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คานา
ส ำ นั ก ง ำ น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก ำ ร เ ยี่ ย ม บ้ ำ น คุ ณ ภ ำ พ ภ ำ ย ใ น แ ล ะ ภ ำ ย น อ ก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2556 ขึ้น ประกอบด้วยกำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนกรณีศึกษำ คณะ
จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรทำนุบำรุง
ศิ ล ป ะ แ 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 วิทยำเขตกำแพงแสน เพื่อศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
โดยได้รวบรวมเนื้อหำ สำระ แนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำรฯ ไว้ในรำยงำนฉบับนี้
เพื่อถ่ำยทอดให้แต่ละหน่วยงำนได้รับทรำบถึงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนกรณีศึกษำ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี
และนำไปประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหำในรำยงำนเป็นกำรสรุป
ข้อมูลจำกกำรศึกษำดูงำนและกำรบรรยำยของผู้บริหำรคณะหน่วยงำนกรณีศึกษำ รวมถึงกำรเขียนรำยงำนของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังกำรบรรยำยทั้งแนวปฏิบัติที่ ดี กำรบริหำรงำน กำร
ดำเนิ น กำรปฏิ บั ติ งำนในหน่ ว ยงำนให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ ซึ่ง ได้ รับ ควำมกรุณ ำจำกหน่ ว ยงำนกรณี ศึก ษำทั้ง 2
หน่วยงำน สำนักงำนประกันคุณภำพจึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้
สำนักงำนประกัน คุณภำพ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนสรุปผลโครงกำรฯ เล่ มนี้ จะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำนต่อไป
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ตำมที่ ส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด โครงกำรเยี่ ย มบ้ ำ นคุ ณ ภำพภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 9 – 11 พฤษภำคม 2556 โดยมีกำรศึกษำดูงำน
กรณีศึกษำคณะจิ ตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลั ยศิล ปำกร วิทยำเขตวังท่ำพระ วิทยำเขต
พระรำชวังสนำมจันทร์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติในองค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และกรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เพื่อศึกษำดูงำนกำรดำเนินงำนในโครงกำร 9 บวร เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติของกิจกรรม 1 ช่วย 9 และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่
2 กำรผลิตบัณฑิต โครงกำรฯนี้ จึงถือเป็นกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนจำกประสบกำรณ์โดยตรงและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนได้
กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ในครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วม ดังนี้
 กำรศึกษำดูงำนคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตวังท่ำ
พระ และวิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 38 คน โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรของคณะ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ร่วมต้อนรับ จำนวน 6 คน
 กำรศึ ก ษำดู ง ำนโครงกำร 9 บวรมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ วิ ท ยำเขตก ำแพงแสน และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 38 คน มีผู้บริหำรและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ร่วมต้อนรับ จำนวน 5 คน
กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพในครั้งนี้ สรุปรำยละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้
1. กรณีศึกษำคณะจิตกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ ได้รับเกียรติจำก ผู้อำนวยกำรหอศิลป์ อ.อำมฤทธิ์
ชูสุ วรรณและบุ คลำกรของหน่ว ยงำนให้ กำรต้อนรับ และชี้แจงให้ทรำบเกี่ย วกับ นโยบำย แนวทำงกำรบริห ำร
คุณภำพ แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรดำเนิน งำนกำรประกันคุณภำพ มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะ
จิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ ทั้งในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำคณะสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรม ตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่
คณะกำหนด เน้ น กำรพัฒ นำคุณภำพที่ ใช้ วิธีก ำรเชิญ ชวน กำรสร้ำงแรงจูง ใจ และกำรสร้ ำงแรงกดดั นให้ กำร
บริหำรงำนของคณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่มุ่งหวัง นอกจำกนี้ยังได้อธิบำยกำรดำเนินกำรบริหำรคณะฯ ที่
สำมำรถเชื่อมโยงสู่กำรรับประเมินคุณภำพจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนได้ โดยมีผลลัพธ์กำรดำเนินงำนที่ดี
ซึ่งพิจำรณำจำกกำรได้รับรำงวัลคุณภำพของมหำวิทยำลัยเป็นเวลำ 4 ปีติดต่อกัน
2. กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขต
กำแพงแสน รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ นำเสนอผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำร 9 บวร ซึ่งเป็นโครงกำรฯ
ที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเป็นโครงกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 1 ช่วย 9 ของ สมศ. โดย
บรรยำยให้ทรำบเกีย่ วกับแนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทีไ่ ด้รับรำงวัลระดับดีเยี่ยม
1

3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต โดยได้รับเกียรติ
จำก รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และ อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำย
ประกันคุณภำพ นำกำรระดมควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
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 : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
กำรศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกรครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก นำงสำยสมร สุระแสง ผู้อำนวยกำรสำนัก งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้อำนวยกำรหอศิลป์ และบุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้กำรต้อนรับ และบรรยำยให้ทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลั ย
ศิลปำกร ในเบื้องต้น
 ประวัติความเป็นมา
มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นสถำบันกำรศึก ษำระดับอุดมศึกษำของรัฐในสังกัดทบวงมหำวิทยำลัย เดิมคือ
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปำกร เปิดสอนวิชำจิตรกรรมและประติมำกรรม
ให้แก่ข้ำรำชกำรและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่ำเล่ำเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
(เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชำวอิตำเลียน ซึ่งเดินทำงมำรับรำชกำรในประเทศ ไทยในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และ
ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็น มหำวิทยำลัยศิลปำกร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๘๖
คณะจิตรกรรมและประติมำกรรม ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิ ช ำแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรม
ประติมำกรรมและภำพพิมพ์) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จัดตั้งคณะสถำปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมำได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยน
ชื่อเป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์) และคณะโบรำณคดี หลังจำกนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีต่อมำปี พ.ศ.
๒๕๐๙ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีนโยบำยที่จะเปิดคณะวิชำและสำขำวิชำที่ หลำกหลำยขึ้น แต่เนื่องจำกบริเวณพื้นที่
ในวังท่ำพระคับแคบมำก ไม่สำมำรถจะขยำยพื้นที่ออกไปได้ จึงได้ขยำยเขตกำรศึกษำไปยังพระรำชวังสนำมจันทร์
จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศึกษำศำสตร์ พ.ศ.
๒๕๑๓ และคณะวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตำมลำดับ หลังจำกนั้น จัดตั้งคณะเภสัช
ศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะเทคโนโลยี อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดตั้งคณะ
ดุริยำงคศำสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมสมบูรณ์ทำงด้ำน
ศิลปะมำกยิ่งขึ้น
มหำวิทยำลัย ศิล ปำกร มีกำรดำเนิ นงำนตำมพันธกิจครบทุกด้ำน แต่เน้นควำมเป็นเลิ ศด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ตำมปณิธาน คือ “สร้ำงสรรค์ศิลปะ วิทยำกำร และภูมิปัญญำเพื่อสังคม” และวิสัยทัศน์ คือ “ศิลปำกร
เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำแห่งกำรสร้ำงสรรค์” (Silpakorn is a leading creative university)
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพื้นที่ในการบริหารจัดการในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
สานักงานอธิ การบดี ตลิ่งชัน เกิดจำกมหำวิทยำลั ยศิล ปำกรวังท่ำพระมีเนื้อที่จำกัด และในปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีจำนวนนักศึกษำเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหำในเรื่อง ควำมคับ
แคบของสถำนที่ ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงได้ย้ำยสำนักงำนอธิกำรบดี และหน่วยงำน
บำงส่วน มำตั้ง ณ สำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน เพื่อให้นักศึกษำได้ ใช้พื้นที่บริเวณวังท่ำ
พระได้อย่ ำงเต็มที่ และเพื่อควำมสะดวกของหน่ว ยงำน ภำยนอกในกำรติดต่อกับ
มหำวิทยำลัย
วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตรงข้ำมพระบรมมหำรำชวัง มีพื้นที่ ประมำณ 8 ไร่ เดิม
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ เป็น
สถำนที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหำนคร จึงสำมำรถใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งมีคณะ
วิชำ และหอศิลป์ ในกำรจัดกิจกรรมของคณำจำรย์และนักศึกษำ โดยสอดแทรกกิจกรรม
ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเป็นเวลำยำวนำน
วิท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณพระรำชวั ง สนำมจั น ทร์
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นพระรำชวังของ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพื้นที่ประมำณ ๔๒๘ ไร่ ซึ่ง
เป็นวิทยำเขตเพื่อขยำยกำรศึกษำวิชำต่ำงๆ ไม่จำกัดเฉพำะศิลปะโบรำณคดี โดยจัดตั้ง คณะอักษรศำสตร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ คณะดุริยำงคศิลป์ และคณะครุศำสตร์ ตำมลำดับ เพื่อขยำยปริมำณกำรรับนักศึกษำให้มำกขึ้น ตำม
ควำมต้อง กำรของประเทศ โดยขอใช้บริเวณพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้งวิทยำเขตแห่งใหม่
เนื่องจำกพระรำชวังสนำมจันทร์เคยเป็นพระรำชวังของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำกษัตริย์ผู้
สนพระรำชหฤทัยเป็นอย่ำงยิ่ งในทำง โบรำณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบรำณคดีและศิลปินชั้นเยี่ยม
โดยเฉพำะทำงวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนำฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ และบริเวณพระรำชวังสนำมจันทร์เป็น
ที่ตั้งของเทวำลัยคเณศ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้น ซึ่ งองค์พระคเณศยัง
เป็ น เทพเจ้ำแห่งศิล ปะ และเป็น ตรำของทำงมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลอดจนจังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์
ประดิษฐำนอยู่ นับว่ำเป็น ศูนย์กลำงของโบรำณคดีและศิลปะที่สำคัญในประเทศไทย
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วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่ในตำบลสำมพระยำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ 621 ไร่ ซึ่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ขยำยเขตกำรศึกษำไปจัดตั้งวิทยำเขตแห่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
กระจำยกำรศึ ก ษำไปสู่ ภู มิ ภ ำค ใช้ ชื่ อ ว่ ำ
"วิ ท ยำเขตสำรสนเทศเพชรบุ รี " จั ด ตั้ ง คณะสั ต วศำสตร์ แ ละ
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 เพื่อรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร

 กรณีศึกษาหอศิลป์
ในกำรบรรยำยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก อำจำรย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อำนวยกำรหอศิลป์ บรรยำยให้ทรำบ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้แนะนำคณะในเบื้องต้น ดังนี้
หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตั้งอยู่ที่วิทยำเขตวังท่ำพระ เป็นสถำบันที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์
ศิลปะร่วมสมัย กำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งภำยใน และภำยนอกประเทศตลอดจนกำรให้บริกำรศิลปะสู่ชุมชน
เผยแพร่ ศิลปะร่วมสมัย ในปี พ.ศ. 2522 และได้ใช้กลุ่มอำคำรอนุรักษ์ในบริเวณวังท่ำพระเป็นสถำนที่ทำกำร
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 เพื่อ นำมำ ประดิษฐำน ณ วิหำร
หลวงวัดสุทัศน์เทพวรำรำม ที่ทรงสร้ำงขึ้นใหม่ ครั้นอัญเชิญ ชักพระขึ้นจำกแพทำง ประตูท่ำช้ำง ไม่สำมำรถเข้ำ
ประตูได้จึงต้องรื้อกำแพงประตู ซึ่งต่อมำก็เรียกประตูท่ำช้ำงนี้ว่ำ “ประตูท่ำพระ” ชื่อวังนี้ จึงเรียกกันว่ำ “วังท่ำ
พระ” ตั้งแต่นั้นมำ” วังท่ำพระ เป็นวังที่พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก (รัชกำลที่ 1) ทรงโปรดฯ ให้
สร้ำงขึ้นเพื่อ พระรำชทำนแก่พระรำชนัดดำ คือ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนกษัตรำนุชิต ซึ่งเรียก
กันว่ำ เจ้ำฟ้ำเหม็นสำหรับเป็นที่ประทับเป็นพระองค์แรก ต่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
(รัชกำลที่ 5) ได้พระรำชทำนวังท่ำพระให้สมเด็จเจ้ำฟ้ ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ และทรงโปรด ให้ซ่อมแซม
ท้องพระโรงและก่อสร้ำงตำหนักกลำง และตำหนักพรรณรำย ในรูปแบบอำคำรแบบ ผสมผสำนระหว่ำงศิลปะ
ตะวันออกและ ตะวันตกดังที่ปรำกฏในปัจจุบัน และได้มีกำรซ่อมแซมปรับปรุงต่อมำหลำยครั้ง และในปี พ.ศ. 2529
ก็ได้มีกำรปรับ ปรุง ซ่ อมแซมหลังจำกได้มีกำรจัดตั้งเป็นหอศิลป์แล้ว และได้รับรำงวัลอำคำร อนุรักษ์ดีเด่นจำก
สมำคม สถำปนิกสยำมใน พระบรมรำชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2532 และต่อมำในปี พ.ศ. 2540 ได้มีกำร ซ่อมแซม
ปรับปรุงส่วนต่ำงๆ ของหอศิลป์ ที่มีกำรชำรุดทรุดโทรมให้มีสภำพ สมบูรณ์ขึ้นเพื่อรองรับ กำร จัดแสดงนิทรรศกำร
กำรจั ด สั ม มนำ และอบรมทำงด้ ำ นศิ ล ปะได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ ไป และสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ
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เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2544 เพื่อใช้พื้นที่ชั้นล่ำงเป็น สถำนที่จัด นิทรรศกำรแสดงผลงำนศิลปกรรมที่เป็นสมบัติของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร และมีกำรแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง ของอำคำรสำหรับกำรจัดแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียนภำยใต้
โครงกำรของหอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

