แบบสอบถามสํารวจการนําองคความรูไปใชของบุคลากรสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 25 คน ดังนี้
สํานักงานสํานัก
ฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
งานเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
ฝายสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

จํานวน 6 คน
จํานวน 8 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 6 คน

สวนที่ 1 การนําองคความรูไปใช
1. องคความรูประเด็นกลางสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากแบบสํารวจในภาพรวม สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนําองคความรูไปใชมากที่สุดใน
ประเด็นการจัดการประชุมที่ดี (ป 2555) และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม (ป 2557) ซึ่งมีความถี่
เทากัน (7) ทั้งนี้ มีผูตอบแบบสํารวจวา ไมไดนําองคความรูในประเด็นใดไปใช จํานวน 5 คน
2. องคความรูจากงานประจําแตละฝาย
ฝาย
ประเด็นองคความรูที่นําไปใชมากที่สุด
ความถี่
สํานักงานสํานัก
การรับ-สงหนังสือ (ป 2555)
2
ฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
มีการนําองคความรูไปใชมากที่สุด 3 ประเด็น ซึ่งมี
2
ความถี่เทากัน ไดแก
- การตรวจทานรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2) (ป 2555)
- การจัดประชุมสภาวิชาการ (ป 2556)
- แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(ป 2557)
งานเครื อ ข า ยอุ ด มศึ ก ษาภาคเหนื อ การจัดประชุมคณะทํางานสงเสริมการพัฒนาสหกิจ
1
ตอนบน
ศึ ก ษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาคเหนื อ ตอนบน
(ป 2555)
ฝายสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ระบบโครงการพัฒนาอาจารย (ป 2559)
2
ฝ า ยส ง เสริ ม มาตรฐานและประกั น งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
5
คุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (ป
2555)

สวนที่ 2
1. องคความรูที่คิดวา เปนประโยชนตองานมากที่สุด
1.1 องคความรูประเด็นกลาง
องคความรูประเด็นกลางที่มีการจัดทําตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา นั้น บุคลากรสํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเห็นวาองคความรูที่เปนประโยชนตองานของแตละคนมากที่สุด อันดับหนึ่ง คือ เทคนิคการ
เขียนรายงานการประชุม (ป 2557) (7) เนื่องจากบุคลากรสวนใหญของสํานักฯ ไดทําหนาที่เปนเลขาในการ
ประชุม จึงมีโอกาสนําองคความรูในสวนนี้มาประยุกตใชในการเขียนรายงานการประชุมแตละครั้ง อีกทั้งยัง
มองวาองคความรูนี้เปนองคความรูที่สามารถเผยแพรตอไปยังบุคคลอื่นได เนื่องจากเปนลักษณะงานพื้นฐาน
ของบุ คลากรทั่ ว ไป นอกจากองค ความรู นี้ จ ะมีป ระโยชน แล ว การจัดทํ าองคค วามรูนี้ ยัง ประกอบไปดว ย
รายละเอียดที่สําคัญครบถวน สามารถใชเปนแนวทางในการนําไปใชงานไดจริง
องคความรูที่บุคลากรสํานักฯ เห็นวามีประโยชนในการทํางานรองลงมา คือ การจัดการประชุมที่ดี
(ป 2555) (5) เพราะบุคลากรแตละฝายมีการจัดการประชุมบอยครั้ง ทั้งในลักษณะที่เปนงานประจํา มีการ
จัดการประชุมอยางตอเนื่อง และการประชุมเฉพาะกิจ ซึ่งทําใหองคความรูดังกลาวเปนประโยชนอยางมาก
เนื่ อ งจากมี ก ารระบุ ขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดในการจั ด การประชุ ม เอาไว รวมถึ ง ได มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณการจัดการประชุมของบุคลากรแตละคน จึงไดมาซึ่งเทคนิคตางๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชได
จริง
อีกหนึ่งองคความรูที่บุคลากรสํานักฯ มองวามีประโยชนก็คือ การสํารวจความพึงพอใจความผูกพัน
ของผูรับบริการ (ป 2559) (2) เนื่องจากสํานักฯ เห็นวาความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญที่จะ
สามารถนําผลการสํารวจที่ไดรับมาปรับปรุ งและพัฒ นางานใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ไดมากที่สุด และการออกแบบแบบสํารวจที่ดีย อมจะทําใหทราบผลที่ส ะทอนจากผูรับบริการอยางแทจริง
ขอมูลที่ไดมาจึงจะเปนประโยชนและนํามาใชไดจริง
ทั้งนี้ บุคลากรสํานักฯ เสนอความเห็นวา การจัดทําองคความรูที่เปนประเด็นกลางของสํานักฯ นั้น
ควรเปนประเด็นที่สามารถนํามาประยุกตใชในงานไดอยางแทจริง
1.2 องคความรูจากงานประจําแตละฝาย
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษายังมีการจัดทําองคความรูแยกตามลักษณะงานประจําของแตละฝาย
เอาไวดวย โดยมีรายละเอียดการนําองคความรูไปใชดังนี้
1. ฝายสํานักงานสํานัก มีการนําองคความรูไปใชทั้งหมด 2 หัวขอ ไดแก การเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน (ป 2558) (2) และการรับ-สงหนังสือ (ป 2555) ตามลําดับ โดย
องคความรูดังกลาวเปนประโยชนกับบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานใหม และเปนองคความรูที่
สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นได เนื่องจากมีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน
2. ฝายสงเสริมการจัดการเรียนการสอน เห็นวาหัวขอการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
(ป 2555) (2) มีประโยชนกับงานของฝายมากที่สุด เนื่องจากการจัดประชุมสัมมนาถือเปน
งานประจําของฝาย และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนองคความรูที่มีรายละเอียด
ชัดเจนวาในการจัดการประชุมสัมมนานั้นควรทําอะไร หรือตองเตรียมสิ่งใดบาง ทําใหเห็น
ภาพรวมของการจัดประชุมทั้งหมด องคความรูเรื่องการติดตอและประสานงานวิทยากร (ป
2558) นับเปนองคความรูที่เปนประโยชนรองลงมา เนื่องจากเปน KM ที่เห็นภาพคอนขาง
ชัดเจน และนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงไดเปนอยางดี รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนใหเหมาะสมกับงานและเพิ่มความสะดวกในการทํางานมากขึ้น

3. ฝายสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร จํานวน 5 คน จากทั้งหมด
6 คนของฝายเห็นตรงกันวา หัวของานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ป 2555) (5) เปนองคความรูที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานมากที่สุด เนื่องจากหนาที่เลขานุการเปนงานประจํา เปนความรับผิดชอบหลักที่ตอง
ปฏิ บั ติ ซ้ํ า ในทุ ก ป จึ ง สามารถนํ า องค ค วามรู นี้ ม าใช ใ นงานได อ ย า งแท จ ริ ง และในการ
ปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะครั้ ง ก็ จ ะพบเจอป ญ หาใหม ๆ ซึ่ ง สามารถนํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการทํางานของฝายไดเปนอยางดี นําไปสูอีกองคความรูหนึ่งที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานของฝายเชนเดียวกัน คือ การปรับปรุงกระบวนการการตรวจประเมินภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับสวนงาน (ป 2559) ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด
พรอมไดเทคนิคตางๆ ในบางขั้นตอนที่ทุกคนในฝายนํามาแลกเปลี่ยนกัน
4. ฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร มีการนําองคความรูไปใชทั้งหมด 3 หัวขอ ไดแก แนว
ทางการจั ดการความรู ฝ า ยสงเสริมการพัฒ นาหลัก สูตร สํานักพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ป 2559) แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ป 2557) และการจัดประชุมสภาวิชาการ (ป 2556) เนื่องจากองค
ความรูดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางในการทํางานไดโดยตรง
2. ปญหาและอุปสรรคในการนําองคความรูภายในสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช
จากการสํารวจพบวาที่ผานมาปญหาและอุปสรรคในการนําองคความรูภายในสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปใชนั้นมีหลายประเด็นดวยกัน โดยสามารถสรุปได ดังนี้
ลักษณะงาน/องคความรูของสํานักฯ
1. องคความรูมีลักษณะคอนขางเฉพาะ องคความรูประเด็นกลางไมสามารถนําไปใชในงานไดทุก
หัวขอ และองคความรูของแตละฝายบางอยางไมสามารถนําไปใชรวมกันได ดวยความแตกตาง
ของบริบทงานแตละฝาย (4)
2. ไมสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชกับการทํางานประจําไดอยางเปนรูปธรรม สามารถใช
ชวยเหลือในการทํางานไดในบางโอกาสเทานั้น และบางงานไมใชงานประจํา แตเปนงานที่มี
ลักษณะเปนโครงการ จึงมีโอกาสในการนําองคความรูไปใชนอย (2)
3. บุคลากรไมไดนําองคความรูไปใชอยางจริงจัง เชน มีการคูมือประกอบองคความรู แตก็ยังพบวามี
การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของไมถูกตองตามที่ควรจะเปน
4. มีการนําองคความรูไปเผยแพรกับหนวยงานภายนอก แตดวยลักษณะงานที่แตกตางกันจึงเปนไป
ไดวาหนวยงานภายนอกจะไมเขาใจและไมสามารถนําองคความรูของสํานักฯ ไปใชประโยชนได
การจัดการขอมูล
1. ขอมู ลบางอย างไมเ ปน ปจ จุบั น ควรมีการปรับปรุงขอมูลกระบวนการจัดทําองคความรู อยาง
ตอเนื่อง (4)
2. เว็บไซตของสํานักฯ มีการแบงหมวดหมูไมชัดเจน ทําใหคนหาขอมูลไดยาก บางลิงคใชงานไมได
เชน หัวขอ การเปนเจาภาพจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ควรมีการปรับปรุงและ
แกไขเว็บไซตใหนาสนใจ คนหางาย และเขาถึงทุกองคความรูที่ตองการจะไปศึกษาหาความรูได
จริง (2)
การดําเนินงานดาน KM ของสํานักฯ
1. ความไมชัดเจนในนโยบายของสํานักฯ ที่จะกําหนดใหบุคลากรนําองคความรูไปใชอยางจริงจัง
สงผลใหบุคลากรเบื่อหนายและไมใหความรวมมือเทาที่ควร
2. รูปแบบการดําเนินงานของ KM ไมชัดเจนและขาดความตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงบอย

