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คํานํา 

 การจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ทําใหงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดวางแผนสําหรับการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ปการศึกษา 2561 โดยรวบรวมองคความรูตาง ๆ ท้ังจากตัวบุคคลและเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือให

ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีความรู เพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหทุกหนวยงานเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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สวนที่ 1 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐาน ขอท่ี 5 การกํากับ

ติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ ปการศึกษา 

2560 มหาวิทยาลัยไมไดมีการดําเนินการ ทําใหมหาวิทยาลัยวางแผนสําหรับปการศึกษา 2561 การกํากับ

ติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนสงเสริมใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  

 

ทฤษฎีท่ีใชในการจัดการความรู 

 ปลาทูโมเดล (Tuna model)  

 การจัดการความรูโดยใชปลาทูโมเดลเปนแนวคิดของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด จากสถาบันสงเสริมการ

จัดการความรูเพ่ือสังคม (สคศ.) โดยไดเปรียบเทียบองคประกอบหลักของการจัดการความรูกับปลา ซ่ึงมี

องคประกอบ 3 สวนคือ  

1. สวนหัวปลา เปรียบไดกับ (Knowledge Vision: KV) หมายถึง สวนท่ีเปนวิสัยทัศน หรือทิศทาง

ของการจัดการความรู กอนลงมือทํา KM จะตองกําหนดวิสัยทัศนวา KM เพ่ืออะไร หรือจะมุงหนาไปทางไหน 

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

ท่ีสุดสําหรับการจัดการความรูเพราะโดยท่ัวไปคนมักคิดวา ผูมีความรูคือผูท่ีมีอํานาจ ถาตองถายทอดความรู

ใหแกผูอ่ืนก็จะรูสึกไมม่ันคง ไมมีอํานาจ อาจโดนคนอ่ืนแยงตําแหนง แยงหนาท่ีการงาน ดังนั้น ในการจัดการ

ความรูในสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงมุงหวังจัดการใหเกิดเหตุปจจัย และสิ่งแวดลอมท่ีจะสงเสริมใหคน

ตระหนัก และพรอมท่ีจะแบงปนและเรียนรูรวมกัน 

3. สวน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) คือ ความรูท่ีถูกจัดเก็บอยูในคลังความรู โดยความรูท่ี

ถูกจัดเก็บตองเปนความรูท่ีจําเปน มีความสําคัญ และสอดคลองกับเปาหมายในการจัดการความรูจะไมจัดเก็บ

ความรูท่ีนอกเหนือจากนั้นในคลังความรูนี้ โดยจะตองมีการวางระบบในการจัดเก็บ มีการจัดหมวดหมู รวมถึงมี

ระบบท่ีทําใหผูใชสามารถสืบคน และคนคืนไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงตองอาศัยการสนับสนุนของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงความรูท่ีจัดเก็บไวไดทุกท่ี ทุกเวลา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งอินเตอรเน็ต ท่ีทําหนาท่ีเปนพ้ืนท่ีเสมือน ใหคนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดงายข้ึน รวมถึงตองมีการ 
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ตรวจสอบ ปรับปรุงใหความรูท่ีถูกจัดเก็บในคลัง ความรูมีความถูกตอง ทันสมัยอยูเสมอ และท่ีสําคัญ

ความรูท่ีถูกจัดเก็บตองถูกกํากับดวยบริบทของเรื่องทุกครั้ง พรอมกันนี้ควรมีการระบุถึงแหลงขอมูล ซ่ึงไดแก 

ผูใหขอมูล และขอมูลสําหรับการติดตอ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงถึงการแบงข้ันตอนการจัดการความรู 

การจัดการความรูตามแนวทางสํานักงาน ก.พ.ร. ประกอบดวย กระบวนการจัดการความรู 7 

ข้ันตอน  

 กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูภายใน

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การบงช้ีความรู เปนการระบุเก่ียวกับความรูท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองมี ตองใช เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร ไดแก ความรูอะไรบาง ความรูอะไรท่ีมีอยูแลว อยูในรูปแบบใด อยู

ท่ีใคร 

2) การสรางและแสวงหาความรู เปนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรู

เดิม แยกความรูท่ีใชไมไดแลวออกไป มีหลายแนวทาง เชน ใช SECI model นําบุคลากรท่ีมีความรูและ

ประสบการณตางกันมาประชุม/ทํางานรวมกัน จางคนท่ีมีความรูมาทํางานในมหาวิทยาลัย จางท่ีปรึกษา 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู แบงชนิด ประเภท เชน กฎ ระเบียบ 

ข้ันตอนการทํางาน ฯลฯ กําหนดวิธีการจัดเก็บและคนคืน เพ่ือใหสืบคน เรียกคืน และนาไปใชไดสะดวก 

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู เปนการกลั่นกรองความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย ใชงานได

ของความรู ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
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5) การเขาถึงความรู เปนการทาใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู เปนการนําความรูท่ีไดจากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ 

เทคนิคการทํางาน เทคนิคการแกปญหา หรือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน สําหรับความรูท่ีชัดแจง Explicit 

Knowledge อาจจัดทําเปน เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนความรูท่ีฝงในตัวคน Tacit 

Knowledge อาจจัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบ

พ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว (ผูเชี่ยวชาญจากท่ีหนึ่งไปปฏิบัติงานในอีกท่ีหนึ่ง) เวทีแลกเปลี่ยนความรู 

เปนตน 

7) การเรียนรู เปนการนําความรูท่ีไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนหรือสืบคนไปใชประโยชนในการ

ทํางาน แลวเกิดความรูใหมนํามาเขาระบบจัดเก็บหรือแบงปนแลกเปลี่ยน ก็จะไดองคความรูใหมใหใช

ประโยชนตอไปไดเรื่อยๆ ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากวงจร “สราง

องคความรู-->นําความรูไปใช-->เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม” และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงกระบวนการจัดการความรู 

 

การถายทอดองคความรู หรือ Knowledge Transfer : KT 

สวนสําคัญของข้ันตอนหนึ่งของการจัดการความรูคือ การถายทอดองคความรู หรือ Knowledge 

Transfer เปนการเรียกกระบวนการแบงปนความรูถูกถายทอดจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคน กลุมหนึ่งไปยังอีกกลุม 
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หรือจะเปนจากองคกรหนึ่งไปยังอีกองคกร กลาวคือเปนการถายทอดความรูจากผูรูไปยังผูท่ีตองการความรู 

หรือการไดมาซ่ึงความรูของผูท่ีตองการความรู 

Knowledge Transfer เปนเหมือนการพิสูจนอยางหนึ่งการของการทํางานรวมกันของคนในองคกร ท่ี

รวมกันถายทอดความรูของสมาชิก ในทุกๆ ระดับ ซ่ึงในแตละระดับจะมีความรู ความสามารถ หรือขอมูลท่ี

แตกตางกันออกไป แตในทุกๆ ระดับตางก็มีความสําคัญมากๆ สําหรับการพัฒนาองคกร ซ่ึงการถายทอด 

ความรูจะทําใหผูปฏิบัติยอมรับในการทํางานรวมกันอยางไมมีขอแม หรือเก็บความรูเอาไวแตเพียงผูเดียว สงผล

ใหองคกรสามารถท่ีจะพัฒนาไดมากข้ึน กวาการทํางานแบบตางคนตางทํา ซ่ึงปจจัยในการเกิดการถายทอด

องคความรูนั้นนอกจากระบบสารสนเทศท่ีมาอํานวยความสะดวกแลว องคกรเองจะตองมีการกําหนด 

preconditions หรือ เง่ือนไขตองมีมากอน ซ่ึงเง่ือนไขนี้จะมีประโยชนตอองคกรดังนี้ 

Preconditions ท่ีชวยสงเสริม Knowledge Transfer 

พฤติกรรมการบริหารท่ีเอ้ือตอการแบงปนความรูในหมูสมาชิกองคกร หมายความวาองคกรจะตองมี

ความจริงจังตออกระบวนการ Knowledge Transfer เชน การสรางคานิยมจากรุนสูรุน การสนับสนุนตาง ๆ 

และดูแลใหความรูอยางสมํ่าเสมอ บอกถึงขอดีและประโยชนของ Knowledge Transfer เพ่ือใหบุคลากรเกิด

ความตระหนัก ท่ีสําคัญคือ ตัวอยางท่ีดีมีคามากกวาคําสอน ผูบริหารระดับสูงขององคกร จะตองเปนตัวอยางท่ี

ดีใหแกลูกนอง ตองมีหาเวลาท่ีจะเดินเขาไปหาลูกนองเพ่ือสอบถามความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูกัน 

ทัศนคติของความใสใจและความไววางใจในหมูสมาชิกองคกร เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหสมาชิกใน

องคกรเกิดความไววางใจกัน มีความสนใจในมุมความคิดเห็นท่ีแตกตางกันของผูอ่ืน คือองคกรจะตองสราง

คานิยมเก่ียวกับการปฏิบัติตางๆ โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกดวย และคานิยมนี้จะตองไดรับการ

ยอมรับพรอมท้ังมีการถายทอดใหรูโดยท่ัวกัน ตัวอยางเชน คานิยมของการยอมรับความผิดพลาด ซ่ึงเม่ือมี

สมาชิกในองคกรคนใดคนหนึ่ง เกิดความผิดพลาดในการทํางาน สมาชิกในองคกรคนอ่ืนๆ จะตองยื่นมือให

ความชวยเหลือ ไมซํ้าเติม และชวยกันคิดแกปญหา 

โครงสรางท่ีสงเสริมการแบงปนความรู หมายความวา องคกรจะตองมีการสรางโครงสรางท่ีเอ้ือตอ

การถายทอดองคความรู เชน การลดระยะหางระหวางผูบริหารกับลูกนอง การสื่อสารแบบท่ีไมตองเปน

ทางการมากนัก ชวยใหสมาชิกในองคกรเขาถึงผูบริหารไดงายข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนความรูไปแบบไมรูตัว 

การใหรางวัลและผลตอบแทนสําหรับสงเสริมการแบงปนความรู เปนการใหรางวัลแกผูท่ีปฏิบัติการ

ถายทอดความรูไดดี เพ่ือเปนกําลังใจ พรอมท้ังเปนตัวอยางท่ีดีใหแกสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในองคกรดวย 

โดยท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการถายทอดองคความรู ทําใหเกิดกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมท้ังมีการสงเสริมการแบงปนความรูในหมูสมาชิกของมหาวิทยาลัย จึงทําใหเกิด

ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการคํานึงถึงการใหรางวัลทําใหเกิดโครงการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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สวนที่ 2 

การดําเนินการ 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดนําท้ัง ปลาทูโมเดล (Tuna model) การ

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

ปรับใชเปนวิธีการดําเนินงาน แบงเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การกําหนดเปาหมาย ตองการมีความรูเรื่องอะไร 

2. การรวบรวมขอมูล สําหรับเรื่องท่ีนํามาจัดการความรู / แลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. การกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนองคความรู 

4. การกลั่นกรองความรู นําความรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนมากลั่นกรองรวมกัน 

5. สรุปผลและติดตามผล ดูผลท่ีเกิดข้ึนและติดตามกับทุกหนวยงาน 

 

การดําเนินงานของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีดังนี้ 

1. การกําหนดเปาหมาย ตองการมีความรูเรื่องอะไรเพ่ิมเติม จากปการศึกษา 2560 งานประกัน

คุณภาพการศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเห็นวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน

เก่ียวกับเกณฑตัวชี้วัด ทําใหเกิดการจัดการความรูเรื่องเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. มีการรวบรวมขอมูล ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

และมีการจัดเก็บขอมูล นําผลจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 มาวิเคราะห ทําให

เกิดโครงการเสริมสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการมอบเกียรติบัตร

ใหกับระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน ดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แสดงข้ันตอนในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

ระดับหลักสูตร เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2560 ในแตละองคประกอบท่ีหลักสูตรได

คะแนนสูงสุด โดยเกณฑในการมอบเกียรติบัตรใหกับหลักสูตร คือ เปนหลักสูตรท่ีไดคะแนนสูงสุดในแตละ

องคประกอบ ถามีหลักสูตรมากกวาหนึ่งหลักสูตรท่ีไดคะแนนสูงสุด จะใชเกณฑคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบใน

การมอบเกียรติบัตรใหกับหลักสูตรท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด  
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ระดับคณะ เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2560 โดยเกณฑท่ีมอบเกียรติบัตรใหกับคณะ คือ 

1. เปนคณะท่ีไดคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบท่ีมีคะแนนสูงสุด และ 2. เปนคณะท่ีมีการดําเนินงานระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ระดับหนวยงาน เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2560 โดยเกณฑท่ีมอบเกียรติบัตรใหกับ

หลักสูตร คือ เปนหนวยงานท่ีมีการพัฒนาตัวบงชี้ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

3. การกําหนดการแลกเปล่ียนเรียนรู กําหนดประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนองคความรู  

 กําหนดการแลกเปล่ียนเรียนรู  

ระดับมหาวิทยาลัย  

• เกณฑ EdPEx  

• เกณฑมาตรฐานคุณภาพ AUN-QA 

ระดับคณะ  

• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง “การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

• คณะครุศาสตร เรื่อง “การวางแผนและเตรียมรายการหลักฐานในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน” 

ระดับหนวยงาน 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง พัฒนาเกณฑของหนวยงานสนับสนุน 

ระดับหลักสูตร 

• หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร แลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอเรื่อง

องคประกอบท่ี  3 นักศึกษา 

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว คณะวิทยาการ

จัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอเรื่ององคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

การเชิญตัวแทนมาแลกเปล่ียนเรียนรูไดกําหนดการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยการเพ่ิมเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา มีหัวขอกิจกรรม ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 

กิจกรรม 
1. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2562 ระเบียนวาระ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกณฑ EdPEx 
               

 
รูปท่ี 4 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2562 ระเบียนวาระ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกณฑมาตรฐานคุณภาพ AUN-QA 
3. การประชุมวิพากษและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
สนับสนุน   

                 
รูปท่ี 6 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรม 
4. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3/2562 ระเบียนวาระ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหเกณฑตัวบงชี้กับรายการหลักฐานในการประเมินตนเองระดับคณะ 
เพ่ือใหทุกคณะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดการความรูในระดับคณะรวมกัน 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
5. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4/2562 ระเบียนวาระ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดการความรูในระดับหลักสูตรรวมกัน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว (คณะวิทยาการจัดการ) 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร (คณะครุศาสตร) องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 

 
รูปท่ี 8 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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กิจกรรม 
6. สรุปผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2561 
7. การมอบประกาศนียบัตรในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมอบใหระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับหนวยงาน เพ่ือสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเปนสราง
แรงจูงใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

4. มีการกล่ันกรองความรู โดยท่ีทุกครั้งจากการประชุมมีการนําความรูโดยเลือกแนวปฏิบัติท่ีดีมา

จัดเก็บเปนเอกสารและนําขอมูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนนักปฏิบัติ โดยท่ีทุกคนสามารถเขามาแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน ดังตัวอยางรูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 9 แสดงถึงการนําขอมูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนนักปฏิบัติ 

5. สรุปผลและติดตามผล ดูผลท่ีเกิดข้ึนและติดตามกับทุกหนวยงาน 
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สวนที่ 3 

ผลดําเนินงาน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

และมีการจัดเก็บขอมูล นําผลจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560  

ระดับหลักสูตร มีคะแนนในแตละองคประกอบสูงสุด 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย และ องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ 

 

ระดับคณะ 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะสูงสุด 
2. คณะครุศาสตร มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการดําเนินงานระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
ระดับหนวยงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนหนวยงานท่ีมี
การพัฒนาตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ดังนี้  
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ผลที่ไดจากการจัดการความรู 

ผลที่ไดจากการจัดการความรู ระดับหลักสูตร สามารถสรุปเปนประเด็นดังรูป ดังนี้  

 

รูปท่ี 10 แสดงประเด็นตาง ๆ ในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร คณะครศุาสตร แลกเปล่ียนเรียนรู หัวขอเรื่ององคประกอบท่ี  

3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

มีกลไกการรับนักศึกษาอธิบายถึงการดําเนินงานการรับนักศึกษา ตั้งแตการเตรียมตัว การปรับปรุง

ของหลักสูตร โดยตองมีหลักฐานท่ีชัดเจน เชน แผนรับนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

มีกลไกในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา เนนไปท่ีการใหคําปรึกษา การจัดอาจารยเปนท่ีปรึกษา 

อาจารยชวยติดตามนักศึกษาระหวางเทอม หลักสูตรมีการจัดทําแบบประเมิน และมีผลประเมินเพ่ือนํามา

ปรับปรุง 

มีกิจกรรมใหนักศึกษาอยางหลากหลายท้ังการอบรมใหความรู เชน การอบรมสําหรับการสอบ DRU 

Test 

มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม สรุปผลจากกิจกรรม แลวนํามาปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

มีความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับสูง นักศึกษาในแตละรุนมีอัตราคงอยูในระดับสูง และมี

ภาวะการมีงานทําตรงกับสาขาท่ีจบมากกวารอยละ 70 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู หัวขอเรื่ององคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   

หลักสูตรมีการประชุมเก่ียวกับแตละรายวิชา มีการวางแผนรวมกันในการซ้ืออุปกรณฝกในแตละเทอม 

รายวิชามีการบูรณาการกับหลายวิชาอ่ืน ๆ ท้ังสนับสนุนนักศึกษาไปประกวดแขงขัน มีการเลือก

หนังสือท่ีเก่ียวของใหกับนักศึกษาไวในหองสมุดเพ่ือใหนักศึกษาไปคนควาในหองสมุด 

รายวิชาท่ีมีการฝก มีหองปฏิบัติการ (ตึกอุตสาหกรรมบริการ) การจดัการเรียนการสอนมีการปรับปรุง

จากการประเมิน โดยท่ีในการประชุมอาจารยในสาขา ชวยกันวางแผนการเตรียมการเรียนการสอน เชน การ

ฝกปูเตียง ถาจํานวนหองนอยอาจตองใชเวลาหลายสัปดาห แตถาไปฝกท่ีโรงแรมสามารถดําเนินการไดพรอม

กัน 

หองปฏิบัติการมีความสะดวกในการฝกปฏิบัติ ท้ังมีวัสดุฝกท่ีครบถวน โดยท่ีฝงสมุทรปราการสามารถ

เห็นภาพไดชัดเจน 

มีการวางแผนรวมกัน นําไปปฏิบัติ ประเมิน และนําขอมูลมาปรับปรุง ครบถวนตามกระบวนการ P-D-

C-A ท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 
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ผลที่ไดจากการจัดการความรู ระดับคณะ 

ผลที่ไดจากการจัดการความรู ระดับคณะ สามารถสรุปเปนประเด็นดังรูป ดงันี้ 

 

รูปท่ี 11 แสดงประเด็นตาง ๆ ในระดับคณะ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง “การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา” 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนักศึกษาท่ีนอยกวาคณะอ่ืน ๆ จึงทําให

องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการวิพากษ โดย

นําเกณฑมาดูวาตองทําอยางไรบาง ถึงจะไดเปาหมายท่ี 5 คะแนน โดยท่ีดูถึงองคประกอบท่ีสามารถทําไดงาย

กวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเตรียมความ

พรอม มีท้ังการวิพากษ และการตรวจสอบขอมูล 
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การเลือกกรรมการก็มีสวนสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา ตองพิจารณาคณะกรรมการท่ีเขาใจ
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะมีการนําผลการประเมินในปท่ีผานมาวิเคราะห รวมถึงการรวมมือท้ังจาก
สายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ 

รายการหลักฐานท่ีถูกตอง ตองมีการกํากับดูแล ท้ังการตรวจสอบรายการหลักฐานระดับหลักสูตรให

ถูกตองมากอนเพราะบางสวนของสาขาตองนํารายการหลักฐานมาเปนสวนหนึ่งของคณะ   

 การเพ่ิมข้ึนของ ผศ. คณะมีการจัดทําโครงการรองรับเพ่ือใหอาจารยสามารถมีตําแหนงทางวิชาการ 

............. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการวางแผนท่ีดี ทําใหหลักสูตรทําคะแนนไดดี สงผลตอคณะ 

คณะครุศาสตร เรื่อง “การวางแผนและเตรียมรายการหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน” 

คณะครุศาสตรมีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือใหงานเสร็จตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยท่ีคณะจะทํา

กําหนดปฏิทินใหกอนมหาวิทยาลัยทําใหดําเนินการไดตามกําหนด 

มีการตรวจสอบรายการหลักฐานใหครบถวน โดยท่ีจัดเก็บเอกสารใสตูหามเคลื่อนยาย 

มีอาจารยผูใหญคอยเปนพ่ีเลี้ยง ทําใหมีการพูดคุยอยางตอเนื่อง ตั้งแตการประชุมท้ังคณะ และยังเพ่ิม

การประชุมในองคประกอบยอย ๆ นอกจากนี้ยัง group line ท่ีใชแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะอ่ืน ๆ 

เม่ือคณะกรรมการไดเสนอแนะอะไร คณะก็จะชวยกันวางแผนเพ่ือพัฒนา โดยท่ีท้ังคณะใหความ

รวมมือกัน 

คณะมีการวางแผนหลังจบปการศึกษา เพ่ือปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป โดยท่ีระหวางการดําเนินการ

มีการปรึกษากันในทุกข้ันตอน และมีการตรวจสอบเพ่ือเตรียมนําไปปรับปรุง (P-D-C-A) 
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ผลที่ไดจากการจัดการความรูเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา                             

ของหนวยงานสนับสนุน 

   ผลที่ไดจากการจัดการความรู ระดับหนวยงาน สามารถสรุปเปนประเด็นดังรูป ดังนี ้

 

รูปท่ี 12 แสดงประเด็นตาง ๆ ในระดับหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง พัฒนาเกณฑของหนวยงานสนับสนุน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูรับผิดชอบองคประกอบท่ี 2 การวิจัย ในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

การตรวจประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุนมีตัวบงชี้บางองคประกอบท่ียังไมสอดรับกับระดับ

มหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรวมกันวิเคราะหเกณฑของหนวยงานสนับสนุนและเห็นวาควรตองเพ่ิม

เกณฑตัวบงชี้ เพ่ือใหสอดรับกับภารกิจการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาท้ังของระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาตัวบงชี้ใหสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน มีข้ันตอนดังนี้ 1. ศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้

ของหนวยงานสนับสนุนเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2. วิเคราะหภารกิจของหนวยงานให

สอดคลองกับองคประกอบวิจัย การพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัย 3. พัฒนาตัวบงชี้ เกณฑ การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ 4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนามีข้ันตอนดังนี้  

1. ประชุมบุคลากรและผูบริหาร เพ่ือวิพากษและพัฒนาตัวบงชี้ ท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

และจัดทําแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพ 

2. จัดทําและวิพากษคูมือการประกันคุณภาพ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา รวมท้ังจัดการวิพากษคูมือฯ และกําหนด ผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลและหลักฐาน 

3. รวบรวมขอมูลและหลักฐาน ติดตามผูกํากับดูแลและผูจัดเก็บขอมูลและหลักฐานตามองคประกอบ

และตัวบงชี้เพ่ือจัดทําเลม การประเมินตนเอง 

4. จัดทําและวิพากษเลมการประเมินตนเอง วิพากษรายละเอียดและตรวจสอบขอมูล เตรียมหลักฐาน

ใหสอดคลองกับระยะเวลา ในการตรวจประเมิน 

5. ตรวจประเมินตนเอง เรียนเชิญคณะกรรมการ เตรียมความพรอมและ ตรวจหลักฐานในการ

ประเมิน และรับการตรวจประเมินจากกรรมการ 

6. สงผลการประเมินและหลักฐาน สงเลมรายงานผลการประเมินตนเองระดับหนวยงานและผลการ

ประเมินการศึกษาภายใน 

ผลที่ไดจากการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย 

 

รูปท่ี 13 ระดับมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑ EdPEx 

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence – EdPEx) ใชเกณฑแบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ใชกับระดับมหาวิทยาลัย

