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บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การแข่งขันในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เป็ นการแข่งขันที่ตอ้ งหาความได้เปรี ยบ
ทางการแข่ ง ขัน โดยเครื่ องมื อที่ สาคัญในการแข่ง ขันคื อความรู ้ ซึ่ ง เป็ นความได้เปรี ย บทางการ
แข่งขันที่ยงั่ ยืนที่สุด ซึ่ งคากล่าวนั้นเป็ นจริ ง โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้
(Knowledge-Based Economy) ซึ่งเป็ นที่เศรษฐกิจที่อาศัยความรู ้เป็ นตัวขับเคลื่อนหลักทาให้เกิดการ
เติบโต สร้างความมัง่ คัง่ และการสร้างงาน การก้าวไปสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ หรื อสังคมแห่ งความรู ้
(Knowledge Society) ซึ่ งการสร้ างความได้เปรี ย บในการแข่ง ขัน อย่างสัมฤทธิ ผ ล คื อ คนหรื อ
ทรัพยากรมนุษย์ นัน่ เอง (Nonaka, 1991; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549; บูรชัย ศิริมหาสาคร,
2550) ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดปั จจัยหนึ่ ง ที่สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยงั่ ยืนให้กบั
ธุ รกิจ อันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเป็ นทรัพยากรที่
คู่แข่งขันเลี ยนแบบได้ยาก และเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการปฏิ บตั ิงานต่างๆ ซึ่ งจะเห็ นได้จาก
กรอบวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ที่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริ บท ทั้งที่
เป็ นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ จึงต้องมีการเตรี ยมความพร้อมของ
คนและระบบ ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์อย่าง
รู ้เท่าทัน และสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ทุกภาคส่ วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2555) ส่ งผลให้องค์การที่ตอ้ งการอยู่รอด
ในยุคเศรษฐกิ จฐานความรู ้ ต้องปรับเปลี่ยนกลยุท ธ์การบริ หารและการดาเนินงาน จากในอดีตซึ่ ง
เป็ นยุคอุตสาหกรรมองค์การ ต่างสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันด้วยศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องจักรและกระบวนการผลิ ต หันมาให้ความสาคัญกับศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งสะท้อนออกมาในรู ปแบบของทุนทางความรู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้
ของคนในองค์การ ดังจะเห็นได้วา่ คนถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญเพราะเป็ นแหล่งความรู ้และเรี ยนรู ้ปัจจัย
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง งานและ
องค์การได้ ดังนั้น คนที่มีความรู ้ จึงถื อว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็ นทุนขององค์การ หาก
องค์ก ารมี ค นที่ มี ค วามรู ้ แ ละมี ค วามสามารถในการจัด การความรู ้ ที่ ดี ก็ จ ะสามารถรั ก ษาความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันได้อย่างมัง่ คง อีกทั้งยิ่งหากองค์การมีความรู ้มากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเรี ยนรู ้
ในสิ่ งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้นย่อมเกิดการพัฒนาเป็ นความรู ้ใหม่ได้มาก
ขึ้น เมื่อนาความรู ้เก่ามาบูรณาการกับความรู ้ใหม่ก็จะก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ ขึ้นอีก และสามารถนา
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ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้มากขึ้น จึงกลายเป็ นวงจรที่ไม่สิ้นสุ ดที่เรี ยกว่า “วงจร
การเรี ยนรู้”
สถาบัน การศึ ก ษาก็ เ ป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งที่ ต้อ งปรั บ ตัว ให้ ส ามารถด าเนิ น ต่ อ ไปได้ใ น
สภาวการณ์เช่นนี้ นอกจากนี้ สถาบัน การศึกษาจะต้องทาหน้าที่พฒั นาพฤติกรรมและศักยภาพของ
บุคคลด้วยเช่นกัน จากภาระเหล่านี้ทาให้สถาบันการศึกษาจะต้องมีการกากับดูแลให้การบริ หารการ
จัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ แต่สภาพการจัดการศึกษาในประเทศไทยยังมีคุณภาพและมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับที่ไม่สูงนัก พิจารณาจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ในระดับโลกพบว่า ในปี 2553
มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 7 แห่ ง ติดอันดับในกลุ่มอันดับที่ 200 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน
เอเชีย ส่ วนใน ระดับภูมิภาคเอเชีย โดย Asian University Rankings 2010 ซึ่ งแบ่งเป็ นกลุ่มสาขาวิชา
ต่างๆ มีมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับใน 100 อันดับแรกเพียง 6 แห่ง จากผลการจัดอันดับจะเห็นได้วา่
คุ ณ ภาพมาตรฐานของสถาบัน การศึ ก ษาโดยเฉพาะระดับ อุ ด มศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ที่ ย ัง ไม่ สู ง
นอกจากนี้จากผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ วิทยา เชี ยงกูล
(2544, บทคัดย่อ) พบว่าประชาชนร้อยละ 60.56 ยังไม่พอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทา
ให้เห็นว่าจะต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปอีก
นอกจากสภาพดังกล่าวแล้ว นโยบายการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) ที่
ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือเป็ นหนึ่งเดียวทั้งด้านการเมืองความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด วิสัยทัศน์เดียว (One Vision) อัตลักษณ์เดียว (One Identity) และ
ประชาคมเดียว (One Community) ทาให้เกิ ดการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการส่ งเสริ มดังกล่าว ส่ งผล
กระทบแม้แต่สถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งหน่ วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษา ได้กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยมการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน คือ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้ าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรี ยนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา และได้กาหนดกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุ ณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครู ยุค
ใหม่ 3) พัฒนาคุ ณภาพสถานศึ กษาและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ยุค ใหม่ และ 4) พัฒนาคุ ณภาพการบริ หาร
จัดการใหม่
ในการพัฒนาองค์การให้มีความสามารถต่อการแข่งขัน หนึ่ งในกลยุทธ์ที่องค์การส่ วนใหญ่
ในปั จ จุ บ ัน ให้ค วามส าคัญ คื อ การพัฒ นาองค์ก ารสู่ ก ารเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Learning
Organization) ซึ่ งมีการใช้กนั อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน ดังเช่นในภาครัฐได้มีการตราไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3
มาตรา 11 ว่า ส่ วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การแห่ ง
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การเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ ราชการได้อย่างถู กต้องรวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ในส่ วนวงการศึกษาก็
ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพื่อให้
เกิดความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ งการปรับตัวขององค์การจะเกิดจากการ
เรี ยนรู้และประสบการณ์ของสมาชิ กในองค์การ โดยองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นการสร้างองค์การ
เพื่อให้พร้ อมต่อการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Marquardt, 2002) ด้วยการขยายขอบเขต
ความสามารถในการสร้างอนาคตองค์การอย่างต่อเนื่ องด้วยการเรี ยนรู ้ (Hargreaves & Jarvis, 1998)
เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้ เพื่อความอยู่รอดขององค์การได้ (Survival Learning) เป็ นการเรี ยนรู้ในการ
ปรับตัว (Adaptive Learning) เรี ยนรู้เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Generative Learning) ซึ่ งเป็ นการ
เรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในตนเอง (Senge, 1996) โดยการเรี ยนรู ้จะช่วยให้องค์การมีศกั ยภาพใน
การปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล เกิ ดการพัฒนาที่รวดเร็ วและยัง่ ยืน (Jones,
2007) ให้กา้ วทันต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่หรื อเทคโนโลยี ให้สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จาเป็ นต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนางานและขีด
ความสามารถขององค์การให้มีคุณภาพ สร้ างความพร้ อมเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จาเป็ นต้องสร้างและพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) โดยที่