นอกจำกนี้ยังมีอำคำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดแสดงศิลปะดังนี้
1. ท้องพระโรง
เป็นอำคำรทรงไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอำคำรชั้นเดียวใต้ถุนสูง 1 เมตร ขนำดกว้ำง 11.20
เมตร ยำว 18.90 เมตร สูง 11 เมตร อำคำรก่ออิฐ ระบบกำแพงรับน้ำหนัก พื้นอำคำรและตงเป็นไม้ เสำภำยใน
และโครงหลังคำเป็นไม้ หลังคำ 2 ตับ ไม่มีชั้นลด มุงด้วยกระเบื้องหำงมนเคลือบสีน้ำตำลแดง หน้ำจั่วลำยลูกไม้
เพดำนกรุด้วยฝำไม้ประกน มีช่อระกำและช่อฟ้ำ ซึ่งเป็นที่ต้อนรับกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ และปัจจุบันใช้ประโยชน์ใน
กำรจัดนิทรรศกำรหมุนเวียนทำงศิลปะ เพื่อเผยแพร่งำนศิลปะให้ประชำชนที่สนใจเข้ำชม

2. ตาหนักกลาง
เป็นอำคำรสกุลช่ำงแบบนีโอคลำสสิคของยุโรป สมัยรัชกำลที่ 5 ที่มีลักษณะเฉพำะท้องถิ่นและยุคสมัย
อำคำรนี้มี 2 ชั้น ยำว 25.55 เมตร กว้ำง 17.85 เมตร สูง 13.10 เมตร อำคำรก่ออิฐ ระบบกำแพงรับน้ำหนัก พื้น
ชั้นล่ำงเป็นปูน ชั้นบนเป็นไม้ โครงหลังคำเป็นไม้ทรงจั่ว ผสมปั้นหยำ มุงด้วย กระเบื้องกำบกล้วยแบบจีนซ้อนกัน 2
ชั้น ทับแนวกระเบื้องด้วยปูนปั้น อำคำรประดับตกแต่งด้วยลวดลำยปูนปั้นต่ำงๆ เช่น ลวดลำยหน้ำบัน บัวเชิงชำย
บัว เหนือหน้ำต่ำง ปัจจุบันปรับเป็นที่จัดแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียนทำงศิลปะให้ประชำชนเข้ำชม
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3. ตาหนักพรรณราย
เป็นอำคำรสกุลช่ำงแบบนีโอคลำสสิคของยุโรป สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 5 เป็น อำคำรสูง 2 ชั้น ขนำดยำว
23.90 เมตร กว้ำง 14.03 เมตร สูง 10.76 เมตร ผนังก่ออิฐ ระบบกำแพงรับน้ำหนัก พื้นชั้นล่ำงเป็นปูนชั้นบนเป็น
ไม้ โครงหลังคำเป็นไม้ทรงปั้นหยำ ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก อำคำรประดับตกแต่ง ด้วยลวดลำย ปูน
ปั้นต่ำงๆ เช่น บัวเชิงชำย บัวเหนือ หน้ำต่ำง บัวหัวเสำ บัวฐำนเสำ ลูกกรงปูน เป็นต้น เป็นอำคำรเชื่อมต่อจำก
ตำหนักกลำงใช้จัดแสดงศิลปะและเป็นที่ตั้งของร้ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ และบำงส่วนเป็นสำนักงำนของคณะ

4. ศาลาในสวน
เรียกกันว่ำ “ศำลำดนตรี” เป็นศำลำที่เจ้ำนำยในวังเสด็จประทับ เพื่อชม กำรแสดงหรือกำร ประชันดนตรี
ศำลำนี้ทำเป็น 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 เพื่อร่วมฉลองวำระที่สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระชนมำยุ 50 พรรษำ (ศูนย์กลำงกำรแสดงศิลปกรรม กำรส่งเสริมด้ำน
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม) กำรดำเนินกำร “โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศิลปกรรมไทย และ
ศิลปะร่วมสมัย” เป็นชื่อที่ใช้เรียกตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน แต่ชื่อที่เป็นทำงกำรนั้น ทำงมหำวิทยำลัยอำจใช้ดุลย
พินิจขอพระรำชทำนชื่ออำคำรจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ภำยหลังจำกที่อำคำรเป็น
รูปร่ำงที่ชัดเจน งบกำรก่อสร้ ำงแบ่งเป็ นช่วงแรก (งบประมำณ 2548) 14 ล้ ำนบำท และช่วงที่ส อง(ผูกพัน
ปีงบประมำณ 2549-2550) 56 ล้ำนบำท เพื่อให้ทันกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว จึงต้องเร่งก่อสร้ำงในบริเวณ
ที่จอดรถ ที่ต่อเนื่องกับอำคำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษำ และต้องปรับแก้
แบบโดยคำนึงถึงอำคำรหลักที่ปรำกฏอยู่ ใช้โครงสร้ำงของอำคำร 8 เหลี่ยม และโครงสีที่กลมกลืนกับอำคำรหลังเดิม
และต้องปรับลดควำมสูงลงมำประมำณ 2 เมตร พื้นที่ด้ำนข้ำงได้ปรับเข้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับจอดรถเพิ่มขึ้น แต่ไม่
ลงชั้นระดับผิวดิน เนื่องจำกเป็นพื้นที่ฉ่ำน้ำจะทำให้เกิดปัญหำน้ำท่ วม และกำรควบคุมควำมชื้น บริเวณที่จอดรถ
หน้ำอำคำรปรับใช้พื้นที่เป็นพลำซ่ำเชื่อมต่อกับบริเวณข้ำงเคียง

หอศิลป์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือน
มีนำคม 2551 ในกำรนี้ได้กรำบทูลขอพระรำชทำนนำมจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมว่ำ “หอศิลป์สนำมจันทร์” เสด็จทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำในพิธีเปิด
อำคำรอย่ำงเป็นทำงกำรวันที่ 8 ธันวำคม 2551
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ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
หอศิลป์ มีระบบกำรตรวจสอบและประเมินกำรดำเนินงำนของหอศิลป์ตำมระบบและกลไกที่สำนักงำนกำร
อุดมศึกษำ (สกอ) กำหนดขึ้น ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ ศึกษำเชิงเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้คุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่กำหนดไว้ มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพ และสถำนภำพของตนเอง อันจะนำไปสู่
กำรกำหนดแนวทำงและปรับแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพให้ได้เกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้
ภารกิจของหอศิลป์
1. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงกำรด้ำนนี้จะจัดขึ้นที่หอศิลป์ วังท่ำพระ กรุงเทพฯ และหอศิลป์
สนำมจันทร์ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม และมีกำรขยำยผลเป็นนิทรรศกำรสัญจรไปสู่
ภูมิภ ำค และเป็ น โครงกำรแลกเปลี่ ยนศิล ปวัฒ นธรรมกับต่ ำงประเทศ ได้แก่ นิท รรศกำรแลกเปลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรมไทย-อเมริกำ, ไทย-อิตำลี, ไทย-อินเดีย, ศิลปำกร-กวำงโจว และศิลปำกร-เวียดนำม
2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยไม่คิดค่ำบริกำร ได้แก่ เด็กไทยไปวัด เด็ กไทยกับสิ่งแวดล้อม ศิลปะ
เพื่อแม่ ปลูกดอกไม้กลำงใจชน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกำรประกวดโปสเตอร์นักเรียนทั่วประเทศระดับอำยุ
5-9 ปี, ระดับอำยุ 10-13 ปี และระดับอำยุ 14-17 ปี จำนวน 3 หัวข้อ เด็กไทยห่ำงไกลยำเสพติด เด็กไทย
รักสิ่งแวดล้อมเด็กไทยรักประชำธิปไตย
วิสัยทัศน์ 5 กลยุทธศาสตร์ ของหอศิลป์ ได้แก่
วิสัยทัศน์ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศำสตร์ 1: พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ โดยคำนึงถึงควำม
เป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ 2 :

เป็นเลิศทำงศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมทั้งพัฒนำด้ำนมนุษยศำสตร์สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สุขภำพ และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศำสตร์ 2: พัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้และกำรวิจัย ทำงด้ำนศิลปกรรม
วิสัยทัศน์ 3 : เป็นผู้นำทำงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชำติและนำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ 3 : สืบสำน สร้ำงสรรค์ สนับสนุน บูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ 4 : เป็นองค์กำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน
ยุทธศำสตร์ 4: ให้บริกำรวิชำกำรที่สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำแก่ชุมชนและมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ 5 : เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชำชนที่มีส่วน
ร่วม
ยุทธศำสตร์ 5: พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
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 กรณีศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ในกำรบรรยำยในครั้ ง นี้ ได้ รั บ เกี ย รติจ ำก รองศำสตรำจำรย์ป ริ ญ ญำ ตั น ติสุ ข คณบดี คณะจิ ต รกรรม
ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ บรรยำยให้ทรำบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ได้แนะนำคณะในเบื้องต้น ดังนี้
คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์มีรำกฐำนมำจำกหลักสูตรจิตรกรรมและประติมำกรรมของ
โรงเรียนศิลปำกรแผนกช่ำง ซึ่งต่อมำได้ยกฐำนะขึ้นเป็นมหำวิทยำลัยศิลปำกร 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
กำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้บริหำรมีวิธีกำรบริหำรงำนด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมว่ำ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พันธกิจ ของสถำบันกำรศึกษำที่ต้องดำเนินงำน เนื่องจำกประเทศไทยมี
วั ฒ นธรรมที่ โ ดดเด่ น และเป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจ ำชำติ แ ละเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องคนไทยมำช้ ำ นำน ซึ่ ง ค ำว่ ำ
“ศิล ปวัฒ นธรรม” เกี่ย วข้องกับ คำ 2 คำ คือ คำว่ำ “ศิล ปะ” คืองำนต่ำงๆ กำรทำงำนในทุกๆงำนจะมีควำม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปะทั้ ง สิ้ น เช่ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ต่ ำ งๆ ที่ ต้ อ งให้ ค วำมคิ ด ออกแบบงำน เป็ น ต้ น และค ำว่ ำ
“วัฒนธรรม” เป็นเรื่องที่สืบสอดกันมำในด้ำนบวก เป็นกำรพัฒนำวิถีชีวิตที่ดีงำม ซึ่งในแต่ละยุคจะมีศิลปะที่แตกต่ำง
กัน มีวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน ศิลปะจะถูกขมวดรวมอยู่กับวัฒนธรรมเสมอ ดังนั้น เมื่อเห็นศิลปะแล้วจะเห็นวิถีกำร
ดำเนินชีวิตเช่นกัน และในแต่ละยุคนั้นก็จะมีวิถีชีวิตที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป
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กำรบริหำรงำนและกำรประกันคุณภำพของคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์จะสำมำรถตอบโจทย์
ประกั น คุ ณ ภำพได้ ต ำม 4 พั น ธกิ จ คื อ กำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต กำรวิ จั ย กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำร และกำรท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกพันธกิจจะเกี่ยวข้องกำรศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสิ้น เนื่องจำกบริบทของคณะจะเกี่ยวข้องกับ
งำนทำงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด ดังนั้นผลกำรดำเนินงำนของคณะจึงเกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงงำนด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรมกับงำนตำมพันธกิจด้ำนอื่นๆ เสมอ เช่น
กำรผลิตบัณฑิตคณะมีกำรผลิตบัณฑิตที่เป็นทรัพยำกรบุคคลที่
ทำงำนศิลปวัฒนธรรมแห่งชำติ กำรวิจัยเป็นงำนสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวกับ
กำรปั้น ภำพเขียน ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย งำนสื่อผสมที่เป็นศิลปะ เป็น
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น เช่นขณะนี้ทำงคณะ
จิตรกรรมฯ ได้กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับสีไทยโทนที่เป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับ
โทนสี ที่ เ ป็ น โทนของคนไทยเอง ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ เป็ น งำนวิ จั ย ที่ เ กิ ด จำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้เช่นกัน สำหรับคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรมีงำนวิจัยที่เกี่ยวกับงำนศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสมุนไพรไทย
เป็นต้น ส่วนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็นกำรเผยแพร่เกี่ยวกับ
งำนศิล ปะ กำรให้ บริกำรด้ำนงำนศิล ปะต่ำงๆ จึงเห็ นได้ว่ำงำนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นงำนที่คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพ
พิมพ์ สำมำรถดำเนินงำนได้ตอบทุกพันธกิจของคณะฯ
สำหรับในศำสตร์อื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะนั้น เช่น สำยวิทยำศำสตร์ สำยสังคมศำสตร์ ขอให้มองใน
มุมมองที่ขว้ำงขึ้น เพรำะงำนศิลปะตำมธรรมชำติควำมเป็นจริงแล้วจะครอบคลุมกำรดำเนินชีวิตประจำวันเสมอ ใน
หลั ก สู ต รศำสตร์ อื่ น ๆ จึ ง สำมำรถบู ร ณำกำรงำนศิ ล ปวั ฒ นธรรมลงไปได้ หำกเห็ น ควำมส ำคั ญ ของงำนด้ ำ น
ศิล ปวัฒ นธรรมว่ำเป็ น วิช ำที่ ควรจะบ่ มเพำะแก่นักศึกษำได้มีฐ ำนของศิล ปะ เกิดอำรมณ์สุ นทรีย์ และสำมำรถ
สร้ำงสรรค์งำนต่ำงๆ โดยอำจเลือกวิชำศิลปะที่ง่ำยๆ ไม่ลึกมำก ให้รู้จักศิลปะได้ เช่น วิชำศิลปะวิจักร หรือทัศนศิลป์
ที่เป็นกำรสื่อสำรด้วยสำยตำ ที่เป็นประสำทแรกที่จะเรียนงำนเขียน งำนปั้น หรือวิชำดนตรีวิจักร เป็นกำรเรียน
ดนตรีแล้วจะก่อให้เกิดสุนทรียะได้อย่ำงไร ซึ่งจะทำให้กำรเรียนในชั้นเรียนไม่น่ำเบื่อ ดูมีชีวิตชีวำ และมีควำมสุขกับ
กำรเรียนมำกขึ้นได้ ดังนัน้ สำมำรถนำงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมมำแทรกกับกำรเรียนกำรสอนได้
ควำมร่ ว มมื อระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนภำยในมหำวิ ทยำลั ย ศิล ปำกรในกำรสร้ำ งสรรค์ ผ ลงำนวิ จั ยของคณะ
จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์กับคณะต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยนั้นมีโครงกำรร่วมกัน เช่น ควำมร่วมมือกับ
คณะวิทยำศำสตร์เป็นกำรผลิตสีที่ใช้ส่วนผสมของวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นสีที่มีรำคำถูกกว่ำต่ำงประเทศ ได้แก่
สีไทยโทน ซึ่งเป็นสีฝุ่นที่มีควำมสดแต่มีควำมกลมกลืน เพรำะทำ
จำกเขม่ ำ ดิ น จึ ง มี ส ำรเคมี น้ อ ย ควำมคงทนจะอยู่ น ำน ใช้
ประโยชน์ตำมฝำผนังของโบสถ์ วิหำรต่ำงๆ ส่วนควำมร่วมมือกับ
คณะวิศวกรรมศำสตร์เป็นกำรทำโพลีเมอร์ผลิตหุ่นเพื่อใช้ในกำร
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จำลองและเขียนรูป และงำนวิจัยของคณะมัณฑนศิลป์
กิจกำรนักศึกษำกับงำนศิลปะและวัฒนธรรมของ คณะ จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มีอ ำจำรย์
ในคณะที่เข้ำไปบูรณะซ่อมแซมวัดโดยพำนักศึกษำไปร่วมกันซ่อมแซมภำพวำดวัดในจังหวัดสระบุรี โดยมีกำรเชิญ
วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยเมเบิ้ล ประเทศออสเตรเลีย มำร่วมแลกเปลี่ยนและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรซ่อมแซมรูปภำพ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรกับงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงกำรศิลปะบำบัดให้กับผู้ที่มีผลกระทบจำก
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนำเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตทุกศำสนำทั้งศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำมเข้ำมำอยู่ร่วมกัน เพื่อ
ได้สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมเห็นอกเห็นใจกันโดยใช้ศิลปะเป็นตัวกลำงในกำรเขียนรูป ปั้นรูป เพื่อสร้ำงควำมคิด
ด้ำนบวกโดยใช้ศิลปะเข้ำมำเป็นตัวช่วยได้ดี ซึ่งงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรที่ได้งบประมำณแผ่นดินที่ถื อว่ำเป็นงำนใหญ่
ของคณะมีอยู่ 3 งำน ได้แก่
1. โครงกำรศิลปะนิพนธ์ เป็นงำนจัดโชว์ผลลัพธ์ของกำรศึกษำระดับปริญญำตรีใน 5 ปี นักศึกษำปริญญำ
ตรีถูกกำหนดให้นำผลงำนศิลปะนิพนธ์ของตนเองไปเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
2. งำนเปิดบ้ำนหรืองำนแสดงของนักศึกษำ เป็นกำรแสดงผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษำทั้งหมด
ทั้งกระบวนกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่เรียนในปีแรกจนถึงระดับปริญญำโท มีกำรคัดเลือกผลงำนที่ดี และมีควำมโดด
เด่นของนักศึกษำมำจัดแสดงเพื่อให้กำลังให้แก่นักศึกษำมีที่สร้ำงสรรค์ผลงำนดีเด่น
3. งำนศิลปกรรม เป็นงำนของอำจำรย์ที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่ง คณะฯให้ควำมสำคัญและงดกำรเรียนกำรสอน
ทั้งหมด 1 วันและมำทำกิจกรรมร่วมกัน

