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คํานํา 

 การจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ทําใหงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดวางแผนสําหรับการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ปการศึกษา 2563 โดยรวบรวมองคความรูตาง ๆ ทั้งจากตัวบุคคลและเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให

ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความรู เพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหทุกหนวยงานเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
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สวนที่ 1 

ท่ีมาและความสาํคัญ 

 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เกณฑมาตรฐาน ขอที่ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนให

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลยัมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการ ทําใหมหาวิทยาลัยวางแผนสําหรับปการศึกษา 2563 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนสงเสริมใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบ ต้ังแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  

 

ทฤษฎีท่ีใชในการจัดการความรู 

 ปลาทูโมเดล (Tuna model)  

 การจัดการความรูโดยใชปลาทูโมเดลเปนแนวคิดของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด จากสถาบันสงเสริมการ

จัดการความรูเพื่อสังคม (สคศ.) โดยไดเปรียบเทียบองคประกอบหลักของการจัดการความรูกบัปลา ซึ่งมี

องคประกอบ 3 สวนคือ  

1. สวนหัวปลา เปรียบไดกับ (Knowledge Vision: KV) หมายถึง สวนที่เปนวิสัยทัศน หรอืทิศทาง

ของการจัดการความรู กอนลงมือทํา KM จะตองกําหนดวิสยัทัศนวา KM เพื่ออะไร หรือจะมุงหนาไปทางไหน 

2. สวน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งถือวาเปนหัวใจ และยาก

ที่สุดสําหรบัการจัดการความรูเพราะโดยทั่วไปคนมักคิดวา ผูมีความรูคือผูทีม่ีอํานาจ ถาตองถายทอดความรู

ใหแกผูอื่นก็จะรูสึกไมมั่นคง ไมมอีํานาจ อาจโดนคนอื่นแยงตําแหนง แยงหนาทีก่ารงาน ดังน้ัน ในการจัดการ

ความรูในสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงมุงหวังจัดการใหเกิดเหตุปจจัย และสิ่งแวดลอมที่จะสงเสรมิใหคน

ตระหนัก และพรอมทีจ่ะแบงปนและเรียนรูรวมกัน 

3. สวน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรูที่ถูกจัดเก็บอยูในคลังความรู โดยความรูที่

ถูกจัดเกบ็ตองเปนความรูที่จําเปน มีความสําคัญ และสอดคลองกบัเปาหมายในการจัดการความรูจะไมจัดเก็บ

ความรูที่นอกเหนือจากน้ันในคลงัความรูน้ี โดยจะตองมกีารวางระบบในการจัดเก็บ มีการจัดหมวดหมู รวมถึงมี

ระบบที่ทําใหผูใชสามารถสืบคน และคนคืนไดอยางรวดเร็ว ซึ่งตองอาศัยการสนับสนุนของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงความรูที่จัดเกบ็ไวไดทุกที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงอินเตอรเน็ต ที่ทําหนาทีเ่ปนพื้นที่เสมือน ใหคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดงายข้ึน รวมถึงตองมกีาร 
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ตรวจสอบ ปรับปรุงใหความรูที่ถูกจัดเก็บในคลัง ความรูมีความถูกตอง ทันสมัยอยูเสมอ และที่สําคัญ

ความรูที่ถูกจัดเก็บตองถูกกํากับดวยบริบทของเรื่องทุกครั้ง พรอมกันน้ีควรมีการระบุถึงแหลงขอมูล ซึ่งไดแก 

ผูใหขอมูล และขอมูลสําหรับการติดตอ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงถึงการแบงข้ันตอนการจัดการความรู 

การจัดการความรูตามแนวทางสาํนักงาน ก.พ.ร. ประกอบดวย กระบวนการจัดการความรู 7 

ขั้นตอน  

 กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการแบบหน่ึงทีจ่ะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูภายใน

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) การบงชี้ความรู เปนการระบุเกี่ยวกับความรูที่มหาวิทยาลัยจําเปนตองมี ตองใช เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร ไดแก ความรูอะไรบาง ความรูอะไรที่มีอยูแลว อยูในรูปแบบใด อยู

ที่ใคร 

2) การสรางและแสวงหาความรู เปนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรู

เดิม แยกความรูที่ใชไมไดแลวออกไป มีหลายแนวทาง เชน ใช SECI model นําบุคลากรที่มีความรูและ

ประสบการณตางกันมาประชุม/ทํางานรวมกัน จางคนที่มีความรูมาทํางานในมหาวิทยาลัย จางที่ปรึกษา 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู แบงชนิด ประเภท เชน กฎ ระเบียบ 

ข้ันตอนการทํางาน ฯลฯ กําหนดวิธีการจัดเก็บและคนคืน เพื่อใหสืบคน เรียกคืน และนาไปใชไดสะดวก 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู เปนการกลั่นกรองความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ใชงานได

ของความรู ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 
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5) การเขาถึงความรู เปนการทาใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เปนการนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ 

เทคนิคการทํางาน เทคนิคการแกปญหา หรือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน สําหรับความรูที่ชัดแจง Explicit 

Knowledge อาจจัดทําเปน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนความรูที่ฝงในตัวคน Tacit 

Knowledge อาจจัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบ

พี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว (ผูเช่ียวชาญจากที่หน่ึงไปปฏิบัติงานในอีกที่หน่ึง) เวทีแลกเปลี่ยนความรู 

เปนตน 

7) การเรียนรู เปนการนําความรูที่ไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนหรือสืบคนไปใชประโยชนในการ

ทํางาน แลวเกิดความรูใหมนํามาเขาระบบจัดเก็บหรือแบงปนแลกเปลี่ยน ก็จะไดองคความรูใหมใหใช

ประโยชนตอไปไดเรื่อยๆ ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากวงจร “สราง

องคความรู-->นําความรูไปใช-->เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม” และหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงกระบวนการจัดการความรู 

 

การถายทอดองคความรู หรือ Knowledge Transfer : KT 

สวนสําคัญของข้ันตอนหน่ึงของการจัดการความรูคือ การถายทอดองคความรู หรือ Knowledge 

Transfer เปนการเรียกกระบวนการแบงปนความรูถูกถายทอดจากคนหน่ึง ไปยังอีกคน กลุมหน่ึงไปยังอีกกลุม 
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หรือจะเปนจากองคกรหน่ึงไปยังอีกองคกร กลาวคือเปนการถายทอดความรูจากผูรูไปยังผูที่ตองการความรู 

หรือการไดมาซึ่งความรูของผูที่ตองการความรู 

Knowledge Transfer เปนเหมือนการพิสจูนอยางหน่ึงการของการทาํงานรวมกันของคนในองคกร ที่

รวมกันถายทอดความรูของสมาชิก ในทุกๆ ระดับ ซึ่งในแตละระดับจะมีความรู ความสามารถ หรือขอมูลที่

แตกตางกันออกไป แตในทุกๆ ระดับตางก็มีความสําคัญมากๆ สําหรับการพัฒนาองคกร ซึ่งการถายทอด 

ความรูจะทําใหผูปฏิบัติยอมรบัในการทํางานรวมกันอยางไมมีขอแม หรือเก็บความรูเอาไวแตเพียงผูเดียว สงผล

ใหองคกรสามารถที่จะพัฒนาไดมากข้ึน กวาการทํางานแบบตางคนตางทํา ซึ่งปจจัยในการเกิดการถายทอด

องคความรูน้ันนอกจากระบบสารสนเทศที่มาอํานวยความสะดวกแลว องคกรเองจะตองมีการกําหนด 

preconditions หรือ เงื่อนไขตองมีมากอน ซึ่งเงื่อนไขน้ีจะมีประโยชนตอองคกรดังน้ี 

Preconditions ท่ีชวยสงเสริม Knowledge Transfer 

พฤติกรรมการบริหารที่เอื้อตอการแบงปนความรูในหมูสมาชิกองคกร หมายความวาองคกรจะตองมี

ความจริงจังตออกระบวนการ Knowledge Transfer เชน การสรางคานิยมจากรุนสูรุน การสนับสนุนตาง ๆ 

และดูแลใหความรูอยางสม่ําเสมอ บอกถึงขอดีและประโยชนของ Knowledge Transfer เพื่อใหบุคลากรเกิด

