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ค าน า 
 
 ส ำ นั ก ง ำน ประกั น คุ ณภ ำ พ  ไ ด้ จั ด โ ค ร งก ำ ร เ ยี่ ย มบ้ ำ นคุ ณภ ำ พ  ภ ำย ใ น แล ะภ ำ ยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2556 ขึ้น ประกอบด้วยกำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนกรณีศึกษำ คณะ
จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิ ล ป ะแ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ซึ่ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ศิ ล ป ำ ก ร มี ค ว ำ ม โ ด ด เ ด่ น ใ น ด้ ำ น นี้  แ ล ะ ศึ ก ษ ำ ดู ง ำ น
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน เพ่ือศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
โดยได้รวบรวมเนื้อหำ สำระ แนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำรฯ ไว้ในรำยงำนฉบับนี้
เพ่ือถ่ำยทอดให้แต่ละหน่วยงำนได้รับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกรณีศึกษำ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี 
และน ำไปประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหำในรำยงำนเป็นกำรสรุป
ข้อมูลจำกกำรศึกษำดูงำนและกำรบรรยำยของผู้บริหำรคณะหน่วยงำนกรณีศึกษำ รวมถึงกำรเขียนรำยงำนของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังกำรบรรยำยทั้งแนวปฏิบัติที่ดี กำรบริหำรงำน กำร
ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งได้รับควำมกรุณำจำกหน่วยงำนกรณีศึกษำทั้ง 2 
หน่วยงำน ส ำนักงำนประกันคุณภำพจึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้  
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนสรุปผลโครงกำรฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ส ำหรับผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำนต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  

 ตำมที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 9 – 11 พฤษภำคม 2556 โดยมีกำรศึกษำดูงำน
กรณีศึกษำคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตวังท่ำพระ วิทยำเขต
พระรำชวังสนำมจันทร์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติในองค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม และกรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน เพ่ือศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนในโครงกำร 9 บวร เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติของกิจกรรม 1 ช่วย 9 และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 
2 กำรผลิตบัณฑิต โครงกำรฯนี้ จึงถือเป็นกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนจำกประสบกำรณ์โดยตรงและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนได ้  

กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ในครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วม ดังนี้  
 กำรศึกษำดูงำนคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตวังท่ำ

พระ และวิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 38 คน โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรของคณะ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ร่วมต้อนรับ จ ำนวน 6 คน 

 กำรศึกษำดูงำนโครงกำร 9 บวรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 38 คน มีผู้บริหำรและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ร่วมต้อนรับ จ ำนวน 5 คน 
 กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพในครั้งนี้ สรุปรำยละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 

1. กรณีศึกษำคณะจิตกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ ได้รับเกียรติจำก ผู้อ ำนวยกำรหอศิลป์ อ.อ ำมฤทธิ์ 
ชูสุวรรณและบุคลำกรของหน่วยงำนให้กำรต้อนรับ และชี้แจงให้ทรำบเกี่ยวกับ นโยบำย แนวทำงกำรบริหำร
คุณภำพ แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะ
จิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ ทั้งในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำคณะสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรม ตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่
คณะก ำหนด เน้นกำรพัฒนำคุณภำพที่ใช้วิธีกำรเชิญชวน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรสร้ำงแรงกดดันให้กำร
บริหำรงำนของคณะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่มุ่งหวัง นอกจำกนี้ยังได้อธิบำยกำรด ำเนินกำรบริหำรคณะฯ ที่
สำมำรถเชื่อมโยงสู่กำรรับประเมินคุณภำพจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนได้ โดยมีผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนที่ดี
ซึ่งพิจำรณำจำกกำรได้รับรำงวัลคุณภำพของมหำวิทยำลัยเป็นเวลำ 4 ปีติดตอ่กัน  

2. กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ได้รับเกียรติจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขต
ก ำแพงแสน รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำร 9 บวร ซึ่งเป็นโครงกำรฯ  
ที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเป็นโครงกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 1 ช่วย 9 ของ สมศ. โดย
บรรยำยใหท้รำบเกีย่วกับแนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทีไ่ด้รับรำงวัลระดับดีเยี่ยม 
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3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต โดยได้รับเกียรติ
จำก รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และ อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำย
ประกันคุณภำพ น ำกำรระดมควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
 ผลกำรประเมินโครงกำรฯ พบว่ำ มีผู้ตอบแบบประเมิน 29 คน จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.66 มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.49 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.386 อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำใช้จ่ำยจริง
ทั้งสิ้น 110,360 บำท จำกงบประมำณที่ขอไว้ 160,000 บำท คิดเป็น 2,757.65 บำท/คน  
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วันพฤหัสบดีที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 

กำรศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกรครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก นำงสำยสมร สุระแสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้อ ำนวยกำรหอศิลป์ และบุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้กำรต้อนรับ และบรรยำยให้ทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ในเบื้องต้น  

 
 ประวัติความเป็นมา 

 มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐในสังกัดทบวงมหำวิทยำลัย เดิมคือ
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปำกร เปิดสอนวิชำจิตรกรรมและประติมำกรรม
ให้แก่ข้ำรำชกำรและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่ำเล่ำเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
(เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชำวอิตำเลียน ซึ่งเดินทำงมำรับรำชกำรในประเทศ ไทยในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และ
ได้รับกำรยกฐำนะข้ึนเป็น มหำวิทยำลัยศิลปำกร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๘๖  
   

คณะจิตรกรรมและประติมำกรรม ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชำแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรม
ประติมำกรรมและภำพพิมพ์) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จัดตั้งคณะสถำปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมำได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยน 
ชื่อเป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์) และคณะโบรำณคดี หลังจำกนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีต่อมำปี พ.ศ. 
๒๕๐๙ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีนโยบำยที่จะเปิดคณะวิชำและสำขำวิชำที่ หลำกหลำยขึ้น แต่เนื่องจำกบริเวณพ้ืนที่
ในวังท่ำพระคับแคบมำก ไม่สำมำรถจะขยำยพ้ืนที่ออกไปได้ จึงได้ขยำยเขตกำรศึกษำไปยังพระรำชวังสนำมจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศึกษำศำสตร์ พ.ศ. 
๒๕๑๓ และคณะวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตำมล ำดับ หลังจำกนั้น จัดตั้งคณะเภสัช
ศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะเทคโนโลยี อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดตั้งคณะ       
ดุริยำงคศำสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมสมบูรณ์ทำงด้ำน
ศิลปะมำกยิ่งข้ึน 
   

มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจครบทุกด้ำน แต่เน้นควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ตำมปณิธาน คือ “สร้ำงสรรค์ศิลปะ วิทยำกำร และภูมิปัญญำเพ่ือสังคม” และวิสัยทัศน์ คือ “ศิลปำกร
เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์” (Silpakorn is a leading creative university) 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพื้นที่ในการบริหารจัดการในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  เกิดจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกรวังท่ำพระมีเนื้อที่จ ำกัด และในปัจจุบัน 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีจ ำนวนนักศึกษำเพ่ิมขึ้นทุกปี ท ำให้เกิดปัญหำในเรื่อง ควำมคับ
แคบของสถำนที่ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงได้ย้ำยส ำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยงำน
บำงส่วน มำตั้ง ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน เพ่ือให้นักศึกษำได้ ใช้พ้ืนที่บริเวณวังท่ำ
พระได้อย่ำงเต็มที่ และเพ่ือควำมสะดวกของหน่วยงำน  ภำยนอกในกำรติดต่อกับ
มหำวิทยำลัย 
 

วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตรงข้ำมพระบรมมหำรำชวัง มีพ้ืนที่ ประมำณ 8 ไร่ เดิม
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ เป็น
สถำนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหำนคร จึงสำมำรถใช้ประโยชน์ของ
พ้ืนที่ในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งมีคณะ

วิชำ และหอศิลป์ ในกำรจัดกิจกรรมของคณำจำรย์และนักศึกษำ โดยสอดแทรกกิจกรรม
ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ และต่อเนื่องเป็นเวลำยำวนำน  

 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระรำชวังสนำมจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นพระรำชวังของ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพ้ืนที่ประมำณ ๔๒๘ ไร่ ซึ่ง
เป็นวิทยำเขตเพ่ือขยำยกำรศึกษำวิชำต่ำงๆ ไม่จ ำกัดเฉพำะศิลปะโบรำณคดี โดยจัดตั้ง คณะอักษรศำสตร์  คณะ
วิทยำศำสตร์ คณะดุริยำงคศิลป์ และคณะครุศำสตร์ ตำมล ำดับ เพ่ือขยำยปริมำณกำรรับนักศึกษำให้มำกขึ้น ตำม
ควำมต้อง กำรของประเทศ โดยขอใช้บริเวณพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้งวิทยำเขตแห่งใหม่  
เนื่องจำกพระรำชวังสนำมจันทร์เคยเป็นพระรำชวังของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำกษัตริย์ผู้
สนพระรำชหฤทัยเป็นอย่ำงยิ่งในทำง โบรำณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบรำณคดีและศิลปินชั้นเยี่ยม
โดยเฉพำะทำงวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนำฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ และบริเวณพระรำชวังสนำมจันทร์เป็น
ที่ตั้งของเทวำลัยคเณศ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้น ซึ่ งองค์พระคเณศยัง
เป็นเทพเจ้ำแห่งศิลปะ และเป็นตรำของทำงมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลอดจนจังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์
ประดิษฐำนอยู่ นับว่ำเป็น ศูนย์กลำงของโบรำณคดีและศิลปะที่ส ำคัญในประเทศไทย  
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  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่ในต ำบลสำมพระยำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ 621 ไร่ ซึ่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ขยำยเขตกำรศึกษำไปจัดตั้งวิทยำเขตแห่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือ
กระจำยกำรศึกษำไปสู่ภูมิภำค ใช้ชื่อว่ำ  "วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี " จัดตั้งคณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะวิทยำกำรจัดกำร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และวิทยำลัยนำนำชำติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ขยำยงำนในระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกำรจัดตั้ง บัณฑิตวิทยำลัยขึ้น เพ่ือรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร 

 
 

         
 

 

 กรณีศึกษาหอศิลป์ 
ในกำรบรรยำยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก อำจำรย์อ ำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรหอศิลป์ บรรยำยให้ทรำบ

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้แนะน ำคณะในเบื้องต้น ดังนี้ 
หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตั้งอยู่ที่วิทยำเขตวังท่ำพระ เป็นสถำบันที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์

ศิลปะร่วมสมัย กำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งภำยใน และภำยนอกประเทศตลอดจนกำรให้บริกำรศิลปะสู่ชุมชน 
เผยแพร่ ศิลปะร่วมสมัย ในปี พ.ศ. 2522 และได้ใช้กลุ่มอำคำรอนุรักษ์ในบริเวณวังท่ำพระเป็นสถำนที่ท ำกำร 

วังท่ำพระเดิม  คือ วังตะวันตกริม ถนน หน้ำพระลำน ตั้งอยู่ข้ำงพระบรมมหำรำชวังด้ำนทิศตะวันตก ใกล้
ท่ำช้ำง ชื่อ “วังท่ำพระ” เรียกตำม สถำนที่ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูท่ำพระที่ปรำกฏตำมพระรำชพงศำวดำรว่ำ   “เมื่อ 
พ.ศ. 2351 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ จุฬำโลก มหำรำช ได้โปรดเกล้ำฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูป องค์ใหญ่ คือ 
พระศรีศำกยมุนี จำกวิหำรหลวงวัดมหำธำตุ เมืองสุโขทัย ล่องแพมำยังกรุงเทพฯ เพ่ือ น ำมำ ประดิษฐำน  ณ วิหำร
หลวงวัดสุทัศน์เทพวรำรำม ที่ทรงสร้ำงขึ้นใหม่ ครั้นอัญเชิญ  ชักพระขึ้นจำกแพทำง ประตูท่ำช้ำง ไม่สำมำรถเข้ำ
ประตูได้จึงต้องรื้อก ำแพงประตู ซึ่งต่อมำก็เรียกประตูท่ำช้ำงนี้ว่ำ “ประตูท่ำพระ”  ชื่อวังนี้   จึงเรียกกันว่ำ “วังท่ำ
พระ”  ตั้งแต่นั้นมำ” วังท่ำพระ เป็นวังที่พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก (รัชกำลที่ 1) ทรงโปรดฯ  ให้
สร้ำงขึ้นเพ่ือ    พระรำชทำนแก่พระรำชนัดดำ คือ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนกษัตรำนุชิต ซึ่งเรียก
กันว่ำ เจ้ำฟ้ำเหม็นส ำหรับเป็นที่ประทับเป็นพระองค์แรก ต่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
(รัชกำลที่ 5)    ได้พระรำชทำนวังท่ำพระให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ และทรงโปรด ให้ซ่อมแซม 
ท้องพระโรงและก่อสร้ำงต ำหนักกลำง และต ำหนักพรรณรำย ในรูปแบบอำคำรแบบ ผสมผสำนระหว่ำงศิลปะ 
ตะวันออกและ ตะวันตกดังท่ีปรำกฏในปัจจุบัน และได้มีกำรซ่อมแซมปรับปรุงต่อมำหลำยครั้ง และในปี พ.ศ. 2529 
ก็ได้มีกำรปรับปรุง ซ่อมแซมหลังจำกได้มีกำรจัดตั้งเป็นหอศิลป์แล้ว และได้รับรำงวัลอำคำร อนุรักษ์ดีเด่นจำก
สมำคม สถำปนิกสยำมใน พระบรมรำชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2532 และต่อมำในปี พ.ศ. 2540 ได้มีกำร ซ่อมแซม 
ปรับปรุงส่วนต่ำงๆ ของหอศิลป์ ที่มีกำรช ำรุดทรุดโทรมให้มีสภำพ สมบูรณ์ขึ้นเพ่ือรองรับกำร จัดแสดงนิทรรศกำร 
กำรจัดสัมมนำ และอบรมทำงด้ำนศิลปะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ        
สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ   
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เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2544 เพ่ือใช้พ้ืนที่ชั้นล่ำงเป็น สถำนที่จัด นิทรรศกำรแสดงผลงำนศิลปกรรมที่เป็นสมบัติของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร และมีกำรแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง ของอำคำรส ำหรับกำรจัดแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียนภำยใต้
โครงกำรของหอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร      

 
 
 
 
   

 
 

นอกจำกนี้ยังมีอำคำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดแสดงศิลปะดังนี้ 
1. ท้องพระโรง  

เป็นอำคำรทรงไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอำคำรชั้นเดียวใต้ถุนสูง 1 เมตร    ขนำดกว้ำง 11.20 
เมตร ยำว 18.90 เมตร สูง 11 เมตร อำคำรก่ออิฐ ระบบก ำแพงรับน้ ำหนัก พ้ืนอำคำรและตงเป็นไม้ เสำภำยใน 
และโครงหลังคำเป็นไม้ หลังคำ 2 ตับ ไม่มีชั้นลด มุงด้วยกระเบื้องหำงมนเคลือบสีน้ ำตำลแดง  หน้ำจั่วลำยลูกไม้
เพดำนกรุด้วยฝำไม้ประกน มีช่อระกำและช่อฟ้ำ ซึ่งเป็นที่ต้อนรับกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ และปัจจุบันใช้ประโยชน์ใน
กำรจัดนิทรรศกำรหมุนเวียนทำงศิลปะ เพื่อเผยแพร่งำนศิลปะให้ประชำชนที่สนใจเข้ำชม 

 
 
 

 
 

 
2. ต าหนักกลาง   

เป็นอำคำรสกุลช่ำงแบบนีโอคลำสสิคของยุโรป สมัยรัชกำลที่ 5 ที่มีลักษณะเฉพำะท้องถิ่นและยุคสมัย 
อำคำรนี้มี 2 ชั้น ยำว 25.55 เมตร กว้ำง 17.85 เมตร สูง 13.10 เมตร อำคำรก่ออิฐ ระบบก ำแพงรับน้ ำหนัก พ้ืน
ชั้นล่ำงเป็นปูน ชั้นบนเป็นไม้ โครงหลังคำเป็นไม้ทรงจั่ว ผสมปั้นหยำ มุงด้วย  กระเบื้องกำบกล้วยแบบจีนซ้อนกัน 2 
ชั้น ทับแนวกระเบื้องด้วยปูนปั้น อำคำรประดับตกแต่งด้วยลวดลำยปูนปั้นต่ำงๆ เช่น ลวดลำยหน้ำบัน บัวเชิงชำย 
บัว เหนือหน้ำต่ำง ปัจจุบันปรับเป็นที่จัดแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียนทำงศิลปะให้ประชำชนเข้ำชม 
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3. ต าหนักพรรณราย   
เป็นอำคำรสกุลช่ำงแบบนีโอคลำสสิคของยุโรป สร้ำงข้ึนในสมัยรัชกำลที่ 5 เป็น อำคำรสูง 2 ชั้น ขนำดยำว 

23.90 เมตร กว้ำง 14.03 เมตร สูง 10.76 เมตร  ผนังก่ออิฐ ระบบก ำแพงรับน้ ำหนัก พ้ืนชั้นล่ำงเป็นปูนชั้นบนเป็น
ไม้ โครงหลังคำเป็นไม้ทรงปั้นหยำ ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก อำคำรประดับตกแต่ง ด้วยลวดลำย ปูน
ปั้นต่ำงๆ เช่น บัวเชิงชำย บัวเหนือ หน้ำต่ำง บัวหัวเสำ บัวฐำนเสำ ลูกกรงปูน เป็นต้น  เป็นอำคำรเชื่อมต่อจำก
ต ำหนักกลำงใช้จัดแสดงศิลปะและเป็นที่ตั้งของร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และบำงส่วนเป็นส ำนักงำนของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
4. ศาลาในสวน    