สมาชิกในองค์การทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการสร้างผลงานไปพร้อม ๆ กันกับการเรี ยนรู ้ เมื่อสมาชิก
องค์การมีความรู ้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของกลุ่ม และพัฒนาไปสู่ การ
เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก าร ท าให้ องค์ก ารสามารถปรั บ เปลี่ ย นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (Gibson,
Ivancevich, & Donnelly, 1994; Barrie ,& Wayne, 1998) ดังผลการศึกษาของ Ellinger, Yang, &
Ellinger (2000) ที่ศึกษาองค์ประกอบของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ กบั ผลงานขององค์การ
พบว่า การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อผลงานขององค์การ
การที่องค์การจะเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้น้ นั
ต้องอาศัยการจัดการความรู ้ท้ งั เชิงรุ กและเชิ งรับ นาความรู ้ที่มีอยูม่ ากมายในองค์การไปปรับใช้ โดย
มีการเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง ในการสร้ างองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ นั จะต้อง
เชื่ อมโยงความรู ้ในองค์การเข้าด้วยกัน (Marquardt, 1996) นัน่ คือ จะต้องมีการรวบรวมความรู ้ ท้ งั
จากภายในและภายนอกมาสร้ า งเป็ นองค์ค วามรู ้ และจัดเก็บ ข้อมู ลที่ ส ามารถสื บค้นได้โดยง่ า ย
สามารถถ่ายโอนความรู ้ และนาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ให้เกิ ดแก่องค์การต่อไป โดยที่การเรี ยนรู้
องค์การจะเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้สนับสนุ นและส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ เพื่อมุ่งสู่
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่ประสบผลสาเร็ จ (ทิพย์วรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์, 2548)
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จุดประสงค์ของการจัดการความรู้ในภาพรวม คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ผลที่เกี่ยวข้องกับความรู ้
ขององค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Hsu (2006) สนับสนุ นว่าการจัดการทุนทางปั ญญา
และการจัดการความรู ้ช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ผลองค์การ และการสร้างความรู้ ล้วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ Hussi (2004) จากการศึกษาของ Sanchez, & Elena (2006) พบว่าสถาบันการศึกษาใน
ยุ โ รปต่ า งให้ ค วามสนใจในการดึ ง คุ ณ ค่ า ของทุ น ทางปั ญ ญาออกมาโดยใช้ ก ารจัด การความรู้
เพื่อให้สามารถวัดและจัดการกับสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้ การจัดการความรู ้ ที่ จะให้เกิ ดผลลัพ ธ์
ของการเรี ยนรู ้ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น ขึ้ นอยู่กบั องค์ก ารในการที่ จะหาหนทางที่ ดีที่สุ ดในการ
จัดการความรู้ในองค์การ (Lubit, R., 2001) โดยองค์ความรู้จะเป็ นทรัพยากรหนึ่ งที่สาคัญของ
องค์การที่จะนาไปสู่ ผลการดาเนิ นการที่มีคุณภาพขององค์การ (Xu, & Quaddus, 2005) โดย Alavi,
& Leidner (2001) ได้เสนอว่า การจัดการความรู ้ที่มาบทบาทที่ชดั เจนและมีความเป็ นอิสระต่อกัน
นั้น มี 4 องค์ประกอบ คือ การสร้างความรู้ (Create) การจัดเก็บความรู ้ (Storage) การนาความรู้ไปใช้
(Retrieval) การถ่ายทอดความรู ้ (Transfer) และการประยุกต์ใช้ (Application) การจัดการความรู้จึง
เป็ นกระบวนการที่ ช่วยให้ความต้องการบรรลุเป้ าหมายของบุคคลและของสถานศึกษาเป็ นเรื่ อง
เดียวกัน สามารถทาให้คนได้ใช้ปัญญาของตนได้อย่างเต็มที่ แต่การจัดการความรู ้ยงั มีปัญหาในทาง
ปฏิ บตั ิอยู่มาก เนื่ องจากลักษณะความเป็ นนามธรรมของตัวความรู้เอง และปั ญหาจากปั จจัยด้าน
องค์การและคนเป็ นเรื่ องหลัก รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญเชิ งกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ
ด้วย (Barnes, 2002)
ปั จจุบนั สถาบันการศึกษาต่างๆ เริ่ มมีการตื่นตัวในการบริ หารสถานศึกษาด้วยการจัดการ
ความรู้ มุ่งพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และให้ความสาคัญกับการประเมินผล
ลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา จึงต้องทบทวนกิจกรรมและการดาเนิ นการ
ต่างๆ ว่าตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน และส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้ผลสู งสุ ด แต่ส่วน
ใหญ่ พ บว่ า สถาบัน การศึ ก ษายัง มี ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด การความรู ้ น้ อ ยกว่ า การให้
ความสาคัญทางวัสดุอุปกรณ์ทางการศึก ษา ให้ความสาคัญทางวัตถุมากกว่าการให้ความสาคัญกับ
แหล่งความรู ้ที่สาคัญที่อยูใ่ นตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นต้นทุนสาคัญในสถานศึกษาไปอย่างน่าเสี ยดาย
ทาให้เกิดปั ญหาในการแลกเปลี่ยนความรู ้และใช้ขอ้ มูลร่ วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
(ปรี ยนุ ช ชัยกองเกียรติ, 2551) ในสังคมฐานความรู ้น้ ี สถานศึกษาที่ตอ้ งการจะประสบความสาเร็ จ
จึงควรให้ความสาคัญกับการดึงศักยภาพของคนแต่ละคนออกมาได้อย่างเต็มที่ สร้างชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู้ (Communities of Practice) เพื่อให้สามารถยึดโยงคนทั้งหลายเข้าไว้ดว้ ยกันสามารถเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน ร่ วมกันพัฒนาแรงบันดาลใจสร้ างทุนทางปั ญญาให้เกิ ดขึ้ นในสถานศึกษาจะช่ วยให้
สถานศึกษามีขีดความสามารถในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง (ประพนธ์ ผาสุ ขยืด, 2549) โดยใช้การ
จัดการความรู ้ ที่เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับคนในองค์การเป็ นหลัก โดยมองว่าองค์การเป็ น
ระบบที่ซบั ซ้อนที่มีการพัฒนาตามบริ บทและสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์การ การจัดการความรู้จึง
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เป็ นเหมือนกรอบหรื อระเบียบปฏิ บตั ิ ที่ เอื้ อให้คนในองค์การมี กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้ความรู ้ร่วมกัน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น ส่ งผลต่อ
การพัฒนาองค์การให้มีประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้น (ชินภัทร ภูมิรัตน์, 2549; วิมลรัตน์ อ่องล่อง, 2547)
การพัฒนาคุณภาพของงานด้านการศึกษาในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และมีความ
ชัดเจนอย่างเป็ นระบบ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ประกอบด้ว ยระบบการประกัน คุ ณภาพภายในและระบบประกัน คุ ณ ภาพ
ภายนอก และมาตรา 48 กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษา จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสั งกัด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษา และรองรั บ การประกัน คุ ณ ภาพภายนอก จึ ง ได้ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกทุก 5 ปี โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นการประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. ซึ่ งได้ทาการประเมินคุณภาพการศึกษา ในประเทศ
ไทย โดยดาเนินการแล้ว 2 รอบ คือ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก พ.ศ. 2543-2548 ผลการ
ประเมิ น เพื่ อให้ขอ้ มู ล แก่ ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาได้รู้คุ ณภาพและมาตรฐานของสถาบันของตนเอง
นาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาอย่า งต่อเนื่ อง พร้ อมรั บการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาในรอบต่อไป และการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2
พ.ศ.2549-2553 ผลการประเมินใช้เพื่อการจัดระดับหรื อจัดอันดับสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ในส่ วนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว
โดยมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณภาพ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เน้นการวัดคุณภาพของประสิ ทธิ ผล การบริ หาร การจัดการ
การเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งระดับอุดมศึกษาได้ทาการประเมิน ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระยะที่ 2 เช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งผลการประเมินอยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน จาก
ระดับพอใช้พฒั นาขึ้นเป็ นระดับดีและดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาปรับปรุ ง
การดาเนิน การประกันคุณภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1.1
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ตำรำงที่ 1.1 การเปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นการประกันคุ ณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย รอบแรก (พ.ศ.2543 - 2548) และรอบสอง (พ.ศ.2549 - 2553)
กลุ่มมหำวิทยำลัย

จำนวนที่ได้รับ
กำรประเมิน

ดีมำก

ดี

พอใช้

ดีมำก

ดี

พอใช้

รอ
พินิจ

ไม่
รับรอง

13
12
54
40
5
57
18
199

-

-

13
12
54
40
5
57
18
260

5
8
2
2
2
25
1
45

6
26
48
37
7
40
16
180

2
7
2
18

3
3

-

สถำบันอุดมศึกษำในกำกับของรัฐ
สถำบันอุดมศึกษำทีเ่ ป็ นส่ วนรำชกำร
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง
วิทยำลัยชุมชน
รวม

รอบแรก

รอบสอง

ที่มา: สานักมาตรฐานการศึกษา (2554)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดใน
การเตรี ยมการที่จะนาผลที่ได้จากการประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุ ณภาพมาสังเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพของสถาบัน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฉวีวรรณ บุญคุม้
(2005) ของมหาวิทยาลัยยอร์ ค ที่ได้ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้
แสดงให้เห็นว่าการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
การประกันคุณภาพ ซึ่ งทาให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ งยังมีความเข้าใจใน
ด้านการประกันคุณภาพยังไม่มากพอ นอกจากนี้ อาจมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วดั การ
ประกันคุ ณภาพของหน่ วยงาน ทั้งของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ยังคงไม่เสถียรพอ ทาให้ตอ้ งมี
ความเข้าใจศึกษาเรี ยนรู ้ ตัวบ่งชี้ รวมถึ งวางแผนการประกันคุ ณภาพให้สอดคล้องต่อเนื่ องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จะประสบ
ผลสาเร็ จอย่างแท้จริ งได้ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หาร คณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากร
ในหน่วยงานบุคลากรเหล่านั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีเจตคติที่ดี มีความตั้งใจ เสี ยสละที่จะดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริ ง (สุ ระพงศ์ ทองพันชัง่ , 2545) นอกจากนี้ ผลการศึกษาของพระมหาสาธิ ต เมธี จรรยา
ภรณ์ (2547) ที่ศึกษาปั ญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอันดับแรกสุ ด คือ ปั ญหา

7

การขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ดังนั้น จึงควรเร่ งสร้างความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and
understanding) เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการบริ หารคุณภาพอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งจากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่ายังไม่มีการศึกษาการจัดการความรู ้ในด้านคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ทาให้ยงั ไม่เกิ ดความเข้าใจที่ชดั เจนต่อกระบวนการจัดการความรู ้ ในงานด้าน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุ ณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ผ่านมา จะเห็ นว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี มาก มีจานวนน้อยมาก มีเพียง 45 แห่ ง จากทั้งหมด 254 แห่ ง ซึ่ งแสดงถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ยังไม่ดีพอ อีกทั้งผลการจัดอันดับ
สถาบัน การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในระดับ นานาชาติ ยัง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สถาบัน การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาไทยมีประสิ ทธิ ภาพที่ต่ากว่าต่างชาติ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ประเทศ
กาลังมุ่งสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ก็ยงิ่ ทาให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ยังคง
ต้องเร่ งพัฒนาคุ ณภาพสถาบันให้มากยิ่งขึ้ น อย่างน้อยควรพัฒนาให้ได้ระดับมาตรฐานคุ ณภาพที่
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กาหนดไว้ในจานวนที่
มากยิง่ ขึ้น จากการศึกษาเอกสารพบว่าวิธีการหนึ่งในการพัฒนาประสิ ทธิ ผลการดาเนินงาน คือการ
ใช้ก ารจัดการความรู ้ ใ นการดาเนิ นงานทุ ก ส่ วน เพื่ อพัฒนาสู่ องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต่อไป การ
ศึกษาวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งสนใจศึกษาการจัดการความรู ้ ในการดาเนิ นงานด้านประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่ ได้ผลคะแนนประกันคุ ณภาพระดับดี มาก เพื่อ
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งระหว่า งการจัด การความรู ้ ใ นงานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ กับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา อันจะนาไปสู่ การค้นหาแนวทางที่ เหมาะสมในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. สถาบันอุดมศึกษามีการนาการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มาใช้ในงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะใด
2. ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่านั้นมีโครงสร้างความสัมพันธ์กนั อย่างไร
3. ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ในงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั สร้ างกรอบแนวคิ ดที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ จากการศึ ก ษารวบรวมจากทฤษฏี
แนวคิดและงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ แนวคิ ดเกี่ ย วกับการจัดการความรู ้
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พฒั นาแนวทางระบบประกันคุ ณภาพภายใน
เพื่อใช้เป็ นแม่แบบการวัดผลให้กบั สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ โดยได้กาหนด
ตัวชี้วดั คุณภาพออกเป็ น 9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภายใน ซึ่ งถือเป็ น
การประเมินเบื้องต้นของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อจัดทาเป็ นรายงานผลการศึกษาตนเอง (Self
Assurance Report: SAR) เพื่อรายงานผลประเมินการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา และรองรับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) โดยการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เน้นการวัดคุ ณภาพของประสิ ทธิ ผล โดยได้กาหนดตัวชี้ วดั คุณภาพออกเป็ น 7 มาตรฐาน
ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ 3) มาตรฐาน
ด้านการบริ หารวิชาการ 4) มาตรฐานด้านการทานุ บารุ งศิลปและวัฒนธรรม 5) มาตรฐานด้านการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร 6) มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และ 7) มาตรฐานด้าน
ระบบการประกันคุณภาพ
กระบวนการในการดาเนินการด้านคุณภาพนั้นเป็ นการพัฒนามาตรฐานการทางาน (Flood,
1993) เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องทั้งส่ วนบุคคลและองค์การ (Hills, 1998) โดยการพัฒนาคุณภาพนั้น จะต้องมีการตรวจสอบ
มีการควบคุมคุณภาพ และเมื่อค้นพบข้อบกพร่ องต้องรี บทาการแก้ไข เพื่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่
มีคุณภาพเชื่ อถื อได้ เป็ นการปรั บ ปรุ งคุ ณภาพอย่า งต่อเนื่ อง (Sallis, 1993) การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ผลนั้น มี 2 ส่ วนคือประสิ ทธิ ผลระหว่างทาง (Intermediate Outcome) ได้แก่
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การบริ หารจัดการแบบกระจายอานาจ การปฏิบตั ิงานแบบวงจรคุณภาพ และความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร และประสิ ทธิ ผลสุ ดท้าย (End Outcome or Ultimate Outcome) ได้แก่ การบรรลุพนั ธ
กิจของสถาบันที่ต้ งั เอาไว้ โดยการพัฒนาระบบ (Systematic Approach) ซึ่ งเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
องค์กรโดยคานึ งถึ งองค์ประกอบของปั จจัยตัวป้ อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต
(Output) และผลกระทบ (Impact) ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น (กิตติยา สี อ่อน, 2547)
2. แนวคิดเกีย่ วกับกำรจัดกำรควำมรู้
การจัดการความรู ้ ที่จะให้เกิ ดผลลัพธ์ ข องการเรี ยนรู ้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้น ขึ้ นอยู่ก ับ
องค์การในการที่จะหาหนทางที่ดีที่สุดในการจัดการความรู้ในองค์การ (Lubit , 2001) โดยองค์
ความรู้จะเป็ นทรัพยากรหนึ่ งที่สาคัญขององค์การ ที่จะนาไปสู่ ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นการอย่างมี
คุณภาพขององค์การ (Xu, & Quaddus, 2005) นอกจากนี้ ความรู ้ ยงั เป็ นทางเลือกสุ ดท้ายจากหลาย
ทางเลือก ที่จะช่ วยให้องค์การสามารถแข่งขันได้ โดยที่ความสาเร็ จขององค์การจะต้องมาจากการ
สร้ างความรู ้ ใหม่อยูเ่ สมอ การเผยแพร่ ความรู ้ และการประยุกต์ความรู ้ไว้ในสิ นค้าและเทคโนโลยี
ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดนวัตกรรมใหม่ ส่ งผลให้องค์การอยู่รอดได้อย่างยัง่ ยืนแต่มิใช่กระทาเพียงครั้งเดียว
ต้องมี ก ระบวนการอย่างต่อเนื่ อง (Nonaka, 1991) และมี นัก วิชาการได้นาเสนอแนวคิ ดและ
ผลการวิจยั ในการที่จะทาให้การจัดการความรู ้ในองค์การเกิดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีหลายแนวคิด อาทิ
Sabherwal, & Becerra-Fernandez (2003) ได้เสนอแนวคิด ในการเริ่ มต้นการจัดการความรู ้ ใน
องค์การว่าควรเริ่ มจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การค้นหา (Discovered) การรวบรวม (Captured)
การแบ่งปั นหรื อการถ่ายทอด (Share) และการประยุกต์ใช้ (Apply) นอกจากนี้ Alavi, & Leidner
(2001) และ Lawson (2003) ได้พบว่า การจัดการความรู ้ที่มาบทบาทที่ชดั เจนและมีความเป็ นอิสระ
ต่อกันนั้น มี 4 องค์ประกอบ คือ การสร้างความรู้ (Create) การจัดเก็บความรู ้ (Storage) การนา
ความรู้ไปใช้ (Retrieval) การถ่ายทอดความรู ้ (Transfer) และการประยุกต์ใช้ (Application) ซึ่ งก็ยงั มี
ความแตกต่างกับแนวคิดแรก ในด้านการให้ความสาคัญกับการสร้างความรู ้และการนาความรู ้ไปใช้
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาระบบการจัดการความรู ้ ของ Murrey (2005) ได้ศึกษาระบบการจัดการ
เอกสารที่จาเป็ นต่อระบบการจัดการความรู ้ พบว่าจะต้องมีการอานวยความสะดวกในการรวบรวม
ความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การนาความรู ้ไปใช้และส่ วนที่เพิม่ เติมคือ การนาความรู ้กลับไปใช้ (Reuse
knowledge) ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อค้นหาตัวแปรที่เหมาะสมในการวิจยั
ครั้งนี้ โดยทาการศึกษาเอกสารและได้ตวั แปรที่น่าสนใจ 4 ตัว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของฟรี๊ ซ
และคูลคานิ (Freeze ,& Kulkarni, 2007) ดังต่อไปนี้
2.1 กำรแสวงหำและสร้ ำงควำมรู้ (Knowledge Acquisition and Creation)
หน้าที่ของบุคคลในองค์การทุกระดับ คือ การค้นหาและเปิ ดเผยความรู ้ระหว่างกัน
ในองค์การ ซึ่ งจะช่วยให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007)

10

โดยองค์การจะต้องใช้ความสามารถในการกาหนดกระบวนการ ในการค้นหาและรวบรวมความรู ้
โดยจะระบบการสะสมความรู ้และเข้ายึดเกาะความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ทั้งในตัวบุคคลและจาก
สภาพแวดล้อม (Ju, Li, & Lee, 2006; Cui, Griffith, & Cavusgil, 2005)
2.2 กำรจัดเก็บควำมรู้ (Codification Knowledge)
ความรู ้ ที่รวบรวมได้ตอ้ งมาทาการจัดหมวดหมู่ จัดกลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมให้เป็ น
ระบบ เพื่อสะดวกต่อการเรี ยกหาเพื่อนาไปใช้ โดยปั จจุบนั ใช้ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อการ
จัดเก็บองค์ความรู้ โดยใช้ Internet และ Intranet ช่ วยในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) โดยข้อมูลที่ได้มานั้นอาจมาจากการที่
องค์การสร้างสรรค์หรื อรวบรวมจากการระดมสมองของคนในองค์การ เพื่อจัดเก็บฐานความรู ้ซ่ ึ งจะ
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์การต่อไป (Karkoulian, Halawi, & McCarthy, 2008; Davenport &
Prusak, 1998) นอกจากนี้ ข้อมูลที่ ได้รับจากทัว่ ทั้งองค์การควรที่จะมี การจัดระบบข้อมูล มีการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และสร้ า งเป็ นข้อ มู ล ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ขององค์ ก าร ที่ ส ามารถน าไปใช้ เ พื่ อ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Liu, Chen, & Tsai, 2004)
2.3 กำรแบ่ งปั นควำมรู้ (knowledge sharing)
การจัดการความรู ้ ตอ้ งมาจากการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดหรื อแบ่งปั นความรู ้ และให้
ความรู ้ ที่ได้รับเกิ ดการตอบสนองต่อการปฏิ บตั ิงาน (Sin, Tse, & Yim, 2005) ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถ่ายทอด (Al-Athari, & Zairi, 2001) แม้วา่ หลายคนในองค์การไม่อยาก
แบ่งปั นความรู ้แก่ผอู ้ ื่นเพราะกลัวถูกลดความสาคัญของตนลงไป หลังจากที่ได้แบ่งปั นความรู ้ให้แก่
บุคคลอื่ นในองค์การจนหมดแล้ว ซึ่ งการแบ่งปั นความรู้ จาเป็ นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับความ
เข้าใจ (Lubit, R., 2001)
2.4 กำรประยุกต์ ใช้ ควำมรู้ (knowledge application)
การจัดการระบบความรู ้ให้ประสบผลสาเร็ จนั้น จะต้องศึกษาและค้นหาถึงสภาพ
ของกลุ่ ม คนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเรี ย นรู ้ ห รื อชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ แ ละสภาพแวดล้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อการ
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ก ารน าความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้น้ ัน เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ ม
โดยเฉพาะแหล่งความรู ้ ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า สมาคมธุ รกิ จการค้า และที่ปรึ กษาธุ รกิ จ (Thomas,
Kellogg, & Erickson, 2001) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lin, & Kuo (2008) ที่กล่าวไว้วา่ การจัดการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนา มิใช่นาความรู ้มาใช้เพียงอย่างเดียว
จะเห็นได้ว่า การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) คือ 1) การแสวงหาและสร้าง
ความรู้ 2) การจัดเก็บความรู ้ 3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนาจาก
ข้อมูล ไปสู่ การวิเคราะห์ และจัดระบบการจัดเก็บโดยใช้สารสนเทศ เพื่อให้เกิดแหล่งสะสมความรู ้
และนาไปใช้เพื่อเกิดปั ญญาที่นาไปสู่ การพัฒนาองค์การ เพื่อความสามารถในการแข่งขันและความ
อยูร่ อดขององค์การในที่สุด
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โดยการเรี ยนรู้ ข องบุ ค คลในองค์ ก าร ท าให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามสามารถ ซึ่ งความรู ้
ความสามารถของบุคคลหลายคนรวมกันทาให้เกิดเป็ นความรู ้ขององค์การ สะท้อนถึงการเรี ยนรู ้ที่มี
ลัก ษณะต่ อ เนื่ อ งทั้ง ในระดับ บุ ค คลและองค์ ก าร ซึ่ งน าไปสู่ ก ารเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
(Marquardt, 1996; Senge, 1990; บดินทร์ วิจารณ์, 2548; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และบดินทร์ วิจารณ์,
2547) ภายใต้ยุคโลกาภิวตั น์ ซ่ ึ งเป็ นโลกของเศรษฐกิ จยุคใหม่ (Knowledge Based Economy) จะ
พบว่าโลกนี้เป็ นโลกแห่งการเรี ยนรู ้ ที่ไม่มีวนั หยุดนิ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Lifelong Learning)
และการเรี ยนรู ้เหล่านี้จะนาไปสู่ การความเป็ นเลิศ นาไปสู่ ความสาเร็ จหรื อการเปลี่ยนแปลงองค์การ
(Watkins, & Marsick, 1993; วิมลรัตน์ อ่องล่อง, 2547) และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ
องค์ก าร ทั้ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า การเพิ่ ม ผลผลิ ต การออกแบบเพื่ อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และ
ยอดขาย ส่ งผลต่อความได้เปรี ยบในการพัฒนาธุ รกิ จ (Yang, 2001; Harlow, 2004; สุ ดารัตน์ พล
เจริ ญ, สุ นิภา ศิริพฒั นานันท์, 2546) ซึ่ งจะเห็ นว่า การเรี ยนรู ้ ทาให้เกิ ดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ ง
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพองค์การ
3. องค์ กำรแห่ งกำรเรี ยนรู้
จากความตื่นตัวในการเรี ยนรู้ ทาให้ ปัจจุ บนั องค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะเรี ยนรู้
องค์การของตน ซึ่ งการพัฒนาโดยมีการเรี ยนรู้เป็ นฐาน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่เรี ยกว่าองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ (Learning Organization) เซงเก้ (Senge, 1990; วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2543) ให้นิยามองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ ไว้ว่า เป็ นองค์การที่ ผูค้ นต่างขยายขี ดความ สามารถเพื่อสร้ างผลงานที่ตอ้ งการ
องค์การที่มีลกั ษณะภาพแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Characters) มีลกั ษณะเคลื่ อนไหวยืดหยุ่นเป็ น
พลวัตรอยูเ่ ป็ นนิจไม่หยุดนิ่ง หรื อพึงพอใจกับความสาเร็ จที่มีอยู่ อีกทั้งสมาชิกขององค์การต้องมีการ
ขวนขวายหาความรู ้มาเเบ่งปั นเผยแพร่ แก่กนั เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดย
ให้ความสาคัญกับความรวดเร็ วในการเรี ยนรู ้ จะเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ยงั่ ยืนแก่องค์การ นอกจากนี้ ผล
การจัดการองค์ก ารให้มีค วามเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ ย งั ส่ งผลทางบวกต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของ
องค์การอย่างเห็นได้ชดั (Ellinger, Yang, & Ellinger, 2000) แต่ระดับของประสิ ทธิ ผลขององค์การที่
แตกต่างกันก็มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (อริ ย คายา, 2553)
โดยลักษณะความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั Gephart, Marick, Duren, & Spiro
(1996) ได้กล่าวไว้วา่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ควรประกอบไปด้วยลักษณะสาคัญ 5 ประการคือ
ลักษณะที่ 1 มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์การ ผูค้ นร่ วมกันเรี ยนรู ้และ
ถ่ายทอด แบ่งปั นความรู ้ ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งสร้างหรื อจับกระแสใหม่เท่านั้น แต่ยงั มีการส่ งผ่านความรู ้
แก่กนั อย่างรวดเร็ ว เผยแพร่ ให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้ได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วนลักษณะที่ 3 สนับสนุนการคิด
อย่างเป็ นระบบและวิพากษ์วิจารณ์ ให้ผคู ้ นได้รู้จกั คิดวิธีใหม่ ๆ ตรวจสอบความคิดและค่านิ ยมของ
ตน ขณะที่ลกั ษณะที่ 4 สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการ
บริ หารงานและวัฒนธรรมขององค์การ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเกื้อหนุ นความเป็ นผูท้ า
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หน้าที่เป็ นครู ผสู้ อน เป็ นพี่เลี้ยง สุ ดท้ายคือลักษณะที่ 5 การยึดคนเป็ นศูนย์กลาง คานึ งความเป็ นอยูท่ ี่
ปกติสุข มีส่วนให้กบั องค์การและได้รับการพัฒนาไปด้วย
ในการพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะครอบคลุมตั้งแต่ระดับปั จเจกบุคคล
ไปจนถึงระดับองค์การ ที่จะต้องมีเป้ าหมายและมีระบบงาน ในการพัฒนาตัวผูน้ าและสมาชิกทุกคน
ในองค์การ โดยมีการส่ งเสริ ม และยกระดับการเรี ยนรู ้ให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้พ้ืนฐาน
วินยั 5 ประการ (5 Disciplines) (Senge, 1990) ซึ่ งได้แก่ ด้านความรอบรู ้แห่ งตน (Personal Mastery)
ด้านแบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) ด้านการ
เรี ยนรู้เป็ นทีม (Team Learning) และ ด้านความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) นอกจากนี้ ตาม
แนวคิดของ T.G. Cummings, & W.G. Worley (2005) ได้ศึกษาการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน
ปัจจุบนั ควรประกอบด้วย
3.1 โครงสร้ ำงองค์ กำร
เป็ นระบบการจัดการที่ บุคลากรทุ กคนในองค์ก ารจะต้องปฏิ บตั ิ ร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยเน้นที่นโยบายในการบริ หาร การทางานเป็ นทีม การแบ่งระดับ
ภายในองค์ไม่ซบั ซ้อน ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน และการมีเครื อข่ายที่ดีกบั องค์การอื่นๆ
การมีระบบการบริ หารองค์การ ระบบการตัดสิ นใจและการมอบหมายงาน
3.2 ระบบข้ อมูลสำรสนเทศ
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการจัดการความรู ้ มุ่งเน้นสู่ การนาความรู ้ สู่บุคลากร เพื่อ
เป็ นฐานส าคัญ ต่ อ การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ ม นั่ คง (Shaw, 1999) โดยการน าระบบ
สารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร เพิ่มเติมจากเครื่ องมืออื่นๆ เช่น การสนทนา การโทรศัพท์
การจดบันทึก แต่ยงั มีประสิ ทธิ ภาพเหนื อเครื่ องมื อเหล่านั้นในการที่จะช่ วยวางระบบ และจัดเก็บ
ข้อมูลที่สื่อสารให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกิ ดการถ่ายโอนความรู ้ พัฒนาและต่อยอดความรู ้ (Nichols, &
Stevens, 1999)
3.3 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
เน้นด้านแนวปฏิ บตั ิ ด้านการบริ หารบุ ค คลที่ นาไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้องค์ก าร
บรรลุสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้ มันดี้ และคณะ (Mondy et.al., 1997) ได้สรุ ปงานด้านการ
บริ หารงานบุคคล ประกอบไปด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินผลงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
การจัดการฝึ กอบรม การพัฒนาความรู ้ การจัดระบบการเลื่ อนขั้นเลื่ อนเงิ นเดื อน การวางแผนและ
พัฒนาอาชี พ การหมุ นเวียนงาน การแจ้งผลการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อการพัฒนาและปรั บปรุ ง ซึ่ งการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว เป็ นแนวปฏิ บตั ิที่ช่วยส่ งผลให้เกิ ดการแสวงหา และแลกเปลี่ ยน
ความรู ้ และทักษะต่างๆ จากทั้งภายนอกและภายนอกองค์การ ซึ่ งสนับสนุ นความเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ในที่สุด โดยความเป็ นองค์การเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญ ในการเชื่ อมโยงความรู ้ กบั ทรัพยากร
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บุคคลในองค์การ ให้เกิ ดการผสมผสานอย่างกลมกลื น เกิ ดพลังร่ วมของคนในองค์การทุ กระดับ
(ศิริพรรณ ไชยศรี , 2552)
3.4 วัฒนธรรมองค์ กำร
เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์แบบแผนพฤติ กรรม บรรทัดฐาน ความเชื่ อ ค่านิ ยม อุ ดมการณ์
ความเข้าใจ และข้อสมมติ ฐานของคนทั้งกลุ่ ม ใดกลุ่ มหนึ่ งหรื อทั้งองค์การ ซึ่ งการเข้าสู่ การเป็ น
องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ จาเป็ นที่ จะต้องเริ่ ม จากการปรั บ วัฒนธรรมในองค์ก าร (Marquardt &
Reynolds, 1994) โดยให้สมาชิกในองค์การเห็นความสาคัญของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และมีบรรยากาศ
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ การทดลองสิ่ งใหม่ๆ เสมอ เอื้อให้ผปู ้ ฎิ บตั ิงานได้พฒั นาศักยภาพตนเองอย่าง
เต็มที่ มุ่งส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตการทางาน การให้ความเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
เน้นความเป็ นอิสระภายใต้ความเป็ นประชาธิ ปไตยและการมีส่วนร่ วมของทุกคนในองค์การ โดย
ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญอย่างจริ งจัง ทั้งงบประมาณและขวัญกาลังใจ
3.5 ภำวะผู้นำ
เป็ นความสามารถของบุคคลหรื อกลุ่มที่มีอิทธิ พลในการโน้มน้าว และชักจูงบุคคล
อื่ น ให้ป ฏิ บ ตั ิ ไปในแนวทางเพื่ อให้เกิ ดการบรรลุ เป้ าหมายขององค์ก าร ซึ่ ง เป็ นกระบวนการที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้อานาจ ต่อกระบวนการภายในและวัฒนธรรมของกลุ่ม ผูน้ าที่มีเหตุ ผลจะเป็ น
ผูน้ าที่มีอานาจ มีอิทธิ พลที่สามารถชักจูงบุคคลให้ทางาน และให้มองเห็นเป้ าหมายและคุ ณค่าของ
ภาวะผูน้ าองค์การ (Marquardt, & Reynolds, 1994)
โดยคุณลักษณะทั้ง 5 ประการนี้ มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ในการผลักดันและส่ งเสริ ม
ให้เกิ ดการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ได้อย่างสมบรู ณ์ นอกจากนี้ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
นั้น ได้มีผศู ้ ึกษาไว้หลายแนวคิด ซึ่ งผลการศึกษาส่ วนใหญ่พบว่า การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มี
อิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการเกิดนวัตกรรมองค์การและมีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นการ (Chajnacki, 2007;
Collie, 2002; Davis, 2005) ทาให้เห็ นว่าการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์ของกับ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การอย่างแยกไม่ออก
4. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการการศึกษา ที่ ตอ้ งดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่ อง โดยกระบวนการประกันคุณภาพประกอบด้วย 1) การวางแผน ที่มาจากการกาหนด