สำหรับงำนด้ำนศิลปะและวัฒนำธรรมที่ช่วยในกำรพัฒนำสุนทรียภำพของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ นั้น ในด้ำน
กำรประดับตกแต่งสถำนที่ต่ำงๆ ให้เกิดสุนทรียะนั้น แนะนำให้หำผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประดับตกแต่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชำญ
จะมีวิธีกำรคิด มีควำมหมำยของกำรตกแต่ง และออกแบบเฉพำะทำง โดยจะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำสุนทรียภำพที่
สวยงำมได้ แต่จะมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงแพง เพรำะลักษณะกำรออกแบบต้องมีกำรทำงำนที่คล้ำยกำรวิจัย เช่น
จิตรกรรมฝำผนังภำพกำรประสูติพระพุทธเจ้ำ จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง เป็นกำรศึกษำ และต้องหำสัญลักษณ์
อะไรบ้ำง ผู้ออกแบบจึงคิดรำยละเอียดก่อนจึงลงมือทำได้ เป็นต้น
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 กรณีศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 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 เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฯ
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 พื้นที่ 1,200 ตำรำงเมตร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ที่
รวบรวมภูมิปัญญำ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของภูมิภำคตะวันตกไว้ ณ ที่เดียวกัน โดยจะมีทั้งส่วนของนิทรรศกำรประจำ
เพื่อให้ประชำชนทั้งในและต่ำงประเทศได้ศึกษำเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย นิทรรศกำรหมุนเวียน กำรจัดกิจกรรม
ทำงด้ำนวิชำกำร และด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร เพื่อเป็นแหล่งให้กำรศึกษำอบรมและ
เผยแพร่ทำงด้ำนศิลปะ และกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของภูมิภำคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขต
โบรำณสถำนของพระรำชวังสนำมจันทร์
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มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ เป็นที่รู้จักในชื่อว่ำ "ม.ทับแก้ว" ตั้งอยู่ในบริเวณ
พระรำชวังสนำมจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมำณ 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 เป็นสถำนที่ซึ่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยทรงใช้พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทั้งในกำรซื้อที่ดินและกำรก่อสร้ำง
พระรำชวัง ทั้งนี้ทรงมุ่งมั่นที่จะใช้พระรำชวังสนำมจันทร์เป็นค่ำยหลวงสำหรับประชุมและซ้อมรบเสือป่ำ เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับเป็นกองกำลังร่วมในกำรป้องกันประเทศชำติ มิให้ตกเป็นอำณำนิคมของประเทศมหำอำนำจ
ตะวันตก ซึ่งกำลังล่ำอำณำนิคมและแสวงหำประโยชน์จำกประเทศต่ำง ๆ ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อยู่ในขณะนั้น พระรำชดำริดังกล่ำว จึงทำให้นครปฐมเป็นที่มั่นที่สองรองจำกกรุงเทพฯ เพรำะหำกกรุงเทพฯประสบ
ภำวะคับขันเมื่อใด ก็จะใช้นครปฐมเป็นที่มั่นในกำรต่อต้ำนข้ำศึก เนื่องจำกมีเส้นทำงกำรคมนำคมที่เป็นเรือกสวน คู
คลอง อันทำให้ ข้ำศึกจะติดตำมรุกไล่ได้ลำบำก ซึ่งเหมำะที่ฝ่ำยไทยจะดำเนินยุทธวิธีของกำรซุ่มโจมตีข้ำศึกได้
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดพระรำชวังสนำมจันทร์มำกเป็นพิเศษ ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่
เสด็จฯ แปรพระรำชฐำนไป ประทับแรม ณ พระรำชวังแห่งนี้อยู่เนืองๆ โดยจะเสด็จฯแปรพระรำชฐำนให้ตรงกับฤดู
กำรซ้อมรบของพวกเสือป่ำ และพระองค์จะทรงถือโอกำสออกตรวจตรำ และบัญชำกำรซ้อมรบของพวกเสือป่ำด้วย
พระองค์เองเสมอ ปัจจุบันก็ยังมีอำคำรซึ่งปลูกสร้ำงขึ้นเพื่อกิจกำร ของเสือป่ำเหลืออยู่ให้เห็น เช่น อำคำรที่พักของ
เสือป่ำม้ำหลวง และเสือป่ำพรำนหลวง กับโรงพยำบำลเสือป่ำ เป็นต้น
พระรำชวังสนำมจันทร์ ประกอบด้วย พระที่นั่งและตำหนักหลำยหลัง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมทั้งสิ้น มีอำณำเขตกว้ำงขวำงประกอบด้วยสนำมใหญ่อยู่กลำง มีถนนโอบเป็นวงโดยรอบ และ
มีคูน้ำล้อมอยู่ชั้นนอก ส่วนพระที่นั่งต่ำง ๆ นั้นรวมกัน อยู่ส่วนกลำงของพระรำชวังเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
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 พระที่นั่งพิมำนปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้ำงขึ้นในพระรำชวังสนำมจันทร์ อำคำร
ก่ออิฐถือปูน เป็นตึก 2 ชั้นแบบตะวันตก ทรงใช้เป็นที่ประทับตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองรำชย์ บนพระที่นั่งมีห้อง
ต่ำง ๆ อำทิ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องเสวย ห้องภูษำ ฯลฯ และในพระที่นั่งพิมำนปฐมนี้เองที่พระบำทสมเด็จ พระ
มงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ประทับทอดพระเนตรเห็นปำฏิหำริย์ขององค์พระปฐมเจดีย์บนแท่นไม้สักมีขนำด 2 เมตร
ชื่อว่ำ “พระทีน่ ั่งปำฏิหำริย์ทัศไนย์” ขณะนี้ทำงกำรได้รื้อนำไปตั้งไว้หน้ำพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติแล้ว

 พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี เป็นตึก 2 ชั้น อยู่ด้ำนใต้ของพระที่นั่งพิมำนปฐม ขณะนี้ใช้เป็นที่ทำกำรของศำลำกลำง
จังหวัดนครปฐม

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

 พระตำหนักชำลีมงคลอำสน์ อยู่ถัดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึก 2 ชั้น สร้ำง
แบบตะวันตกฉำบสีไข่ไก่ หลังคำมุงกระเบื้องสีแดง พระตำหนักหลังนี้ใช้เป็น ที่ประทับเวลำเสือป่ำเข้ำประจำกอง
หรือในกิจพิธีเกี่ยวกับเสือป่ำ

 พระตำหนักมำรีรำชรัตบัลลังก์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น แบบตะวันตกทำสีแดงอยู่คนละฝั่ง
กับพระที่นั่งชำลีมงคลอำสน์พระตำหนักทั้งสองนี้เชื่อมติดต่อถึงกันด้วยทำงเดินมีลักษณะคล้ำยสะพำนแต่มีหลังคำมี
ฝำและหน้ำต่ำงทอดยำวจำกชั้นบน
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 พระตำหนักทับแก้ว เป็นตึกหลังเล็กซึ่งเคยเป็นที่ประทับในฤดูหนำว ปัจจุบัน ได้
ปรับปรุง และตกแต่งสวยงำม ใช้เป็นบ้ำนพักของปลัดจังหวัดนครปฐม ภำยในอำคำร ยังมีเตำผิงสำหรับให้ควำม
อบอุ่น และมีภำพเขียนขำวดำของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวบนแผ่นหินอ่อนสีขำวที่ผนังห้อง อนึ่ง
ที่ดินบริเวณเบื้องหลังทับแก้วประมำณ 450 ไร่ ได้กลำยเป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัยศิลปำกร

 พระตำหนักทับขวัญ เป็นเรือนทรงไทยภำคกลำง สร้ำงด้วยไม้สักทองจำนวน 7 หลัง ตั้ง
หันหน้ำ เข้ำหำกันบนชำนรูปสี่เหลี่ยม ใช้เป็นที่ต้อนรับชำวบ้ำนที่มำเข้ำเฝ้ำ นอกจำกนี้ ยังใช้สำหรับบำเพ็ญกุศล
และบำงครั้งก็จัดให้มีกำรแสดงของไทยเดิม เรือนไทยพระตำหนักทับขวัญ สร้ำงด้วยไม้สักทองใช้วิธีเข้ำไม้ตำมแบบ
ฉบับบ้ำนไทยโบรำณ ฝำเรือนทำเป็นฝำปะกนกรอบลูกฟัก เชิงชำยและไม้ค้ำยันสลักเสลำสวยงำม หลังคำเดิมมุงจำก
หลบหลังคำด้วยกระเบื้องดินเผำ พระตำหนักทับขวัญประกอบด้วยกลุ่มเรือน 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 พระตำหนักนี้จะมี บันไดขึ้นลง 2 ทำง บันไดหน้ำมีซุ้มประตูเป็นหลังคำซุ้มเล็กๆ ทรงเดียว กับหลังคำเรือน
ส่วนอีกทำงเป็นบันไดอยู่ที่ส่วนเชื่อมต่อกันของชำนระเบียงเรือนใหญ่กับเรือนเล็ก แรกเริ่มนั้นเรือน ทุกหลังมุง
หลังคำด้วยตับจำก และหลบสันหลังคำด้วยกระเบื้องดินเผำ แต่ได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผำภำยหลัง โครงสร้ำง
ทั้งหมดเป็นไม้ พื้นเป็นไม้สักปูตำมยำวของตัวเรือนมีรอดรองรับ
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา : โครงการ 9 บวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน วันศุกร์ที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ นอกจำกจะมี
ภำรกิจหลักในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภำรกิจในด้ำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมอีกภำรกิจหนึ่ง ซึ่งกำรให้บริกำรวิชำกำรนั้น นอกจำกจะเป็นกำรทำประโยชน์ให้กับชุมชน
สังคมแล้ว ยังเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์วิชำชีพให้แก่บุคลำกรและนิสิตของมหำวิท ยำลัยในกำร
ทำงำน เพื่อให้บริกำรชุมชนสังคม ปลูกฝังควำมมีจิตสำธำรณะและเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ สร้ำงเครือข่ำยกับ
องค์กรต่ำง ๆ ของชุมชนสังคม เพื่อพัฒนำไปสู่ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ต่อไป
โครงกำร ๙ บวร จัดตั้งขึ้น โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองใน
วโรกำสครบรอบพระชนมำยุ 84 พรรษำ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เป็นแหล่งควำมรู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ได้ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้สู่ชุมชน สังคม โดยมีบ้ำน วัด โรงเรี ยน เป็นแหล่งรวมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจำกกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนในปี 2555 ด้วยกระบวนกำร PDCA พบว่ำโครงกำรมีผลสำเร็จอยู่ในระดับดี และนำผลจำกกำร
ประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
เป้ ำ หมำยของโครงกำร ๙ บวร มุ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น โครงกำรต้ น แบบในกำรพั ฒ นำชุ ม ชน สั ง คม โดย
มหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้เลื อกตำบล หมู่บ้ำน วัด โรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอ
กำแพงแสน ซึ่งมีอยู่ 15 ตำบล 1 เทศบำล ตำบลโดยเลือกบ้ำน วัด โรงเรียน ในตำบลที่มีผู้นำมีควำมพร้อมในกำร
ให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำร่วมกับโครงกำร ๙ บวร จำนวน 16 หมู่บ้ำน 16 วัด 16 โรงเรียน
กำรดำเนินงำนหลังจำกเลือกพื้นที่เป้ำหมำยได้แล้ว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้
เรียนเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน นำยก อบต. เจ้ำอำวำสวัด และผู้อำนวยกำรโรงเรียนได้เสวนำร่วมกัน เพื่อวำงแผน
และดำเนินงำนโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำย โดยรองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน (รองศำสตรำจำรย์สมบัติ
ชิณะวงศ์) ได้นำเสนอแผนงำนสู่กำรปฏิบัติลงพื้นที่ทุกบ่ำยวันพุธ เพื่อพบปะผู้นำและประชำขน ๙ บวร ตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน 2554 จนถึงปัจจุบัน
วิธีการดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่ งสะสมองค์ควำมรู้ที่เป็น
ศำสตร์ของแผ่นดิน และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทำงกำรเกษตร และยังมีหน่วยงำนสำคัญทำงกำรเกษตร เช่น สถำนี
พัฒนำที่ดินนครปฐม สถำนีทดลองกำรใช้น้ำชลประทำนที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ในปี พ.ศ.2558 จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ประชำคมอำเซียน ประเทศในกลุ่มอำเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลำดหรือมีฐำนกำรผลิตเดียวกัน เกษตรกรในอำเภอ
กำแพงแสน จะต้องมีกำรปรับตัววิถีกำรทำกำรเกษตรของตนเองอย่ำงไร เพื่อให้สำมำรถอยู่ได้ อย่ำงมั่นคงในช่วงอีก
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4 ปีข้ำงหน้ำ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร ฝ่ำยปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่สมำชิกในชุมชน
จะมีบทบำท หน้ำที่อะไรในกำรกำหนดแนวทำงทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อรองรับกำรเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต
2. การวางแผนดาเนินงานและการเตรียมทรัพยากร
มีกำรดำเนินกำรวำงแผนงำน ประชุมทุกวันพุธ โครงกำร ๙ บวร มีกำรติดตำม ประเมินผล
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ดำเนินกำรแจ้งเวียนประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยใน และนิสิตให้ทรำบโดยทั่วถึงกัน มี Website ของวิทยำ
เขตกำแพงแสน ประชำสัมพันธ์ภำยนอก เช่น กำรลงเข้ำไปในพื้นที่ทุกวันพุธของแต่ละชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ
4. สร้างความเข้าใจกับผู้นาชุมชนและประชาชน
มีกำรลงพื้นที่โดยท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน และผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย พบผู้นำชุมชน
ท้องถิ่น โดยกำรเข้ำไปพูดคุย พบปะร่ว มสนทนำกับผู้ นำชุมชนท้องถิ่น มำร่ ว มประชุมเสนอแนะแนวทำงและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรดำเนินกำร รับฟังปัญหำและสิ่งที่ประชำขนต้องกำร เพื่อนำมำเป็นข้อสรุปเพื่อหำ
แนวทำงในกำรช่วยเหลือชุมชนต่อไป
5. เลือกพื้นที่ที่จะพัฒนา
ด้ำนกำยภำพ ศึกษำแผนที่อำเภอ ที่ตั้ง เขตติดต่อ ประวัติควำมเป็นมำของอำเภอ พื้นที่ทั้งหมด เส้นทำง
กำรคมนำนม สถำนที่สำคัญต่ำง ๆ
ด้ำนสังคม ศึกษำจำนวนตำบลและหมู่บ้ำน จำนวนประชำกรทั้งหมด ชำย/หญิง เด็ก เยำวชน คนชรำ
คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส บุคคลหรือผู้นำสำคัญ
ด้ำนเศรษฐกิจ ศึกษำจำกอำชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รำยได้และรำยจ่ำยเฉลี่ยของครอบครัว หนี้สิน/เงิน
ออม
ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ศึกษำสภำพของดิน น้ำ อำกำศ ป่ำไม้ ชุมชน ตลอดจนมลพิษภำวะ
อื่น ๆ
6. ดาเนินงานพัฒนาตามแผน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินกำรโครงกำร ๙ บวรมำอย่ำงต่อเนื่องจำกปี
2554 โดยได้น้อมนำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรดำเนินงำนและสื่อควำมหมำยของ 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 ได้ขยำยกำรดำเนินงำนโครงกำร ๙ บวร 6 ตำบล และ 1 เทศบำล ซึ่งถือได้ว่ำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้เปิดรั้วสู่ชุมชนครบทั้ง 15 ตำบล กับ 1 เทศบำลในอำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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สรุปปัญหาและประเมินผลโครงการ
สถานที่
บ้าน

วัด

ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
- เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีคุณภำพเพื่อปลูกและจำหน่ำย
- ปัญหำดินเค็ม ข้ำวดีด ข้ำวเด้งในนำหว่ำน
- ต้องกำรเลี้ยงปลำเพื่อจำหน่ำยและกำรจัดกำรด้ำนโรคปลำที่เลี้ยง
ในกระชัง
- ปัญหำน้ำท่วมขัง
- ต้องกำรพัฒนำผู้นำชุมชน
- ต้องกำรปลูกปำล์มน้ำมันตำมหัวไร่ปลำยนำ
- ต้องกำรคำปรึกษำและกำรแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
- ต้องกำรพันธุ์อ้อยทนน้ำท่วม
- ต้องกำรพันธุ์ข้ำวต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตำล
- ต้องกำรเกษตรอินทรีย์
- ต้องกำรปลูกข้ำวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
- ต้องกำรจัดทำฐำนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ไร่ 10 ไร่
- ต้องกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ทำงเข้ำเมืองเก่ำกำแพงแสน
- ต้องกำรฝึกอบรมด้ำนไอซีทีชุมชน
- ช่วงฤดูแล้งขำดแคลนน้ำชนประทำน
- ต้องกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำพันธุ์พืช เช่น ข้ำว อ้อย ถั่วเขียว
- ต้องกำรจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน
- ต้องกำรเพิ่มผลผลิตและรำคำข้ำว
- ต้องกำรข้ำวพันธุ์ดี เช่น ไรซ์เบอร์รี่ และสินเหล็ก
- กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ
- ต้องกำรปลูกผักและเลี้ยงปลำเพื่ออำหำรกลำงวัน
- ต้องกำรครูช่วยสอนภำษำอังกฤษและภำษำไทยให้กับคนในชุมชน
- ต้องกำรเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ต้องกำรปรับปรุงโรงเรือนเพำะเห็ด
- ต้องกำรเรียนรู้กำรทำปุ๋ยหมักจำกวัสดุเหลือใช้
- ต้องกำรห้องน้ำ/ศำลำ
- ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมพระภิกษุตำมหลักธรรมคำสอน
- ต้องกำรสอนธรรมศึกษำให้เด็ก
- ต้องกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรในชุมชน
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สถานที่

โรงเรียน

ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
- ต้องกำรฝึกอบรมภำษำไทยให้แก่พระภิกษุเพื่อสอนศีลธรรม
- ต้องกำรให้ดำเนินโครงกำร ๙ บวรในทุก ๆ หมู่บ้ำน
- ต้องกำรนักวิจัยเพื่อให้คำแนะนำชำวบ้ำนในกำรประกอบอำชีพ
- ต้องกำรปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผลกินได้
- ต้องกำรครูช่วยสอนภำษำอังกฤษ พม่ำ เขมร คณิตศำสตร์ ไอที
สื่อกำรสอนและกำรทำกิจกรรมวิชำกำร
- ต้องกำรให้ปรับปรุงห้องสมุดและมีหนังสือเข้ำห้องสมุดโรงเรียน
- ต้องกำรเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลำและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อ
อำหำรกลำงวัน
- ต้องกำรโต๊ะเรียน เรือนเพำะชำ
- ต้องกำรเครื่องดนตรีดุริยำงค์ (เมโลเดียน 10 ตัว) และอังกะลุง
- ต้องกำรเรียนรู้เรื่องไส้เดือนดิน
- ต้องกำรปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ
- ต้องกำรเครื่องเล่นและซ่อมบำรุงเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น
- ต้องกำรห้องปฏิบัติกำรและสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์
- ต้องกำรวิธีกำรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ เพื่อนำมำใช้ในโรงเรียน
- ต้องกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์
- ต้องกำรโครงกำรสอนงำนวิชำชีพ เช่นวิธีกำรทำน้ำยำล้ำงจำนจำก
ผลมะกรูด และน้ำหมักชีวภำพ (เพื่อใช้ล้ำงห้องน้ำ ทำควำม
สะอำด)
- ต้องกำรพัฒนำห้องไอซีที คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม
(ไอซีทีชุมชน)
- ต้องกำรพัฒนำห้องสมุด
- ต้องกำรพันธุ์พืชที่สำมำรถเลื้อยขึ้นเป็นกระโจมได้
- ต้องกำรพัฒนำกำรปลูกแก้วมังกร
- ต้องกำรข้อมูลด้ำนพฤกษศำสตร์ของต้นไม้ในโรงเรียน
- ต้องกำรซ่อมแซมเครื่องสีฝัดข้ำว
- ต้องกำรโครงกำรปลูกพืชที่ไม่ต้องลงดิน
- ต้องกำรโครงกำรพี่ช่วยน้อง (นิสิตที่มีควำมรู้ให้คำแนะนำ)
- ต้องกำรโครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
- ต้องกำรโครงกำรเข้ำค่ำยธรรมะและค่ำยวิชำกำร
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิต องค์กร ธุรกิจเอกชนและประชำชนทั่วไปได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจำคเงิน
เข้ำโครงกำร และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมโครงกำร โดยอำสำสมัครเข้ำสังกัดในทีมงำนต่ำง ๆ ที่รองรับ
ภำรกิจตำมโครงกำรต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจและควำมถนัด ควำมเชี่ยวชำญของแต่ละบุคคล
ระดับผู้บริหำรของหน่วยงำน ให้กำรสนับสนุน ให้คำปรึกษำ มีกำรจัดประชุมบุคลำกรทุกระดับเพื่อ
แลกเปลี่ ย นควำมคิ ดเห็ น ในกำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ง อ ำนวยกำรโครงกำรให้ เ ป็น ไปตำมแผนปฏิ บั ติ กำร ระดั บ
ปฏิบัติกำร นำแผนงำนไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
บ้ำน ไปทำกำรอบรมชำวนำ เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
วัด ไปทำกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ถวำยเทียนจำนำพรรษำ โครงกำร ๙ บวร จำนวน
16 วัด กำรปลูกต้นไม้
โรงเรียน ไปทำกำรพัฒนำครูในด้ำนกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำทักษะกำรสอนกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และอบรมภำษำอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนต่ำง ๆ
การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการโครงการ ๙ บวร ดังนี้
หลักสูตรกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้งำน ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มำก ค่ ำ เฉลี่ ย 4.27 หลั ก สู ต รกำรดู แ ลแก้ ไ ขและติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นเบื้ อ งต้ น
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก ค่ ำ เฉลี่ ย 4.27 และโครงกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร “เรื่ อ งกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรสอนกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์”ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.60
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สรุปแนวปฏิบัติการจัดการความความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
****************
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
แนวปฏิบัติ
1 มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง  มีระบบมหำวิทยำลัยรองรับ สำมำรถอ้ำงอิงได้
ห ลั ก สู ต ร ต ำ ม แ น ว ท ำ ง ป ฏิ บั ติ ที่ ก ำ ห น ด โ ด ย  กำรดำเนินงำนระดับคณะ ต้องดำเนินงำนตำมระบบที่
มหำวิทยำลัย และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
มหำวิทยำลัยกำหนด โดยต้องดำเนินกำรตำม มคอ.2
ต้องมีคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงหรือปรับปรุงหลักสูตร
ซึ่งต้องมีอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 2 ท่ำน
และมีคำสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจนในแต่ละหลักสูตร
 พิจำรณำจำกระบบ มคอ.2 ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย
ข้ อ มู ล ในส่ ว นข องอำ จำร ย์ แ ละในส่ ว นของ ผู้
ประสำนงำนหลักสูตร
 กำรด ำเนิ นงำนในปี ก ำรศึ ก ษำ 2555 มี ก ำรเปิ ด
หลั ก สู ต รใหม่ ที่ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนหลั ก สู ต รที่
กำหนด ให้ระบุให้ชัดเจน และกรณีที่อยู่ระหว่ ำงกำร
พัฒนำ ให้ระบุด้วย
2 มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติ  ด ำ เนิ น ก ำ รตำ มแ นวทำ ง ปฏิ บั ติ ที่ ก ำ หนดโ ดย
ที่กำหนดโดยมหำวิทยำลัย และดำเนินกำรตำมระบบ มหำวิทยำลัย
ที่กำหนด
3 ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำมเกณฑ์  ถ้ำกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ มคอ. ออนไลน์จะสำมำรถ
มำตรฐำนหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษำและกรอบ ตอบข้อมูลในเกณฑ์ข้อมูลได้
มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (กำร  ดู ต ำมเกณฑ์ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก ำหนดในภำคผนวกคู่ มื อ
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 ตัวบ่งชี้ฯ 12 ข้อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ หมำยถึ ง ต้ อ งมี ก ำร  ต้องมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม มคอ.7
ประเมิ น ผลตำม “ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนตำม
 มคอ.7 จะมีผู้ประสำนงำนของแต่ละหลักสูตรเป็น
ประกำศมำตรฐำนคุณ วุฒิ สำขำหรือ สำขำวิชำ เพื่ อ
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรจัดทำ
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน”
กรณีที่หลัก สูตรใดยัง ไม่มี ป ระกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือ สำขำวิช ำ ให้ประเมินตำมตั วบ่ง ชี้ก ลำงที่
ก ำหนดในภำคผนวกที่ 1) ส ำหรั บ หลั ก สู ต รสำขำ
วิชำชีพ ต้อ งได้ รั บกำรรั บรองหลักสูตรจำกสภำหรื อ
องค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมำยเหตุ สำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุง
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้
ยึด ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
พ.ศ. 2548)
4 มี ค ณะกรรมกำรรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ก ำกั บ ให้ มี ก ำร
ดำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้น
ตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตร
ทุ ก หลั ก สู ต รอย่ ำ งน้ อ ยตำมกรอบเวลำที่ ก ำหนดใน
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
จะต้องควบคุมกำกับให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
กรรมการพิจารณาหลักสูตร (เมื่อถึง รอบระยะเวลำ
กำรปรับปรุงหลักสูตร) จะต้องประกอบด้วยอำจำรย์
ประจำหลักสูตร อย่ำงน้อย 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก และ/หรือกรรมกำรวิชำชีพ อย่ำงน้อย 1
คน
5 มีค ณะกรรมกำรรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ก ำกั บ ให้ มี ก ำร
ดำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำ
หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สูต รตำมผลกำรประเมิ น ในข้ อ 4
กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ด ำเนิ น งำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษำแห่งชำติ จะต้อ งควบคุ ม
กำกับให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
7* หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน
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แนวปฏิบัติ

 มีกำรรำยชื่อคณะกรรมกำรรับผิดชอบประจำหลักสูตร
ที่ชัดเจน
 มี ก ำรประเมิ น หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รอย่ ำ งน้ อ ยตำม
กรอบเวลำ ใช้ข้อมูลกำรวิจัยสถำบันมำเป็นหลักฐำน
ประกอบ
 หลักฐำนตำมเกณฑ์ข้อ 3

 เอกสำรข้ อ 4 นำข้ อมูลมำพั ฒนำปรับปรุง โดย
พิจำรณำจำก มคอ. 7
 ดู ผ ลจำกกำรเปรี ย บเที ย บในกำรปรั บปรุ ง หลั ก สู ต ร
จำกกำรวิจัยสถำบัน ด้วยเหตุผลอะไร

 พิจำรณำข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
แนวปฏิบัติ
(ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มี
จำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติม
เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
8* หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน  พิจำรณำข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย
(ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มีจำนวน
นิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของ
จ ำนวนนิ สิ ตทั้ งหมดทุ กระดั บกำรศึ กษำ (เกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)

* หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.1
1. มคอ.3 และ มคอ. 4 ต้องครบทุกรำยวิชำ แต่ในแต่ละเทอมมีกำรเปิดเท่ำไร ถ้ำนิสิตไม่ลงทะเบียนต้องแจ้ง สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ให้ปิดรำยวิชำนั้นๆ ด้วย
2. ระดับปริญญำโทต้องกรอกทุกรำยวิชำ
3. กำรทำ มคอ.3 ให้ใช้ของเจ้ำของรำยวิชำ แต่สำมำรถลงรำยละเอียดเฉพำะของแต่ละรำยวิชำ
4. สำนักทะเบียนและประมวลผล ควรแจ้งให้เจ้ำของหลักสูตรและรำยวิชำพื้นฐำนให้เจ้ำของรำยวิชำรับทรำบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป (นับรวมลำศึกษำต่อ) หรือ 2. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ให้นับระยะเวลำกำรทำงำน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่ำ 6 เดือน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้
แนวทางการปฏิบัติ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.2
พิจำรณำข้อมูลจำนวนอำจำรย์ประจำ จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกัน
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 2. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 6 ขึ้นไป กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ให้นับระยะเวลำกำรทำงำน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่ำ 6 เดือน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้
แนวทางการปฏิบัติ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.3
พิจำรณำข้อมูลจำนวนอำจำรย์ประจำ จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิค
กำรสอนและกำรวัดผล และมี
แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

แนวทางการปฏิบัติ
 มีกำรจัดทำแผนกำรบริหำรกำรพัฒนำคณำจำรย์
 ดูแผนจำกองค์ 1 ต้องมีกำรจัดทำแผนบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์
และบุคคลำกร เพื่อดูสมรรถนะ กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
กำรศึกษำต่อ และมีกำรพัฒนำคณำจำรย์ ในด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำร
สอน และกำรวัดผล
 บุคลำกรสำยสนับสนุน ต้องมีแบบสอบถำมเชิงประจักษ์ สอบถำม
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในแต่ละเรื่องที่ต้องกำร เพื่อ
นำมำจัดทำแผนกำรพัฒนำให้สอดรับกับสมรรถนะที่ต้องกำร

2 มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
กำหนด

 มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนดตำมข้อ 1
 มีข้อมูลสรุปผลกำรไปพัฒนำของบุคลำกรในภำพรวมทั้งหมด
 ควรมีกำรเขียนแผนงำนภำพกว้ำง และกำหนดให้ครอบคลุม และ
สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับมหำวิทยำลัยได้
 มีกำรจัดทำแบบฟอร์มให้อำจำรย์กรอกข้อมูลในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ และมีกำรสรุปผลกำรนำผลกำรเข้ำร่วม
โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี
และสร้ำงขวัญและกำลังใจให้

 มีกำรสร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ทำงำนให้น่ำอยู่ สนับสนุนสถำนที่
ออกกำลังกำย
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางการปฏิบัติ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
 มีกำรจัดสวัสดิกำร กำรสนับสนุนกำรเสนอขอรับรำงวัลของคณำจำรย์
สนับสนุนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
และบุคลำกรสำยสนับสนุน กำรยกย่องให้เกียรติในที่ประชุม และกำร
ประสิทธิภำพ
ประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
4 มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์
 มีกำรจัดทำแบบฟอร์มเพื่อเป็นระบบติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกร
และบุคลำกรสำยสนับสนุนนำ
สำยสนับสนุนนำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร
และกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิต
พัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง
5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ
 มีกำรให้ควำมรูจ้ รรยำบรรณในที่ประชุมเป็นประจำ
อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
6 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของ
 มีกำรประเมินควำมสำเร็จของบุคลำกร
แผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
 ต้องมีกำรกำหนดแผน และเป้ำประสงค์ ในกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
บุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ชัดเจนเพื่อประเมินผลควำมสำเร็จของแผน
สนับสนุน
ในภำพรวม เช่น สรุปจำกแผนยุทธศำสตร์ของคณะ ดูผลสำเร็จของ
เป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำยของแผนใหญ่
7 มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง  นำผลข้อ 6 ไปปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์และ
แผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและ
บุคลำกร โดยมีกำรนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร  ดูแผนใหญ่ในองค์ 1 และประเมินผลตำมเป้ำประสงค์ที่กำหนดใน
สำยสนับสนุน
แผน โดยคณะกรรมกำรฯ ควรเป็นผู้พิจำรณำในภำพรวมเพื่อปรับ
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กรณีที่ไม่ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.4
1. กำรทำแผนพัฒนำบุคลำกร ควรมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละคน เพื่อ
จัดทำแผนกำรพัฒนำ และปรับให้งำน HR ทำกำรสืบค้น กำรพัฒนำตำมแผน และมีกำรจัดอบรมที่ไหน
2. มีงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม เพื่อให้ดำเนินกำรเป็นไปตำมแผน ควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง
2 มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่
นิสิตทุกปีกำรศึกษำ
3 มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรพัฒนำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
4 มีบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่ำงน้อย
ในด้ำนงำนทะเบียนนิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำร
หรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ
5 มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของ
อำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ
 ใช้ข้อมูลจำกสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
 ใช้ข้อมูลสำนักหอสมุด และสำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์
 สำมำรถเสริมในส่วนระดับคณะ
นอกเหนือจำกส่วนกลำงดำเนินกำรให้ได้

 สำมำรถเสริมในส่วนระดับคณะ
นอกเหนือจำกส่วนกลำงดำเนินกำรให้ได้

 กำรกำจัดขยะ ขอให้นำขยะไปจัดระบบคัด
แยก และนำมำใช้ใหม่ Reuse เพื่อตอบโจทย์
Green University
 สถำนที่แออัด มีกำรซ้อมกำรป้องกันอัคคีภัย
บันไดหนีไฟ โดยกำรซ้อม ควรแจ้งล่วงหน้ำ
กับไม่แจ้งล่วงหน้ำ
6 มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่  ดำเนินกำรประเมินคุณภำพของบริกำร
ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
ตำมที่กำหนด
7 มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.5
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุก
หลักสูตร

แนวทางการปฏิบัติ

 มีกำหนดแผนกำรสอน ตำรำงกำรสอนก่อนกำรเปิด
เรียน
 มีระบบประเมินกำรสอน 2 ครั้งต่อเทอม และ
ตรวจสอบจำนวนนิสิตเข้ำประเมิน ต้องมำกกว่ำร้อย
ละ 80 ทุกรำยวิชำ
 ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน ควรมี
กำรเชื่อมโยงกับระบบกำรลงทะเบียนของนิสิต แต่
ปัญหำอยู่ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำไม่สนใจ ดังนั้น
อำจให้นิสิตประเมินด้วยระบบกระดำษ หรือมีกำร
จัด notebook ให้นิสิตเข้ำประเมินก่อนเข้ำ
ห้องเรียน
2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของ
 จัดทำ มคอ. 3 และ 4 เชื่อมโยงกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่
รำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)
2.1
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่  หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเก่ำ ควรทำ มคอ. 3 และ 4
กำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ด้วย หรือมีประมวลกำรสอน (course syllabus)
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
3 ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำร
 ในหลักสูตรที่มีภำคปฏิบัติ ควรมีรำยละเอียดให้เห็น
เรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำก
กำรทำวิจัย
4 มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือ
 มีกำรเชิญผู้มีประสบกำรณ์จำกภำยนอกเข้ำมำมี
วิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำ
ส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุก
หลักสูตร
5 มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือ
 มีกำรทำวิจัยในชั้นเรียน เป็นกำรศึกษำปัญหำเพื่อ
จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำร
กำรพัฒนำในชั้นเรียน เพื่อต้องกำรพัฒนำผู้เรียนให้
เรียนกำรสอน
ดีขึ้น
 มีกำรจัดกำรควำมรู้ในห้องเรียน (KM) เช่น เทคนิค
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางการปฏิบัติ
กำรสอน โดยอำจำรย์อำวุโส นำไประบุใน มคอ.3
ควรระบุให้เห็นอย่ำงชัดเจน
 มีกำรทำข้อตกลงร่วมกันภำยในคณะในกำร
ดำเนินกำรแต่ละเรื่อง

6 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ  ดำเนินกำรตำมระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่ง
ผู้เรียนที่กำหนด
สนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำค
กำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่
ละรำยวิชำต้องไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม
5
7 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร  มคอ. 5 และ มคอ. 7 (ควรมีกำรประเมิน 3 ระดับ
สอน
จำกนิสิต อำจำรย์ประเมินส่งให้เจ้ำของหลักสูตร
กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
และประเมินตนเอง
ทุกรายวิชา ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ
 รำยงำนกำรประชุมควรระบุให้เห็นชัดเจน
 มีปัญหำพบว่ำ ร้อยละ 90 ไม่มีกำรปรับปรุง จะถือ
ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์ได้ แต่ควรมีข้อเสนอแนะบ้ำง ถ้ำ
ให้เกิดกำรพัฒนำต้องมีกำรปรับปรุงให้เกิดควำม
ทันสมัย หรือกำรทวนสอบจำกอำจำรย์ เจ้ำของ
หลักสูตร (อำจเขียนว่ำมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยมำก
ขึ้น หรือดูผลกำรประเมินในประเด็นที่มีค่ำคะแนน
ต่ำสุด เพื่อนำผลมำปรับปรุง)
 ควรระบุบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำรทวน
สอบ ของคณะกรรมกำรประจำหลักสูตร และขอ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อดูผลกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรเปิดรำยวิชำอย่ำงไร
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.6
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีกำรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยสำหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผน
กำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร
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 กำรวิจัยสถำบัน โดยดูหลักสูตรที่ครบรอบ
กำรปรับปรุงทุก 5 ปี หรือก่อน
 นำข้อมูลผลกำรประเมินจำกกองแผนงำนมำ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ

2 มีกำรนำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร
 นำข้อมูลจำกข้อ 1 มำใช้ประกอบกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและ
พิจำรณำ
สัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต
3 มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร
 ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอื้อต่อกำร
เทคโนโลยี และงบประมำณที่เอื้อต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต
พัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิตให้ครอบคลุม
ทั้ง 3 ประเด็น
4 มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรี  อธิบำยให้เห็นประเด็นของระบบและกลไก
และบัณฑิตศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร
เช่น มีคณะกรรมกำรวิชำกำรที่ปรึกษำให้กับ
หรือนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำง
นิสิต มีระบบกำรประเมิน
มหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ
 ข้อมูลของนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรม
5 มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
 มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ
7* มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดทำบทควำมจำก

วิทยำนิพนธ์ และมีกำรนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
ระดับนำนำชำติ (เกณฑ์เฉพำะ กลุ่ม ง)
* หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.7
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ.2.8)
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีกำรกำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร
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2 มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับนิสิตที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
อย่ำงทั่วถึงทั้งคณะ
3 มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรม
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมสำเร็จ

 มีกำรกำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
เช่น ด้ำนวินัย กำรแต่งกำย เป็นต้น และมีกำร
เผยแพร่ไว้อย่ำงชัดเจน
 ควรเป็นภำพรวมของทั้งองค์กรที่ชัดเจน ที่เป็น
พฤติกรรมที่ดีของนิสิตที่โดดเด่น อำจไม่
จำเป็นต้องแยกเป็นของแต่ละภำควิชำ
 นำข้อ 1 มำเผยแพร่ให้ผู้บริหำร คณำจำรย์
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบทั่วถึงทั้งคณะ

 พิจำรณำตำมเกณฑ์ข้อ 1 ตำมพฤติกรรมที่
ต้องกำร
 ควรคำนึงถึงกำรระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่
ต้องกำรวัดควำมสำเร็จ
 ควรนำวัตถุประสงค์มำจัดทำแบบสอบถำม เพื่อ
สะท้อนวัตถุประสงค์

4 มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริม
 พิจำรณำผลตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย
ที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่อง
 ทำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ เพื่อจัด
ชมเชย ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำน
โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
คุณธรรมจริยธรรม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.8
-
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน
รายการ
1. จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
2. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
*3. จำนวนบัณฑิตที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ตัว
ตั้ง)
4. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษำต่อ
5. จำนวนบัณฑิตที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
6. จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรเกณฑ์ทหำร ลำอุปสมบท
7. จำนวนบัณฑิตที่ไม่ได้งำนทำ
*8. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำในรอบปีนั้นที่ตอบแบบ
สำรวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ ผู้ศึกษำต่อ และ
ลำอุปสมบท) (ตัวหาร)
ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี (* หมำยถึง รำยกำรที่นำมำคำนวณ)
(…………..…/….…………)*100
คะแนนที่ได้ (……………/100)*5
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ สมศ.1
ใช้ข้อมูลจำกกองแผนงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
รายการ
1. ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต
2. จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ)
3. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ทุกระดับ)
4. ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ สมศ.2
1. หน่วยงำนต้องติดตำมผลกำรตอบแบบสอบถำม และในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษำ
2. ควรเป็นหน้ำที่ของเจ้ำของหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำผลกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะทำให้
ทรำบผลลัพธ์ของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เกณฑ์กำรประเมิน-> กำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังตำรำง
รายการ

ค่า
น้าหนัก
0.125

1. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ
2. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
0.25
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
3. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อ 0.50
ปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ.
4. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ 0.75
มีชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ สมศ.
5. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ 1.00
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago
Joural Rank: www.scimagojr.com) Q1 – Q4 ในปี
ล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์
6. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ 1.00
มีชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus
7. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือ
0.125
จังหวัด
8. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
0.25
9. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
0.50
ระหว่ำงประเทศ
10. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำค
0.75
อำเซียน
11. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
1.00
*ผลรวมของ (จานวน x ค่าน้าหนัก)
ตัว
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รายการ

ค่า
น้าหนัก
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ตั้ง
*จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด ตัวหาร
ร้อยละของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(* หมำยถึง รำยกำรที่นำมำคำนวณ)
คะแนนที่ได้ (ร้อยละที่คิดได้/25)*5
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ สมศ.3
 ใช้ข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย
 กรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตไม่จบในปีที่ประเมิน ให้นำผลงำนไปรวมในองค์ 4 ของอำจำรย์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> กำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังตำรำง
รายการ

ค่า
น้าหนัก
0.125

1. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ
2. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
0.25
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
3. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อ
0.50
ปรำกฏอยู่ในประกำศของ สมศ.
4. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี 0.75
ชื่อปรำกฏอยู่ในประกำศ สมศ.
5. ผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
1.00
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago
Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวำรสำรอยู่ใน Q1
– Q4 ในปีล่ำสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์
6. ผลงำนที่มกี ำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มี 1.00
ชื่อปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus
7. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบันหรือ
0.125
จังหวัด
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รายการ
8. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
9. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ
10. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำค
อำเซียน
11. งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ

ค่า
น้าหนัก
0.25
0.50

แนวทางการปฏิบัติ

0.75
1.00

*ผลรวมของ (จานวน x ค่าน้าหนัก)
ตัวตั้ง
*จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด ตัวหาร
ร้อยละของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(* หมำยถึง รำยกำรที่นำมำคำนวณ)
คะแนนที่ได้ (ร้อยละที่คิดได้/50)*5
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ สมศ.4
 ใช้ข้อมูลจำกบัณฑิตวิทยำลัย
 กรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตไม่จบในปีที่ประเมิน ให้นำผลงำนไปรวมในองค์ 4 ของอำจำรย์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
เกณฑ์กำรให้คะแนน -> กำหนดระดับคุณภำพบทควำมวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังตำรำง
รายการ

ค่า
น้าหนัก
1. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำตรี และไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
0
2. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำตรี และดำรงตำแหน่ง ผศ.
1
3. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำตรี และดำรงตำแหน่ง รศ.
3
4. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำตรี และดำรงตำแหน่ง ศ.
6
5. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำโท และไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
2
6. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำโท และดำรงตำแหน่ง ผศ.
3
7. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำโท และดำรงตำแหน่ง รศ.
5
8. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำโท และดำรงตำแหน่ง ศ.
8
9. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำเอก และไม่มีตำแหน่งทำง
5
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รายการ

ค่า
น้าหนัก

วิชำกำร
10. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำเอก และดำรงตำแหน่ง ผศ.
11. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำเอก และดำรงตำแหน่ง รศ.
12. อำจำรย์ประจำคุณวุฒิปริญญำเอก และดำรงตำแหน่ง ศ.
*ผลรวมของ (จานวน x ค่าน้าหนัก)
ตัวตั้ง
*จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
ตัวหาร
ผลการพัฒนาคณาจารย์
(* หมำยถึง รำยกำรที่นำมำคำนวณ)

แนวทางการปฏิบัติ

6
8
10

คะแนนที่ได้ (ผลกำรพัฒนำอำจำรย์/6)*5
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ สมศ.14
ใช้ข้อมูลจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ข้อเสนอเพิ่มเติม
1. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีระบบและกลไกส่งเสริม เกณฑ์ข้อ 6 ต้องมีหลักฐำนกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
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สรุปประเด็นภาพรวมทีผ่ ู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับจากการศึกษาดูงาน
เพื่อให้กำรจัดโครงกำรฯ ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ได้ร่วมกันสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้ หลังจำกได้ไปศึกษำดูงำน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงำนของแต่ละ
หน่วยงำน ทำให้ทรำบมุมมองของผู้เข้ำร่วมที่ได้รับควำมประทับใจจำกกำรศึกษำดูงำน สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับกำรทำงำน รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่ให้กับหน่วยงำนกรณีศึกษำ สรุปในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี้
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 กำรตอบโจทย์องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และปณิธำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งมหำวิทยำลัยศิลปำกรมีข้อ
ได้เปรียบเชิงพันธกิจ สำมำรถประยุกต์ใช้ศำสตร์ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชน แนวควำมคิดในกำรให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ และ
กำรผสำนศิลปะและวัฒนธรรมใช้ในกำรทำงำนและชีวิตประจำวันได้อย่ำงลงตัวและเหมำะสม เช่น
- งำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน อำจำรย์พำนิสิตที่ได้เรียนรำยวิชำนั้น ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชน
“บูรณะภำพวำดในโบสต์” เป็นต้น
- งำนวิจัย มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำสีที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้นิสิตได้ใช้สีที่ทำงมหำวิทยำลัยทำ
ขึ้นมำ
 ควำมงำมและสุนทรียภำพในตกแต่งอำคำร สถำนที่ บรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมให้สวยงำม ปลอดภัย สะดวก
ใช้ และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบมหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ ได้อย่ำงเต็มที่ คุ้มค่ำ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ถึงแม้จะมีพื้นที่ขนำดเล็ก เป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็น
กำรสร้ำงบรรยำกำศแห่งสุนทรียภำพได้ชัดเจน นอกเหนือจำกศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ทำให้เกิดควำมรู้สึก
อัดอัด แต่กลับงดงำมและแสดงเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรนำศิลปะมำใช้ในกำร
จัดกำรดำเนินงำนในทุกส่วนที่ได้เยี่ยมชม หรือทุกที่ในบริเวณมหำวิทยำลัย ไม่ใช่เฉพำะในศูนย์จัดแสดง
เท่ำนั้น
 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร มีควำมชัดเจนและโดดเด่น แสดงถึงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีผลงำนศิลปะและประวัติของมหำวิทยำลัยที่มีมำยำวนำน รวมทั้งมีกำรตั้งเป้ำหมำยที่
ชัดเจน และกำรมุ่งสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีระบบ โดยยึดปณิธำนเดิมในกำรก่อตั้ง ถึงแม้จะมีคณะที่
นอกเหนือจำกศิลปะ แต่ยังมีกำรบูรณำกำรที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรม
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 สถำนที่เยี่ยมชมที่มหำวิทยำลัยจัดให้ เช่น ประติมำกรรมต้นแบบ ห้องทำงำนของอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี และ
ด้วยทำเลที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย ควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมที่มีอำยุกว่ำ 100 ปี ทำ
ให้รู้สึกประทับใจ
 ได้รับควำมรู้ถึงประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ศิลปะไทยที่มีควำมงดงำมเป็นเอกลักษณ์
รวมทั้งศิลปะร่วมสมัยในแขนงต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยคำพูดทั้งหมด แต่สำมำรถสัมผัส
“สุนทรียะ” ของควำมเป็นศิลปะนั้นด้วยจิตวิญญำณ อำรมณ์ ควำมรู้สึกประทับใจโรงหล่อมำก ไม่เคยเห็น
มำก่อน
 กำรทำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรที่เป็นผู้รักษำสมบัติทำงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติได้อย่ำงดีเยี่ยม
 แนวคิดกำรวำงแผนงำนของท่ำนคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ที่วำงแผน 4 ด้ำนหลัก มุ่งเน้นที่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในกำรจัดรูปแบบสถำนที่ให้มีสุนทรียภำพ ทำให้มองเห็นจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนของคณะและ
มหำวิทยำลัย ทำให้ได้วิธีคิดที่มีประโยชน์
 ควำมกระตือรือร้นในกำรต้อนรับและให้ข้อมูลกับผู้เข้ำเยี่ยมชม
 มีกระบวนกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกที่สะดวก ชัดเจน ตรงไปตรงมำ
 มีกำรเตรียมเอกสำรและข้อมูลที่จะดำเนินไปอย่ำงไม่มีปัญหำของกำรประกันคุณภำพ ให้ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนประกันคุณภำพอย่ำงเข้ำใจในภำระหน้ำที่ ประสำนงำนกันอย่ำงรำบรื่น
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับงานที่ทา)
 กำรให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำรศิลปะเข้ำกับกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย กำรคิดเชื่อมโยงภำรกิจ
หลัก 4 ด้ำน ให้เป็นหนึ่งเดียว และมีทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร โดยสำมำรถบูรณำกำรงำนสอน วิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในองค์กรที่มีข้อจำกัดอย่ำงไร
รวมทั้งมีควำมกลมกลืน สอดคล้อง ระหว่ำงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกำรเรียนกำรสอน คือ
- สำมำรถบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน และกำรใส่ใจกับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
ให้กับนักศึกษำ
- กำรบูรณำกำรกำรใช้ชีวิตกับวิชำในหลักสูตร กำรมองภำพศิลปะในมุมกว้ำง เช่น กำรเลือกซื้อ
เลือกใช้ เลือกทิ้ง
- กำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยสอดแทรกไว้ในรำยวิชำของกำรเรียนกำรสอน
- ศิลปะในชีวิตประจำวัน สำมำรถสร้ำงสรรค์ศิลปะกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
ตลอดเวลำ โดยอำศัยกำรออกแบบ กำรจัดองค์ประกอบ สี เส้น ฯลฯ
- รูปแบบกำรจัดงำนศิลปะเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมนิสิตให้นำผลงำนไปนำเสนอได้จริง
ในสถำนที่ต่ำงๆ
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 “อัตลักษณ์” ที่ชัดเจนที่บ่งบอกตัวตนของคนศิลปำกร
- มีควำมเป็น ART แทรกซึมอยู่ทุกอณูพื้นที่ และสำมำรถนำมำแสดงออกผ่ำนหอศิลป์ และศูนย์ศิลป์
ให้นักศึกษำ บุคลำกรได้มีเวทีแลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็น มีนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์ ได้อย่ำง
อิสระ แต่ก็ยังคงมำตรฐำนทำงวิชำกำรในระดับสูง
- มีพื้นฐำนที่ดีในแต่ละบุคคล (ด้ำนกำรอยู่ในสังคม/ทำงำนร่วมกัน) เข้ำใจปัจจัยพื้นฐำนของชีวิต
มนุษย์ เกิดควำมภูมิใจและตระหนักดีในภำระหน้ำที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงจรรยำบรรณของกำร
ตอบแทนสังคม ภำษีบ้ำนเมืองที่ดี
- มีกำรตอบแทนสังคมคือ กำรบริกำรวิชำกำรและร่วมกับกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีแนวทำงกำรถ่ำยทอดผลงำนสู่ชุมชนและสังคม
- กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะอย่ำงโดดเด่น จึงส่งผลให้คะแนนประกันคุณภำพองค์ประกอบที่ 6 ดีเด่น
โดยไม่ต้อง Focus ที่คะแนนเป็นตัวชี้นำ แต่เป็นผลลัพธ์จำกกำรทุ่มเททำงำนศิลปะด้วยใจ
- กำรมองตนเองอย่ำงท่องแท้และกำรมุ่งหน้ำสู่เป้ำหมำย
- มุมมองด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
 ควำมเป็นเอกลักษณ์และเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งควำมเป็นเอกลักษณ์ที่ว่ำก็คือ
- กำรเป็นผู้รู้จริงในศำสตร์แห่งศิลปะ (ชัดแจ้ง)
- กำรรักษำศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ประเทศ
- ควำมมุ่งมั่นในด้ำนเด่นและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเฉพำะทำง
- ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคลำกรมหำวิทยำลัยศิลปำกร
- กำรนำสุนทรียภำพมำใช้ในงำนในทุกๆ ส่วน เช่น กำรตกแต่งสถำนที่ กำรจัดวำงงำนศิลปะต่ำงๆ
พึงคงเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและสะท้อนอัตลักษณ์ของนิสิตและบุคลำกร
 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรผลิตผลงำนเพื่อเผยแพร่
และร่วมประกวด
- กำรจัดวำงชิ้นงำนของ (ผลงำนชิ้นเอก) ของครู/ศิลปินแห่งชำติ
- กำรเปิดเวที สถำนที่ (Art gallery) ให้ทั้งอำจำรย์ นักศึกษำ ได้แสดงผลงำนทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ
- กำรนำสิ่งที่มีอยู่ (ผลงำนของนักศึกษำและอำจำรย์) มำประยุกต์ใช้ในกำรตกแต่งสถำนที่เพื่อเพิ่ม
ควำมสวยงำม นอกจำกนั้นยังแสดงให้ผู้อื่นเห็นควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรของ
สถำบัน
- มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและบุคลำกรทั้งองค์กรร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงำนให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถบริหำรจัดกำรบนพื้นที่ที่จำกัด
- ประทับใจประวัติศำสตร์ของไทยที่สร้ำงพลังผลักดันให้มีควำมรักในชำติ (พระรำชวังสนำมจันทร์)
- มหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นผู้นำด้ำนศิลปะ แต่ด้ำนอื่นยังไม่รู้ว่ำจะเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ดีเท่ำที่ควร
- เข้ำใจองค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มำกขึ้น ในประเด็นเรื่อง กำรใช้ศิลปะ
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ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว กำรใช้กิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ห้องปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
สะอำด และสบำยตำต่อผู้เข้ำมำติดต่อรำชกำร กำรมีห้องให้บริกำรสำเนำเอกสำร แยกออกมำ โดย
มีเจ้ำหน้ำที่ประจำให้บริกำรอยู่ตลอดเวลำ
- เนื่องจำกลักษณะของคณะและมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เป็นมหำวิทยำลัยทำงสำย
วิทยำศำสตร์ ซึ่งไม่ได้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนศิลปะ แต่จำกกำรเยี่ยมชมทำให้เกิดแนวควำมคิดในกำร
ประยุกต์ใช้ศิลปะเข้ำมำผนวกในกำรปรับปรุงสถำนที่และกำรเรียนกำรสอนต่อไป
3. สิ่งที่จะนาไปปรับใช้กับงาน
- กำรเข้ำใจ ยอมรับ และเป็นคนดีในสังคม และควำมเป็นมนุษย์
- กำรตระหนัก สำนึกดี ทำดี ตอบแทนสังคม อย่ำงเหมำะสมตำมโอกำสที่สมควร
- ส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกิจกรรมและส่วนร่วมกับสังคมให้มำกที่สุด
- กำรเผยแพร่ บริกำรวิชำกำรในด้ำนองค์ควำมรู้ต่อสังคม ทั้งด้ำนกำรฝึกอบรมและเผยแพร่ด้ำน IT ให้อย่ำง
เหมำะสมและชัดเจนมำกที่สุด
- กำรนำศิลปะและสิ่งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติมำปรับใช้กับกำรทำงำน
- กำรจัดนิทรรศกำรและนำเสนอผลงำน
- ศิลปะไม่ใช่เรื่องยำกเย็น แต่เป็นสิ่งใกล้ๆ ตัวในชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนสำมำรถสัมผัสได้ถึงสุนทรียะในระดับ
ต่ำงๆ (ตั้งแต่ผิวเผิน จนถึงลึกซึ้ง)
- กำรเสพงำนศิลปะ และเข้ำถึงสุนทรียะ จะทำให้จิตใจอ่อนโยน ผ่อนคลำย ลดควำมเครียดจำกำรทำงำนได้
- พัฒนำควำมสำมำรถตนเองให้ขึ้นถึงขีดสุดในด้ำนที่ตนถนัด เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และควำมเชี่ยวชำญทั้ง
ตนเองและมหำวิทยำลัย
- กำรเปิดโอกำสให้นิสิตมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้นิสิตโดยเริ่มในระดับสำขำไปถึงระดับคณะ
- แรงบันดำลใจจำกศำสตรำจำรย์ศิลป์ “พรุ่งนี้ก็สำยเสียแล้ว”
- กำรประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวให้ได้คุณค่ำมำกที่สุด
- กำรเพิ่มสุนทรียภำพอำจไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ซับซ้อนแต่นำสิ่งที่มีอยู่มำใช้ จัดวำงให้เหมำะสม จะทำให้
เกิดควำมสวยงำม และแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถำบันนั้นๆ ได้ด้วย
- เห็นแนวทำงที่สำมำรถปรับใช้กับวิชำในคณะ และกำรดำเนินชีวิต
- กำรปรับปรุงบำงสิ่งที่มีให้เป็นศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงๆ
- กำรนำกำรตกแต่งสถำนที่ทำงำนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงำน
- กำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดแทรกในโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ และในกำรทำงำนประจำวัน
- มุมมองด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนไป จำกที่ท่ำนคณบดีได้บอกไว้ว่ำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ “รำก” ของเรำ ดังนั้นทุกอย่ำงที่เรำทำในปัจจุบันก็มำจำกรำกของเรำ ซึ่งเรำสำมำรถดึงทุกจุด
มำใช้ได้ แม้กระทั่งสิ่งที่มองข้ำมไป คือ “ภำษำไทย” ในกำรเปิด AEC ทุกองค์กร หรือเกือบส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ด้ำนภำษำอังกฤษ แต่หำกเป็นโอกำสที่ดีที่จะเป็นกำรเผยแพร่ “ภำษำไทย” ให้เพื่อนบ้ำนรู้ ฯลฯ
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- กำรปรับปรุงโครงกำรโดยใช้แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของกำรเรียนกำรสอนกับนักศึกษำ ถ่ำยทอดเป็นกำร
บริกำรวิชำกำร งำนวิจัย โดยเสนอแนวควำมคิดนี้กับผู้บริหำร
- แนวคิดกำรเชื่อมโยง 4 ภำรกิจหลัก
- กำรส่งเสริมด้ำนสุนทรียภำพให้เกิดแก่วิชำที่มีควำมเกี่ยวโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมให้ออกมำเป็นรูปธรรม
- จะต้องนำศิลปะไปร่วมทำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- วิเครำะห์จุดยืนของหน่วยงำนตนเอง โดยมีจุดยืนร่วมกัน มีมุมมองเหมือนกัน เกี่ยวกับกำรผลิตบัณฑิต
- กำรทำงำนโดยมีศิลปะเป็นตัวช่วยผ่อนคลำย เพื่อที่จะทำงำนได้โดยไม่ตรึงเครียด
- กำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยให้เข้ำกันกับกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- สุนทรียะของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปรับเปลี่ยนเป็นสุนทรียของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บ่งบอกถึงตัวตน
- กำรถ่ำยทอดสิ่งที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 6 ให้เข้ำใจมำกขึ้น เช่น กำร
ใช้ชีวิตอย่ำงมีศิลปะ กำรจัดโต๊ะทำงำนให้น่ำอยู่ สบำยตำ และสบำยใจ กำรจัดกิจกรรมให้กับนิสิตให้ตอบ
โจทย์องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้
- กำรปรับทัศนียภำพให้สวยงำม ปลอดภัย ทำพื้นที่ให้เป็นสีเขียวอย่ำงสุนทรียภำพตำมสภำพควำมเป็นสังคม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- จะนำไปนำเสนอให้กับทำงคณะกรรมกำรคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ในกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม และสุนทรียภำพ โดยหลังจำกกลับจำกกำรอบรมก็ได้ดำเนินกำรจัดแต่งสถำนที่สำนักงำน
เลขำนุกำรให้เกิดสุนทรียภำพในขั้นต้น และจัดทำป้ำยผลงำนให้ดูสวยงำม รวมทั้งมีแผนกำรนำไปใช้ในกำร
เรียนกำรสอนอีกด้วย เช่น กำรทำสูจิบัตรรวบรวมผลงำนภำพถ่ำยวิทยำศำสตร์ เป็นต้น
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กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
 ควำมประทับใจและควำมภูมิใจ
- ประทับใจในเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำแพงแสนที่แสดงควำมเป็นตัวตนของ
รำกเหง้ำ ผ่ำนกำรเกษตรกรรมและชื่นชมแนวควำมคิดด้ำนกำรพัฒนำร่วมกับชุมชนรอบ
มหำวิทยำลัย
- ภูมิใจในควำมเป็นมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ทำเพื่อสังคม
 โครงกำร 9 บวร
- ตอบโจทย์ขององค์ประกอบที่ 2 และ 6 ได้อย่ำงชัดเจน
- เป็นแนวคิดที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำรและกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่ำงดี
- มีควำมหมำยลึกซึ้งมีคุณค่ำ
- เป็นกำรนำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงมำใช้ กำรมีควำมคิดริเริ่ม โดยเห็นผลประโยชน์ของ
ชุมชนเป็นหลัก วิธีกำรสร้ำงโครงกำรและกำรพัฒนำสู่มูลนิธิ
- กำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่ร่วมโครงกำร 9 บวร
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกหน่วยงำนในวิทยำเขตกำแพงแสน ให้ควำมร่วมมือ และลงมือปฏิบัติจริง
และผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และลงมือปฏิบัติจริงเป็นแบบอย่ำงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ
และชุมชนได้ประโยชน์จำกโครงกำรอย่ำงแท้จริง
- สำมำรถพัฒนำชุมชนและเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชนข้ำงเคียง
- ชอบมำก
- กำรรับฟังโครงกำร 9 บวร
 กำรบูรณำกำร
- กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน

กำรบริกำรวิชำกำร

- ดึงชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
ทำนุบำรุง

วิจัย
กำรบริกำรวิชำกำร

ประกันคุณภำพ ได้อย่ำงยั่งยืน

 โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ของทำงมหำวิทยำลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมหำวิทยำลัยเอง
 ควำมตั้งใจและควำมทุ่มเท
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กำร

- กำรตั้งใจและจริงใจในกำรพัฒนำของท่ำนรองอธิกำรบดี
- ผู้นำทุ่มเทและจริงจัง ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้วิถีชีวิตหรือกำรดำเนินชีวิต
มำปรับเป็นโครงกำรเชิงรุก ชุมชนได้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
 มีศูนย์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยสำหรับกำรบริกำรประชำชนและผู้สนใจ
 ควำมพร้อมและกำรทำงำน
- ควำมพร้อมในกำรนำเสนอ แนะนำหน่วยงำน กิจกรรม ขั้นตอนกำรดำเนินงำน บทสรุป พร้อม
ข้อเสนอแนะอย่ำงครบถ้วนและน่ำประทับใจ
- กำรทำงำนที่เป็นระบบที่ดีของระบบกำรประกันคุณภำพ
 กำรต้อนรับ
- กำรต้อนรับที่อบอุ่นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน
- กำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ สถำนที่สวยงำม กำรได้แลกเปลี่ยนวิธีกำรเก็บข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพ ทำให้ทรำบรำยละเอียดมำกยิ่งขึ้น
- กำรต้อนรับที่ดีของบุคลำกรทำงมหำวิทยำลัย
- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสนให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี
 ควำมมีวิสัยทัศน์
- ควำมมีวิสัยทัศน์ของท่ำนรองฯวิทยำเขตกำแพงแสน ควำมเป็นกันเอง ภำวะผู้นำ
- วิสัยทัศน์ของท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน ที่สำมำรถทำ CSR และ Marketing ได้
อย่ำงดีเยี่ยม
- ท่ำนรองอธิกำรบดี วิทยำเขตกำแพงแสน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในกำรทำงำนและสำมำรถ
ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ลงไปสู่โครงกำรที่ทำได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประทับใจมำก
ที่ท่ำนมองเห็นกำรทำ CSR อย่ำงจริงจัง เพื่อกำรสร้ำงแบรนด์เกษตรศำสตร์ให้มีควำมยั่งยืนอย่ำง
แท้จริง และน้อมนับพระรำชดำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำปฏิบัติ เพื่อควำมมั่นคงของ
เกษตรศำสตร์อย่ำงแท้จริง
- ผู้บริหำรระดับสูง/รองฯ มีวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่ำงและแนวทำงที่ดีในกำรปฏิบัติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงยั่งยืน มีผลที่ดีต่อหน่วยงำน นำไปใช้ได้จริง
 กำรดำเนินงำน
- กำรลงมือทำงำนโดยกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชน
- กำรเห็นกำรดำเนินกำรเชิงรุก
- ควำมเชื่อมโยงของคนในสังคมด้วยวิธีกำรของรองฯวิทยำเขต
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 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสนสำมำรถแสดงบทบำทผู้นำทำงกำรศึกษำ และสำมำรถ
ชี้นำสังคมได้ เป็นที่พึ่งพำของชุมชน ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำกับชุมชน ก่อเกิดควำม
เจริญรุ่งเรืองของทุกฝ่ำย
 ควำมเอื้อเฟื้อและกำรมีน้ำใจ
- ควำมมีน้ำใจของชำวกำแพงแสน และที่วัดพบจิตอำสำตัวจริง คือคุณยำยที่มีบ้ำนอยู่ที่หน้ำวัด ใน
โครงกำร 9 บวร ซึ่งเป็นจิตอำสำที่มำคอยช่วยงำนวัด ขณะที่ดูงำน อำกำศค่อนข้ำงร้อนคุณยำย
สังเกตเห็นคณะดูงำนไม่นำร่มมำ คุณยำยได้นำร่มมำแจกพวกเรำ และเมื่อเรำเข้ำไปดูงำนถึงห้องที่
มีห้องแอร์ต้องถอดร้องเท้ำเข้ำห้อง ขณะที่ทุกคนมีควำมสุขกับกำรดูงำน และกลับออกมำเพื่อใส่
รองเท้ำ ปรำกฏว่ำ รองเท้ำของพวกเรำทุกคนได้ถูกหันหัวกลับด้ำนและพร้อมให้เรำใส่ออกไป เชื่อ
ว่ำคุณยำยไม่หวังอะไรเพียงแต่หวังให้แขกของท่ำนมีควำมสุขที่สุด ซึ่งในปัจจุบันคนเหล่ำนี้หำได้
ยำกมำกแล้วในสังคมไทย
- ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือกับทำงมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมเป็นมิตร และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 ควำมร่วมมือร่วมใจขององค์กรที่มีควำมทุ่มเทในกำรพัฒนำวิทยำเขตและเผยแพร่สู่ภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาพงแสน (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและ
เกี่ยวข้องกับงานที่ทา)
 เรียนรู้แนวปฏิบัติในเชิงรุกสู่พื้นที่ โดยเฉพำะในด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เข้ำไปช่วยจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัด
โพธิ์งำม และแนวคิดเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสน ที่สำมำรถบูรณำกำรนำควำมรู้จำกภำยในออกสู่ภำยนอก
โดยกำรจัดกำรท่องเที่ยวและกำรเรียนรู้ไปด้วยกัน
 สำมำรถเข้ำร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่ำงดี นำควำมรู้เผยแพร่ออกสู่ชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น เป็น
กำรสร้ำงภำพพจน์ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย ชุมชนรู้จักมหำวิทยำลัยและจดจำภำพลักษณ์ที่เป็นมหำวิทยำลัย
เพื่อชุมชน ให้ชำวบ้ำนมีควำมรู้ มีอำชีพ มีทักษะ
 ควำมคิดเป็นระบบและและตอบคำถำมของตัวบ่งชี้ในประกันคุณภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (เชิงประจักษ์)
 สนองตอบควำมต้องกำรของชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน
 กำรมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กร หน่วยงำนในท้องถิ่น ตอบโจทย์ นโยบำยสถำบันกำรศึกษำทุกสถำบัน
ผลิตบัณฑิต

