
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

         ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ.2562 
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 



 

 

ค ำน ำ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ.2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม
ทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์
คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถี       
การเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดการความรู้ จึงได้จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
และการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” เพ่ือจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ตลอดทั้งสนับสนุนให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อให้เกิด      
แนวปฏิบัติทีดี่ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และหวังว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ทีส่นใจอีกทางหนึ่ง 

 

 

                                                                     งานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ.2562 
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 

         ---------------------------------------------------------------------------- 
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม  
พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา นั้น 

การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และการจัดมาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วม จ านวน 20 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะวิทยาการจัดการ 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. วิทยาลัยการดนตรี 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 
8. ส านักงานอธิการบดี 
9. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
10. ส านักคอมพิวเตอร์ 
11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
12. ส านักกิจการนักศึกษา 
13. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
15. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
16. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. โรงเรียนสาธิต 
19. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
20. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา          

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2575 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา 
และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้
บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

การเปลี่ยนแปลงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีการตื่นตัว 
เพ่ือให้เท่าทันเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุน ส่งเสริม และก าหนดกรอบแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจน เนื่องจากในอดีตความเข้าใจในการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยยังของบุคลากรยังไม่ชัดเจน มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดบ่อยครั้ง การมีส่วนร่วมของบุคลากรค่อนข้างน้อย รวมทั้งขาดการสร้างความรู้ในงานประกันคุณภาพลงสู่
บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย และขาดการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพฯ กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
การจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
ขึ้น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดท ามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดขึ้น ตลอดทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทุกระดับ เพ่ือให้เกิดเป็นกรอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม           
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการท างานอย่างต่อเนื่อง  
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 กระบวนการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถอดบทเรียน (Lesson Learned) ถือเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์ความรู้  ซึ่ งเป็นวิธีการหนึ่ ง                  
ของการจัดการความรู้ เป็นการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้        
ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทั้งนี้ บทเรียน คือสิ่งที่อธิบายว่าท าไมถึงเกิด ท าไมถึงเป็นแบบนั้น ไม่ใช่เฉพาะ 
เรื่องเล่า แต่มีวิธีที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ดังนั้น เมื่อมีบทเรียนหรือบทสรุปความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ได้จากการท างาน   
หรือความรู้ที่ได้จากการค้นพบใหม่ หรือมีวิธีการแก้ไขจากเดิม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได้น าเทคนิควิธีการถอดบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งมีกระบวนการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 

 
1. การตั้งประเด็น 

ประเด็นการจัดการความรู้ คือ การพิจารณาบริบทมหาวิทยาลัยร่วมกันว่า ภารกิจหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เกิดระบบและมีทิศทาง สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เช่น 

 ประเด็นภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นที่ส าคัญในการส่งผลให้เกิดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทุกระดับ 
 ประเด็นที่ท าให้เกิดการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ดีขึ้น  

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบในการจัดท าตัวบ่งชี้ มีประสบการณ์ และมีความสนใจใน
การจัดท าตัวบ่งชี้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือ แตกประเด็นไปเรื่อย ๆ จนท าให้สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เกิดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดี สามารถพัฒนาต่อยอดได ้
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3. บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่เหมาะสม ไม่ตึงเครียด หารือในประเด็น 
ที่ส าคัญ มีการตั้งค าถาม ซักถาม เชื่อมโยงข้อมูล บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้
ประเด็นต่าง ๆ ที่ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 

4. การจดบันทึก 
การจัดประชุมจะมีการบันทึกการประชุม  และจดประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งมีองค์ความรู้             

จากประเด็นที่เกิดข้ึน คือประเด็นการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทของมหาวิทยาลัย เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
5. ถอดบทเรียนจากวิธีการ ดังนี้ 

 เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist : PA) เมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย บุคลากรบางคนยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดท าตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนแรกของการจัดการความรู้ คือ การหาข้อมูล (ความรู้) และ
รวบรวมข้อมูล เรื่องนั้น ๆ เช่น บริบทมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเดิม เป็นต้น จากนั้นร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพราะสิ่งที่ได้ คือ “ความรู้ใหม”่ หรือ “องค์ความรู้” นั่นเอง 