เรียกกันว่ำ “ศำลำดนตรี” เป็นศำลำที่เจ้ำนำยในวังเสด็จประทับ เพ่ือชม กำรแสดงหรือกำร ประชันดนตรี 
ศำลำนี้ท ำเป็น ศำลำโปร่งมีผนัง ด้ำนเดียว หันหน้ำเข้ำหำสวนแก้ว หลังคำเป็นแบบปั้นหยำ มีลำยประดับ อำคำร
อย่ำงละเอียด ลำยฉลุไม้ทั้งที่ชำยคำ และลูกกรงระเบียงรอบศำลำต่อมำในปี พ.ศ. 2544   มหำวิทยำลัยได้จัดสร้ำง
อำคำร “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ”  ขึ้นที่วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกำสพระรำชพิธี มหำมงคล  เฉลิมพระชนมพรรษำ 6  รอบ 5 ธันวำคม 2542 ใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้ขอพระรำชทำนนำมว่ำ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ” และชื่อภำษำอังกฤษว่ำ “The Art and Cultural Centre Commemorating 
the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty the King”  ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่สีเขียวของมหำวิทยำลัย 
และได้จัดแสดงนิทรรศกำรกลำงแจ้งและกำรแสดงกลำงแจ้ง ซึ่งบริเวณรอบๆจะมีผลงำนประติมำกรรมของผู้มี
ชื่อเสียงจัดแสดงอยู่ 
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ในปี พ.ศ. 2548   หอศิลป์ได้รับงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมัย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม  เพ่ือร่วมฉลองวำระที่สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระชนมำยุ 50 พรรษำ (ศูนย์กลำงกำรแสดงศิลปกรรม กำรส่งเสริมด้ำน
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม) กำรด ำเนินกำร “โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศิลปกรรมไทย และ
ศิลปะร่วมสมัย” เป็นชื่อที่ใช้เรียกตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน แต่ชื่อที่เป็นทำงกำรนั้น ทำงมหำวิทยำลัยอำจใช้ดุลย
พินิจขอพระรำชทำนชื่ออำคำรจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ภำยหลังจำกที่อำคำรเป็น
รูปร่ำงที่ชัดเจน งบกำรก่อสร้ำงแบ่งเป็นช่วงแรก (งบประมำณ 2548) 14 ล้ำนบำท และช่วงที่สอง(ผูกพัน
ปีงบประมำณ 2549-2550) 56 ล้ำนบำท เพื่อให้ทันกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว จึงต้องเร่งก่อสร้ำงในบริเวณ
ที่จอดรถ ที่ต่อเนื่องกับอำคำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษำ และต้องปรับแก้
แบบโดยค ำนึงถึงอำคำรหลักท่ีปรำกฏอยู่ ใช้โครงสร้ำงของอำคำร 8 เหลี่ยม และโครงสีที่กลมกลืนกับอำคำรหลังเดิม 
และต้องปรับลดควำมสูงลงมำประมำณ 2 เมตร พ้ืนที่ด้ำนข้ำงได้ปรับเข้ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส ำหรับจอดรถเพ่ิมขึ้น แต่ไม่
ลงชั้นระดับผิวดิน เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ฉ่ ำน้ ำจะท ำให้เกิดปัญหำน้ ำท่วม และกำรควบคุมควำมชื้น บริเวณที่จอดรถ
หน้ำอำคำรปรับใช้พื้นที่เป็นพลำซ่ำเชื่อมต่อกับบริเวณข้ำงเคียง 

 
 
 
 
 

 
    
 
หอศิลป์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือน
มีนำคม 2551 ในกำรนี้ได้กรำบทูลขอพระรำชทำนนำมจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมว่ำ “หอศิลป์สนำมจันทร์”   เสด็จทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำในพิธีเปิด
อำคำรอย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ 8 ธันวำคม 2551 
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ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
         หอศิลป์ มีระบบกำรตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของหอศิลป์ตำมระบบและกลไกที่ส ำนักงำนกำร
อุดมศึกษำ (สกอ) ก ำหนดขึ้น ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ ศึกษำเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้คุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพ และสถำนภำพของตนเอง อันจะน ำไปสู่
กำรก ำหนดแนวทำงและปรับแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพให้ได้เกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ 
 
ภารกิจของหอศิลป์ 

1. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงกำรด้ำนนี้จะจัดขึ้นที่หอศิลป์ วังท่ำพระ กรุงเทพฯ และหอศิลป์
สนำมจันทร์ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม และมีกำรขยำยผลเป็นนิทรรศกำรสัญจรไปสู่
ภูมิภำค และเป็นโครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่ำงประเทศ ได้แก่ นิทรรศกำรแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกำ, ไทย-อิตำลี, ไทย-อินเดีย, ศิลปำกร-กวำงโจว และศิลปำกร-เวียดนำม 

2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยไม่คิดค่ำบริกำร ได้แก่ เด็กไทยไปวัด เด็กไทยกับสิ่งแวดล้อม ศิลปะ
เพ่ือแม่ ปลูกดอกไม้กลำงใจชน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกำรประกวดโปสเตอร์นักเรียนทั่วประเทศระดับอำยุ 
5-9 ปี, ระดับอำยุ 10-13 ปี และระดับอำยุ 14-17 ปี จ ำนวน 3 หัวข้อ เด็กไทยห่ำงไกลยำเสพติด เด็กไทย
รักสิ่งแวดล้อมเด็กไทยรักประชำธิปไตย 

 
วิสัยทศัน์ 5 กลยุทธศาสตร์ ของหอศิลป์ ได้แก่  
วิสัยทัศน์ 1:   ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศำสตร์ 1:  พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ โดยค ำนึงถึงควำม 

เป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 
วิสัยทัศน์ 2 :   เป็นเลิศทำงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมทั้งพัฒนำด้ำนมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สุขภำพ และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ 2:  พัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้และกำรวิจัย ทำงด้ำนศิลปกรรม 
 
วิสัยทัศน์ 3 :  เป็นผู้น ำทำงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชำติและนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ 3 :  สืบสำน สร้ำงสรรค์ สนับสนุน บูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรม 
 
วิสัยทัศน์ 4 :    เป็นองค์กำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน 
ยุทธศำสตร์ 4:    ให้บริกำรวิชำกำรท่ีสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำแก่ชุมชนและมหำวิทยำลัย 
วิสัยทัศน์ 5 :  เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชำชนที่มีส่วน 

ร่วม 
ยุทธศำสตร์ 5:  พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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 กรณีศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ในกำรบรรยำยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก รองศำสตรำจำรย์ปริญญำ ตันติสุข  คณบดีคณะจิตรกรรม

ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ บรรยำยให้ทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ได้แนะน ำคณะในเบื้องต้น ดังนี้ 
 คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์มีรำกฐำนมำจำกหลักสูตรจิตรกรรมและประติมำกรรมของ
โรงเรียนศิลปำกรแผนกช่ำง ซึ่งต่อมำได้ยกฐำนะข้ึนเป็นมหำวิทยำลัยศิลปำกร และคณะจิตรกรรมประติมำกรรมเป็น
คณะวิชำเดียวของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 พร้อมมหำวิทยำลัย ในปัจจุบันสำขำวิชำที่เปิดสอน 
มี 2 ระดับ คือ  

ระดับปริญญำบัณฑิต มี 5 สำขำวิชำ ได้แก่  
1) สำขำวิชำจิตรกรรม   2) สำขำวิชำประติมำกรรม  
3) สำขำวิชำภำพพิมพ์  4) สำขำวิชำศิลปะไทย  
5) สำขำวิชำทฤษฎีศิลป์  
 ระดับปริญญำมหำบัณฑิต ได้แก่  
1) สำขำวิชำจิตรกรรม  2) สำขำวิชำประติมำกรรม  
3) สำขำวิชำภำพพิมพ์  4) สำขำวิชำศิลปะไทย 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้บริหำรมีวิธีกำรบริหำรงำนด้ำน

ศิลปะและวัฒนธรรมว่ำ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พันธกิจ ของสถำบันกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินงำน เนื่องจำกประเทศไทยมี
วัฒนธรรมที่ โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติและเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยมำช้ำนำน ซึ่ งค ำว่ำ 
“ศิลปวัฒนธรรม” เกี่ยวข้องกับค ำ 2 ค ำ คือ ค ำว่ำ “ศิลปะ” คืองำนต่ำงๆ กำรท ำงำนในทุกๆงำนจะมีควำม
เกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งสิ้น เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่ำงๆ ที่ต้องให้ควำมคิดออกแบบงำน เป็นต้น และค ำว่ำ 
“วัฒนธรรม” เป็นเรื่องที่สืบสอดกันมำในด้ำนบวก เป็นกำรพัฒนำวิถีชีวิตที่ดีงำม ซึ่งในแต่ละยุคจะมีศิลปะที่แตกต่ำง
กัน มีวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน ศิลปะจะถูกขมวดรวมอยู่กับวัฒนธรรมเสมอ ดังนั้น เมื่อเห็นศิลปะแล้วจะเห็นวิถีกำร
ด ำเนินชีวิตเช่นกัน และในแต่ละยุคนั้นก็จะมีวิถีชีวิตที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป 
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        กำรบริหำรงำนและกำรประกันคุณภำพของคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์จะสำมำรถตอบโจทย์
ประกันคุณภำพได้ตำม 4 พันธกิจ คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกพันธกิจจะเกี่ยวข้องกำรศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสิ้น เนื่องจำกบริบทของคณะจะเกี่ยวข้องกับ
งำนทำงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ดังนั้นผลกำรด ำเนินงำนของคณะจึงเกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงงำนด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรมกับงำนตำมพันธกิจด้ำนอ่ืนๆ เสมอ เช่น  

 

กำรผลิตบัณฑิตคณะมีกำรผลิตบัณฑิตที่เป็นทรัพยำกรบุคคลที่
ท ำงำนศิลปวัฒนธรรมแห่งชำติ กำรวิจัยเป็นงำนสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวกับ
กำรปั้น ภำพเขียน ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย  งำนสื่อผสมที่เป็นศิลปะ เป็น
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น เช่นขณะนี้ทำงคณะ
จิตรกรรมฯ ได้ก ำลังท ำวิจัยเกี่ยวกับสีไทยโทนที่เป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับ
โทนสีที่ เป็นโทนของคนไทยเอง ซึ่งถือว่ำเป็นงำนวิจัยที่ เกิดจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้เช่นกัน ส ำหรับคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรมีงำนวิจัยที่เก่ียวกับงำนศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสมุนไพรไทย 
เป็นต้น ส่วนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็นกำรเผยแพร่เกี่ยวกับ
งำนศิลปะ กำรให้บริกำรด้ำนงำนศิลปะต่ำงๆ จึงเห็นได้ว่ำงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นงำนที่คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพ
พิมพ์ สำมำรถด ำเนินงำนได้ตอบทุกพันธกิจของคณะฯ 

 
ส ำหรับในศำสตร์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะนั้น เช่น สำยวิทยำศำสตร์ สำยสังคมศำสตร์ ขอให้มองใน

มุมมองที่ขว้ำงข้ึน เพรำะงำนศิลปะตำมธรรมชำติควำมเป็นจริงแล้วจะครอบคลุมกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันเสมอ  ใน
หลักสูตรศำสตร์ อ่ืนๆ จึงสำมำรถบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรมลงไปได้ หำกเห็นควำมส ำคัญของงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมว่ำเป็นวิชำที่ควรจะบ่มเพำะแก่นักศึกษำได้มีฐำนของศิลปะ เกิดอำรมณ์สุนทรีย์ และสำมำรถ
สร้ำงสรรค์งำนต่ำงๆ โดยอำจเลือกวิชำศิลปะท่ีง่ำยๆ ไม่ลึกมำก ให้รู้จักศิลปะได้ เช่น วิชำศิลปะวิจักร หรือทัศนศิลป์
ที่เป็นกำรสื่อสำรด้วยสำยตำ ที่เป็นประสำทแรกที่จะเรียนงำนเขียน งำนปั้น หรือวิชำดนตรีวิจักร เป็นกำรเรียน
ดนตรีแล้วจะก่อให้เกิดสุนทรียะได้อย่ำงไร ซึ่งจะท ำให้กำรเรียนในชั้นเรียนไม่น่ำเบื่อ ดูมีชีวิตชีวำ และมีควำมสุขกับ
กำรเรียนมำกข้ึนได้ ดังนัน้สำมำรถน ำงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมมำแทรกกับกำรเรียนกำรสอนได้ 
 ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยศิลปำกรในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยของคณะ
จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์กับคณะต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยนั้นมีโครงกำรร่วมกัน เช่น ควำมร่วมมือกับ
คณะวิทยำศำสตร์เป็นกำรผลิตสีที่ใช้ส่วนผสมของวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นสีที่มีรำคำถูกกว่ำต่ำงประเทศ ได้แก่ 
สีไทยโทน ซึ่งเป็นสีฝุ่นที่มีควำมสดแต่มีควำมกลมกลืน เพรำะท ำ
จำกเขม่ำดิน จึงมีสำรเคมีน้อย ควำมคงทนจะอยู่นำน ใช้
ประโยชน์ตำมฝำผนังของโบสถ์ วิหำรต่ำงๆ  ส่วนควำมร่วมมือกับ
คณะวิศวกรรมศำสตร์เป็นกำรท ำโพลีเมอร์ผลิตหุ่นเพื่อใช้ในกำร 
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จ ำลองและเขียนรูป  และงำนวิจัยของคณะมัณฑนศิลป์ 
 

กิจกำรนักศึกษำกับงำนศิลปะและวัฒนธรรมของ   คณะ จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มีอำจำรย์
ในคณะที่เข้ำไปบูรณะซ่อมแซมวัดโดยพำนักศึกษำไปร่วมกันซ่อมแซมภำพวำดวัดในจังหวัดสระบุรี โดยมีกำรเชิญ
วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยเมเบิ้ล ประเทศออสเตรเลีย มำร่วมแลกเปลี่ยนและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรซ่อมแซมรูปภำพ 
 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรกับงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงกำรศิลปะบ ำบัดให้กับผู้ที่มีผลกระทบจำก 
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตทุกศำสนำทั้งศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำมเข้ำมำอยู่ร่วมกัน เพ่ือ
ได้สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมเห็นอกเห็นใจกันโดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลำงในกำรเขียนรูป ปั้นรูป เพ่ือสร้ำงควำมคิด
ด้ำนบวกโดยใช้ศิลปะเข้ำมำเป็นตัวช่วยได้ดี ซึ่งงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้งบประมำณแผ่นดินที่ถือว่ำเป็นงำนใหญ่
ของคณะมีอยู่ 3 งำน ได้แก่ 
 1. โครงกำรศิลปะนิพนธ์ เป็นงำนจัดโชว์ผลลัพธ์ของกำรศึกษำระดับปริญญำตรีใน 5 ปี นักศึกษำปริญญำ
ตรีถูกก ำหนดให้น ำผลงำนศิลปะนิพนธ์ของตนเองไปเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 2. งำนเปิดบ้ำนหรืองำนแสดงของนักศึกษำ เป็นกำรแสดงผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษำทั้งหมด 
ทั้งกระบวนกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่เรียนในปีแรกจนถึงระดับปริญญำโท มีกำรคัดเลือกผลงำนที่ดี และมีควำมโดด
เด่นของนักศึกษำมำจัดแสดงเพ่ือให้ก ำลังให้แก่นักศึกษำมีท่ีสร้ำงสรรค์ผลงำนดีเด่น 
 3. งำนศิลปกรรม เป็นงำนของอำจำรย์ที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งคณะฯให้ควำมส ำคัญและงดกำรเรียนกำรสอน
ทั้งหมด 1 วันและมำท ำกิจกรรมร่วมกัน 
 

                  
 
  ส ำหรับงำนด้ำนศิลปะและวัฒนำธรรมที่ช่วยในกำรพัฒนำสุนทรียภำพของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ นั้น ในด้ำน

กำรประดับตกแต่งสถำนที่ต่ำงๆ ให้เกิดสุนทรียะนั้น แนะน ำให้หำผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประดับตกแต่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชำญ
จะมีวิธีกำรคิด มีควำมหมำยของกำรตกแต่ง และออกแบบเฉพำะทำง โดยจะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำสุนทรียภำพที่
สวยงำมได้ แต่จะมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงแพง เพรำะลักษณะกำรออกแบบต้องมีกำรท ำงำนที่คล้ำยกำรวิจัย เช่น 
จิตรกรรมฝำผนังภำพกำรประสูติพระพุทธเจ้ำ จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง เป็นกำรศึกษำ และต้องหำสัญลักษณ์
อะไรบ้ำง ผู้ออกแบบจึงคิดรำยละเอียดก่อนจึงลงมือท ำได้ เป็นต้น    
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 กรณีศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำขึ้น 
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ 5 ธันวำคม 2542 ในปี พ.ศ. 2542 บนพื้นที่
ประมำณ 15 ไร่ ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดศูนย์ฯ 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2544  

                

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ ประกอบด้วยอำคำรใหญ่ที่เป็นอำคำรหลัก 1 
หลัง และอำคำรรองอีก 5 หลัง  

 อำคำรหลักเป็นอำคำรสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ ขนำดจุ 1,300 – 1,500 คน พื้นห้องปำร์เก้ไม้
สัก เพดำนแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้ำ ทั้งผนังและเพดำนเป็นวัสดุดูดซับ
เสียง ชั้นล่ำงใต้ห้องประชุม มีห้องแสดงผลงำนศิลปะและนิทรรศกำรหมุนเวียน พ้ืนที่ 1,200 ตำรำงเมตร  

 

                                                                 
                      

