผลการจัดการความรู 

กับหนวยงานระดับคณะ (คณะการบัญชีและการจัดการ) 
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ภาพประกอบ  4   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและติดตามผลการจัดการความรู 

กับหนวยงานระดับคณะ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
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ภาพประกอบ  5   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและติดตามผลการจัดการความรู 

กับหนวยงานระดับคณะ (คณะวิทยาศาสตร) 
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ภาพประกอบ  6   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและติดตามผลการจัดการความรู 

กับหนวยงานระดับคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
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ภาพประกอบ  7   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและติดตามผลการจัดการความรู 

กับหนวยงานระดับคณะ (สํานักศึกษาทั่วไป) 
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ภาพประกอบ  8   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สรุปผลและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี 

ภายในกองทะเบียนและประมวลผล 
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ภาพประกอบ  9   นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู  (คูมือ/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัย) 
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ลงชื่อ  ................................................................. 

(นางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส) 

ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

 

 