ความตระหนัก ที่สําคัญคือ ตัวอยางที่ดีมีคามากกวาคําสอน ผูบริหารระดับสูงขององคกร จะตองเปนตัวอยางที่

ดีใหแกลูกนอง ตองมีหาเวลาที่จะเดินเขาไปหาลูกนองเพื่อสอบถามความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูกัน 

ทัศนคติของความใสใจและความไววางใจในหมูสมาชิกองคกร เปนกระบวนการทีจ่ะชวยใหสมาชิกใน

องคกรเกิดความไววางใจกัน มีความสนใจในมุมความคิดเห็นที่แตกตางกันของผูอื่น คือองคกรจะตองสราง

คานิยมเกี่ยวกับการปฏิบัติตางๆ โดยจะตองไดรบัความเห็นชอบจากสมาชิกดวย และคานิยมน้ีจะตองไดรบัการ

ยอมรบัพรอมทัง้มีการถายทอดใหรูโดยทั่วกัน ตัวอยางเชน คานิยมของการยอมรบัความผิดพลาด ซึ่งเมื่อมี

สมาชิกในองคกรคนใดคนหน่ึง เกิดความผิดพลาดในการทํางาน สมาชิกในองคกรคนอื่นๆ จะตองย่ืนมือให

ความชวยเหลือ ไมซ้ําเติม และชวยกันคิดแกปญหา 

โครงสรางท่ีสงเสริมการแบงปนความรู หมายความวา องคกรจะตองมกีารสรางโครงสรางทีเ่อื้อตอ

การถายทอดองคความรู เชน การลดระยะหางระหวางผูบรหิารกบัลกูนอง การสื่อสารแบบที่ไมตองเปน

ทางการมากนัก ชวยใหสมาชิกในองคกรเขาถึงผูบริหารไดงายข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนความรูไปแบบไมรูตัว 

การใหรางวัลและผลตอบแทนสําหรับสงเสริมการแบงปนความรู เปนการใหรางวัลแกผูที่ปฏิบัติการ

ถายทอดความรูไดดี เพื่อเปนกําลงัใจ พรอมทัง้เปนตัวอยางที่ดีใหแกสมาชิกคนอื่น ๆ ในองคกรดวย 

โดยที่งานประกันคุณภาพการศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการถายทอดองคความรู ทําใหเกิดกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งมีการสงเสริมการแบงปนความรูในหมูสมาชิกของมหาวิทยาลัย จงึทําใหเกิด

ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีการคํานึงถึงการใหรางวัลทําใหเกิดโครงการเสรมิสรางแรงจูงใจในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  



7 

สวนที่ 2 

การดําเนินการ 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ไดนําทั้ง ปลาทูโมเดล (Tuna model) การ

ถายทอดองคความรู (Knowledge Transfer : KT) และการจัดการความรูตามแนวทางสํานักงาน ก.พ.ร. มา

ปรับใชเปนวิธีการดําเนินงาน แบงเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. การกําหนดเปาหมาย ตองการมีความรูเรื่องอะไร 

2. การรวบรวมขอมลู สําหรบัเรื่องที่นํามาจัดการความรู / แลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. การกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นตาง ๆ ทีเ่ปนองคความรู 

4. การกลั่นกรองความรู นําความรูที่มีการแลกเปลี่ยนมากลั่นกรองรวมกัน 

5. สรปุผลและติดตามผล ดูผลที่เกิดข้ึนและติดตามกบัทุกหนวยงาน 

 

การดําเนินงานของการจัดการความรูของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี มีดังน้ี 

1. การกําหนดเปาหมาย ตองการมีความรูเรื่องอะไรเพิ่มเติม จากปการศึกษา 2562 งานประกัน

คุณภาพการศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเห็นวา ควรพัฒนาการบรกิารวิชาการแกสังคม 

2. มีการรวบรวมขอมูล ในแตละคณะและหนวยงาน โดยทีม่หาวิทยาลัยมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานพฒันาศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีนตาม

แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการวิชาการแกสงัคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2563 

3. การกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นตาง ๆ ที่เปนองคความรู 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูออนไลน มีการวางแผน