                    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ที่
รวบรวมภูมิปัญญำ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของภูมิภำคตะวันตกไว้ ณ ที่เดียวกัน โดยจะมีท้ังส่วนของนิทรรศกำรประจ ำ
เพ่ือให้ประชำชนทั้งในและต่ำงประเทศได้ศึกษำเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย นิทรรศกำรหมุนเวียน กำรจัดกิจกรรม
ทำงด้ำนวิชำกำร และด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร เพ่ือเป็นแหล่งให้กำรศึกษำอบรมและ
เผยแพร่ทำงด้ำนศิลปะ และกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของภูมิภำคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขต
โบรำณสถำนของพระรำชวังสนำมจันทร์  
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มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ เป็นที่รู้จักในชื่อว่ำ "ม.ทับแก้ว" ตั้งอยู่ในบริเวณ

พระรำชวังสนำมจันทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ประมำณ 888 ไร่ ใช้เป็นที่ก่อสร้ำงอำคำรของ
มหำวิทยำลัยเพียง 428 ไร่ โดยเป็นที่ตั้งของคณะอักษรศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัช
ศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ (ชั้นปีที่1) 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (ชั้นปีที่ 1-2) และคณะมัณฑนศิลป์ (ชั้นปีที่1) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนำ   
ศูนย์วิทยำศำสตร์ และศูนย์บริกำรวิชำกำรต่ำงๆ 

 
พระรำชวังสนำมจันทร์ เป็นสถำนที่ซ่ึงพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยทรงใช้พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทั้งในกำรซื้อที่ดินและกำรก่อสร้ำง
พระรำชวัง ทั้งนี้ทรงมุ่งมั่นที่จะใช้พระรำชวังสนำมจันทร์เป็นค่ำยหลวงส ำหรับประชุมและซ้อมรบเสือป่ำ เพ่ือ
เตรียมพร้อมส ำหรับเป็นกองก ำลังร่วมในกำรป้องกันประเทศชำติ มิให้ตกเป็นอำณำนิคมของประเทศมหำอ ำนำจ
ตะวันตก ซึ่งก ำลังล่ำอำณำนิคมและแสวงหำประโยชน์จำกประเทศต่ำง ๆ ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
อยู่ในขณะนั้น พระรำชด ำริดังกล่ำว จึงท ำให้นครปฐมเป็นที่มั่นที่สองรองจำกกรุงเทพฯ เพรำะหำกกรุงเทพฯประสบ
ภำวะคับขันเมื่อใด ก็จะใช้นครปฐมเป็นที่มั่นในกำรต่อต้ำนข้ำศึก เนื่องจำกมีเส้นทำงกำรคมนำคมที่เป็นเรือกสวน คู
คลอง  อันท ำให้ ข้ำศึกจะติดตำมรุกไล่ได้ล ำบำก ซึ่งเหมำะที่ฝ่ำยไทยจะด ำเนินยุทธวิธีของกำรซุ่มโจมตีข้ำศึกได้ 
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดพระรำชวังสนำมจันทร์มำกเป็นพิเศษ ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่
เสด็จฯ แปรพระรำชฐำนไป ประทับแรม ณ พระรำชวังแห่งนี้อยู่เนืองๆ โดยจะเสด็จฯแปรพระรำชฐำนให้ตรงกับฤดู
กำรซ้อมรบของพวกเสือป่ำ และพระองค์จะทรงถือโอกำสออกตรวจตรำ และบัญชำกำรซ้อมรบของพวกเสือป่ำด้วย
พระองค์เองเสมอ ปัจจุบันก็ยังมีอำคำรซึ่งปลูกสร้ำงขึ้นเพ่ือกิจกำร ของเสือป่ำเหลืออยู่ให้เห็น เช่น อำคำรที่พักของ
เสือป่ำม้ำหลวง และเสือป่ำพรำนหลวง กับโรงพยำบำลเสือป่ำ เป็นต้น 

 
พระรำชวังสนำมจันทร์ ประกอบด้วย พระที่นั่งและต ำหนักหลำยหลัง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีควำมเป็นเลิศ

ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมทั้งสิ้น มีอำณำเขตกว้ำงขวำงประกอบด้วยสนำมใหญ่อยู่กลำง มีถนนโอบเป็นวงโดยรอบ และ
มีคูน้ ำล้อมอยู่ชั้นนอก ส่วนพระที่นั่งต่ำง ๆ นั้นรวมกัน อยู่ส่วนกลำงของพระรำชวังเท่ำท่ีปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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 พระท่ีนั่งพิมำนปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้ำงขึ้นในพระรำชวังสนำมจันทร์ อำคำร 
ก่ออิฐถือปูน เป็นตึก 2 ชั้นแบบตะวันตก ทรงใช้เป็นที่ประทับตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองรำชย์ บนพระที่นั่งมีห้อง
ต่ำง ๆ อำทิ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องเสวย ห้องภูษำ ฯลฯ และในพระที่นั่งพิมำนปฐมนี้เองที่พระบำทสมเด็จ พระ
มงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ประทับทอดพระเนตรเห็นปำฏิหำริย์ขององค์พระปฐมเจดีย์บนแท่นไม้สักมีขนำด 2 เมตร 
ชื่อว่ำ “พระทีน่ั่งปำฏิหำริย์ทัศไนย์” ขณะนี้ทำงกำรได้รื้อน ำไปตั้งไว้หน้ำพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติแล้ว 

                   

 พระท่ีนั่งอภิรมย์ฤด ีเป็นตึก 2 ชั้น อยู่ด้ำนใต้ของพระที่นั่งพิมำนปฐม ขณะนี้ใช้เป็นที่ท ำกำรของศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐม 

              

 พระที่นั่งวัชรีรมยำ เป็นตึก 2 ชั้น สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบไทย หลังคำซ้อน มียอดปรำสำท มุงด้วย
กระเบื้องเคลือบสีงดงำม มีช่อฟ้ำใบระกำ นำคสะดุ้ง หำงหงส์ครบถ้วน พระที่นั่งองค์นี้เคยใช้เป็น ที่บรรทมเมื่อเสด็จ
ขึ้นครองรำชย์แล้ว ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของศำลำกลำงจังหวัด  
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 พระท่ีนั่งสำมัคคีมุขมำตย์ เป็นศำลำโถงทรงไทย ยกสูงจำกพ้ืนดินประมำณหนึ่งเมตร  
และมีอัฒจันทร์ลง 2 ข้ำง พระที่นั่งองค์นี้อยู่ถัดจำกพระที่นั่งวัชรีรมยำเชื่อมต่อกันด้วยพระทวำร แต่เดิมใช้เป็น ท้อง
พระโรงเวลำที่ ร.6 เสด็จออกขุนนำง รวมทั้งเป็นที่ประชุมข้ำรำชกำร และเหล่ำเสือป่ำ นอกจำกนี้ยังใช้เป็นโรงละคร
ส ำหรับแสดงโขนอีกด้วย พระที่นั่งมีลักษณะพิเศษก็คือ ตัวแสดงจะออกมำปรำกฏกำยภำยนอกฉำก บนเฉลียงถึง 3 
ด้ำน มิใช่แสดงอยู่เพียงบนเวทีเท่ำนั้น โรงละครที่มีลักษณะดังกล่ำวมีอีก 2 แห่ง คือ โรงละครสวนมิสกวัน และ     
ที่หอประชุมโรงเรียนวชิรำวุธ ปัจจุบันพระที่นั่งสำมัคคีมุขมำตย์ใช้เป็นหอประชุมของจังหวัดนครปฐมหรือใช้ในพิธี
ต่ำงๆ ของทำงรำชกำร  

                       

 พระต ำหนักชำลีมงคลอำสน์ อยู่ถัดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึก 2 ชั้น สร้ำง 
แบบตะวันตกฉำบสีไข่ไก่ หลังคำมุงกระเบื้องสีแดง พระต ำหนักหลังนี้ใช้เป็น ที่ประทับเวลำเสือป่ำเข้ำประจ ำกอง 
หรือในกิจพิธีเกี่ยวกับเสือป่ำ 

                                        

 พระต ำหนักมำรีรำชรัตบัลลังก์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น แบบตะวันตกทำสีแดงอยู่คนละฝั่ง 
กับพระที่นั่งชำลีมงคลอำสน์พระต ำหนักทั้งสองนี้เชื่อมติดต่อถึงกันด้วยทำงเดินมีลักษณะคล้ำยสะพำนแต่มีหลังคำมี
ฝำและหน้ำต่ำงทอดยำวจำกชั้นบน  
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 พระต ำหนักทับแก้ว เป็นตึกหลังเล็กซ่ึงเคยเป็นที่ประทับในฤดูหนำว ปัจจุบัน ได้ 
ปรับปรุง และตกแต่งสวยงำม ใช้เป็นบ้ำนพักของปลัดจังหวัดนครปฐม ภำยในอำคำร ยังมีเตำผิงส ำหรับให้ควำม
อบอุ่น และมีภำพเขียนขำวด ำของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวบนแผ่นหินอ่อนสีขำวที่ผนังห้อง อนึ่ง
ที่ดินบริเวณเบื้องหลังทับแก้วประมำณ 450 ไร่ ได้กลำยเป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

                          

 พระต ำหนักทับขวัญ เป็นเรือนทรงไทยภำคกลำง สร้ำงด้วยไม้สักทองจ ำนวน 7 หลัง ตั้ง 
หันหน้ำ เข้ำหำกันบนชำนรูปสี่เหลี่ยม ใช้เป็นที่ต้อนรับชำวบ้ำนที่มำเข้ำเฝ้ำ นอกจำกนี้ ยังใช้ส ำหรับบ ำเพ็ญกุศล 
และบำงครั้งก็จัดให้มีกำรแสดงของไทยเดิม เรือนไทยพระต ำหนักทับขวัญ สร้ำงด้วยไม้สักทองใช้วิธีเข้ำไม้ตำมแบบ
ฉบับบ้ำนไทยโบรำณ ฝำเรือนท ำเป็นฝำปะกนกรอบลูกฟัก เชิงชำยและไม้ค้ ำยันสลักเสลำสวยงำม หลังคำเดิมมุงจำก 
หลบหลังคำด้วยกระเบื้องดินเผำ พระต ำหนักทับขวัญประกอบด้วยกลุ่มเรือน 8 หลัง ได้แก่ เรือนใหญ่ 4 หลัง เรือน
เล็ก 4 หลัง สร้ำงให้หันหน้ำเข้ำหำกัน 4 ทิศบนชำนรูปสี่เหลี่ยม เรือนหลังใหญ่เป็นหอนอน 2 หอ (ห้องบรรทมเป็น
หอนอนที่อยู่ทำงทิศใต้) อีก 2 หลังเป็นเรือนโถงและเรือนครัวซึ่งอยู่ตรงข้ำมกัน ส่วนเรือนเล็กอีก 4 หลังนั้นตั้งอยู่
ตรงมุม 4 มุมๆ ละ 1 หลัง ได้แก่ หอนก 2 หลัง เรือนคนใช้และเรือนเก็บของ เรือนทุกหลังมีชำนเรือนเชื่อมกันโดย
ตลอด  

                                               

คูหำหน้ำบันประดับด้วยป้ำนลมและตัวเหงำหน้ำบันเป็นแบบลูกฟักหน้ำพรหม ฝำเรือนเป็นไม้เข้ำลิ้นแบบฝำ
ปะกน พระต ำหนักนี้จะมีบันไดขึ้นลง 2 ทำง บันไดหน้ำมีซุ้มประตูเป็นหลังคำซุ้มเล็กๆ ทรงเดียว กับหลังคำเรือน 
ส่วนอีกทำงเป็นบันไดอยู่ที่ส่วนเชื่อมต่อกันของชำนระเบียงเรือนใหญ่กับเรือนเล็ก แรกเริ่มนั้นเรือน ทุกหลังมุง
หลังคำด้วยตับจำก และหลบสันหลังคำด้วยกระเบื้องดินเผำ แต่ได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผำภำยหลัง โครงสร้ำง
ทั้งหมดเป็นไม้ พื้นเป็นไม้สักปูตำมยำวของตัวเรือนมีรอดรองรับ  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน  
กรณีศึกษา : โครงการ 9 บวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน วันศุกร์ที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน เป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ นอกจำกจะมี
ภำรกิจหลักในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภำรกิจในด้ำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมอีกภำรกิจหนึ่ง ซึ่งกำรให้บริกำรวิชำกำรนั้น นอกจำกจะเป็นกำรท ำประโยชน์ให้กับชุมชน 
สังคมแล้ว ยังเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์วิชำชีพให้แก่บุคลำกรและนิสิตของมหำวิทยำลัยในกำร
ท ำงำน เพ่ือให้บริกำรชุมชนสังคม ปลูกฝังควำมมีจิตสำธำรณะและเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ สร้ำงเครือข่ำยกับ
องค์กรต่ำง ๆ ของชุมชนสังคม เพื่อพัฒนำไปสู่ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ต่อไป 
 โครงกำร ๙ บวร  จัดตั้งขึ้น โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองใน
วโรกำสครบรอบพระชนมำยุ 84 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  เป็นแหล่งควำมรู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ได้ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้สู่ชุมชน สังคม โดยมีบ้ำน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งรวมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจำกกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนในปี 2555  ด้วยกระบวนกำร PDCA  พบว่ำโครงกำรมีผลส ำเร็จอยู่ในระดับดี  และน ำผลจำกกำร
ประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 เป้ำหมำยของโครงกำร ๙ บวร  มุ่งหวังให้เป็นโครงกำรต้นแบบในกำรพัฒนำชุมชน สังคม โดย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  ได้เลือกต ำบล  หมู่บ้ำน  วัด  โรงเรียนที่อยู่ในเขตอ ำเภอ
ก ำแพงแสน ซึ่งมีอยู่ 15 ต ำบล 1 เทศบำล  ต ำบลโดยเลือกบ้ำน วัด โรงเรียน ในต ำบลที่มีผู้น ำมีควำมพร้อมในกำร
ให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำร่วมกับโครงกำร ๙ บวร จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน 16 วัด 16 โรงเรียน 
 กำรด ำเนินงำนหลังจำกเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำยได้แล้ว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ได้
เรียนเชิญก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  นำยก อบต. เจ้ำอำวำสวัด  และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้เสวนำร่วมกัน เพ่ือวำงแผน
และด ำเนินงำนโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  โดยรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน  (รองศำสตรำจำรย์สมบัติ  
ชิณะวงศ)์  ได้น ำเสนอแผนงำนสู่กำรปฏิบัติลงพ้ืนที่ทุกบ่ำยวันพุธ  เพื่อพบปะผู้น ำและประชำขน ๙ บวร ตั้งแต่เดือน 
มิถุนำยน 2554  จนถึงปัจจุบัน   
 
วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา  

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ที่เป็น
ศำสตร์ของแผ่นดิน และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทำงกำรเกษตร และยังมีหน่วยงำนส ำคัญทำงกำรเกษตร เช่น สถำนี
พัฒนำที่ดินนครปฐม  สถำนีทดลองกำรใช้น้ ำชลประทำนที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ในปี พ.ศ.2558 จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ประชำคมอำเซียน ประเทศในกลุ่มอำเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลำดหรือมีฐำนกำรผลิตเดียวกัน เกษตรกรในอ ำเภอ
ก ำแพงแสน จะต้องมีกำรปรับตัววิถีกำรท ำกำรเกษตรของตนเองอย่ำงไร เพ่ือให้สำมำรถอยู่ได้อย่ำงมั่นคงในช่วงอีก 
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4 ปีข้ำงหน้ำ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร ฝ่ำยปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่สมำชิกในชุมชน
จะมีบทบำท หน้ำที่อะไรในกำรก ำหนดแนวทำงทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต 
   2. การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมทรัพยากร 
 มีกำรด ำเนินกำรวำงแผนงำน ประชุมทุกวันพุธ โครงกำร ๙ บวร มีกำรติดตำม ประเมินผล 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
   ด ำเนินกำรแจ้งเวียนประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยใน และนิสิตให้ทรำบโดยทั่วถึงกัน มี Website ของวิทยำ
เขตก ำแพงแสน  ประชำสัมพันธ์ภำยนอก เช่น กำรลงเข้ำไปในพ้ืนที่ทุกวันพุธของแต่ละชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 4. สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชนและประชาชน 
  มีกำรลงพ้ืนที่โดยท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน และผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย พบผู้น ำชุมชน
ท้องถิ่น โดยกำรเข้ำไปพูดคุย  พบปะร่วมสนทนำกับผู้น ำชุมชนท้องถิ่น มำร่ วมประชุมเสนอแนะแนวทำงและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินกำร  รับฟังปัญหำและสิ่งที่ประชำขนต้องกำร  เพ่ือน ำมำเป็นข้อสรุปเพ่ือหำ
แนวทำงในกำรช่วยเหลือชุมชนต่อไป 
 5. เลือกพื้นที่ที่จะพัฒนา 

  ด้ำนกำยภำพ  ศึกษำแผนที่อ ำเภอ ที่ตั้ง เขตติดต่อ ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอ พ้ืนที่ทั้งหมด เส้นทำง
กำรคมนำนม สถำนที่ส ำคัญต่ำง ๆ 
 ด้ำนสังคม  ศึกษำจ ำนวนต ำบลและหมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกรทั้งหมด ชำย/หญิง เด็ก เยำวชน คนชรำ 
คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส  บุคคลหรือผู้น ำส ำคัญ 
  ด้ำนเศรษฐกิจ  ศึกษำจำกอำชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  รำยได้และรำยจ่ำยเฉลี่ยของครอบครัว หนี้สิน/เงิน
ออม  
  ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  ศึกษำสภำพของดิน  น้ ำ  อำกำศ  ป่ำไม้  ชุมชน  ตลอดจนมลพิษภำวะ
อ่ืน ๆ 
 6. ด าเนินงานพัฒนาตามแผน  
   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  ได้ด ำเนินกำรโครงกำร ๙  บวรมำอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 
2554  โดยได้น้อมน ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนและสื่อควำมหมำยของ ๙ บวร 
คือ เลข 9 หมำยถึง รัชกำลที่ 9 อักษร บ  หมำยถึง  บ้ำน  หมู่บ้ำน  ชุมชน  อักษร  ว หมำยถึง วัด  และ อักษร  ร  
หมำยถึง โรงเรียน  และในปี 2555  ได้ขยำยกำรด ำเนินงำนโครงกำร ๙ บวร 6 ต ำบล และ 1 เทศบำล ซึ่งถือได้ว่ำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ได้เปิดรั้วสู่ชุมชนครบทั้ง 15 ต ำบล กับ 1 เทศบำลในอ ำเภอ
ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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สรุปปัญหาและประเมินผลโครงการ 
 

