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คํานํา 

 การจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ทําใหงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดวางแผนสําหรับการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ปการศึกษา 2562 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 2561 มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการ ทําใหมหาวิทยาลัยวางแผนสําหรับปการศึกษา 2562 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 

 



5 

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  
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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 2561 งานประกัน

คุณภาพการศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเห็นวา ควรพัฒนาหลักสูตรโดยใชเกณฑ AUN-QA 

2. มีการรวบรวมขอมูล ต้ังแตระดับหลกัสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

และมีการจัดเก็บขอมูล นําผลจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 มาวิเคราะห ทําให

เกิดโครงการเสริมสรางแรงจงูใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการมอบเกียรติบัตร

ใหกับระดับหลกัสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน ดังรปูที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงข้ันตอนในการรวบรวมและวิเคราะหขอมลู 

ระดับหลักสูตร เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2561 ในแตละองคประกอบที่หลักสูตรได

คะแนนสูงสุด โดยเกณฑในการมอบเกียรติบัตรใหกับหลกัสตูร คือ เปนหลักสูตรที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละ

องคประกอบ ถามีหลักสูตรมากกวาหน่ึงหลักสูตรที่ไดคะแนนสูงสุด จะใชเกณฑคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบใน

การมอบเกียรติบัตรใหกับหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  
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ระดับคณะ เปนการวิเคราะหขอมูลของปการศึกษา 2561 โดยเกณฑที่มอบเกียรติบัตรใหกับคณะ คือ 

1. เปนคณะที่ไดคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบที่มีคะแนนสูงสุด และ 2. เปนคณะที่มีการดําเนินงานระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. การกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กําหนดประเด็นตาง ๆ ที่เปนองคความรู  

 กําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ระดับมหาวิทยาลัย  

• เกณฑมาตรฐานคุณภาพ AUN-QA 

ระดับคณะ  

• คณะครุศาสตรคนหาแนวปฏิบัติที่ ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรูดังตอไปน้ี การจัดการความรู 

ดานการวิจัย ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการโดยมีการดําเนินการจัดการความรู ตามที่กําหนดโดย กพร.7 ข้ันตอน 

เรื่องการจัดการความรู ดานวิจัย ดานผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และดานการเรียนการสอน 

• คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดการความรูเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการและ

งานวิจยั โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพิชิตตําแหนงทางวิชาการ

และเขียนวิจัยอยางไรใหไดทุนภายนอก” ข้ึนเมื่อวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หองศรี

เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในการ

เขียนเอกสารฯ และตําราเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และวิทยากรที่มีประสบการณ

การรับทุนภายนอก ทั้งที่เปนผูทรงคุณวุฒิฯ จากตางสถาบัน ตางคณะฯ และรุนพี่ที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการและไดรับทุนวิจัยจากภายนอกของคณะฯ มารวมถายทอดความรู 

เทคนิคตางๆ ในการเขียนผลงานทางวิชาการและเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก 

เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คณะฯ ไดรวบรวมความรูและเทคนิคตางๆจัดทําหนังสือ “เทคนิคการ

พิชิตตําแหนงทางวิชาการและเขียนวิจัยอยางไรใหไดทุนภายนอก” และเผยแพรใหอาจารย

ทั้งคณะ อาจารยตางคณะและตางสถาบันไดนําไปใช และเผยแพรหนาเว็บไซตของคณะฯ 

อาจารยไดนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการไปตอยอดพฒันาผลงานทางวิชาการและ

ขอรับทุนวิจัยจากภายนอก สงผลใหมีอาจารยของคณะฯ ดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

และไดรับทุนวิจัยจากภายนอก 
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• คณะวิทยาการจัดการไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูในเรื่องการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย 

โดยประเด็นในการจัดการความรูครั้งน้ีคือ กลวิธีสอนที่อาจารยไดทดลองใชในหองเรียนแลว

ประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจารยที่เขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยความสนใจ และทางผูจัด

โครงการไดนําเผยแพรผานทาง facebook ของคณะ 

• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังน้ี มีการ

แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 

2562 ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกสาขาวิชาของคณะ มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อ

กําหนดประเด็นความรู เปาหมายของการจดัการความรู ผูมีประสบการณในประเด็นความรูที่

กําหนด และกําหนดการดําเนินงาน  

4. มีการกลั่นกรองความรู โดยที่ทุกครัง้จากการประชุมมีการสรุปประเด็นและสาระตาง ๆ จากการ

ประชุม 

5. สรุปผลและติดตามผล ดูผลทีเ่กิดข้ึนและติดตามกับทกุหนวยงาน 
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สวนที่ 3 

ผลดําเนนิงาน 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล ระดับหลักสูตรและระดับคณะ นําผลจากการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับหลักสูตร มีคะแนนในแตละองคประกอบสูงสุด 
องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต เฉลี่ย ๔.๙๓ คะแนน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
องคประกอบท่ี ๓ นักศึกษา เฉลี่ย ๓.๖๖ คะแนน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย เฉลี่ย ๔ คะแนน 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ย ๔.๒๕ คะแนน  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เฉลี่ย ๔ คะแนน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
ระดับหลักสูตร ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตละคณะ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับคณะ 
คณะครุศาสตร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ

สูงสุด  
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มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษา กํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพ โดยมีการกําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และหนวยงานสงตัวแทนเขามารวมเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2562 มีการประชุมเพื่อ

กํากับติดตามงานของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหนวยงาน พรอมทั้งยังเปนเวทีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา มีระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562  

ณ หองประชุมศรีเจริญ ระเบียบวาระที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู 6.1 ผลจามหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการ

จัดการความรู ทําใหเกิดวางแผนใหความรูกับทุกหนวยงาน เพื่อใหทุกหนวยงานพัฒนาการจัดการความรูให

เปนระบบ ใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาใจและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยที่

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมการจัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2562 มี รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง เปนวิทยากร นอกจากการสนับสนุนทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยแลว  
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14 

 

การจัดความรูภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมสําหรับ

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) 

มีความมุงหวังในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร มี

โครงการตาง ๆ ดังน้ี 

1. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีการจัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสู

มาตรฐานสากลดวย AUN-QA ข้ึนเพื่อใหทุกหลกัสูตรมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑ AUN-QA โดยมีวิทยากร     

ผศ.ดร.นัทธีรัตน พีระพันธ  
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2. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 มีการจัดประชุมซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรงุ

หลักสูตรโดยใชเกณฑ AUN-QA ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 มีรองอธิการบดี ดร.

พรศิริ กองนวล เปนประธานในการประชุม (วาระการประชุม ตัวอยางบันทึกเชิญประชุม ที่ภาคผนวก ก) 

 

3. เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ที่ผานมา คณะกรรมการการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป พ.ศ. 2562 – 2565 โดยทาน ดร.พรศิริ  กองนวล 

รองอธิการบดี เปนประธาน ในการประชุมเพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทําแผนการจัด

การศึกษาฯ ณ หองประชุมศรเีจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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4. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 มีการจัดประชุมซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรโดยใชเกณฑ AUN-QA ครั้งที่ 2/2563 ณ หองนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 โดยมี น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย 

ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนวิทยากร (วาระการประชุม ตัวอยางบันทึกเชิญประชุม ที่ภาคผนวก ข) 

 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมกีารสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสู

มาตรฐานสากลดวย AUN-QA จากทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ค) 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาไดตอนรับ

คณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพ เพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ช้ันพันจาเอก พรรคพิเศษ เหลาดุริยางค จาก

โรงเรียนดุริยางค กองดุริยางค ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษา

ราชการแทนอธิการบดี เปนผูกลาวตอนรับและมอบของที่ระลึก ในครั้งน้ีมีรองอธิการบดี ดร.พรศิริ กองนวล 

เปนประธานในการแลกเปลี่ยนการพัฒนางานทั้งในดานระบบ กลไก ดานบุคลากรและมีการใชการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนฐานในการพัฒนางานทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม

นพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 

 

มหาวิทยาลยัมีการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี  

 มหาวิทยาลัยมีการนําผลจากการประเมินระดับหลกัสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2561 มาจัดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนํามาเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เปนวาระที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู วาระที่ 6.1 ผลจากการ

ประเมินระดับหลกัสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2561 
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีทาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง รักษา
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ราชการแทนอธิการบดี เปนผูมอบเกียรติบัตรใหกับตัวแทนระดับหลักสูตรและตัวแทนระดับคณะ ณ หอง

ประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 โดยเปนผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

2561 เพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเปนการสรางแรงจูงใจในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รูปแบบของ AUN-QA  

การสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) 

การประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนกลไกหน่ึงที่ นํามาใชเปนกลไกในการตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ไดกําหนดเอาไวในระดับอาเซียน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันได

ดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality 

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

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนน้ันจะเปนการประเมินเพื่อรองรับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

 นําเสนอเกณฑ AUN-QA สามารถใชในระดับหลกัสูตร โดยที่มหาวิทยาลัยขนาดใหญสวนใหญมีการนํา

เกณฑ AUN-QA มาใช ดวยมีเกณฑมีทัง้หมด 11 ขอ โดยที่แตละหลักสูตรสามารถตรวจสอบไดดวยตนเองทั้ง 

11 ขอเพื่อใหไดทราบคุณภาพของแตละหลักสูตรไดดวยตนเอง หลกัสูตรนาจะลองตรวจสอบคุณภาพของแต

ละหลักสูตรเพื่อไดทราบคุณภาพของแตละหลักสูตร และยังเปนความทาทายในการพฒันาตอไป 

ผลที่ไดจากการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี ปการศกึษา 2562 

1. ทุกหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญในเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

2. มีความต้ังใจทําการประกันคุณภาพการศึกษา  
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3. มีแนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน ในการปฏิบัติ และเปนการสรางระบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาตอไป 

4. สรุปสาระจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรุปสาระสําคัญจากการประชุม 
   
  สาระสําคัญจากการประชุมซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดย
ใชเกณฑ AUN-QA ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 มี
รายละเอียดดังน้ี  
  1. มอบคูมือเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบของ AUN-QA 
  2. แจงหลักสูตรที่ตองเตรียมปรบัปรุงหลักสูตร 
  3. หลักสูตรนํารอง 
 

คณะ หลักสูตร 
คณะครุศาสตร หลักสูตรสงัคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 
 
  4. ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากลดวย AUN-QA 
   - มีตัวอยางในการเขียน 
   - มีการอบรมการเขียน 
   - ไปศึกษาดูงาน  
   - ตัวอยางเลมหลักสูตรที่ผานการประเมินแลว  
   - จัดโครงการผูประเมิน AUN-QA 
  5. ขอคําถาม 
   - การประเมินดวยเกณฑ AUN-QA ในปแรกประเมิน ๕ องคประกอบไดหรือไม 
   - การตรวจดวย AUN-QA ถาในปแรกยังไมผาน หลกัสูตรยังไดรับการรับรองหรือไม 
   - เมื่อใชเกณฑ คปภ. ในการประเมินหลักสูตรยังสามารถไดรบัการเผยแพรเปน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) ไดหรือไม 
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุม 
   
  สาระสําคัญจากการประชุมซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดย
ใชเกณฑ AUN-QA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี  

 

- การออกแบบหลักสูตรทีท่ันสมัยสามารถดูจากสาระสําคัญใน มคอ.3 ได 

- การรายงานผลการประเมินตนเองไมวาเปนเกณฑใดตองรายงานผานระบบ CHE QA Online โดยที่

ตองรายงานทุกหลักสูตรพรอมกัน 

- AUN-QA เนนความสําคัญของผลลพัธ outcome เปนหลกั โดยที่อาจารยตองมีวิธีการจัดการเรียน

การสอนทีส่อดคลอง ทั้งการประเมินผูเรียนก็ตองสอดคลองกับที่กําหนดไว เปนการประกันการบวนการผลิต 

ถาไดคะแนนถึง 6 คะแนน ก็ถือวา Expert  

- การรบัฟงผูมีสวนไดสวนเสีย ทราบความคาดหวังของผูเรียน โดยนับมาปรับกบัหลักสูตร และพัฒนา

อาจารยสูความเปนมืออาชีพตอไป 

- การประชาสมัพันธหลักสูตรสามารถนําผลลัพธที่ชัดเจน เชน การจางงาน 100% หรอืการมฐีาน

เงินเดือนต้ังแต 18,000 บาท – 60,000 บาท มาเปนสวนหน่ึงของการประชาสัมพันธ โดยการนําสถิติยอนหลงั

อยางนอย 5 ปมาบอกเปนสถิติ  

- การประเมินดวย AUN-QA ในปแรกตองประเมินใหครบทัง้ 11 องคประกอบไมสามารถประเมินบาง

องคประกอบได 

- สภามหาวิทยาลัยเมื่ออนุมัติหลกัสูตรแลว แจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สามารถเปดรับนักศึกษาได 

- หนาเลมที่แจงวาเริ่มใชในปใด ตองเริ่มในปน้ัน เชนหลักสูตรปรับปรุง ใชป 2564 เริ่มประเมิน

หลักสูตรในป 2564 เชนกัน 

- มคอ. 3-7 ยกเลิกแบบฟอรมการรายงาน แตยังตองรายงานตอไป  

- TQR กับการรับรองมาตรฐานเปนเรื่องเดียวกัน ข้ึนกับวาทางมหาวิทยาลัยตองการใหใครรบัรอง 

ตองดําเนินการตามเกณฑน้ัน 

- ตัวอยางหลักสูตรบัณฑิตพันธใหม เปนการประเมินเนนผลลัพธที่ผูเรียน 
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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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ระเบียบวาระการประชุม  
ซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใชเกณฑ AUN-QA    

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 
วันพุธท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
--------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
  ๒.๑  มอบคูมือเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบของ AUN-QA 
  ๒.๒  แจงหลักสูตรท่ีตองเตรียมปรับปรุงหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑  การขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากลดวย AUN-QA 
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ระเบียบวาระการประชุม  
ซักซอมความเขาใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใชเกณฑ AUN-QA    

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมนพมาศ อาคาร ๓ ชั้น ๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
--------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ถามตอบ 
  ถามตอบเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรโดยมี นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (รักษาการที่

ปรึกษาดานมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) เปนวิทยากร 
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