 
 การเล่าเรื่อง (Story telling) บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานการศึกษา มีการ

เล่าเรื่อง หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการจัดท าตัวบ่งชี้ เช่น บุคลากรบางคนอาจพบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน จึงมีการทบทวนตัวบ่งชี้เดิม และมีการแก้ไขปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิด
ความท้าทาย เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพ องค์กรเกิดการพัฒนาต่อไป 
 

 ถอดบทเรี ยนหลั งจากปฏิบัติ งาน (After Action Review : AAR)  ภายหลั ง           
การประชุมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานการศึกษาจะมีการประชุม เพ่ือทบทวนข้อมูลในการจัดท าตัวบ่งชี้        
อีกครั้ง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และ               
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทุกระดับของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  

 
6. การรายงานและเผยแพร่ 

รายงานผลการด าเนินโครงการในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่องค์ความรู้อัน
เป็นประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยผ่านเว็ปไซต์ และผู้ที่มีความสนใจ 
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7. ติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยมีการติดตามการด าเนินงานในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมข้อมูล และ
น าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงานตามที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  

 

  
 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ  
ด้านระบบงาน 

 เกิดการพัฒนาระบบการด าเนินงานของแต่ละมาตรฐานการศึกษา เกิดตัวบ่งชี้อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ 

 มีการรายงานตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามก าหนดเวลาอย่างชัดเจน 
 จัดเวทีทบทวนปัญหาการด าเนินงาน สามารถสื่อสารความเข้าใจและท าให้เกิดการพัฒนา 

 
 
 
 

1. ต้ังประเด็น

2. กลุ่มเป้าหมาย

3. บรรยากาศ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. จดบันทึก

5. ถอดบทเรียนจากวิธีการ 

- เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- การเล่าเร่ือง 

- ถอดบทเรียนหลังจากปฏิบัติงาน 

6. รายงานและเผยแพร่

7. ติดตามและ
ประเมินผล
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ด้านผลลัพธ์ 
 เกิดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัย ภารกิจ

หลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ แผนยุทธศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ที่มี
ความเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัย 

 เป็นข้อมูลกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพได้ในเรื่องที่ไม่บรรลุ โดยเรียนรู้บุคลากรอ่ืน 
 เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้มีเป้าหมาย

ชัดเจน 
 เกิดการทบทวนสู่การปรับปรุงระบบงาน 
 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 เกิดการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของแต่ละมาตรฐานการศึกษา ท าให้เห็นผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 
 มีการตกลงรายละเอียดและการตีความตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้เกิด

ความชัดเจน และสามารถปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
 

ประโยชน์และผลลัพธ์จากการถอดบทเรียนครั้งนี้ 
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดเห็น ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีประเด็นความรู้ คือ การจัดท าตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ในการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. พบประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน สามารถพัฒนาขึ้นได้ 
4. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ มีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน 
5. มีการน าเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้  
6. มีความคิดสร้างสรรค์ รักองค์กร และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
7. ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
8. มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถมอบหมายภารกิจเดียวกันให้ปฏิบัติได้ 
9. สร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
10.  เกิด (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
     ประจ าปีการศึกษา 2562 
11.  มีการติดตาม รายงานผล และเผยแพร่ข้อมูล  

 
ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  

1. ความเข้าใจในตัวชี้วัดของบุคลากรยังไม่ชัดเจน 
2. ความเข้าใจในการจัดท าตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
3. ความสอดคล้อง เชื่อมโยงของข้อมูล  
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรค่อนข้างน้อย  
5. ขาดการสร้างความรู้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
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แนวทางการแก้ไข 
1. ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นร่วมกัน 
2. บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือมีความเชื่อมโยงในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีการทบทวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
2. การก าหนดนโยบาย/แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ 
4. การก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประเมินตนเอง  
5. สร้างความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากร 
6. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นและท างานเป็นทีมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  
7. บุคลากรได้รับความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยมากข้ึน  
8. มหาวิทยาลัยได้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานอื่น  
9. บุคลากรมีขวัญก าลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
ความท้าทายต่อไป  

1. การเพิ่มศักยภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
2. การปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดียิ่งขึ้น 
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ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และการจัดท ามาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 

                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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