สถานที ่ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 
บ้าน - เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีคุณภำพเพ่ือปลูกและจ ำหน่ำย 

- ปัญหำดินเค็ม ข้ำวดีด ข้ำวเด้งในนำหว่ำน  
- ต้องกำรเลี้ยงปลำเพ่ือจ ำหน่ำยและกำรจัดกำรด้ำนโรคปลำที่เลี้ยง   
  ในกระชัง 
- ปัญหำน้ ำท่วมขัง 
- ต้องกำรพัฒนำผู้น ำชุมชน 
- ต้องกำรปลูกปำล์มน้ ำมันตำมหัวไร่ปลำยนำ 
- ต้องกำรค ำปรึกษำและกำรแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
- ต้องกำรพันธุ์อ้อยทนน้ ำท่วม 
- ต้องกำรพันธุ์ข้ำวต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล 
- ต้องกำรเกษตรอินทรีย์ 
- ต้องกำรปลูกข้ำวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
- กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน 
- ต้องกำรจัดท ำฐำนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ไร่ 10 ไร่ 
- ต้องกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ทำงเข้ำเมืองเก่ำก ำแพงแสน 
- ต้องกำรฝึกอบรมด้ำนไอซีทีชุมชน 
- ช่วงฤดูแล้งขำดแคลนน้ ำชนประทำน 
- ต้องกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำพันธุ์พืช เช่น ข้ำว อ้อย ถั่วเขียว 
- ต้องกำรจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน 
- ต้องกำรเพ่ิมผลผลิตและรำคำข้ำว 
- ต้องกำรข้ำวพันธุ์ดี เช่น ไรซ์เบอร์รี่ และสินเหล็ก 
- กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 

วัด - ต้องกำรปลูกผักและเลี้ยงปลำเพ่ืออำหำรกลำงวัน 
- ต้องกำรครูช่วยสอนภำษำอังกฤษและภำษำไทยให้กับคนในชุมชน 
- ต้องกำรเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- ต้องกำรปรับปรุงโรงเรือนเพำะเห็ด 
- ต้องกำรเรียนรู้กำรท ำปุ๋ยหมักจำกวัสดุเหลือใช้ 
- ต้องกำรห้องน้ ำ/ศำลำ 
- ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมพระภิกษุตำมหลักธรรมค ำสอน 
- ต้องกำรสอนธรรมศึกษำให้เด็ก 
- ต้องกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรในชุมชน 
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สถานที ่ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 
- ต้องกำรฝึกอบรมภำษำไทยให้แก่พระภิกษุเพ่ือสอนศีลธรรม 
- ต้องกำรให้ด ำเนินโครงกำร ๙ บวรในทุก ๆ หมู่บ้ำน 
- ต้องกำรนักวิจัยเพ่ือให้ค ำแนะน ำชำวบ้ำนในกำรประกอบอำชีพ 
- ต้องกำรปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผลกินได้ 

โรงเรียน - ต้องกำรครูช่วยสอนภำษำอังกฤษ พม่ำ เขมร คณิตศำสตร์ ไอที 
  สื่อกำรสอนและกำรท ำกิจกรรมวิชำกำร 
- ต้องกำรให้ปรับปรุงห้องสมุดและมีหนังสือเข้ำห้องสมุดโรงเรียน 
- ต้องกำรเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลำและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพ่ือ 
  อำหำรกลำงวัน 
- ต้องกำรโต๊ะเรียน เรือนเพำะช ำ 
- ต้องกำรเครื่องดนตรีดุริยำงค์ (เมโลเดียน 10 ตัว) และอังกะลุง 
- ต้องกำรเรียนรู้เรื่องไส้เดือนดิน 
- ต้องกำรปรับปรุงเครื่องกรองน้ ำ 
- ต้องกำรเครื่องเล่นและซ่อมบ ำรุงเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น 
- ต้องกำรห้องปฏิบัติกำรและสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนด้ำน 
  วิทยำศำสตร์ 
- ต้องกำรวิธีกำรท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ เพื่อน ำมำใช้ในโรงเรียน 
- ต้องกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์ 
- ต้องกำรโครงกำรสอนงำนวิชำชีพ เช่นวิธีกำรท ำน้ ำยำล้ำงจำนจำก 
  ผลมะกรูด และน้ ำหมักชีวภำพ (เพ่ือใช้ล้ำงห้องน้ ำ ท ำควำม 
  สะอำด) 
- ต้องกำรพัฒนำห้องไอซีที คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม  
  (ไอซีทีชุมชน) 
- ต้องกำรพัฒนำห้องสมุด 
- ต้องกำรพันธุ์พืชที่สำมำรถเลื้อยขึ้นเป็นกระโจมได้ 
- ต้องกำรพัฒนำกำรปลูกแก้วมังกร 
- ต้องกำรข้อมูลด้ำนพฤกษศำสตร์ของต้นไม้ในโรงเรียน 
- ต้องกำรซ่อมแซมเครื่องสีฝัดข้ำว 
- ต้องกำรโครงกำรปลูกพืชที่ไม่ต้องลงดิน 
- ต้องกำรโครงกำรพ่ีช่วยน้อง (นิสิตที่มีควำมรู้ให้ค ำแนะน ำ) 
- ต้องกำรโครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 
- ต้องกำรโครงกำรเข้ำค่ำยธรรมะและค่ำยวิชำกำร 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิต องค์กร ธุรกิจเอกชนและประชำชนทั่วไปได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจำคเงิน

เข้ำโครงกำร   และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมโครงกำร  โดยอำสำสมัครเข้ำสังกัดในทีมงำนต่ำง ๆ ที่รองรับ
ภำรกิจตำมโครงกำรต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจและควำมถนัด ควำมเชี่ยวชำญของแต่ละบุคคล 
 ระดับผู้บริหำรของหน่วยงำน  ให้กำรสนับสนุน  ให้ค ำปรึกษำ  มีกำรจัดประชุมบุคลำกรทุกระดับเพ่ือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งอ ำนวยกำรโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร ระดับ
ปฏิบัติกำร  น ำแผนงำนไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  บ้ำน  ไปท ำกำรอบรมชำวนำ เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

  วัด  ไปท ำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ โครงกำร ๙ บวร จ ำนวน 
16 วัด  กำรปลูกต้นไม้ 

  โรงเรียน  ไปท ำกำรพัฒนำครูในด้ำนกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  กำรพัฒนำทักษะกำรสอนกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และอบรมภำษำอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนต่ำง ๆ 
 
การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการโครงการ ๙ บวร ดังนี้ 

หลักสูตรกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้งำน   ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย  4.27 หลักสูตรกำรดูแลแก้ไขและติดตั้ งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้น 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ย 4.27  และโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เรื่องกำรพัฒนำทักษะกำรสอนกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์”ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย 4.60 
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สรุปแนวปฏิบัติการจัดการความความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

**************** 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)  

เกณฑ์กำรให้คะแนน    

 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
1 มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร ต ำ ม แ น วท ำ ง ปฏิ บั ติ ท่ี ก ำ ห นด โ ด ย
มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 มีระบบมหำวิทยำลัยรองรับ สำมำรถอ้ำงอิงได้ 

 กำรด ำเนินงำนระดับคณะ ต้องด ำเนินงำนตำมระบบท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยต้องด ำเนินกำรตำม มคอ.2 
ต้องมีคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงหรือปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งต้องมีอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 2 ท่ำน 
และมีค ำสั่งแต่งตั้งท่ีชัดเจนในแต่ละหลักสูตร 

 พิจำรณำจำกระบบ มคอ.2 ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย
ข้ อมู ล ในส่ วนของอำจำรย์  แ ละ ในส่ วนของผู้
ประสำนงำนหลักสูตร 

 กำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2555 มีกำรเปิด
หลักสูตรใหม่ ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรท่ี
ก ำหนด ให้ระบุให้ชัดเจน และกรณีท่ีอยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำ ให้ระบุด้วย 

2 มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติ
ท่ีก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบ
ท่ีก ำหนด 

 ด ำ เ นิ นก ำ รตำมแนวทำ งปฏิบั ติ ท่ี ก ำ หนด โดย
มหำวิทยำลัย  

3 ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม ก ร อ บ ม ำ ต ร ฐ ำ น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง  ต้องมีกำร
ประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อ

 ถ้ำกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ มคอ. ออนไลน์จะสำมำรถ
ตอบข้อมูลในเกณฑ์ข้อมูลได้ 

 ดูตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ท่ีก ำหนดในภำคผนวกคู่มื อ       
ตัวบ่งชี้ฯ 12 ข้อ 

 ต้องมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม มคอ.7 

 มคอ.7 จะมีผู้ประสำนงำนของแต่ละหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” 
กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงท่ี
ก ำหนดในภำคผนวกท่ี 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำ
วิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือ
องค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
(หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุง
ท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้
ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2548) 

4 มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำร
ด ำเนินกำรได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้น
ตลอดเวลำท่ีจัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีด ำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
กรรมการพิจารณาหลักสูตร (เมื่อถึงรอบระยะเวลำ
กำรปรับปรุงหลักสูตร) จะต้องประกอบด้วยอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร อย่ำงน้อย 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก และ/หรือกรรมกำรวิชำชีพ อย่ำงน้อย 1 
คน 

 มีกำรรำยชื่อคณะกรรมกำรรับผิดชอบประจ ำหลักสูตร
ท่ีชัดเจน 

 มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำม
กรอบเวลำ ใช้ข้อมูลกำรวิจัยสถำบันมำเป็นหลักฐำน
ประกอบ 

 หลักฐำนตำมเกณฑ์ข้อ 3 

5 มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำร
ด ำเนินกำรได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ำงต้นตลอดเวลำท่ีจัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุม
ก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 เอกสำรข้อ 4 น ำข้อมูลมำพัฒนำปรับปรุง โดย
พิจำรณำจำก มคอ. 7  

 ดูผลจำกกำรเปรียบเทียบในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
จำกกำรวิจัยสถำบัน  ด้วยเหตุผลอะไร 

7* หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำท่ีเน้นกำรวิจัยท่ีเปิดสอน  พิจำรณำข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
(ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มี
จ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตร
ท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติม
เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8* หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำท่ีเน้นกำรวิจัยท่ีเปิดสอน 
(ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มีจ ำนวน
นิสิตท่ีศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของ
จ ำนวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 พิจำรณำข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย 

 
*  หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.1  
1. มคอ.3 และ มคอ. 4 ต้องครบทุกรำยวิชำ แต่ในแต่ละเทอมมีกำรเปิดเท่ำไร ถ้ำนิสิตไม่ลงทะเบียนต้องแจ้ง ส ำนัก

ทะเบียนและประมวลผล ให้ปิดรำยวิชำนั้นๆ ด้วย 
2. ระดับปริญญำโทต้องกรอกทุกรำยวิชำ  
3. กำรท ำ มคอ.3 ให้ใช้ของเจ้ำของรำยวิชำ แต่สำมำรถลงรำยละเอียดเฉพำะของแต่ละรำยวิชำ 
4. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ควรแจ้งให้เจ้ำของหลักสูตรและรำยวิชำพ้ืนฐำนให้เจ้ำของรำยวิชำรับทรำบด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน -> 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป (นับรวมลำศึกษำต่อ) หรือ 2. ค่ำกำรเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป  
 
 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 
  9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่ำ 6 เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

แนวทางการปฏิบัติ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.2  
 พิจำรณำข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  หรือ 2. ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 6 ขึ้นไป  กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน ดังนี้ 
  9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่ำ 6 เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

แนวทางการปฏิบัติ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.3 
 พิจำรณำข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)  

เกณฑ์กำรให้คะแนน    

 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

คณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิค
กำรสอนและกำรวัดผล และมี
แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรกำรพัฒนำคณำจำรย์ 

 ดูแผนจำกองค์ 1 ต้องมีกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์
และบุคคลำกร เพื่อดูสมรรถนะ กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
กำรศึกษำต่อ และมีกำรพัฒนำคณำจำรย์ ในด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำร
สอน และกำรวัดผล 

 บุคลำกรสำยสนับสนุน ต้องมีแบบสอบถำมเชิงประจักษ์ สอบถำม
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในแต่ละเรื่องที่ต้องกำร เพ่ือ
น ำมำจัดท ำแผนกำรพัฒนำให้สอดรับกับสมรรถนะที่ต้องกำร 

2 มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดตำมข้อ 1  

 มีข้อมูลสรุปผลกำรไปพัฒนำของบุคลำกรในภำพรวมทั้งหมด 

 ควรมีกำรเขียนแผนงำนภำพกว้ำง  และก ำหนดให้ครอบคลุม และ
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับมหำวิทยำลัยได้ 

 มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มให้อำจำรย์กรอกข้อมูลในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ  และมีกำรสรุปผลกำรน ำผลกำรเข้ำร่วม
โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี 
และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้

 มีกำรสร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำนให้น่ำอยู่  สนับสนุนสถำนที่
ออกก ำลังกำย  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 มีกำรจัดสวัสดิกำร กำรสนับสนุนกำรเสนอขอรับรำงวัลของคณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน กำรยกย่องให้เกียรติในที่ประชุม และกำร
ประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน  

4 มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำ
ควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร
พัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มเพ่ือเป็นระบบติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต 

5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ
อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
และดแูลควบคุมให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 มีกำรให้ควำมรู้จรรยำบรรณในที่ประชุมเป็นประจ ำ 

6 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

 มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของบุคลำกร 

 ต้องมีกำรก ำหนดแผน และเป้ำประสงค์ ในกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ชัดเจนเพื่อประเมินผลควำมส ำเร็จของแผน
ในภำพรวม เช่น สรุปจำกแผนยุทธศำสตร์ของคณะ ดูผลส ำเร็จของ
เป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำยของแผนใหญ่ 

7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

 น ำผลข้อ 6 ไปปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกร โดยมีกำรน ำเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

 ดูแผนใหญ่ในองค์ 1 และประเมินผลตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดใน
แผน โดยคณะกรรมกำรฯ ควรเป็นผู้พิจำรณำในภำพรวมเพ่ือปรับ
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กรณีที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.4 
1. กำรท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ควรมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละคน เพ่ือ

จัดท ำแผนกำรพัฒนำ และปรับให้งำน HR ท ำกำรสืบค้น กำรพัฒนำตำมแผน และมีกำรจัดอบรมท่ีไหน 
2. มีงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน  ควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง บรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน    

 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
1 มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นิสิตมีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง 
 ใช้ข้อมูลจำกส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

2 มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่
นิสิตทุกปีกำรศึกษำ 

 ใช้ข้อมูลส ำนักหอสมุด และส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์ 

 
3 มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 สำมำรถเสริมในส่วนระดับคณะ 
นอกเหนือจำกส่วนกลำงด ำเนินกำรให้ได้ 

4 มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อย
ในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำร
หรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ 

 สำมำรถเสริมในส่วนระดับคณะ 
นอกเหนือจำกส่วนกลำงด ำเนินกำรให้ได้ 

5 มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของ
อำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 กำรก ำจัดขยะ ขอให้น ำขยะไปจัดระบบคัด
แยก และน ำมำใช้ใหม่ Reuse เพ่ือตอบโจทย์ 
Green University 

 สถำนที่แออัด มีกำรซ้อมกำรป้องกันอัคคีภัย 
บันไดหนีไฟ โดยกำรซ้อม ควรแจ้งล่วงหน้ำ 
กับไม่แจ้งล่วงหน้ำ 

6 มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่
ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพของบริกำร 
ตำมท่ีก ำหนด                                       

7 มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.5 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)  

เกณฑ์กำรให้คะแนน    

 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุก
หลักสูตร 

 มีก ำหนดแผนกำรสอน ตำรำงกำรสอนก่อนกำรเปิด
เรียน 

 มีระบบประเมินกำรสอน 2 ครั้งต่อเทอม และ
ตรวจสอบจ ำนวนนิสิตเข้ำประเมิน ต้องมำกกว่ำร้อย
ละ 80 ทุกรำยวิชำ 

 ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน ควรมี
กำรเชื่อมโยงกับระบบกำรลงทะเบียนของนิสิต แต่
ปัญหำอยู่ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำไม่สนใจ ดังนั้น
อำจให้นิสิตประเมินด้วยระบบกระดำษ หรือมีกำร
จัด notebook ให้นิสิตเข้ำประเมินก่อนเข้ำ
ห้องเรียน 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของ
รำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) 
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมท่ี
ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 จัดท ำ มคอ. 3 และ 4 เชื่อมโยงกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 

 หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเก่ำ ควรท ำ มคอ. 3 และ 4 
ด้วย หรือมีประมวลกำรสอน (course syllabus)  

 
3 ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำร

เรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำก
กำรท ำวิจัย 

 ในหลักสูตรที่มีภำคปฏิบัติ ควรมีรำยละเอียดให้เห็น 

4 มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุก
หลักสูตร 

 มีกำรเชิญผู้มีประสบกำรณ์จำกภำยนอกเข้ำมำมี
ส่วนร่วม 

5 มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือ
จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 

 มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกำรศึกษำปัญหำเพ่ือ
กำรพัฒนำในชั้นเรียน เพ่ือต้องกำรพัฒนำผู้เรียนให้
ดีขึ้น  

 มีกำรจัดกำรควำมรู้ในห้องเรียน (KM) เช่น เทคนิค
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
กำรสอน โดยอำจำรย์อำวุโส น ำไประบุใน มคอ.3 
ควรระบุให้เห็นอย่ำงชัดเจน 

 มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกันภำยในคณะในกำร
ด ำเนินกำรแต่ละเรื่อง 

6 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำค
กำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่
ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 
5 

 ด ำเนินกำรตำมระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่ก ำหนด 

7 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน  
กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

 มคอ. 5 และ มคอ. 7 (ควรมีกำรประเมิน 3 ระดับ 
จำกนิสิต อำจำรย์ประเมินส่งให้เจ้ำของหลักสูตร 
และประเมินตนเอง 

 รำยงำนกำรประชุมควรระบุให้เห็นชัดเจน 

 มีปัญหำพบว่ำ ร้อยละ 90 ไม่มีกำรปรับปรุง จะถือ
ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์ได้ แต่ควรมีข้อเสนอแนะบ้ำง ถ้ำ
ให้เกิดกำรพัฒนำต้องมีกำรปรับปรุงให้เกิดควำม
ทันสมัย หรือกำรทวนสอบจำกอำจำรย์ เจ้ำของ
หลักสูตร (อำจเขียนว่ำมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยมำก
ขึ้น หรือดูผลกำรประเมินในประเด็นที่มีค่ำคะแนน
ต่ ำสุด เพ่ือน ำผลมำปรับปรุง) 

 ควรระบุบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำรทวน
สอบ ของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร และขอ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือดูผลกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรเปิดรำยวิชำอย่ำงไร  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.6 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน    

 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
1 มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำม

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผน
ก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร 

 กำรวิจัยสถำบัน โดยดูหลักสูตรที่ครบรอบ
กำรปรับปรุงทุก 5 ปี หรือก่อน 

 น ำข้อมูลผลกำรประเมินจำกกองแผนงำนมำ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

2 มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและ
สัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 น ำข้อมูลจำกข้อ 1 มำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำ                   

 

3 มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต 

 ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร 
เทคโนโลยี และงบประมำณที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตให้ครอบคลุม
ทั้ง 3 ประเด็น 

4 มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรี
และบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร
หรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำง
มหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 

 อธิบำยให้เห็นประเด็นของระบบและกลไก 
เช่น มีคณะกรรมกำรวิชำกำรที่ปรึกษำให้กับ
นิสิต มีระบบกำรประเมิน  

 ข้อมูลของนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
5 มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต

ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 
 มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

7* มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำก
วิทยำนิพนธ์ และมีกำรน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
ระดับนำนำชำติ (เกณฑ์เฉพำะ กลุ่ม ง) 

  

*  หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.7 
 -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต (สกอ.2.8) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน    

 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 
1 มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร 

 มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น ด้ำนวินัย กำรแต่งกำย เป็นต้น และมีกำร
เผยแพร่ไว้อย่ำงชัดเจน 

 ควรเป็นภำพรวมของทั้งองค์กรที่ชัดเจน ที่เป็น
พฤติกรรมที่ดีของนิสิตที่โดดเด่น อำจไม่
จ ำเป็นต้องแยกเป็นของแต่ละภำควิชำ  

2 มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
อย่ำงทั่วถึงทั้งคณะ 

 น ำข้อ 1 มำเผยแพร่ให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบทั่วถึงทั้งคณะ 

3 มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรม
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

 พิจำรณำตำมเกณฑ์ข้อ 1 ตำมพฤติกรรมที่
ต้องกำร  

 ควรค ำนึงถึงกำรระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่
ต้องกำรวัดควำมส ำเร็จ  

 ควรน ำวัตถุประสงค์มำจัดท ำแบบสอบถำม เพ่ือ
สะท้อนวัตถุประสงค์ 

4 มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

 พิจำรณำผลตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 

5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่อง
ชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 

 ท ำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือจัด
กิจกรรมยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.8 
 - 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เกณฑ์กำรให้คะแนน -> ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

รายการ  แนวทางการปฏิบัติ 
1. จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ  
2. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
*3. จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ตัว
ตั้ง) 

 

4. จ ำนวนบัณฑิตท่ีศึกษำต่อ  
5. จ ำนวนบัณฑิตท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ  
6. จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรเกณฑ์ทหำร ลำอุปสมบท  
7. จ ำนวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งำนท ำ  
*8. จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในรอบปีนั้นที่ตอบแบบ
ส ำรวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ ผู้ศึกษำต่อ และ
ลำอุปสมบท)  (ตัวหาร) 

 

ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี (* หมำยถึง รำยกำรที่น ำมำค ำนวณ) 
(…………..…/….…………)*100 

 

คะแนนที่ได้ (……………/100)*5  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี สมศ.1 

  ใช้ข้อมูลจำกกองแผนงำน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน -> ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

รายการ แนวทางการปฏิบัติ 
1. ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต  
2. จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ)  
3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (ทุกระดับ)  
4. ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน  
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี สมศ.2 
1. หน่วยงำนต้องติดตำมผลกำรตอบแบบสอบถำม และในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษำ  
2. ควรเป็นหน้ำที่ของเจ้ำของหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำผลกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะท ำให้

ทรำบผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เกณฑ์กำรประเมิน-> ก ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังตำรำง   

รายการ ค่า
น้ าหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ 

0.125 
 

 

2. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

0.25 
 
 

 

3. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

0.50 
 

 

4. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ สมศ. 

0.75  

5. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) Q1 – Q4 ในปี
ล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

1.00  

6. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
มีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus 

1.00  

7. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือ
จังหวัด 

0.125 
 

 

8. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0.25  
9. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 

0.50 
 

 

10. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำค
อำเซียน 

0.75  

11. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 1.00  
*ผลรวมของ (จ านวน x ค่าน้ าหนัก)                    ตัว   

http://www.scimagojr.com/
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รายการ ค่า
น้ าหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

ตั้ง 
*จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด  ตัวหาร  
ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(* หมำยถึง รำยกำรที่น ำมำค ำนวณ) 

 

คะแนนที่ได้ (ร้อยละท่ีคิดได้/25)*5  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี สมศ.3 

 ใช้ข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย 

 กรณีท่ีนิสิตระดับบัณฑิตไม่จบในปีที่ประเมิน ให้น ำผลงำนไปรวมในองค์ 4 ของอำจำรย์ได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน -> ก ำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ดังตำรำง  

รายการ ค่า
น้ าหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ 

0.125 
 

 

2. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

0.25 
 
 

 

3. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ. 

0.50 
 

 

4. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี
ชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ สมศ. 

0.75  

5. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวำรสำรอยู่ใน Q1 
– Q4 ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

1.00  

6. ผลงำนที่มกีำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี
ชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus 

1.00  

7. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือ
จังหวัด 

0.125 
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รายการ ค่า
น้ าหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

8. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0.25  
9. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 

0.50 
 

 

10. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำค
อำเซียน 

0.75  

11. งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
 

1.00  

*ผลรวมของ (จ านวน x ค่าน้ าหนัก)                    ตัวตั้ง   
*จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด    ตัวหาร  
ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(* หมำยถึง รำยกำรที่น ำมำค ำนวณ) 

 

คะแนนที่ได้ (ร้อยละท่ีคิดได้/50)*5  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี สมศ.4 

 ใช้ข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย 

 กรณีท่ีนิสิตระดับบัณฑิตไม่จบในปีที่ประเมิน ให้น ำผลงำนไปรวมในองค์ 4 ของอำจำรย์ได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน -> ก ำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ดังตำรำง  

รายการ ค่า
น้ าหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำตรี และไมม่ีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 0  
2. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำตรี และด ำรงต ำแหน่ง ผศ. 1  
3. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำตรี และด ำรงต ำแหน่ง รศ. 3  
4. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำตรี และด ำรงต ำแหน่ง ศ. 6  
5. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำโท และไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2  
6. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำโท และด ำรงต ำแหน่ง ผศ. 3  
7. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำโท และด ำรงต ำแหน่ง รศ. 5  
8. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำโท และด ำรงต ำแหน่ง ศ. 8  
9. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำเอก และไม่มีต ำแหน่งทำง 5  
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รายการ ค่า
น้ าหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

วิชำกำร 
10. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำเอก และด ำรงต ำแหน่ง ผศ. 6  
11. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำเอก และด ำรงต ำแหน่ง รศ. 8  
12. อำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำเอก และด ำรงต ำแหน่ง ศ. 10  
*ผลรวมของ (จ านวน x ค่าน้ าหนัก)                ตัวตั้ง   

*จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด                      ตัวหาร  
ผลการพัฒนาคณาจารย ์
(* หมำยถึง รำยกำรที่น ำมำค ำนวณ) 
 

 

คะแนนที่ได้ (ผลกำรพัฒนำอำจำรย์/6)*5  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี สมศ.14 
  ใช้ข้อมูลจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
ข้อเสนอเพิ่มเติม 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีระบบและกลไกส่งเสริม เกณฑ์ข้อ  6 ต้องมีหลักฐำนกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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สรุปประเด็นภาพรวมทีผู่้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้รับจากการศึกษาดูงาน  

 
  เพ่ือให้กำรจัดโครงกำรฯ ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน ผู้เข้ำร่วม โครงกำรฯ    
ได้ร่วมกันสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้หลังจำกได้ไปศึกษำดูงำน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงำนของแต่ละ
หน่วยงำน ท ำให้ทรำบมุมมองของผู้เข้ำร่วมที่ได้รับควำมประทับใจจำกกำรศึกษำดูงำน สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสิ่งที่จะน ำไปปรับใช้กับกำรท ำงำน รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่ให้กับหน่วยงำนกรณีศึกษำ สรุปในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี ้
 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   กำรตอบโจทย์องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรด ำเนินงำน   
ต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปณิธำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งมหำวิทยำลัยศิลปำกรมีข้อ
ได้เปรียบเชิงพันธกิจ สำมำรถประยุกต์ใช้ศำสตร์ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชน แนวควำมคิดในกำรให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ และ
กำรผสำนศิลปะและวัฒนธรรมใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงลงตัวและเหมำะสม เช่น  

- งำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน อำจำรย์พำนิสิตที่ได้เรียนรำยวิชำนั้น ไปท ำประโยชน์ให้กับชุมชน 
“บูรณะภำพวำดในโบสต์” เป็นต้น 

- งำนวิจัย มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำสีที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้นิสิตได้ใช้สีที่ทำงมหำวิทยำลัยท ำ
ขึ้นมำ 

 ควำมงำมและสุนทรียภำพในตกแต่งอำคำร สถำนที่ บรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมให้สวยงำม ปลอดภัย สะดวก
ใช้ และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบมหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ ได้อย่ำงเต็มที่ คุ้มค่ำ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ถึงแม้จะมีพ้ืนที่ขนำดเล็ก เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็น
กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งสุนทรียภำพได้ชัดเจน นอกเหนือจำกศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ท ำให้เกิดควำมรู้สึก
อัดอัด แต่กลับงดงำมและแสดงเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรน ำศิลปะมำใช้ในกำร
จัดกำรด ำเนินงำนในทุกส่วนที่ได้เยี่ยมชม หรือทุกที่ในบริเวณมหำวิทยำลัย ไม่ใช่เฉพำะในศูนย์จัดแสดง
เท่ำนั้น 

  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร มีควำมชัดเจนและโดดเด่น แสดงถึงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีผลงำนศิลปะและประวัติของมหำวิทยำลัยที่มีมำยำวนำน รวมทั้งมีกำรตั้งเป้ำหมำยที่
ชัดเจน และกำรมุ่งสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีระบบ โดยยึดปณิธำนเดิมในกำรก่อตั้ง ถึงแม้จะมีคณะที่
นอกเหนือจำกศิลปะ แต่ยังมีกำรบูรณำกำรที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรม 
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 สถำนที่เยี่ยมชมที่มหำวิทยำลัยจัดให้ เช่น ประติมำกรรมต้นแบบ ห้องท ำงำนของอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี และ
ด้วยท ำเลที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย ควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมที่มีอำยุกว่ำ 100 ปี ท ำ
ให้รู้สึกประทับใจ 

 ได้รับควำมรู้ถึงประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ศิลปะไทยที่มีควำมงดงำมเป็นเอกลักษณ์ 
รวมทั้งศิลปะร่วมสมัยในแขนงต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยค ำพูดทั้งหมด แต่สำมำรถสัมผัส 
“สุนทรียะ” ของควำมเป็นศิลปะนั้นด้วยจิตวิญญำณ อำรมณ์ ควำมรู้สึกประทับใจโรงหล่อมำก ไม่เคยเห็น
มำก่อน 

 กำรท ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรที่เป็นผู้รักษำสมบัติทำงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติได้อย่ำงดีเยี่ยม 

 แนวคิดกำรวำงแผนงำนของท่ำนคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ที่วำงแผน 4 ด้ำนหลัก มุ่งเน้นที่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในกำรจัดรูปแบบสถำนที่ให้มีสุนทรียภำพ ท ำให้มองเห็นจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนของคณะและ
มหำวิทยำลัย ท ำให้ได้วิธีคิดท่ีมีประโยชน์ 

 ควำมกระตือรือร้นในกำรต้อนรับและให้ข้อมูลกับผู้เข้ำเยี่ยมชม 

 มีกระบวนกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกที่สะดวก ชัดเจน ตรงไปตรงมำ 

 มีกำรเตรียมเอกสำรและข้อมูลที่จะด ำเนินไปอย่ำงไม่มีปัญหำของกำรประกันคุณภำพ ให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนประกันคุณภำพอย่ำงเข้ำใจในภำระหน้ำที่ ประสำนงำนกันอย่ำงรำบรื่น 

 
2. สิ่งท่ีได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับงานที่ท า) 

  กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรศิลปะเข้ำกับกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย กำรคิดเชื่อมโยงภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน ให้เป็นหนึ่งเดียว และมีทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร โดยสำมำรถบูรณำกำรงำนสอน วิจัย บริกำร
วิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในองค์กรที่มีข้อจ ำกัดอย่ำงไร 
รวมทั้งมีควำมกลมกลืน สอดคล้อง ระหว่ำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกำรเรียนกำรสอน คือ 

- สำมำรถบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน และกำรใส่ใจกับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
ให้กับนักศึกษำ  

- กำรบูรณำกำรกำรใช้ชีวิตกับวิชำในหลักสูตร กำรมองภำพศิลปะในมุมกว้ำง เช่น กำรเลือกซ้ือ 
เลือกใช้ เลือกท้ิง 

- กำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยสอดแทรกไว้ในรำยวิชำของกำรเรียนกำรสอน 
- ศิลปะในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถสร้ำงสรรค์ศิลปะกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในแต่ละวันได้

ตลอดเวลำ โดยอำศัยกำรออกแบบ กำรจัดองค์ประกอบ สี เส้น ฯลฯ 
- รูปแบบกำรจัดงำนศิลปะเพ่ือสื่อถึงวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมนิสิตให้น ำผลงำนไปน ำเสนอได้จริง

ในสถำนที่ต่ำงๆ 
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 “อัตลักษณ์” ที่ชัดเจนที่บ่งบอกตัวตนของคนศิลปำกร  
- มีควำมเป็น ART แทรกซึมอยู่ทุกอณูพ้ืนที่ และสำมำรถน ำมำแสดงออกผ่ำนหอศิลป์ และศูนย์ศิลป์ 

ให้นักศึกษำ บุคลำกรได้มีเวทีแลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็น มีนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์ ได้อย่ำง
อิสระ แต่ก็ยังคงมำตรฐำนทำงวิชำกำรในระดับสูง  

- มีพ้ืนฐำนที่ดีในแต่ละบุคคล (ด้ำนกำรอยู่ในสังคม/ท ำงำนร่วมกัน) เข้ำใจปัจจัยพ้ืนฐำนของชีวิต
มนุษย์ เกิดควำมภูมิใจและตระหนักดีในภำระหน้ำที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงจรรยำบรรณของกำร
ตอบแทนสังคม ภำษีบ้ำนเมืองที่ดี 

- มีกำรตอบแทนสังคมคือ กำรบริกำรวิชำกำรและร่วมกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- มีแนวทำงกำรถ่ำยทอดผลงำนสู่ชุมชนและสังคม 
- กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะอย่ำงโดดเด่น จึงส่งผลให้คะแนนประกันคุณภำพองค์ประกอบที่ 6 ดีเด่น 

โดยไม่ต้อง Focus ที่คะแนนเป็นตัวชี้น ำ แต่เป็นผลลัพธ์จำกกำรทุ่มเทท ำงำนศิลปะด้วยใจ 
- กำรมองตนเองอย่ำงท่องแท้และกำรมุ่งหน้ำสู่เป้ำหมำย 
- มุมมองด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย 

 ควำมเป็นเอกลักษณ์และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งควำมเป็นเอกลักษณ์ท่ีว่ำก็คือ 
- กำรเป็นผู้รู้จริงในศำสตร์แห่งศิลปะ (ชัดแจ้ง)  
- กำรรักษำศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ประเทศ 
- ควำมมุ่งม่ันในด้ำนเด่นและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเฉพำะทำง 
- ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคลำกรมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- กำรน ำสุนทรียภำพมำใช้ในงำนในทุกๆ ส่วน เช่น กำรตกแต่งสถำนที่ กำรจัดวำงงำนศิลปะต่ำงๆ   

พึงคงเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและสะท้อนอัตลักษณ์ของนิสิตและบุคลำกร 

 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรผลิตผลงำนเพ่ือเผยแพร่
และร่วมประกวด 

- กำรจัดวำงชิ้นงำนของ (ผลงำนชิ้นเอก) ของครู/ศิลปินแห่งชำติ 
-  กำรเปิดเวที สถำนที่ (Art gallery) ให้ทั้งอำจำรย์ นักศึกษำ ได้แสดงผลงำนทั้งในระดับชำติและ      
     นำนำชำต ิ

 -    กำรน ำสิ่งที่มีอยู่ (ผลงำนของนักศึกษำและอำจำรย์) มำประยุกต์ใช้ในกำรตกแต่งสถำนที่เพ่ือเพ่ิม   
      ควำมสวยงำม นอกจำกนั้นยังแสดงให้ผู้อื่นเห็นควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรของ  
      สถำบัน 

     -    มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและบุคลำกรทั้งองค์กรร่วมมือร่วมใจกันด ำเนินงำนให้เป็นไปใน         
          ทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถบริหำรจัดกำรบนพ้ืนที่ที่จ ำกัด 
     -    ประทับใจประวัติศำสตร์ของไทยที่สร้ำงพลังผลักดันให้มีควำมรักในชำติ (พระรำชวังสนำมจันทร์) 
     -    มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นผู้น ำด้ำนศิลปะ แต่ด้ำนอื่นยังไม่รู้ว่ำจะเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนใน  
         หน้ำที่ดีเท่ำที่ควร 
     -   เข้ำใจองค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มำกขึ้น ในประเด็นเรื่อง กำรใช้ศิลปะ  
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          ในชีวิตประจ ำวันโดยไม่รู้ตัว กำรใช้กิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ห้องปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
          สะอำด และสบำยตำต่อผู้เข้ำมำติดต่อรำชกำร กำรมีห้องให้บริกำรส ำเนำเอกสำร แยกออกมำ โดย 
          มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำให้บริกำรอยู่ตลอดเวลำ 
     -    เนื่องจำกลักษณะของคณะและมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เป็นมหำวิทยำลัยทำงสำย  
          วิทยำศำสตร์ ซึ่งไม่ได้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนศิลปะ แต่จำกกำรเยี่ยมชมท ำให้เกิดแนวควำมคิดในกำร 
          ประยุกต์ใช้ศิลปะเข้ำมำผนวกในกำรปรับปรุงสถำนที่และกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

 
3. สิ่งท่ีจะน าไปปรับใช้กับงาน 

- กำรเข้ำใจ ยอมรับ และเป็นคนดีในสังคม และควำมเป็นมนุษย์ 
- กำรตระหนัก ส ำนึกดี ท ำดี ตอบแทนสังคม อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำสที่สมควร 
- ส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกิจกรรมและส่วนร่วมกับสังคมให้มำกท่ีสุด 
- กำรเผยแพร่ บริกำรวิชำกำรในด้ำนองค์ควำมรู้ต่อสังคม ทั้งด้ำนกำรฝึกอบรมและเผยแพร่ด้ำน IT ให้อย่ำง

เหมำะสมและชัดเจนมำกท่ีสุด 
- กำรน ำศิลปะและสิ่งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติมำปรับใช้กับกำรท ำงำน 
- กำรจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอผลงำน 
- ศิลปะไม่ใช่เรื่องยำกเย็น แต่เป็นสิ่งใกล้ๆ ตัวในชีวิตประจ ำวัน ที่ทุกคนสำมำรถสัมผัสได้ถึงสุนทรียะในระดับ

ต่ำงๆ (ตั้งแต่ผิวเผิน จนถึงลึกซึ้ง) 
- กำรเสพงำนศิลปะ และเข้ำถึงสุนทรียะ จะท ำให้จิตใจอ่อนโยน ผ่อนคลำย ลดควำมเครียดจำกำรท ำงำนได้ 
- พัฒนำควำมสำมำรถตนเองให้ขึ้นถึงขีดสุดในด้ำนที่ตนถนัด เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และควำมเชี่ยวชำญทั้ง

ตนเองและมหำวิทยำลัย 
- กำรเปิดโอกำสให้นิสิตมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้นิสิตโดยเริ่มในระดับสำขำไปถึงระดับคณะ 
- แรงบันดำลใจจำกศำสตรำจำรย์ศิลป์ “พรุ่งนี้ก็สำยเสียแล้ว” 
- กำรประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวให้ได้คุณค่ำมำกท่ีสุด 
- กำรเพ่ิมสุนทรียภำพอำจไม่จ ำเป็นต้องท ำอะไรที่ซับซ้อนแต่น ำสิ่งที่มีอยู่มำใช้ จัดวำงให้เหมำะสม จะท ำให้

เกิดควำมสวยงำม และแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถำบันนั้นๆ ได้ด้วย 
- เห็นแนวทำงท่ีสำมำรถปรับใช้กับวิชำในคณะ และกำรด ำเนินชีวิต 
- กำรปรับปรุงบำงสิ่งที่มีให้เป็นศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงๆ 
- กำรน ำกำรตกแต่งสถำนที่ท ำงำนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำน 
- กำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดแทรกในโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ และในกำรท ำงำนประจ ำวัน 
 - มุมมองด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนไป จำกท่ีท่ำนคณบดีได้บอกไว้ว่ำ ศิลปะและ

วัฒนธรรม คือ “รำก” ของเรำ ดังนั้นทุกอย่ำงที่เรำท ำในปัจจุบันก็มำจำกรำกของเรำ ซึ่งเรำสำมำรถดึงทุกจุด
มำใช้ได้ แม้กระทั่งสิ่งที่มองข้ำมไป คือ “ภำษำไทย” ในกำรเปิด AEC ทุกองค์กร หรือเกือบส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ด้ำนภำษำอังกฤษ แต่หำกเป็นโอกำสที่ดีท่ีจะเป็นกำรเผยแพร่ “ภำษำไทย” ให้เพ่ือนบ้ำนรู้ ฯลฯ 
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- กำรปรับปรุงโครงกำรโดยใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของกำรเรียนกำรสอนกับนักศึกษำ ถ่ำยทอดเป็นกำร
บริกำรวิชำกำร งำนวิจัย โดยเสนอแนวควำมคิดนี้กับผู้บริหำร 

- แนวคิดกำรเชื่อมโยง 4 ภำรกิจหลัก 
- กำรส่งเสริมด้ำนสุนทรียภำพให้เกิดแก่วิชำที่มีควำมเกี่ยวโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมให้ออกมำเป็นรูปธรรม 
- จะต้องน ำศิลปะไปร่วมท ำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- วิเครำะห์จุดยืนของหน่วยงำนตนเอง โดยมีจุดยืนร่วมกัน มีมุมมองเหมือนกัน เกี่ยวกับกำรผลิตบัณฑิต 
- กำรท ำงำนโดยมีศิลปะเป็นตัวช่วยผ่อนคลำย เพ่ือที่จะท ำงำนได้โดยไม่ตรึงเครียด 
- กำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยให้เข้ำกันกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- สุนทรียะของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปรับเปลี่ยนเป็นสุนทรียของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บ่งบอกถึงตัวตน 
- กำรถ่ำยทอดสิ่งที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมให้กับเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบองค์ประกอบที่ 6 ให้เข้ำใจมำกขึ้น เช่น กำร

ใช้ชีวิตอย่ำงมีศิลปะ กำรจัดโต๊ะท ำงำนให้น่ำอยู่ สบำยตำ และสบำยใจ กำรจัดกิจกรรมให้กับนิสิตให้ตอบ
โจทย์องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ 

- กำรปรับทัศนียภำพให้สวยงำม ปลอดภัย ท ำพื้นที่ให้เป็นสีเขียวอย่ำงสุนทรียภำพตำมสภำพควำมเป็นสังคม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- จะน ำไปน ำเสนอให้กับทำงคณะกรรมกำรคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม และสุนทรียภำพ โดยหลังจำกกลับจำกกำรอบรมก็ได้ด ำเนินกำรจัดแต่งสถำนที่ส ำนักงำน
เลขำนุกำรให้เกิดสุนทรียภำพในขั้นต้น และจัดท ำป้ำยผลงำนให้ดูสวยงำม รวมทั้งมีแผนกำรน ำไปใช้ในกำร
เรียนกำรสอนอีกด้วย เช่น กำรท ำสูจิบัตรรวบรวมผลงำนภำพถ่ำยวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
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       กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

 ควำมประทับใจและควำมภูมิใจ 
- ประทับใจในเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสนที่แสดงควำมเป็นตัวตนของ

รำกเหง้ำ ผ่ำนกำรเกษตรกรรมและชื่นชมแนวควำมคิดด้ำนกำรพัฒนำร่วมกับชุมชนรอบ

มหำวิทยำลัย 

- ภูมิใจในควำมเป็นมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ท ำเพ่ือสังคม 

 โครงกำร 9 บวร  

- ตอบโจทย์ขององค์ประกอบที่ 2 และ 6 ได้อย่ำงชัดเจน 

- เป็นแนวคิดท่ีบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่ำงดี 

- มีควำมหมำยลึกซึ้งมีคุณค่ำ 

- เป็นกำรน ำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงมำใช้ กำรมีควำมคิดริเริ่ม โดยเห็นผลประโยชน์ของ

ชุมชนเป็นหลัก วิธีกำรสร้ำงโครงกำรและกำรพัฒนำสู่มูลนิธิ 

- กำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่ร่วมโครงกำร 9 บวร 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกหน่วยงำนในวิทยำเขตก ำแพงแสน ให้ควำมร่วมมือ และลงมือปฏิบัติจริง 

และผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และลงมือปฏิบัติจริงเป็นแบบอย่ำงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

และชุมชนได้ประโยชน์จำกโครงกำรอย่ำงแท้จริง 

- สำมำรถพัฒนำชุมชนและเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชนข้ำงเคียง 

- ชอบมำก 

- กำรรับฟังโครงกำร 9 บวร 

 กำรบูรณำกำร 

- กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน     กำรบริกำรวิชำกำร     วิจัย 

- ดึงชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในด้ำนกำรเรียนกำรสอน    กำรวิจัย     กำรบริกำรวิชำกำร     กำร

ท ำนุบ ำรุง     ประกันคุณภำพ ได้อย่ำงยั่งยืน 

 โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ของทำงมหำวิทยำลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมหำวิทยำลัยเอง 

 ควำมตั้งใจและควำมทุ่มเท 



 44 

- กำรตั้งใจและจริงใจในกำรพัฒนำของท่ำนรองอธิกำรบดี 

- ผู้น ำทุ่มเทและจริงจัง ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้วิถีชีวิตหรือกำรด ำเนินชีวิต 

มำปรับเป็นโครงกำรเชิงรุก ชุมชนได้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

 มีศูนย์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยส ำหรับกำรบริกำรประชำชนและผู้สนใจ 

 ควำมพร้อมและกำรท ำงำน 

- ควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ แนะน ำหน่วยงำน กิจกรรม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน บทสรุป พร้อม

ข้อเสนอแนะอย่ำงครบถ้วนและน่ำประทับใจ 

- กำรท ำงำนที่เป็นระบบที่ดีของระบบกำรประกันคุณภำพ 

 กำรต้อนรับ 

- กำรต้อนรับที่อบอุ่นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน 

- กำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ สถำนที่สวยงำม กำรได้แลกเปลี่ยนวิธีกำรเก็บข้อมูลกำรประกัน  

คุณภำพ ท ำให้ทรำบรำยละเอียดมำกยิ่งขึ้น 

- กำรต้อนรับที่ดีของบุคลำกรทำงมหำวิทยำลัย 

- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสนให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 

 ควำมมีวิสัยทัศน์ 

- ควำมมีวิสัยทัศน์ของท่ำนรองฯวิทยำเขตก ำแพงแสน ควำมเป็นกันเอง ภำวะผู้น ำ 

- วิสัยทัศน์ของท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน ที่สำมำรถท ำ CSR และ Marketing ได้

อย่ำงดีเยี่ยม 

- ท่ำนรองอธิกำรบดี วิทยำเขตก ำแพงแสน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มุ่งม่ันในกำรท ำงำนและสำมำรถ

ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ลงไปสู่โครงกำรที่ท ำได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประทับใจมำก

ที่ท่ำนมองเห็นกำรท ำ CSR อย่ำงจริงจัง เพื่อกำรสร้ำงแบรนด์เกษตรศำสตร์ให้มีควำมยั่งยืนอย่ำง

แท้จริง และน้อมนับพระรำชด ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำปฏิบัติ เพื่อควำมมั่นคงของ

เกษตรศำสตร์อย่ำงแท้จริง 

- ผู้บริหำรระดับสูง/รองฯ มีวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่ำงและแนวทำงท่ีดีในกำรปฏิบัติ

ของผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงยั่งยืน มีผลที่ดีต่อหน่วยงำน น ำไปใช้ได้จริง 

 กำรด ำเนินงำน 

- กำรลงมือท ำงำนโดยกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชน 

- กำรเห็นกำรด ำเนินกำรเชิงรุก 

- ควำมเชื่อมโยงของคนในสังคมด้วยวิธีกำรของรองฯวิทยำเขต 
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 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตก ำแพงแสนสำมำรถแสดงบทบำทผู้น ำทำงกำรศึกษำ และสำมำรถ

ชี้น ำสังคมได้ เป็นที่พ่ึงพำของชุมชน ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำกับชุมชน ก่อเกิดควำม

เจริญรุ่งเรืองของทุกฝ่ำย 

 ควำมเอ้ือเฟ้ือและกำรมีน้ ำใจ 

- ควำมมีน้ ำใจของชำวก ำแพงแสน และท่ีวัดพบจิตอำสำตัวจริง คือคุณยำยที่มีบ้ำนอยู่ที่หน้ำวัด ใน

โครงกำร 9 บวร ซึ่งเป็นจิตอำสำที่มำคอยช่วยงำนวัด ขณะที่ดูงำน อำกำศค่อนข้ำงร้อนคุณยำย

สังเกตเห็นคณะดูงำนไม่น ำร่มมำ คุณยำยได้น ำร่มมำแจกพวกเรำ และเม่ือเรำเข้ำไปดูงำนถึงห้องที่

มีห้องแอร์ต้องถอดร้องเท้ำเข้ำห้อง ขณะที่ทุกคนมีควำมสุขกับกำรดูงำน และกลับออกมำเพ่ือใส่

รองเท้ำ ปรำกฏว่ำ รองเท้ำของพวกเรำทุกคนได้ถูกหันหัวกลับด้ำนและพร้อมให้เรำใส่ออกไป เชื่อ

ว่ำคุณยำยไม่หวังอะไรเพียงแต่หวังให้แขกของท่ำนมีควำมสุขที่สุด ซึ่งในปัจจุบันคนเหล่ำนี้หำได้

ยำกมำกแล้วในสังคมไทย 

- ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือกับทำงมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมเป็นมิตร และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 ควำมร่วมมือร่วมใจขององค์กรที่มีควำมทุ่มเทในกำรพัฒนำวิทยำเขตและเผยแพร่สู่ภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี 

2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าพงแสน (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและ

เกี่ยวข้องกับงานที่ท า) 

 เรียนรู้แนวปฏิบัติในเชิงรุกสู่พื้นที่ โดยเฉพำะในด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เข้ำไปช่วยจัดท ำพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนวัด

โพธิ์งำม และแนวคิดเที่ยวไม่ไกลไปก ำแพงแสน ที่สำมำรถบูรณำกำรน ำควำมรู้จำกภำยในออกสู่ภำยนอก 

โดยกำรจัดกำรท่องเที่ยวและกำรเรียนรู้ไปด้วยกัน 

 สำมำรถเข้ำร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่ำงดี น ำควำมรู้เผยแพร่ออกสู่ชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น เป็น

กำรสร้ำงภำพพจน์ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย ชุมชนรู้จักมหำวิทยำลัยและจดจ ำภำพลักษณ์ที่เป็นมหำวิทยำลัย

เพ่ือชุมชน ให้ชำวบ้ำนมีควำมรู้ มีอำชีพ มีทักษะ 

 ควำมคิดเป็นระบบและและตอบค ำถำมของตัวบ่งชี้ในประกันคุณภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (เชิงประจักษ์) 

 สนองตอบควำมต้องกำรของชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน 

 กำรมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กร หน่วยงำนในท้องถิ่น ตอบโจทย์ นโยบำยสถำบันกำรศึกษำทุกสถำบัน 

ผลิตบัณฑิต      วิจัย      บรกิำรวิชำกำร      ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โครงกำรดีๆที่น่ำจะน ำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำวิทยำเขตอ่ืนๆอย่ำงเช่น โครงกำร 9 บวร 

 กำรสร้ำงจิตสำธำรณะให้แก่นิสิต ซึ่งต้องมีตัวอำจำรย์เองก่อน 

 กำรน ำนิสิตออกสู่ชุมชน กำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
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 กำรน ำสิ่งที่ถนัดไปช่วยสังคม 

 ควำมเป็นหนึ่งเดียวของวิทยำเขต 

 ด ำเนินงำนต้องทุ่มเท จริงจัง ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม 

 แนวคิดในกำรขับเคลื่อนโครงกำร 9 บวร 

 ควำมมุ่งม่ันของผู้น ำในกำรขับเคลื่อนโครงกำร 

 รอง/ผู้บริหำร/ผู้น ำ มีวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่ท ำให้เกิดผลดีต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อย่ำงยั่งยืน 

 ระบบกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่มีกำรน ำเอำกำรประกันคุณภำพมำเป็นหัวข้อในกำรปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จ

และอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

 เข้ำใจเพื่อนร่วมสังคม 

 ควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนร่วมกันทุกภำคส่วนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร เกิดประโยชน์อย่ำงเป็น 

    รูปธรรมชัดเจน 

 กำรท ำโครงกำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรนั้น ต้องมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนและลงมือท ำจริง ดังนั้น

โครงกำรต้องเป็นโครงกำรต่อเนื่อง เพื่อเห็นผลกำรพัฒนำ/ประโยชน์ที่ชัดเจน 

 โครงกำร 9 บวร ที่สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้หลำยๆศำสตร์และท ำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่ำงชัดเจน  

วิสัยทัศน์และภำวะผู้น ำ 

- ภำวะผู้น ำที่เข้มแข็ง กล้ำหำญ ฝ่ำฟันอุปสรรคจนสำมำรถน ำโครงกำร 9 บวร และองค์กรให้

ประสบควำมส ำเร็จได้ 

- ควำมเป็นผู้น ำของวิทยำเขตกับชุมชน 

     -    ควำมเป็นผู้น ำของท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน ที่ริเริ่มโครงกำร 9 บวร ภำยใต้แนวคิด

บ้ำน วัด โรงเรียน 

 กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆทั้งวิทยำเขต ในกำรลงมือท ำงำน รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและ

นิสิต 

 เมื่อมีแนวคิดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ควรลงมือให้เกิดผลปฏิบัติจริงพร้อมทั้งขยำยแนวทำงให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ควรปฏิบัติงำนในระบบกำรประกันคุณภำพ 

 ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม 

 กำรเริ่มต้นที่นโยบำยและสำนต่อในกลุ่มผู้ปฏิบัติและได้รับกำรยอมรับกับชุมชน 

 เรำจะต้องวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและอุปสรรค ของหน่วยงำนเพื่อแสวงหำแนวทำงในกำร

ด ำเนินงำนที่สำมำรถสร้ำงควำมโดดเด่นขององค์กรมหำวิทยำลัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อกูลมหำวิทยำลัย 
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 โครงกำร 9 บวร เป็นโครงกำรที่ดีมำกๆ สำมำรถท ำให้เกิดควำมช่วยเหลือระหว่ำงชุมชน วัด และ

มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงดี เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็งสำมำรถน ำไปเป็นแบบอย่ำงในมหำวิทยำลัย

อ่ืนได้ 

 ชื่นชมควำมสำมำรถในกำรท ำลำยก ำแพงระหว่ำงชุมชนกับมหำวิทยำลัย และมีนโยบำยบริกำรวิชำกำรแก่

ชุมชน 

 ควำมมุ่งม่ันที่จะพัฒนำมหำวิทยำลัยของผู้บริหำรและบุคลำกรที่นี่ ท ำให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีมำกมำย สิ่งหนึ่ง

ที่ท ำให้ได้เรียนรู้และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และสำมำรถท ำได้คือ กำรตั้งใจ มุ่งมั่น แน่วแน่กับสิ่งที่ท ำโดยไม่ย่อ

ท้อ แม้สิ่งที่ท ำจะยำกเพียงใด เพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง 

 ควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อ

มหำวิทยำลัยเองและชุมชน 

 กำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก ต้องใช้เวลำและควำมอดทน เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆก่อน

แล้วค่อยขยำย เมื่อเรำท ำดีแล้วก็จะมีคนอ่ืนๆและองค์กรอ่ืนๆอยำกมำเข้ำร่วมเป็นกำรเพ่ิมชื่อเสียงให้กับ

มหำวิทยำลัย 

3. สิ่งท่ีจะน าไปปรับใช้กับงาน 

 จะน ำไปพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน  ของคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ ในเรื่องของสุขภำพและ

กำรฝึ กสุ นั ขของทำ งคณะฯ  จะน ำ ไปท ำแผน เชิ ง รุ กสู่ ชุ มชนรอบมหำวิทยำลั ย  และวั ด ใกล้

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป 

 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับให้กับเพ่ือนร่วมงำนที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรสนับสนุนให้ทำง

องค์กร จัดอบรมให้กับบุคลำกรทั้งองค์กร  และกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

 น ำเอำคนต้นแบบอย่ำงท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน ไปเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือที่จะสร้ำงงำนที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชน 

 กำรน ำโครงกำร 9 บวร ไปใช้และกำรบูรณำกำร 
- น ำควำมคิดของโครงกำร 9 บวร ไปปรับใช้เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร 

- แนวควำมคิดกำรพัฒนำนิสิต ในเรื่องของโครงกำร 9 บวร ของวิทยำเขตฯ เพื่อให้เกิดกำรตอบโจทย์
ของงำนบริกำรวิชำกำรและเครือข่ำยชุมชน ทีมีกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมในชุมชนที่ท ำ
ให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เข้มแข็ง 
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- โครงกำร 9 บวร ในประเด็นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถบูรณำกำรร่วมกันได้ภำยใต้บริบทของวิทยำเขต
สกลนคร 

 -   สร้ำงจิตสำธำรณะให้แก่องค์กร มองควำมต้องกำรของชุมชนรอบข้ำงเป็นหลัก 

 สร้ำงวิกฤตให้เป็นโอกำส 

 น ำผลิตผลสู่ชุมชนเพ่ือให้ได้ผลสะท้อนกลับสู่มหำวิทยำลัย 

 กำรทุ่มเท 
  -   ทุ่มเท จริงจังกับงำนที่ท ำโดยประเมินผลที่ได้ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพียงใด   

อย่ำงไร มำก น้อยเพียงใด หำแนวทำงปรับปรุง/พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

-   กำรทุ่มเทงำนให้กับสังคม 

 ส่งเสริมกำรให้อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทุกวิทยำเขตมีแนวควำมคิดและหลัก

จรรยำบรรณในกำรมองเห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพ 

 กำรบริกำรวิชำกำร 

-   แนวทำงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเหมำะสมกับทรัพยำกรขององค์กรและตรงกับควำมต้องกำร

ผู้รับบริกำร 

-   กำรเตรียมโครงกำร กิจกรรมตำมภำรกิจหลักให้พร้อมที่จะให้บริกำรทำงวิชำกำร 

 กำรมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

- กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือควำมต่อเนื่องพัฒนำกำรอย่ำงยั่งยืน 

- สร้ำงควำมร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมระหว่ำงคณะ มหำวิทยำลัยและชุมชน รวมทั้งองค์กรภำยนอก 

- กำรสร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยต่ำงๆให้มำกยิ่งขึ้น 

    -   กำรบูรณำกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน 

 กำรเน้นให้บุคลำกร นิสิต ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร 

 น ำสุนทรียทำงศิลปะจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร ผนวกรวมและผสมผสำนกับกำรเป็น  Green Campus 

ให้กับวิทยำเขตสกลนคร  เพ่ือสร้ำงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับคณะต่อไป 

 ได้เข้ำฟังกำรสนทนำและบรรยำยเกี่ยวกับ มคอ. องค์ 2 ท ำให้ทรำบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 กำรจัดท ำประกันคุณภำพ 

- น ำกำรท ำประกันคุณภำพไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำนให้มำกท่ีสุด 

- กำรปรับมุมมองในกำรท ำงำนด้ำนประกันคุณภำพ ท ำให้มองเห็นอนำคตที่จะท ำงำนคุณภำพต่อไป 

ให้สอดคล้องกับงำนประกันคุณภำพ โดยใช้ตัวอย่ำงโครงกำรต่ำงๆที่ได้ศึกษำดูงำนไปปรับใช้ให้ท ำ

โครงกำรที่ไม่ต้องคิดเยอะและครอบคลุม 



 49 

    -   สร้ำงกิจกรรม/โครงกำร ที่ตอบสนององค์ประกอบในงำนประกันคุณภำพได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน   

ครบตำมข้อก ำหนด 

 กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

 สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรหำปัญหำเข้ำถึงปัญหำและแก้ไขงำน 

- น ำควำมรู้ที่ได้ไปเทียบเคียง วิเครำะห์บทบำทของหน่วยงำน เพ่ือวำง Positioning ขององค์กร 

เพ่ือสร้ำงควำมโดดเด่น 

- วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน และกำรสร้ำงกิจกรรม และโครงกำรที่เป็นประโยชน์แก่

ชุนในบริบทของมหำวิทยำลัย 

- หำวิธีกำรท ำให้ชุมชนเห็นเป็นรูปธรรม ก็สำมำรถได้รับควำมร่วมมือกับชุมชน 

- กำรลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่นโยบำยหรือแผนในกระดำษ 

- น ำเสนอคณะเพ่ือริเริ่มท ำ โดยกำรเชื่อมโยงสู่ชุมชนภำยนอกตำมบริบทของคณะ 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
วันพฤหัสบดีที่ 9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 กำรประเมินผลโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ และกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรจัดผลิตบัณฑิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 38 คน จำกผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 40 คน มีผู้เข้ำร่วมตลอดทั้ง
โครงกำร จ ำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66 โดยมีผลกำรประเมินในภำพรวมมี
ค่ำเฉลี่ย 4.49 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.386 อยู่ในระดับมำก โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1   จ ำแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เพศ ชาย หญิง รวม 

จ านวน 10 19 29 

ร้อยละ 34.5 65.5 100 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วน
เพศชำยมีจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
 
ตารางท่ี 2   อำยุงำนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถำม 

อายุงาน ไม่ถึง 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16 ปีขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป รวม 

จ านวน 4 10 8 2 3 2 29 

ร้อยละ 13.8 34.5 27.6 6.9 10.3 6.9 100 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุงำนเฉลี่ย 1-5 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.5 รองลงมำมีอำยุงำนเฉลี่ย 6 – 10 ปี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6  
 
ตารางท่ี 3   จ ำแนกหน่วยงำนสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถำม 

สังกัด คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน รวม 

จ านวน 18 11 29 

ร้อยละ 62.1 37.9 100 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะวิชำ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 
ส่วนหน่วยงำนสนับสนุน มีจ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 



 51 

ตารางท่ี 4   ต ำแหน่งของผู้กรอกแบบประเมิน 

ต าแหน่ง ผู้บริหาร อาจารย ์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพ รวม 

จ านวน 3 7 18 1 29 

ร้อยละ 10.3 24.1 62.1 3.4 100 

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 
รองลงมำเป็นอำจำรย์ มีจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และน้อยที่สุดเป็นคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
โครงกำร  

รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

ผลการประเมินภาพรวม 4.49 0.386 มาก 
ด้านคุณภาพของเนื้อหา 4.45 0.437 มาก 
กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
1. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ควำมเป็นมำ และพัฒนำกำรของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

10 
(34.5) 

17 
(6.9) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.28 0.591 มำก 

2. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ระบบประกันคุณภำพภำยในของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

6 
(20.7) 

19 
(65.5) 

3 
(10.3) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

4.03 0.680 มำก 

3. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ี
ดีด้ำนกำรพัฒนำสุนทรียะและกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

17 
(58.6) 

10 
(34.5) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.52 0.634 มำกที่สุด 

4.  สำมำรถน ำควำมรู้ แนวปฏิบัติท่ีดี
จำกศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้กับ
กำรท ำงำนของตนเองและ
หน่วยงำนได้ 

12 
(41.4) 

11 
(37.9) 

5 
(17.2) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

4.17 0.849 มำก 

5.  เนื้อหำในเอกสำรท่ีจัดเตรียมมี
รำยละเอียดชัดเจน 

9 
(31.0) 

11 
(37.9) 

7 
(24.1) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

3.93 0.923 มำก 

 6.  ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมของ
หน่วยงำน 

13 
(44.8) 

11 
(37.9) 

4 
(13.8) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

4.24 0.830 มำก 

7. กำรศึกษำดูงำนน้ี ตรงกับควำม
คำดหวังท่ีท่ำนตั้งไว้ 

 

12 
(41.4) 

13 
(44.8) 

2 
(6.9) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

4.21 0.861 มำก 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
8. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ี

ดีจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน 

21 
(72.4) 

8 
(27.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.72 0.455 มำกที่สุด 

9. สำมำรถน ำควำมรู้ แนวปฏิบัติท่ีดี
จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสนท่ีได้รับมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนของ
ตนเองและหน่วยงำนได้ 

17 
(58.6) 

12 
(41.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.59 0.501 มำกที่สุด 

10. เน้ือหำในเอกสำรท่ีจัดเตรียมมี
รำยละเอียดชัดเจน 

16 
(55.2) 

12 
(41.4) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.52 0.575 มำกที่สุด 

11. ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม
ของหน่วยงำน 

20 
(69.0) 

9 
(31.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.69 0.471 มำกที่สุด 

12. เกิดเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 

18 
(62.1) 

10 
(34.5) 

4 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.59 0.568 มำกที่สุด 

13. โครงกำรฯ น้ี ตรงกับควำม
คำดหวังท่ีท่ำนตั้งไว้ 

20 
(69.0) 

7 
(24.1) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.622 มำกที่สุด 

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต 
14. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติท่ีดีในกำรด ำเนินด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต (องค์ประกอบท่ี 2) 

21 
(72.4) 

8 
(27.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.72 0.455 มำกที่สุด 

15. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำ 
ประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำน 

19 
(65.5) 

8 
(27.6) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.59 0.628 มำกที่สุด 

16. ไดร้ับประโยชน์จำกกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

21 
(72.4) 

7 
(24.1) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.67 0.541 มำกที่สุด 

17. เน้ือหำในเอกสำรท่ีจัดเตรียมมี
รำยละเอียดชัดเจน 

16 
(55.2) 

11 
(37.9) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.48 0.634 มำก 

18. โอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และกำรมสี่วนร่วมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต 

19 
(65.5) 

9 
(31.0) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.651 มำกที่สุด 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.49 0.483 มาก 
19. ควำมเหมำะสมของช่องทำงกำร

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ 

12 
(41.4) 

15 
(51.7) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.34 0.614 มำก 

20. ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำกำร
เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

16 
(55.2) 

12 
(41.4) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.52 0.575 มำกที่สุด 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

21.  ควำมเหมำะสมของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

13 
(44.8) 

14 
(48.3) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.38 0.622 มำก 

22.  ควำมเหมำะสมของก ำหนดกำร 17 
(58.6) 

10 
(34.5) 

2 
(6.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.52 0.634 มำกที่สุด 

23.  ควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
ลงทะเบียน 

18 
(62.1) 

10 
(34.5) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.59 0.568 มำกที่สุด 

24. เจ้ำหน้ำท่ีสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอย่ำงดี 

19 
(65.5) 

9 
(31.0) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.561 มำกที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.63 0.430 มากที่สุด 
25. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีใน

กำรจัดโครงกำร 
19 

(65.5) 
10 

(34.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.66 0.484 มำกที่สุด 

26. ควำมเหมำะสมของสื่อและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรจัดโครงกำร 

18 
(62.1) 

11 
(37.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.494 มำกที่สุด 

27. ควำมเหมำะสมของอำหำรว่ำง 
และอำหำรกลำงวัน 

15 
(51.7) 

13 
(44.8) 

1 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.48 0.575 มำก 

28. ควำมเหมำะสมของที่พัก และ
ยำนพำหนะ 

22 
(75.9) 

7 
(24.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.76 0.435 มำกที่สุด 

29. ผลกำรประเมินในภำพรวม 18 
(62.1) 

11 
(37.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.62 0.494 มำกที่สุด 

 
จำกตำรำงที่ 5 หำกพิจำรณำเป็นด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.63 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.430 อยู่ในระดับมำกท่ีสุด รองลงมำ
เป็นด้ำนกระบวนกำรและเจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.49 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.483 อยู่ในระดับมำก และด้ำน
คุณภำพเนื้อหำ มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.45 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.437 แต่ยังอยู่ในระดับมำก
เช่นกันอยู่ในระดับมำก และหำกพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ควำมเหมำะสมของที่พัก 
และยำนพำหนะ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.76 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.435 รองลงมำคือ ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (องคป์ระกอบที่ 2) มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.72 ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 0.455  และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เนื้อหำในเอกสำรที่จัดเตรียมมีรำยละเอียดชัดเจน 
จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 อยู่ในระดับมำก 
 
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. จัดโครงกำรและกิจกรรมเช่นนี้ในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ในช่วงก่อนกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ ถ้ำมี
เอกสำร/ตัวอย่ำงเป็นแบบอย่ำงให้ด้วยจะดีมำก เพรำะจะท ำให้น ำไปประยุกต์ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ซึ่ง
เอกสำรจะอยู่ในลักษณะเดียวกัน เมื่อรวมกันในระดับมหำวิทยำลัยจะเป็นกลุ่ม/รูปแบบเดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย 
2. ควรจัดในช่วงปิดเทอม หรือในช่วง ก.พ.-มี.ค.-เม.ย. หรือ ก.ย.-ต.ค. 
3. ควรมีกิจกรรมควำมสัมพันธ์ในช่วงค่ ำบ้ำง เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมมีกำรพบปะสังสรรค์ ท ำควำมรู้จักกันมำกกว่ำนี้ 
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4. ให้ส ำนักงำนประกันคุณภำพเป็นหลักในกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนที่สนใจ และหน่วยงำนที่ได้คะแนน
องค์ประกอบน้อย เชิญผู้ที่มีควำมรู้เป็นวิทยำกร โดยหน่วยงำนออกค่ำใช้จ่ำยให้ ให้ได้เป็นฐำนแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
5. เลื่อนกำรจัดโครงกำรเป็นช่วงต้นปีกำรศึกษำ 
6. ขอขอบคุณส ำนักงำนประกันคุณภำพที่จัดโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ดีมำก เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนน่ำรักเป็นกันเอง 
และยินดีช่วยเหลือผู้เข้ำร่วมโครงกำรเสมอ 
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีผู้เชี่ยวชำญร่วมให้ค ำแนะน ำ โดยอำจจะจัดภำยใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้บุคลำกรแต่ละคณะ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
 