เกณฑ์ ต ัว บ่ ง ชี้ ในการด าเนิ น งานจัด การเรี ยนการสอน 2) การด าเนิ น การตามแผน ซึ่ ง
สถาบันการศึกษาดาเนิ นการตามแผนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ตวั บ่งชี้ 3) การตรวจสอบประเมิน ด้วย
การ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตวั บ่งชี้ และรายงานผลการดาเนิ นงานในรู ปแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ ง
หน่วยงานต้นสังกัดจะมีการส่ งคณะกรรมการทั้งมาจากบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน มา
ทาการติดตามตรวจสอบการประเมินตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ 4) การปรับปรุ งพัฒนาจาก
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ผลการประเมินตนเอง นอกจากนี้สถาบันการศึกษาจะต้องเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่
ดาเนินการโดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งทาการประเมิน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ 5 ปี ต่อครั้ ง ซึ่ งผลการประเมิ นแสดงถึ งคุ ณภาพการศึ กษาของแต่ละ
สถานศึกษา ซึ่ ง สมศ. ได้ทาการประเมินสถาบันการศึกษามาเป็ นรอบที่ 2 ผลการประเมินทาให้
ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถาบัน การศึ ก ษา เป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่ า
ประสิ ทธิผลเป็ นผลจากการวัดเป้ าหมายในการดาเนินการทุกองค์การ เป็ นสิ่ งที่ใช้แสดงความสาเร็ จ
ขององค์การ เพียงแต่ประสิ ทธิ ผลของการดาเนินการแต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั
ความสอดคล้องระหว่างเป้ าหมายขององค์การและผลลัพธ์ที่สังเกตได้ (Hannon, & Freeman, 1977)
ซึ่ งประสิ ทธิ ผลจะแสดงถึงระดับของการปฏิบตั ิงานขององค์การที่ได้คาดหวังหรื อได้วางแผนไว้ ว่า
สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์หรื อลุ ล่วงได้เพียงใด เป็ นการแสดงสมรรถนะขององค์การในการที่จะ
อยูร่ อด ปรับตัว รักษาสภาพและเติบโต (Schein, 1980) ทาให้องค์การดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง มีขอ้
ได้เปรี ยบในการต่อรองท่ามกลางสภาวะที่ แวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรที่ มีค่าที่มีอยู่
อย่างจากัด (Hoy, & Miskel, 2001; Seashore, & Yuchtman, 1967) เป็ นความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
ระหว่างองค์ประกอบ 5 ประเภท คือ ผลิตภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ความพึงพอใจ การปรับตัวและการ
พัฒนา (Gibson, Ivancevich, 1973)
ซึ่ ง สมศ. ได้ก าหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยได้ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน 7
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
1. มำตรฐำนด้ ำนคุณภำพบัณฑิต
บัณฑิ ตเป็ นผูเ้ รื องปั ญญา มี ความสามารถในการเรี ย นรู้ และพัฒนาตนเอง
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีทกั ษะและภูมิปัญญาในงานอาชี พในฐานะนักวิชาชี พชั้นสู ง มี
ทักษะวิจยั มีจิตสานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
2. มำตรฐำนด้ ำนงำนวิจัยและงำนสร้ ำงสรรค์
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เป็ นงานนวัตกรรมที่นาไปสู่ การสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสู ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายพรมแดนของ
ความรู้ และทรัพย์สินทางปั ญญาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง เป็ นปั จจัยสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสู่ สังคมเรี ยนรู ้
สังคมความรู้ และสังคมแห่ งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ความรู ้ในการกาหนดทิศทาง
และการพัฒนา ตลอดจนการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มำตรฐำนด้ ำนกำรบริกำรวิชำกำร
การให้บริ การวิชาการและวิชาชี พที่เป็ นประโยชน์ เป็ นที่ พ่ ึงและเป็ นแหล่ ง
อ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้อง เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง
และความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่ งเสริ มบทบาททาง
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วิชาการและวิชาชี พ ของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรี ยนรู้และสังคมความรู้ โดย
คานึงถึงความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะ
4. มำตรฐำนด้ ำนกำรทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ สื บสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็ นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการ
บริ การวิชาการและวิชาชี พ รวมทั้งการสร้างสรรค์และส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยให้เป็ นรากฐานของ
การพัฒนาองค์ความรู ้ที่สามารถพัฒนาสู่ สากล
5. มำตรฐำนด้ ำนกำรพัฒนำสถำบันและบุคลำกร
การบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาที่ ป ระชาคมในและนอกสถาบัน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม ตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอานาจ กากับด้วยนโยบาย การ
วางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การพัฒนาบุคลากร ที่เป็ นระบบและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง การ
นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ หาร โดยมุ่งสร้างความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการรวมทั้งการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใช้เงินอย่างคุม้ ค่า มีอิสระ คล่องตัว โปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้
6. มำตรฐำนด้ ำนหลักสู ตรและกำรเรียนกำรสอน
กระบวนการพัฒนาและบริ หารหลัก สู ตรให้มี ความทันสมัย ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เน้นการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ/ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยใช้
เทคนิ คการสอนและอุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพ
จริ ง และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผูเ้ รี ยน การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร
งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก รวมทั้งความร่ วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และกิ จกรรมการศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
7. มำตรฐำนด้ ำนระบบกำรประกันคุณภำพ
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในหมายรวมถึ งการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกได้
จากเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน สมศ.ได้มีการจาแนกมาตรฐานคุณภาพใน 4
มิติ คือ ประสิ ทธิผล การบริ หารและการจัดการ การเรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพ โดยมาตรฐานที่
1-4 เป็ นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่ วนมาตรฐานที่ 5-7 เป็ นมาตรฐานด้านกระบวนการ ซึ่ งการศึกษา
วิจยั ในครั้งนี้ เลือกศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องเป็ นทิศทาง