และระดับคณะ เกณฑจะตั้งคําถามใหมหาวิทยาลัยพิจารณา วาไดทําสิ่งเหลานี้แลวหรือไม 

- มีการดําเนินงานท่ีเปนระบบหรือไม 

- นําระบบไปใชอยางจริงจัง สมํ่าเสมอ และท่ัวถึงหรือไม 

- ติดตาม ประเมินผล เพ่ือพัฒนาระบบใหดีข้ึนหรือไม 

- ผลการปรับปรุง สงผลตอการบรรลุเปาหมายและทิศทาง ท่ีมุงหวังหรือไม 

- ผลลัพธของการปรับปรุง สรางความยั่งยืนไดหรือไม 

การประเมิน แบงออกเปน 2 สวน คือ 1. ประเมินกระบวนการ (มีแนวทางท่ีเปนระบบ มีการถายทอด

เพ่ือนําไปปฏิบัติ มีการเรียนรู มีการบูรณาการ) 2. ประเมินผลลัพธ (แนวโนม การเปรยีบเทียบ การบูรณาการ)

คะแนนในแตละหมวด (รวม 1,000 คะแนน) แบงเปน 7 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การนําองคการ 120 คะแนน   หมวด 2 กลยุทธ 85 คะแนน 

หมวด 3 ลูกคา 85 คะแนน  หมวด 4 การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู 90 คะแนน 

หมวด 5 บุคลากร 85 คะแนน หมวด 6 ระบบปฏิบัตกิาร 85 คะแนน 

หมวด 7 ผลลัพธ 450 คะแนน 

 

รูปแบบของ AUN-QA  

การสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) 

การประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนกลไกหนึ่งท่ีนํามาใชเปนกลไกในการตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดกําหนดเอาไวในระดับอาเซียน ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษานั้นได

ดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN-QA) และ The ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนนั้นจะเปนการประเมินเพ่ือรองรับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทานั้น 
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 นําเสนอเกณฑ AUN-QA สามารถใชในระดับหลักสูตร โดยท่ีมหาวิทยาลัยขนาดใหญสวนใหญมีการนํา

เกณฑ AUN-QA มาใช ดวยมีเกณฑมีท้ังหมด 11 ขอ โดยท่ีแตละหลักสูตรสามารถตรวจสอบไดดวยตนเองท้ัง 

11 ขอเพ่ือใหไดทราบคุณภาพของแตละหลักสูตรไดดวยตนเอง หลักสูตรนาจะลองตรวจสอบคุณภาพของแต

ละหลักสูตรเพ่ือไดทราบคุณภาพของแตละหลักสูตร และยังเปนความทาทายในการพัฒนาตอไป 

 

ผลที่ไดจากการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2561 

1. ทุกหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญในเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

2. มีความตั้งใจทําการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. มีแนวปฏิบัติท่ีดีระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน ในการปฏิบัติ และเปนการสรางระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

4. ระดับหนวยงานสามารถพัฒนาตัวบงชี้ท่ีตรงกับพันธกิจของหนวยงาน 

5. สาระจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถติดตามไดจากชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice 

- CoP) ทําใหบุคลากรเขาถึงสาระไดงายยิ่งข้ึน 
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รายการอางอิง 

วิจารณ พานิช, "การจัดการความรู ฉบับนักปฏิบัติ", สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.), 

กรุงเทพฯ, 2551. 

วิจารณ พานิช, "KM วันละคํา จากนักปฏิบัติ KM สู นักปฏบิัติ KM", ฝายโรงพิมพ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น 

จํากัด, กรุงเทพฯ, 2549. 
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ชุมชนนักปฏิบัติ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) คือ กลุมของคนซึ่งมาแลกเปล่ียน

ความรู ปญหา หรือความสนใจในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง และเรียนรูวิธีการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหรือ

ทําใหดีขึ้นกวาเดิม เปนการแลกเปล่ียน และสรางทักษะ สรางความรู และความเชี่ยวชาญให

เกิดขึ้นในกลุม บอยคร้ังท่ีเนนในการแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best practices)  

งานประกันคุณภาพการศึกษาไดมีชุมชนนักปฏิบัติผาน group บน facebook ท่ีสามารถ

ใหทุกคน แลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด แสดงความคิดเห็นและสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ

ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับ

มหาวิทยาลัย  

 

สามารถ Join Group ที่ QA DRU : CoP  ดัง Link :  

https://goo.gl/FEbSgL 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/FEbSgL
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ตัวอยาง บันทึกขอความเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
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