ส่วนที ่3 กิจกรรมที่ต้องการให้ส านักงานประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป (ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ) 
1. โครงกำรดูงำนและ KM ในรูปแบบนี้ให้ครบ 9 องค์ประกอบ เพรำะเป็นกำรชี้ทิศทำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และช่วยเหลือกัน ได้แลกเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนที่ดีมำก 
2. จัดกำรประชุมชี้แจงให้ผู้บริหำรหน่วยงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคัญของงำนประกันคุณภำพเพ่ิม
มำกขึ้น 
3. ช่วยประสำนงำนกับกองบริกำรกำรศึกษำ จัดประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ มคอ. และวิธีกำรใช้งำน
ให้แก่อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ 
4. แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ทุกตัว แบ่งห้องประชุมเป็น 9 องค์ประกอบ 
5. จัดโครงกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรเงินและบัญชี และศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินดี
เยี่ยม 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ประกอบที่เข้ำใจไม่ตรงกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นปี เพื่อจะ
ได้ด ำเนินกำรได้ทันเวลำ 
7. กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน/องค์กรภำครัฐและเอกชนที่มีกิจกรรมด้ำนธุรกิจเกษตรหรือสำขำท่ี
เกี่ยวข้อง 
8. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของประเทศอำเซียน 
9. กำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน (Common data set)  
 
มีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้ 
 ด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ   4.17 อยู่ในระดับมำก 
 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 อยู่ในระดับมำก 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  4.41 อยู่ในระดับมำก 
 ภำพรวมจำกกำรประเมินฯ จำกทั้ง 3 ด้ำน 20 ประเด็นย่อย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.24  อยู่ใน
ระดับมำก และเม่ือพิจำรณำประเด็นที่ได้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ 3. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่อง “กำรพัฒนำสู่องค์กรนวัตกรรม”  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมำก ซึ่งอยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา ส่วน
ประเด็นที่ได้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยสุด คือ สำมำรถน ำควำมรู้ กระบวนกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่ได้รับมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนด้ำนประกันคุณภำพของตนเองและหน่วยงำนได้ และ สำมำรถน ำแนว
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ปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนของตนเองและหน่วยงำนได้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 เท่ำกัน อยู่ในระดับมำก ซึ่ง
อยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา เช่นกัน 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ไม่ควรจัดโครงกำรหลังจำกวันหยุดยำว เนื่องจำกหำรถมำ กทม. ยำกมำก 
2. อยำกให้น ำเสนอกำรจัดเก็บเอกสำร/เส้นทำงของเอกสำร ของระบบประกันคุณภำพมำกกว่ำกำรเดินเยี่ยม

หน่วยงำน 
3. สถำนที่ดูดี แต่ผู้เข้ำประชุมเดินออกไปข้ำงนอกเพ่ือเข้ำห้องน้ ำไม่เหมำะ  เพรำะจะออกด้ำนไหนก็ต้องผ่ำน

วิทยำกรหรือจะฉำยสไลด์ดูไม่เหมำะสม 
4. กำรน ำเสนอ Power point ตัวใหญ่ดี แต่จอต่ ำ คนที่อยู่ข้ำงหลังจะมองตอนช่วงล่ำงจอไม่เห็น 
5. ไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องของกลไกหรือกระบวนกำรที่เก่ียวข้องกับงำนประกันเท่ำที่ควร มีแต่กำรPresent 

ผลงำนต่ำงๆ แต่โดยรวมน่ำชื่นชมทุกผลงำน 
6. กำรน ำแนวปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้กับงำน น ำมำใช้ได้บำงส่วน เช่น ค ำพูดที่ว่ำ เชื้อเชิญ สร้ำงควำมสนใจ 

สร้ำงควำมกดดัน 
7. เสนอให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงำนประกันคุณภำพของแต่ละวิทยำเขต ว่ำมีโครงสร้ำงและ

กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงไร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สอบถำม แนะน ำให้กันและกัน เพื่อท่ำนผู้ดูแล
โดยตรงจะได้น ำไปปรับใช้กับกำรท ำงำนด้ำนประกันคุณภำพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

8. กระบวนกำรส่วนใหญ่เป็นด้ำนของสิ่งประดิษฐ์/เกี่ยวกับนิสิต แต่หำกเป็นหน่วยงำนที่ไม่มีนิสิตเกี่ยวข้อง
ค่อนข้ำงมองภำพยำก แต่หำกมองถึงบำงอย่ำง/บำงกระบวนกำรแล้ว พบว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำก 

9. ควรจัดท ำ Hand show แต่ละหน่วยงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจตำมบริบทของหน่วยงำนมำกกว่ำที่จะ
บรรยำยรวม และคนเข้ำร่วมจ ำกัดแบบนี้ 

 
กิจกรรมที่ต้องการให้สนับสนุนประกันคุณภาพจัดในครั้งตอ่ไป 

1. workshop เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับตัวบ่งชี้ สมศ. และผู้ตรวจประเมินของ สกอ. 
2. หลักสูตรอบรมผู้ท ำงำนด้ำนประกันคุณภำพมือใหม่ จัดส ำหรับบุคลำกรที่เข้ำมำท ำงำนประกันใหม่ เพื่อให้

เข้ำใจภำพรวมของกำรท ำงำน สร้ำงควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ของกำรท ำงำนประกันคุณภำพ 
เป็นต้น 

3. ต้องกำรให้จัดอบรมกำรท ำประกันคุณภำพเชิงปฏิบัติงำน โดยจัดท ำประกันเฉพำะทำง เช่น ด้ำนกำรเงิน 
ด้ำนงำนบุคคล โดยให้บุคลำกรที่อยู่ในสำยงำนเดียวกันมำอบรมด้วยกัน แล้วมีกำรปฏิบัติด้วย เพื่อกำร
บรรลุผลกำรปฏิบัติงำนและกำรประกันคุณภำพ 

4. ดูระบบจองรถ, ห้องประชุม 
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนประกันคุณภำพเบื้องต้น และเทคนิคกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ 
6. จัดล ำดับผลงำนประกันคุณภำพ โดยแบ่งเป็นระดับคณะ สถำบัน ส ำนัก 
7. จัดอบรมเรื่องกำรเขียนและกำรปฏิบัติตำมตัวบ่งชี้ โดยแยกอบรมแบบคณะ สถำบัน ส ำนัก 
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ภาคผนวก 
 
 
 ภำคผนวกท่ี 1 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2556 
 ภำคผนวกท่ี 2 รำยชื่อสมำชิกเครือข่ำยโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ประจ ำปี 2556 
 ภำคผนวกท่ี 3 ภำพกิจกรรม 
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โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปี 2556 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตำมนโยบำยของส ำนักงำนประกันคุณภำพท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรจำกทุกวิทยำเขตได้รับควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในบริบทของกำรประกัน
คุณภำพและเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
จึงก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มำอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นที่พึงพอใจและได้รับกำรตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำก
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้มีโอกำสในกำรศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนจำกผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพด้วยกันทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยสำมำรถน ำข้อมูลที่อยู่อย่ำงกระจัดกระจำยใน
ตัวบุคคลที่ท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพด้วยกันมำสกัดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ๆ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนตนเองได้ นอกจำกนี้กำรเยี่ยมบ้ำน
คุณภำพนั้นเป็นกำรศึกษำดูงำนที่เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรที่จะช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะ
ประสบกำรณ์ สร้ำงวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังเป็นกำรเปิดมุมมองที่จะรับกับกำรเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้ำงควำมพร้อมให้แก่
ทั้งตัวบุคลำกรเองและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้นได้  
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ  ในรูปแบบ
ของกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และ
กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม จำกมหำวิทยำลัยศิลปกร รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีจำกโครงกำร 9 บวร ของวิทยำเขตก ำแพงแสน ซึ่งได้รับรำงวัลระดับดีเยี่ยม จำกกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด
โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นอกจำกนี้ มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ซึ่งถือว่ำมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพจำกประสบกำรณ์ของหน่วยงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมำก และจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร ดังนั้น ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จึงได้จัด
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ประจ ำปี 2556 ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรได้ศึกษำ
ดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร และ
วิทยำเขตก ำแพงแสน รวมทั้งกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำกและผู้เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต และ
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเป็นกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับดีมำกของวิทยำ
เขตก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ภาคผนวกที่ 1 
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2.2 เพ่ือเป็นกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดี
มำกและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ ในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
4. เป้าหมายหลัก (จ ำนวน 45 คน) 

4.1  ผู้รับผิดชอบหรือปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระดับคณะวิชำ ส ำนัก สถำบัน หรือเทียบเท่ำ  
      จ ำนวน 35 คน  
4.2  คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ และบุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ จ ำนวน 10 คน  
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5.1  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
5.2  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจกำรจัดโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 
5.3  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ  
      ของหน่วยงำน มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00 
 

6. สถานที่ (หน่วยงานกรณีศึกษา) 
6.1 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
6.2 วิทยำเขตก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
 

7. วัน เวลา สถานที่ 
   วันที่ 9 พฤษภำคม 2556 ศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ                            

และวิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
 วันที่ 10 – 11 พฤษภำคม 2556 ศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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8. วิธีการด าเนินการ 
 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

07.00 - 08.45 น. พร้อมกันหน้ำอำคำรสำรสนเทศ 50 ปี มก. เพ่ือออกเดินทำงจำก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถึงท้องพระโรง วังท่ำพระ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

09.00 - 10.00 น. -  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนำกุล  
     รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
                                  กล่ำวต้อนรับคณะศึกษำดูงำน และแนะน ำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

- อำจำรย์อ ำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรหอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
แนะน ำภำพรวมหอศิลป์ กำรด ำเนินกิจกรรมของหอศิลป์ และแนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

- รองศำสตรำจำรย์ปริญญำ ตันติสุข 
    คณบดีคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

แนะน ำภำพรวมคณะ กำรด ำเนินกิจกรรมของคณะ และแนวปฏิบัติที่ดี  
    ด้ำนกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
    กับกำรเรียนกำรสอน 

10.00 - 11.30 น.   เยี่ยมชมหอศิลป์ สวนแก้ว หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 
และบริเวณลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

11.30 - 12.30 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ท้องพระโรง วังท่ำพระ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
13.00 - 14.00 น. ออกเดินทำงไปพระรำชวังสนำมจันทร์  
14.00 - 14.30 น. เยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ   

มหำวิทยำลัยศิลปำกร  วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
14.30 - 16.00 น. เข้ำชมพระรำชวังสนำมจันทร์  
16.00 – 17.00 น. ออกเดินทำงไปมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  
18.00 – 19.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
19.30 น. เข้ำท่ีพัก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

  
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

07.00 - 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 
08.45 - 09.00 น. ผู้บริหำรวิทยำเขตก ำแพงแสนกล่ำวต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
09.00 - 10.00 น. กำรบรรยำยกำรด ำเนินงำนของวิทยำเขตก ำแพงแสน และแนวปฏิบัติที่ดี

โครงกำร 9 บวร  
  โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์  

       รองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน 
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10.00 - 12.00 น. เยี่ยมชมโครงกำร 9 บวร 
10.30 – 11.50 น.  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดโพธิ์งำม ต.กระตีบ อ. ก ำแพงแสน  จ.นครปฐม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ส ำนักหอสมุด 
13.00 - 15.00 น. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  
15.00 - 17.30 น. สรุปกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
18.00 - 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 - 20.00 น.  พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
  07.00 - 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  
  09.00 - 12.00 น. เยี่ยมชมโครงกำรเที่ยวไม่ไกล ไปก ำแพงแสน จ ำนวน 4 สถำนี 

- ไบโอแก๊สจำกผักตบชวำ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนำดเล็ก (แพะ แกะ)  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 14.30 น. เยี่ยมชมโครงกำรเที่ยวไม่ไกล ไปก ำแพงแสน (ต่อ) 

- ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร (ATC)  
- อุทยำนแมลงเฉลิมพระเกียรติ 

14.30 น. เป็นต้นไป ออกเดินทำงกลับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

หมายเหตุ รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.30 และ 14.30 น. 
 
9. ค่าลงทะเบียน 
 ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มีค่ำลงทะเบียนคนละ 3,200 บำท 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน 

10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพตำมองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

10.3 มีเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

11. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้เต็มเวลำ 
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12. งบประมาณ 
  12.1   ค่าตอบแทนหน่วยงานท่ีเป็นกรณีศึกษา 3 หนว่ยงานๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน  6,000.00 บาท 
      12.2   ค่าอาหารกลางวัน และอาหารวา่ง 

   -   ค่าอาหารวา่ง จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 2 มื้อ (50บ. x 45 คน x 6 มื้อ)     13,500.00  บาท 

   -   ค่าอาหารกลางวัน (150 บ. x 45 คน x 3มื้อ)     20,250.00  บาท 

    -  ค่าอาหารเย็น (250 บ. x 45 คน x 2 มื้อ)     22,500.00 บาท  

  12.3  ค่าท่ีพัก (700 บ. x 45 คน x 2 คืน)      63,000.00 บาท 

  12.4   ค่าเอกสารประกอบโครงการ         6,000.00 บาท 

  12.5  ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลงิ      15,000.00 บาท 

  12.6  ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (300 บ. x 3 วัน)        900.00  บาท

12.7  ค่าใชส้อยตา่งๆ (ค่าของท่ีระลึก บัตรเตมิเงิน ค่าลา้งอัดรูป ค่าลูกอม คา่ยา 

      ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าธรรมเนยีมเข้าชมหน่วยงานต่างๆและอื่นๆ) 

      ตามความจ าเป็นและประหยัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย 

                   ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2549     12,850.00  บาท 

                       รวมท้ังสิ้น                  160,000.00 บาท 

             (หนึ่งแสนหกหมืน่บาทถว้น)  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใชจ้่ายทุกรายการ 
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รายช่ือผู้เข้ารว่มโครงการเยี่ยมบ้านคณุภาพ  

ภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศลิปากร และมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

ระหว่างวันที่ 9 – 11  พฤษภาคมคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อ -  นามสกลุ     ต าแหน่ง 

คณะกรรมการนโยบายการประกันคณุภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

1 ผศ.นงลักษณ์  งามเจรญิ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

2 อ.ดร.พรีะพงศ์ ตริยเจรญิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

3 รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4 อ.เบญญา กสานตกิุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

5 นางสาววไิลรัตน์ วริิยะวิบูลยก์ิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคณุภาพ 

วิยาเขตก าแพงแสน 

6 รศ.ดร.สมบัติ ชนิะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 

7 ผศ.ดร.คนึงนิตย ์ เหรียญวรากร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตรก าแพงแสน 

8 นางสาวเยาวภา มณเีนตร เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

9 นางสาวสุนทรี กลิ่นบุปผา เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

คณะศึกษาศาสตร ์

10 นำงสำวสุวรรณำ  ปรมำพจน์ นักวชิาการศึกษา 

11 นางสาวสุพรรณี ทองดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

คณะเศรษฐศาสตร ์

12  นางสาวณฐัธิภา เค็งสม  เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

13 นายสัญชัย ทองขาว  นักวชิาการศึกษา 

คณะสังคมศาสตร ์

14 นางสาวปัญจวรรณ มณโีทน นักวชิาการศึกษา ช านาญการพเิศษ 

15 นางสาวมยุลดา ทาสุรนิทร์ นักวชิาการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร ์

16 ดร.สิงห์ค า นันตะ๊ภูม ิ อาจารย์ 

17 นางสาวพรรณราย ชาญหรัิญ อาจารย์ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

18 ดร.ศริพรรณ สุคนธสิงห์ อาจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร ์

19 ดร.จันทิกา ชูโชติรส อาจารย์ 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพือ่การค้นควา้และพัฒนาพืชศาสตร์ 

20 นายธ ารงศิลป โพธิสูง นักวชิาการเกษตร ช านาญการ 

ภาคผนวกที่ 2 
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ล าดับ ชื่อ -  นามสกลุ     ต าแหน่ง 

ศูนย์นานาชาตสิิรนิธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี 

21 นางสาวละอองดาว กะการด ี นักวชิาการพัสด ุ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

22 นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร  นักวชิาการศึกษา 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจัดการ 

23 นายกุลนาถ ภูธรโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน 

24 นางสาวพรีียา ทักษานันท์ อาจารย์ 

ส านักงานวทิยาเขตเฉลิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

25 นางอรุณศรี นภิานันท์ นักวชิาการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วทิยาเขตเฉลิพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

26 นายยุทธนา แสงสุวรรณ นายช่างเทคนิค 

27 นายรัชชานนท์ ผงทอง เจ้าหนา้ที่โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรรีาชา 

28 นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ ์ อาจารย์ 

29 นางสาวณิชาภัทร คุ้มสุข นักวชิาการศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ 

30 อ.ดร.ศุภำภำส  ค ำโตนด รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

31 อ.รัชรินทร์  แสงอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

32 นำงสำวมัณฑนำ  ขวัญเนตร นักวชิาการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 

33 อ.วรยศ ละม้ำยศรี ผู้ช่วยคณบดี 
34 นำงสำวสุวรรณำ โพธิอ่อน ผู้ช่วยคณบดี 
35 นำงสำววิไลวรรณ หยงหนู นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

ส านักงานประกนัคุณภาพ 

36 นำงมุกดำ   เกตุแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ 

37 นำยธเนศ   ดำวรุ่งโรจน์ นักวิจัย 

38 นำงสำวอรอุมำ   แก้วมณีโชติ นักวิชำกำรศึกษำ 

39 นำงสำวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ 

กองยานพาหนะ อาคาร และสถานที ่

40 นำยทวีศักดิ์  อินทโชติ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
 

 



 64 

ภาพกิจกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
เย่ียมชมหอศิลป์ สวนแก้ว หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

และบริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
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ภาพกิจกรรม มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 

    
  วันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

เย่ียมชมศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

วันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 
การบรรยายการด าเนินงานของวิทยาเขตก าแพงแสน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

และเย่ียมชมโครงการเท่ียวไม่ไกล ไปก าแพงแสน 
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 เอกสารวิชาการ  9 /2556  ส ำนักงำนประกันคุณภำพ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 คณะบรรณาธิการ นำงสำววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
  นำงมุกดำ  เกตุแก้ว  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
  นำยธเนศ  ดำวรุ่งโรจน ์ งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
  นำงสำวอรอุมำ  แก้วมณีโชติ งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
                                          นำงสำวสุรีย์     วงศ์อกนิษฐ์ งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
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