16

เดี ย วกัน กับ ตัว แปรด้ า นการจัด การความรู ้ แ ละองค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะเป็ น
กระบวนการหนึ่งในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานตามที่มุ่งหวัง
ซึ่ งการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการในการวัดประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
ของสถาบันการศึกษา โดยองค์ประกอบของประสิ ทธิ ผล (Arnold, & Feldman, 1986) คือ การ
เจริ ญเติบโตขององค์การ (Growth) การได้มาซึ่ งทรัพยากรในการจัดการ (Resource Acquisition)
ความสามารถในการปรั บ ตัว (Adaptability) ขององค์ก ารภายใต้เ งื่ อ นไขต่ า งๆ นวัต กรรม
(Innovation) ผลิตภาพในการให้บริ การ (Productivity) และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (Client
satisfaction) โดยประสิ ท ธิ ผ ลในองค์ก ารสามารถก าหนดจากระดับ ความมากน้อยในการบรรลุ
เป้ าหมาย หรื อการทาเป้ าหมายให้เป็ นจริ ง (Etzioni, 1964)
การวัดประสิ ทธิผลการปฎิบตั ิงานขององค์การโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ที่มีความสาคัญ
ในการผลิตบัณฑิต หรื อประชากรที่มีความรู้เข้ามาเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ จึงเข้ามามี
บทบาทสาคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทาให้จาเป็ น
อย่า งยิ่ ง ในการให้ ค วามส าคัญ กับ ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลการบริ ห ารจัด การองค์ก าร
เนื่ องจากประสิ ทธิ ผลองค์การจะเป็ นตัวตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้าย ถึงผลการบริ หารองค์การ ความสาเร็ จ
ขององค์ ก าร รวมถึ ง ความอยู่ ร อดและมั่น คงขององค์ ก าร (Zammuto, 1982) ในการศึ ก ษา
กระบวนการจัดการความรู ้กบั การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ การวัดผลของกระบวนการดังกล่าวจึง
จาเป็ นต้องเปรี ยบเทียบกับประสิ ทธิ ผลของสถาบันการศึกษา ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้สร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั
โดยตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยการจัดการความรู้ ของ Freeze, & Kulkarni (2007) ประกอบด้วยปั จจัย
ทั้งหมด 4 ปั จจัยคือ การแสวงหาและสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ปั จจัยองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของ Cummings, & Worley (2005) ประกอบด้วย
ปั จจัยทั้งหมด 5 ปั จจัยคือ โครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
วัฒ นธรรมองค์ ก าร และภาวะผู ้น า ส่ ว นตัว แปรตามคื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึก ษาระดับอุดมศึ กษา ในด้านกระบวนการ ประกอบด้วยปั จจัยทั้งหมด 3 ปั จจัยคื อ
มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และ
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.1
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กำรจัดกำรควำมรู้

องค์ กำรแห่ งกำรเรียนรู้

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

โครงสร้างองค์การ
การแสวงหาและสร้างความรู้
ระบบข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน

การจัดเก็บความรู้
การแบ่งปั นความรู้
การประยุกต์ใช้ความรู้

วัฒนธรรมองค์การ

มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ

ภาวะผูน้ า

ภำพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้กบั
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
สมมติฐำนกำรวิจัย
จากการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาโมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้ างของการจัดการความรู ้ กบั องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีตวั แปรแฝงภายนอก 2 ตัว ประกอบด้วย การจัดการความรู้ วัดได้จากตัว
แปรสังเกตได้ภายนอก 4 ตัวคือ การแสวงหาและสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้
และการประยุกต์ใช้ความรู ้ ส่ วนองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ภายนอก 5 ตัวคือ
โครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ วัฒนธรรมองค์การ และ
ภาวะผูน้ า สาหรับตัวแปรแฝงภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา วัดได้จาก
ตัวแปรสัง เกตได้ภายใน 3 ตัวคือ มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุ คลากร มาตรฐานด้า น
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 1.2
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โครงสร้างองค์การ

