
ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย 

  

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  

3 มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรู อ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)  

  

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง  

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  5 ขอ   เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  5 ขอ   เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี :  5 ขอ    ผลการดําเนินงาน :  บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป :  5 ขอ    เกณฑการประเมิน :  5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ี 
  1. มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยมีคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางาน
จัดการความรู คําสั่งเลขที่ 199/2553 ลว. 18 กรกฎาคม 2553 [มธร.7.2-1(1)] โดยมีตัวแทนจากคณะ
วิชา และหนวยงาน เขารวมเปนคณะทํางานดานการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
รับทราบนโยบายในดานการจัดการความรูจากผูบริหารระดับสูง แลวนํามากําหนดเปนแนวทางในการ



ดําเนินงานการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัย และขยายผลตอมาจนถึงในระดับคณะวิชา และ
หนวยงาน ในระดับคณะวิชาไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู เพ่ือดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูในระดับคณะวิชา ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี มีการดําเนินงานใน 2 ระดับคือ  

1) ในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะทํางานการจัดการความรู ซ่ึงการจัดโครงการ และ
กิจกรรม จะมีคณะวิชา และหนวยงานสงบุคลากรเขารวมดวยเสมอ 

2) ในระดับคณะวิชา จะมีคณะอนุกรรมการดานการจัดการความรู หรือคณะกรรมการ
จัดการความรูของคณะวิชา ดําเนินโครงการและกิจการที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของคณะวิชาเองดวย 

       ในการดําเนินงานดานจัดการความรูทั้ง 2 ระดับน้ี ก็ไดมีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูใหสอดคลองกับ 

1) แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยทั้งดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
2) นโยบายเรงดวนของฝายบริหาร 
3) การแกไขจุดออนของการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ

โครงการที่รองรับกับการบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะหความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของคณะทํางานจัดการความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยาง
ยั่งยืน และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ซ่ึงสรุปออกมาในรูปของแผนปฏิบัติการ การจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัย ประจําป 2555 [มธร.7.2-1(2-3)]  

สําหรับการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรูของคณะทํางานจัดการความรู
ในป 2555 ซ่ึงปรากฏในแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดดังน้ีคือ 
 

โครงการ ประเด็นความรูที่กําหนด เปาหมายของการจัดการความรู 
1. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู
การจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนแบบ    
สหกิจศึกษา ซ่ึงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

เพ่ือใหคณะวชิาสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
ได ซ่ึงจะทําใหคณะวิชาตางๆ
สามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑติ 
และบัณฑติของมหาวิทยาลัย
สามารถหางานทําไดรวดเรว็  

2. โครงการระดมสมองเรื่องการ
แนะแนวการศึกษา 

แนวปฏิบตัิทีดี่ในการแนะแนว
การศึกษาตอของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

เพ่ือใหไดองคความรูที่กี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษา   
เพ่ือใหแนวปฏิบัตทิี่ดีในเรือ่ง
การแนะแนวการศึกษา 



โครงการ ประเด็นความรูที่กําหนด เปาหมายของการจัดการความรู 
เพ่ือปรับปรุงงานดานการแนะ
แนวของมหาวิทยาลัย 

3. โครงการเตรียมความพรอม
จัดทําแผนปฏิบัติการ 

แนวปฏิบตัิทีดี่ในการจัดทํา
แผนงาน การออกแบบโครงการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหอาจารยมีความรูความ
เขาใจในการจดัทําแผนปฏิบตัิ
การประจําป ไดสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และเกิดประสทิธิผลตามตวัชี้วัด
ที่กําหนดในแผน 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
โครงการ  “งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ไมยากอยางที่คิด” 

การทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนางานดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหขยายไปสู
งานวิจัยเชิงคณุภาพ 

 
2. มหาวิทยาลัย ไดมีกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ซ่ึงจากตารางสรุปการกําหนด
ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่แสดงในขอ 7.2-1 ก็ไดกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายในโครงการที่ 1, 3, 4  ซ่ึงเปนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธนบุรี เน่ืองจากประเด็น
ความรู มีความจําเปนตอบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และสําหรับในโครงการที่ 2 กลุมเปาหมาย 
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยไดระดมความคิดเห็นจากนักศึกษาที่ไดรับการแนะแนว ไดใหขอมูล
ที่เปนประโยชนที่จะนํามาปรับปรุงงานดานการแนะแนวการศึกษา [ มธร.7.2-2(1) ] 

3. ในโครงการ/กิจกรรมที่คณะทํางานจัดการความรูไดจัดขึ้น ลวนเปนเรื่องการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากทักษะ และความรูของผูมีประสบการณทั้งสิ้น เชน โครงการการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษาก็ไดมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีความชํานาญในการทํางานดานสหกิจ
ศึกษามาบรรยายใหความรูและมีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โครงการระดมสมองเรื่องการแนะแนวการศึกษา ก็ไดจัดใหมีการ
ระดมสมองจากนักศึกษาเพื่อใหไดองคความรู แนวทางปฏิบัติที่ดีในการไปแนะแนวการศึกษาเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน โครงการเตรียมความพรอมจัดทําแผนปฏิบัติการ ก็มีการแลกเปลี่ยนและหา
แนวทางในการออกแบบโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรที่วางไว และโครงการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการ 
บูรณาการงานวิจัย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการ “งานวิจัยเชิงคุณภาพ ไมยากอยางที่คิด” ก็
ไดเชิญวิทยากรที่มีความสามารถในการถายทอดความรูในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพมาบรรยายให
ความรู เพ่ือเปนแนวทางใหแกอาจารยในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ [มธร.7.2-3(1)] 



 4. การดําเนินงานของคณะทํางานจัดการความรู เม่ือไดแนวปฏิบัติที่ดีแลว ไดนํามารวบรวม 
จัดทําเปนคูมือสรุปผลการดําเนินงานและเผยแพรแกบุคลากร ซ่ึงเปนคูมือเก็บรวบรวมความรูทั้งหมดที่
ไดมีการเผยแพรในทั้ง 4 โครงการ [มธร.7.2-4(1)]   

5. จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของคณะทํางานจัดการความรู ในทุกโครงการ 
สามารถเก็บรวบรวมความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาใชปฏิบัติไดจริง เชน ในโครงการจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ก็ไดพัฒนาคูมืองานสหกิจขึ้นอยางเปน
รูปธรรม ตัวอยางของคณะวิชา เชน คณะบัญชีก็ไดเลือกเปดรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษามา
เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เพ่ือที่จะเตรียมเปดรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 สําหรับในโครงการระดมสมองเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ      
แนะแนวการศึกษาตอ ก็ไดนําความรูที่ไดจากการระดมสมองโดยนักศึกษามาจัดทําเปนคูมือที่อาจารย
แนะแนวการศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง สวนโครงการเตรียมความพรอมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป ก็ไดชวยใหอาจารยผูมีหนาที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงานสามารถนําความรู ที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556 ไดอยางเรียบรอยและรวดเร็วขึ้น สวนใน
โครงการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการบูรณาการงานวิจัย ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการ  
“งานวิจัยเชิงคุณภาพ ไมยากอยางที่คิด” ก็ไดมีอาจารยที่ทํางานวิจัยเชิงคุณภาพไดนําความรูไปปรับ
ใชไดจริง ซ่ึงในป 2555 น้ีทางมหาวิทยาลัยก็มีโครงการที่จะทํางานดานชุมชน โดยเลือก “ชุมชนกองขยะ
พุทธมณฑลสาย 3” ที่จะพัฒนาเปนชุมชนตนแบบตอไปในอนาคต จึงมีโครงการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะเขา
ไปสํารวจขอมูลตอไป [มธร.7.2-5(1)]   
 
จุดแข็ง : 

การจัดการความรูเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยธนบุรีใหความสําคัญเปนอยางมาก จึงมีการดําเนินงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยางเขมแข็ง 

 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 
 - 
 
จุดออน : 

คณะทํางานจัดการความรูยังไมไดสรางเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของการจัดการความรูที่
เปนรูปธรรม 

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

          - 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.7.2-1 
                      

(1) - คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานจัดการความรู คําสั่งเลขที่ 199/2553  
ลว. 18 กรกฎาคม 2553 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู 

(2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 
(3) แผนปฏิบัติการคณะทํางานจัดการความรู ป 2555 

มธร.7.2-2    (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานของคณะทํางานจัดการความรู       
ป 2555 

มธร.7.2-3 (1) สรุปโครงการของคณะทํางานจัดการความรู จํานวน 4 โครงการ 
มธร.7.2-4 (1) คูมือสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ของคณะทํางานจัดการความรู

ประจําป 2555 
มธร.7.2-5 (1) เอกสารสรุปแนวปฏิบตัิที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