รวมกัน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปจัดทําศูนยการเรียนรูยานกะดีจีน โดยในการประชุมมีตัวแทน

จากทุกคณะและหนวยงานประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเลือกชุมชนเปาหมาย ไดแกชุมชนยานกะดีจีน 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ืองของแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 เพื่อใหเกิดความมั่นคงและย่ังยืน รวมทั้งมีการ
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ขยายตอยอดไปยังชุมชนอื่น ๆ โดยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรวบรวมขอมูลโครงการวิจัยที่

เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมายเพื่อใชในการดําเนินงานบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียด 1) การจัดการความรู

ศิลปวัฒนธรรม ความเปนมา 3 ศาสนา 4 ความเช่ือ 6 ชุมชน  ยานกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อ

การทองเที่ยว 2) วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกส และอาหารมอญ รวมไปถึงให

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประสานชุมชนและสรางความเขาใจใหกับชุมชนในการเปนชุมชนเปาหมายของการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม และคณะครุศาสตร เปนผูดําเนินงานการจดัทําและรวบรวมขอมูลชุมชนในยานกะดี

จีน ที่เกี่ยวของกับศูนยการเรียนรูออนไลน 

2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเลือกการออกแบบรูปแบบศูนยการเรียนรู

ออนไลนของศูนยการเรียนรูออนไลน โดยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เปนผูอออกแบบ 

3. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมไดมีการพิจารณาขอมูลการจัดมัลติมีเดียแนะนํายานกะดีจีน

ของศูนยการเรียนรูออนไลน โดยไดมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการ เปนผูจัดทํามัลติมีเดียแนะนํายานกะดี

จีน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูจัดทําศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีน 

4. การกลั่นกรองความรู นําความรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนมากลั่นกรองรวมกัน หลังจากการประชุมมี

การกลั่นกรองประเด็นตาง ๆ มีการแกไขปรบัปรุงเน้ือหากอนเผยแพร โดยที่มหาวิทยาลัยมกีารกระจายความรู

บนเว็บของมหาวิทยาลัย 

5. สรุปผลและติดตามผล ดูผลทีเ่กิดข้ึนและติดตามกับทุกหนวยงาน พรอมเผยแพรความรู  

มหาวิทยาลัยการเสริมแรงดานประกันคุณภาพ มีการสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัมีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. มีการรวบรวมขอมูล ต้ังแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และมีการจัดเก็บขอมูล นําผลจากการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 มาวิเคราะห ทําใหเกิดโครงการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการมอบเกียรติบัตรใหกับระดับหลกัสตูร ระดับคณะ ดังรูปที่ 

3 
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รูปที่ 3 แสดงข้ันตอนในการรวบรวมและวิเคราะหขอมลู 

ระดับหลักสูตร เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2562 โดยเกณฑในการมอบเกียรติบัตรใหกับ

หลักสูตร คือ เปนหลักสูตรที่ไดคะแนนคาเฉลี่ยสงูสุดในแตละคณะ  

ระดับคณะ เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2562 โดยเกณฑที่มอบเกียรติบัตรใหกับคณะ คือ  

เปนคณะที่ไดคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบที่มคีะแนนสูงสุด  
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3. การกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นตาง ๆ ที่เปนองคความรู มีการกํากับติดตาม

การดําเนินงานการประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และหนวยงานสงตัวแทนเขามารวม

เปนคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงต้ังคําสั่ง

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 

2563 มีการประชุมเพื่อกํากับติดตามงานของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหนวยงาน พรอมทั้งยังเปน

เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดเปนวาระในการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา   

ผลจากปการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําเกียรติบัตรมอบใหระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง 

อธิการบดี เปนผูมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ใหกับตัวแทนระดับหลักสูตรและตัวแทนระดับ

คณะ 

และนํามาเปนวาระในการแลกเปลีย่นเรียนรู ในการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผลจากการประเมินระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ ปการศึกษา 2562 ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 เพื่อสํารวจความคิดเห็นการกําหนดเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ป

การศึกษา 2563 เพื่อมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
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สวนที่ 3 

