
องค์ความรู้ท่ี 3 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดองค์ความรู้

ช่ือองค์ความรู้ : เทคนิคการประเมินผล แผนงานและโครงการส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานผู้รับชอบองค์ความรู้ : ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :  การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ :

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมการจัดการความรู้

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1 การบ่งช้ีความรู้ :

 - ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

 - ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ในส านักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง เทคนิคการประเมินผล 

แผนงานและโครงการส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ก.พ. 64-พ.ค. 64 1. ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

2. คณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดประเด็นความรู้ เร่ือง  เทคนิค

การประเมินผล แผนงานและโครงการส าหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน                  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ :

คณะกรรมการด าเนินการประชุมจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้ บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 3 คร้ัง 

คร้ังท่ี 1 วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564

คร้ังท่ี 2 วันศุกร์ท่ี 18 มิถุนายน 2564 

คร้ังท่ี 3 วันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564

พ.ค. 64-มิ.ย.64 การประชุมคร้ังท่ี 1 วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ประชุม

คณะกรรมการการจัดการความรู้ในส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และเชิญตัวแทนคณะ 1 คณะ หน่วยงานกลาง 1 หน่วยงาน และกอง

นโยบายและแผน ร่วมประชุมแลกเปล่ียน เร่ือง เทคนิคการประเมินผล 

แผนงานและโครงการส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท่ีประชุม

เห็นว่าควรน าแนวทางท่ีวิเคราะห์ร่วมกันไปทดลองปฏิบัติโดยวิเคราะห์

โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือให้ได้โครงการกิจกรรมท่ีตอบสนองการประกัน

คุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดประกันคุณภาพและตัวช้ีวัด

ของมหาวิทยาลัย



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ :

- คณะกรรมการด าเนินการช่วยกันสรุปประเด็นเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยแบ่งตามหัวข้อและประเด็นความรู้ท่ีส าคัญในแต่

ละคร้ัง

 - น าความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้ในการ

วิเคราะห์โครงการ ประเมินโครงการ

พ.ค. 64-มิ.ย.64
ประชุมเห็นว่าควรน าแนวทางท่ีวิเคราะห์ร่วมกันไปทดลองปฏิบัติโดย

วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือให้ได้โครงการกิจกรรมท่ีตอบสนอง

การประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ

และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย จากองค์ประกอบดังต่อไปน้ี

 การเขียนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องศึกษารายละเอียดในทุก

ข้ันตอนของโครงการ และท าความเข้าใจถึงความส าคัญของแต่ละส่วน

ของโครงการท่ีจะประเมินเพ่ือให้เกิดแนวคิดท่ีจะน าไปสู่การวางแผนและ

ออกแบบประเมินให้เหมาะสม เช่น  การก าหนดช่ือโครงการ การเขียน

หลักการและเหตุผลจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนช่ือโครงการ ว่าท าไม

ต้องท าโครงการน้ี หากไม่ท าจะเกิดผลลัพธ์อะไรข้ึนบ้าง การก าหนด

วัตถุประสงค์ จะต้องระบุผลท่ีจะได้รับและสามารถวัดได้ ผลผลิตท่ีได้

จากการท าโครงการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่าของ

งบประมาณท่ีได้รับประโยชน์สูงสุด 

 ส าหรับการประเมินโครงการ กองนโยบายและแผนจะพิจารณาตาม

แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ ต้ังแต่ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผล

การวิเคราะห์ จะพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดังน้ี

- พิจารณาแหล่งงบประมาณ 

- ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

- จ านวนตัวช้ีวัด 

4 การประมวลและกล่ันกรองความรู้ :

 - คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ ปรับปรุงเน้ือหาให้มี

คุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็นและกล่ันกรองความรู้จากการ

 แลกเปล่ียนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน

มิ.ย.64-ก.ค.64



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

5 การเข้าถึงความรู้ :

 - เสนอองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์เรียบร้อย แล้วแก่ผู้บริหาร 

ในการเข้าถึงองค์ความรู้

 - คณะกรรมการมีการก าหนดวิธีเข้าถึงความรู้ เป็น 2 วิธี

  วิธีท่ี 1 คือ การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรท่ีเป็นผู้ใช้ ท่ีได้

รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่เพ่ือสามารถเรียนรู้งานได้ดี

มากข้ึน

  วิธีท่ี 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ในกรณีน้ีจะใช้กับ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่แล้ว สนใจจะน าความรู้ประเด็นใดไป

ใช้ปฏิบัติ จะสามารถเลือกน าไปใช้ได้ผ่าน Website, 

Facebook, Line

มิ.ย.64-ก.ค.64

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ :

- น าประเด็นความรู้ท่ีได้ เผยแพร่ผ่านสารสนเทศ 

Facebook, Line , Blog เพ่ือให้มีส่วนเก่ียวข้องแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือแก้ไขปรับปรุง

- คณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ท่ีได้น าความรู้ไปใช้ 

เพ่ือแก้ไขปรับปรุง

มิ.ย.64-ก.ค.64



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

7 การเรียนรู้ :

- การน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 - จัดท าคู่มือการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ

 - คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์ความรู้/แนว

ปฏิบัติท่ีดี ท่ีได้จากการด าเนินการเสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศ

ให้บุคลากรท่ีสนใจน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ

 ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรู้เดิมท่ีมีอยู่

แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากข้ึน

ก.ค.64-ส.ค.64