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

การแสวงหา
และสร้างความรู้

องค์การ
แห่งการเรียนรู้
การจัดเก็บความรู้

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

วัฒนธรรมองค์การ

การจัดการ
ความรู้
ภาวะผู้นา

การแบ่งปันความรู้

การประยุกต์ใช้
ความรู้

การประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาตรฐาน 5

มาตรฐาน 6

มาตรฐาน 7

ภำพประกอบที่ 1.2 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ กับ
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิ งโครงสร้ างของการจัดการความรู ้ กบั องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐาน ดังนี้
แบบจาลองสมการความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการจัดการความรู ้ กบั องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยมีสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้าง คือ
สมมุติฐาน ที่ 1
การจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สมมุติฐาน ที่ 2 การจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ และทางอ้อมเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
สมมุติฐาน ที่ 3 องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตประชำกร ได้แ ก่ กลุ่ ม ผู ้บ ริ ห ารระดับ อ านวยการ และกลุ่ ม ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านของ
สถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ซึ่ งสถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษานั้นๆ มี ผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการจาแนกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ มี ค่ า คะแนนในระดับ ดี ม าก สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ มๆ ละ 2 แห่ ง
ได้แ ก่ 1) สถาบันอุ ด มศึ ก ษาในก ากับ ของรั ฐ จ านวน 2 แห่ ง คื อ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 2 ) ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร จ า น ว น 2 แ ห่ ง คื อ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ 3) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 3 แห่ งคือ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตตัวแปร
1. ตัวแปรตาม ได้แก่ ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร คือ การประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 2) มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และ 3) มาตรฐานด้านระบบการ
ประกันคุณภาพ
2. ตัวแปรต้น ซึ่งเป็ นตัวแปรแฝง จานวน 2 ตัวแปร ประกอบด้วย
2.1 ปั จจัยด้านการจัดการความรู้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 4
ตัวแปรคือ 1) การแสวงหาและสร้างความรู ้ 2) การจัดเก็บความรู ้ 3) การแบ่งปั นความรู้ และ 4) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้
2.2 ปั จจัยด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก วัดจากตัวแปรสังเกต
ได้ 5 ตัวแปรคือ 1) โครงสร้างองค์การ 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 4)
วัฒนธรรมองค์การ และ 5) ภาวะผูน้ า
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ทางวิชาการ และประโยชน์ในการนาไปปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. ประโยชน์ ทำงวิชำกำร
ได้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจัด การความรู ้ ใ นงานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา กับ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน
อุดมศึกษา ที่มาจากความสัมพันธ์เชิง โครงสร้างของการจัดการความรู ้ กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
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ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้เครื่ องมือในการสารวจระดับการจัดการ
ความรู ้ กบั องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และได้
ทราบถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2. ประโยชน์ ในกำรนำไปปฏิบัติ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ที่ ไ ด้รั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ในระดับ ดี ม าก ท าให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาระดับอุ ดมศึก ษา บุ คลากร และผู้ ที่
เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลสารสนเทศในการเสริ มสร้าง และพัฒนาประสิ ทธิ ผลในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จากผลการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่ วยงานหรื อภายนอก อีกทั้งเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดาเนิ นงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการการจัดการความรู้ในงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ต่องานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และส่ งผลให้มีระดับของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่มีค่าคะแนนสู งขึ้น บรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
นิยำมศัพท์
1. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการจัดการความรู้ในงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ที่มาจากการสั่งสม
ในตัวบุคคลหรื อสถาบันอุดมศึกษา และจัดการให้พร้อมต่อการถ่ายทอดไปยังบุคคลหรื อองค์การอื่น
ด้วยขั้นตอนและวิธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดในการนาความรู ้ ไ ปใช้ และมุ่ ง ให้
สถาบันอุ ด มศึ ก ษามุ่ ง สู่ ก ารเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ โดยมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามวงจรความรู ้ เป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องในการสร้างและใช้ความรู ้อยูต่ ลอดเวลา ประกอบด้วย
1.1 การแสวงหาและสร้างความรู้ หมายถึง การเตรี ยมความพร้อม ให้เกิดการรวบรวม
ความรู ้ ท้ งั จากภายในและภายนอก ด้วยการพยายามค้นหาและระบุความรู ้ที่จาเป็ นต่องานด้านการ
ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา จากแหล่งความรู ้ท้ งั จากภายใน เช่น วิธีการทางานใหม่ๆ ของ
บุคลากร และการนาเข้าความรู ้ จากภายนอก รวมถึ งความรู ้ ที่ถูกสร้ างขึ้นมาใหม่ และนาไปสู่ การ
สร้างความรู้ เป็ นการสร้างความรู้ภายใต้บริ บทของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมีการส่ งเสริ ม เช่น
การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการแสวงหาและรวบรวมความรู ้
1.2 การจัดเก็บความรู ้ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสร้างความรู้หรื อจากการ
รวบรวมความรู้ ในงานด้า นการประกันคุ ณภาพของสถาบันอุดมศึ กษา มาจัดเป็ นหมวดหมู่ และ
จัด เก็ บ อย่า งเป็ นระบบที่ ไ ด้ก าหนดไว้ เพื่ อช่ วยให้ ก ารเข้า ถึ ง ความรู ้ สะดวกต่ อ การค้นหาและ
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นาไปใช้ ด้วยการจัดหมวดหมู่หรื อจาแนกรายการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ และนาไปสู่ การแบ่งปั นความรู ้ในสถาบันอุดมศึกษา
1.3 การแบ่งปั นความรู ้ หมายถึง การจัดการให้ความรู ้ในงานด้านการประกันคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา ถูกถ่ายทอดอย่างเป็ นกระบวนการระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์การ
หรื อองค์การกับองค์การ โดยมีพ้ืนที่ในการแบ่งปั นความรู ้ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านการประกันคุ ณภาพ สามารถเข้าใช้งานหรื อค้นหาความรู ้ ได้ด้วยตนเอง และมี ระบบในการ
นาเสนอความรู ้ ให้แก่บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ในสถาบันอุ ดมศึกษา ให้ได้รับความรู ้ อย่างพอเพียงและ
ทันเวลาต่อความต้องการใช้ อาจมีการใช้ระบบเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในการแบ่งปั นความรู ้
1.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง การนาความรู้ที่เกี่ยวกับงานด้านการประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เดิม หรื อสถานการณ์ใหม่ โดย
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา นาไปสู่ การแก้ปัญหาและ
การตัดสิ นใจในองค์การ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้เรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนได้อีก
ในกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั มีการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อสร้างวิธีการทางานใหม่และความรู ้ใหม่
สาหรับใช้ในอนาคต
2. องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดระบบในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสามารถ
และความพร้ อมในการนาความรู ้ ที่มีอยู่ท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ ให้เป็ นองค์การที่มีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความรู ้เป็ นกลไกสาคัญมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพันธกิจ
องค์การ โดยมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งนาความรู ้ มาพัฒนา ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง
เพื่อให้เกิ ดการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ
บุคคลทุกระดับในองค์การได้อย่างแท้จริ งและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อองค์การ โดยองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
2.1 โครงสร้ า งองค์ก าร หมายถึ ง แนวคิ ด ในการด้า นการออกแบบการบริ ห ารใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ที่บุคคลใน
สถาบันอุ ดมศึ กษาต้องปฏิ บ ตั ิ ร่วมกัน เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายองค์การ โครงสร้ างองค์ก ารสาหรั บ
องค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ เป็ นการก าหนดระบบการดาเนิ นงานที่ ป ระกอบด้วย โครงสร้ า งที่ ไ ม่ มี
ขอบเขต มี ข้ ัน การบัง คับ บัญ ชาในแนวราบ มี พ ลวัต เปลี่ ย นแปลงได้ง่ า ย โดยมี ก ารก าหนด
กระบวนการที่แสดงความความสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ น
องค์รวม ทาให้เกิ ดการบูรณาการระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุ คลากรนักศึ กษา และชุ มชน เช่ น
ดาเนินงานรู ปแบบโครงการ เครื อข่าย เป็ นต้น
2.2 ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ภ ายในหรื อภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ทาการรวบรวม จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ รักษาและนาเสนอออกมาในรู ปแบบ
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ต่างๆ ที่พร้ อมต่อการนาไปใช้ เพื่อรองรับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว สามารถติดต่อสื่ อสาร รวบรวมและนา
ข้อมูลมาใช้อย่างทันท่วงที ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้และเพิ่มทักษะในการ
นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อองค์การ และง่ายต่อการจัดการความรู ้ และส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วต่อไป
2.3 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางระบบการบริ หารงานด้านบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่เอื้อต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เน้นการเรี ยนรู ้จากภายในองค์การ โดย
ส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิงาน เรี ยนรู ้ จากความสาเร็ จและความผิดพลาดจากการปฏิ บตั ิงาน
เน้นการพัฒนาบุ คคลผ่า นกระบวนการปฏิ บตั ิ งานทั้งบุ คคลและที ม การที่ องค์การมี บุคลากรที่ มี
ความรู้ ความสามารถ ส่ งเสริ มความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และช่ วย
ส่ งเสริ มให้สถาบันอุดมศึกษามีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2.4 วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
อุดมศึกษา ให้บุคลากรในสถาบันฯ ยอมรับและเห็นคุณค่าร่ วมกันโดยเฉพาะเรื่ องการเรี ยนรู้ และจัด
ระบบการปลูกฝังให้เข้าใจร่ วมกัน มีแนวทางในการปฏิบตั ิร่วมกัน เอื้อต่อการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ มี แนวปฏิ บตั ิ ที่ยึดถื อเป็ นระเบี ยบสื บต่อกันมาในองค์การ โดยผูบ้ ริ หารและบุ คลากรใน
องค์ก ารร่ ว มกันปรั บ เปลี่ ย นวัฒนธรรมการเรี ย นรู ้ ให้ส อดคล้องกับ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อร่ วมกันสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไป
2.5 ภาวะผูน้ า หมายถึ ง ผูท้ ี่ ท าหน้า ที่ กาหนดนโยบายองค์การด้า นองค์ก ารแห่ งการ
เรี ยนรู ้ โดยเป็ นผูป้ ฎิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง เป็ นผูต้ ดั สิ นใจและกระตุน้ ให้บุคคลตื่นตัว ในการปฏิบตั ิ
ตามแนวคิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยภาวะผูน้ าขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ควรเป็ นผูน้ าที่เห็น
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความคิดที่เปิ ดกว้าง กล้าเสี่ ยง เน้นความสาคัญ
ของการเรี ยนรู้ ให้ความสาคัญของการสื่ อสาร และส่ งเสริ มให้มีวสิ ัยทัศน์เดียวกันทั้งองค์การ
3. การประกันคุ ณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึ ง การปฏิบตั ิงานร่ วมกันใน
องค์การภายใต้ภารกิ จสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่ามีกระบวนการ
ดาเนิ นงาน และผลของการดาเนิ นงานที่ มี คุณ ภาพมาตรฐานที่ ส านัก งานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดไว้
3.1 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร หมายถึง มาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การปฏิ บ ัติ ก ารและการประเมิ น คุ ณ ภาพ ในด้ า น การพัฒ นาสถาบัน และบุ ค ลากรภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่ วมตามหลักการบริ หารจัดการที่ ดี เน้นการดาเนิ นการอย่างเป็ น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการ
3.2 มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน หมายถึง มาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การปฏิบตั ิการและการประเมินคุณภาพ ในด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ที่ให้ความสาคัญกับ
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การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เน้นการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ/ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดย
ใช้การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินที่หลากหลายเหมาะสม และมุ่งเน้นความร่ วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.3 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ หมายถึง มาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั ิการและการประเมินคุณภาพ ในด้านระบบการประกันคุ ณภาพทั้งระบบ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