ผลดําเนนิงาน 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมาย ปการศึกษา 2563 การบริการวิชาการแกสังคม โดยที่มหาวิทยาลัย

มีการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีนตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและแผนการบริการวิชาการแกสังคมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 เปนการรวมมือจากทั้ง 4 คณะและหนวยงานตาง ๆ  

การจัดความรูภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 

1. วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ประชุมไดมีการพจิารณาเลือกชุมชนเปาหมาย 
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2. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาเลือกการออกแบบรูปแบบศูนยการ

เรียนรูออนไลนของศูนยการเรียนรูออนไลน 
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3. วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาขอมูลการจัดมัลติมีเดียแนะนํายานกะดี

จีนของศูนยการเรียนรูออนไลน 
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โดยผลจากการกลั่นกรองขอมลูมาเปนศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยาน

กะดีจีน 

https://asc.dru.ac.th/asc/index.php  

 

 

 

https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
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 การประกันคุณภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จดัประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุม

ศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 มกีารแจงผลจากการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2562 ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
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ผลจากการวิเคราะหขอมูล ระดับหลักสูตรและระดับคณะ นําผลจากการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2562 

ระดับหลกัสูตร หลกัสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตละคณะ  

คณะครุศาสตร  

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เฉลี่ย 3.66 คะแนน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง เฉลี่ย 3.67 คะแนน 

คณะวิทยาการจัดการ 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เฉลี่ย 3.85 คะแนน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา เฉลี่ย 3.59 คะแนน 

ระดับคณะ 

5. คณะวิทยาการจัดการ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ย

ระดับคณะสูงสุด เฉลี่ย 4.40 คะแนน 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษา กํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพ โดยมีการกําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และหนวยงานสงตัวแทนเขามารวมเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2563 มีการประชุมเพื่อ

กํากับติดตามงานของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหนวยงาน พรอมทั้งยังเปนเวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษา

ราชการแทนอธิการบดี เปนผูมอบเกียรติบัตรใหกับตัวแทนระดับหลักสูตรและตัวแทนระดับคณะ ณ หอง

ประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 โดยเปนผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2562 เพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเปนการสรางแรงจูงใจในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 เพื่อสํารวจความคิดเห็นการกําหนดเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ปการศึกษา 2563 เพื่อมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการหรือกจิกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
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รายการอางอิง 

วิจารณ พานิช, "การจัดการความรู ฉบบันักปฏิบัติ", สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.), 

กรุงเทพฯ, 2551. 

วิจารณ พานิช, "KM วันละคํา จากนักปฏิบัติ KM สู นักปฏิบัติ KM", ฝายโรงพมิพ บริษัท ตถาตา พับลิเคช่ัน 

จํากัด, กรงุเทพฯ, 2549. 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 
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วันพุธท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

--------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
  ๔.๑  มอบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา                

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๔.๒  รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ 
๔.๓  มอบสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับประจําเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม  

  ๔.๔  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๔.๕  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔.๖  มอบเลมรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
       ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   ๔.๗  แจงขอมูลศักยภาพหลักสูตร ทุกคณะ 
๔.๘  แจงโครงการอบรมการสรางความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
๔.๙  มอบเปาหมายแตละตัวบงชี้ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย            

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ ระดับหลักสูตร 
๕.๒  การจัดอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
ระดับคณะและสถาบัน 

   
ระเบียบวาระท่ี ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๖.๑  ผลจากการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีเปนแนว   
       ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
๖.๒  ผลการสาํรวจ ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา              

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
--------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓  
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
  ๔.๑  มอบสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับประจําเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ 
  ๔.๒  มอบเลมเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.๓  มอบเลมเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๔.๔  แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๔.๕  สรุปสํารวจการจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ ระดับหลักสูตร / ระดับคณะและสถาบัน 
๔.๖  แจงโครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน (สําหรับผูไมมีประสบการณ) 
   ๔.๗  แนวปฏิบัติการดําเนินการปดหลักสูตรและการยกเลกิตัวบงชี ้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

๖.๑  สํารวจความคิดเห็นการกําหนดเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปการศึกษา 
๒๕๖๓ 
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