วิจัย

บริกำรวิชำกำร

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 โครงกำรดีๆที่น่ำจะนำไปเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำวิทยำเขตอื่นๆอย่ำงเช่น โครงกำร 9 บวร
 กำรสร้ำงจิตสำธำรณะให้แก่นิสิต ซึ่งต้องมีตัวอำจำรย์เองก่อน
 กำรนำนิสิตออกสู่ชุมชน กำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กับชุมชน
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 กำรนำสิ่งที่ถนัดไปช่วยสังคม
 ควำมเป็นหนึ่งเดียวของวิทยำเขต
 ดำเนินงำนต้องทุ่มเท จริงจัง ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม
 แนวคิดในกำรขับเคลื่อนโครงกำร 9 บวร
 ควำมมุ่งมั่นของผู้นำในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
 รอง/ผู้บริหำร/ผู้นำ มีวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีต่อมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อย่ำงยั่งยืน
 ระบบกำรทำงำนของหน่วยงำนที่มีกำรนำเอำกำรประกันคุณภำพมำเป็นหัวข้อในกำรปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
และอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน
 เข้ำใจเพื่อนร่วมสังคม
 ควำมร่วมมือกำรดำเนินงำนร่วมกันทุกภำคส่วนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร เกิดประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรมชัดเจน
 กำรทำโครงกำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรนั้น ต้องมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนและลงมือทำจริง ดังนั้น
โครงกำรต้องเป็นโครงกำรต่อเนื่อง เพื่อเห็นผลกำรพัฒนำ/ประโยชน์ที่ชัดเจน
 โครงกำร 9 บวร ที่สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้หลำยๆศำสตร์และทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่ำงชัดเจน
วิสัยทัศน์และภำวะผู้นำ
- ภำวะผู้นำที่เข้มแข็ง กล้ำหำญ ฝ่ำฟันอุปสรรคจนสำมำรถนำโครงกำร 9 บวร และองค์กรให้
ประสบควำมสำเร็จได้
- ควำมเป็นผู้นำของวิทยำเขตกับชุมชน
- ควำมเป็นผู้นำของท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน ที่ริเริ่มโครงกำร 9 บวร ภำยใต้แนวคิด
บ้ำน วัด โรงเรียน
 กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆทั้งวิทยำเขต ในกำรลงมือทำงำน รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและ
นิสิต
 เมื่อมีแนวคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ควรลงมือให้เกิดผลปฏิบัติจริงพร้อมทั้งขยำยแนวทำงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ควรปฏิบัติงำนในระบบกำรประกันคุณภำพ
 ควำมร่วมมือในกำรทำกิจกรรม
 กำรเริ่มต้นที่นโยบำยและสำนต่อในกลุ่มผู้ปฏิบัติและได้รับกำรยอมรับกับชุมชน
 เรำจะต้องวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและอุปสรรค ของหน่วยงำนเพื่อแสวงหำแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนที่สำมำรถสร้ำงควำมโดดเด่นขององค์กรมหำวิทยำลัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อกูลมหำวิทยำลัย
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 โครงกำร 9 บวร เป็นโครงกำรที่ดีมำกๆ สำมำรถทำให้เกิดควำมช่วยเหลือระหว่ำงชุมชน วัด และ
มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงดี เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็งสำมำรถนำไปเป็นแบบอย่ำงในมหำวิทยำลัย
อื่นได้
 ชื่นชมควำมสำมำรถในกำรทำลำยกำแพงระหว่ำงชุมชนกับมหำวิทยำลัย และมีนโยบำยบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน
 ควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำมหำวิทยำลัยของผู้บริหำรและบุคลำกรที่นี่ ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีมำกมำย สิ่งหนึ่ง
ที่ทำให้ได้เรียนรู้และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และสำมำรถทำได้คือ กำรตั้งใจ มุ่งมั่น แน่วแน่กับสิ่งที่ทำโดยไม่ย่อ
ท้อ แม้สิ่งที่ทำจะยำกเพียงใด เพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง
 ควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อ
มหำวิทยำลัยเองและชุมชน
 กำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก ต้องใช้เวลำและควำมอดทน เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆก่อน
แล้วค่อยขยำย เมื่อเรำทำดีแล้วก็จะมีคนอื่นๆและองค์กรอื่นๆอยำกมำเข้ำร่วมเป็นกำรเพิ่มชื่อเสียงให้กับ
มหำวิทยำลัย
3. สิ่งที่จะนาไปปรับใช้กับงาน
 จะนำไปพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน ของคณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ ในเรื่องของสุขภำพและ
กำรฝึ ก สุ นั ข ของทำงคณะฯ จะน ำไปท ำแผนเชิ ง รุ ก สู่ ชุ ม ชนรอบมหำวิ ท ยำลั ย และวั ด ใกล้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป
 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับให้กับเพื่อนร่วมงำนที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรสนับสนุนให้ทำง
องค์กร จัดอบรมให้กับบุคลำกรทั้งองค์กร และกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
 นำเอำคนต้นแบบอย่ำงท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน ไปเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อที่จะสร้ำงงำนที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน
 กำรนำโครงกำร 9 บวร ไปใช้และกำรบูรณำกำร
- นำควำมคิดของโครงกำร 9 บวร ไปปรับใช้เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร
- แนวควำมคิดกำรพัฒนำนิสิต ในเรื่องของโครงกำร 9 บวร ของวิทยำเขตฯ เพื่อให้เกิดกำรตอบโจทย์
ของงำนบริกำรวิชำกำรและเครือข่ำยชุมชน ทีมีกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมในชุมชนที่ทำ
ให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เข้มแข็ง
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- โครงกำร 9 บวร ในประเด็นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถบูรณำกำรร่วมกันได้ภำยใต้บริบทของวิทยำเขต
สกลนคร
- สร้ำงจิตสำธำรณะให้แก่องค์กร มองควำมต้องกำรของชุมชนรอบข้ำงเป็นหลัก
 สร้ำงวิกฤตให้เป็นโอกำส
 นำผลิตผลสู่ชุมชนเพื่อให้ได้ผลสะท้อนกลับสู่มหำวิทยำลัย
 กำรทุ่มเท
- ทุ่มเท จริงจังกับงำนที่ทำโดยประเมินผลที่ได้ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมเพียงใด
อย่ำงไร มำก น้อยเพียงใด หำแนวทำงปรับปรุง/พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น
- กำรทุ่มเทงำนให้กับสังคม
 ส่งเสริมกำรให้อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทุกวิทยำเขตมีแนวควำมคิดและหลัก
จรรยำบรรณในกำรมองเห็นควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพ
 กำรบริกำรวิชำกำร
- แนวทำงกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเหมำะสมกับทรัพยำกรขององค์กรและตรงกับควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร
- กำรเตรียมโครงกำร กิจกรรมตำมภำรกิจหลักให้พร้อมที่จะให้บริกำรทำงวิชำกำร
 กำรมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
- กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อควำมต่อเนื่องพัฒนำกำรอย่ำงยั่งยืน
- สร้ำงควำมร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมระหว่ำงคณะ มหำวิทยำลัยและชุมชน รวมทั้งองค์กรภำยนอก
- กำรสร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยต่ำงๆให้มำกยิ่งขึ้น
- กำรบูรณำกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำน
 กำรเน้นให้บุคลำกร นิสิต ร่วมมือร่วมใจในกำรทำงำนร่วมกันเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร
 นำสุนทรียทำงศิลปะจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร ผนวกรวมและผสมผสำนกับกำรเป็น Green Campus
ให้กับวิทยำเขตสกลนคร เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับคณะต่อไป
 ได้เข้ำฟังกำรสนทนำและบรรยำยเกี่ยวกับ มคอ. องค์ 2 ทำให้ทรำบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
 กำรจัดทำประกันคุณภำพ
- นำกำรทำประกันคุณภำพไปใช้ประโยชน์ในกำรทำงำนให้มำกที่สุด
- กำรปรับมุมมองในกำรทำงำนด้ำนประกันคุณภำพ ทำให้มองเห็นอนำคตที่จะทำงำนคุณภำพต่อไป
ให้สอดคล้องกับงำนประกันคุณภำพ โดยใช้ตัวอย่ำงโครงกำรต่ำงๆที่ได้ศึกษำดูงำนไปปรับใช้ให้ทำ
โครงกำรที่ไม่ต้องคิดเยอะและครอบคลุม
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- สร้ำงกิจกรรม/โครงกำร ที่ตอบสนององค์ประกอบในงำนประกันคุณภำพได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน
ครบตำมข้อกำหนด
 กำรนำควำมรู้ไปใช้
 สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรหำปัญหำเข้ำถึงปัญหำและแก้ไขงำน
- นำควำมรู้ที่ได้ไปเทียบเคียง วิเครำะห์บทบำทของหน่วยงำน เพื่อวำง Positioning ขององค์กร
เพื่อสร้ำงควำมโดดเด่น
- วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน และกำรสร้ำงกิจกรรม และโครงกำรที่เป็นประโยชน์แก่
ชุนในบริบทของมหำวิทยำลัย
- หำวิธีกำรทำให้ชุมชนเห็นเป็นรูปธรรม ก็สำมำรถได้รับควำมร่วมมือกับชุมชน
- กำรลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่นโยบำยหรือแผนในกระดำษ
- นำเสนอคณะเพื่อริเริ่มทำ โดยกำรเชื่อมโยงสู่ชุมชนภำยนอกตำมบริบทของคณะ
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
กำรประเมินผลโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ และกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรจัดผลิตบัณฑิต ประจำปี
กำรศึกษำ 2556 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 38 คน จำกผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 40 คน มีผู้เข้ำร่วมตลอดทั้ง
โครงกำร จำนวน 30 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66 โดยมีผลกำรประเมินในภำพรวมมี
ค่ำเฉลี่ย 4.49 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.386 อยู่ในระดับมำก โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 จำแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม
เพศ
ชาย
จานวน
10
ร้อยละ
34.5

หญิง
19
65.5

รวม
29
100

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วน
เพศชำยมีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5
ตารางที่ 2 อำยุงำนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถำม
อายุงาน ไม่ถึง 1 ปี 1-5 ปี
6-10 ปี
จานวน
4
10
8
ร้อยละ
13.8
34.5
27.6

11-15 ปี
2
6.9

16 ปีขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป
3
2
10.3
6.9

รวม
29
100

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุงำนเฉลี่ย 1-5 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
34.5 รองลงมำมีอำยุงำนเฉลี่ย 6 – 10 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6
ตารางที่ 3 จำแนกหน่วยงำนสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถำม
สังกัด
คณะวิชา
หน่วยงานสนับสนุน
จานวน
18
11
ร้อยละ
62.1
37.9

รวม
29
100

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สังกัดคณะวิชำ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1
ส่วนหน่วยงำนสนับสนุน มีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9
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ตารางที่ 4 ตำแหน่งของผู้กรอกแบบประเมิน
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
จานวน
3
7
18
ร้อยละ
10.3
24.1
62.1

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
1
3.4

รวม
29
100

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1
รองลงมำเป็น อำจำรย์ มีจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้ อยละ 24.1 และน้อยที่สุ ดเป็นคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4
ตารางที่ 5 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
โครงกำร
รายการ
ผลการประเมินภาพรวม
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยศิลปำกร
1. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมเป็นมำ และพัฒนำกำรของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
2. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
ระบบประกันคุณภำพภำยในของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
3. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
ดีด้ำนกำรพัฒนำสุนทรียะและกำร
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
4. สำมำรถนำควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
จำกศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้กับ
กำรทำงำนของตนเองและ
หน่วยงำนได้
5. เนื้อหำในเอกสำรที่จัดเตรียมมี
รำยละเอียดชัดเจน
6. ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมของ
หน่วยงำน
7. กำรศึกษำดูงำนนี้ ตรงกับควำม
คำดหวังที่ท่ำนตั้งไว้

5

10
(34.5)

ผลการประเมิน
4
3
2

17
(6.9)

1

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.49
4.45

0.386
0.437

มาก
มาก

2
(6.9)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.28

0.591

มำก

6
19
3
(20.7) (65.5) (10.3)

1
(3.4)

0
(0.0)

4.03

0.680

มำก

17
10
(58.6) (34.5)

2
(6.9)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.52

0.634

มำกที่สุด

12
11
5
(41.4) (37.9) (17.2)

1
(3.4)

0
(0.0)

4.17

0.849

มำก

9
11
7
(31.0) (37.9) (24.1)
13
11
4
(44.8) (37.9) (13.8)

2
(6.9)
1
(3.4)

0
(0.0)
0
(0.0)

3.93

0.923

มำก

4.24

0.830

มำก

12
13
(41.4) (44.8)

2
(6.9)

0
(0.0)

4.21

0.861

มำก

2
(6.9)
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รายการ

5

ผลการประเมิน
4
3
2

กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
8. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ 21
8
0
ดีจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (72.4) (27.6) (0.0)
วิทยำเขตกำแพงแสน
9. สำมำรถนำควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
17
12
0
จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (58.6) (41.4) (0.0)
วิทยำเขตกำแพงแสนที่ได้รับมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรทำงำนของ
ตนเองและหน่วยงำนได้
10. เนื้อหำในเอกสำรที่จัดเตรียมมี
16
12
1
รำยละเอียดชัดเจน
(55.2) (41.4) (3.4)
11. ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำร
20
9
0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม (69.0) (31.0) (0.0)
ของหน่วยงำน
12. เกิดเครือข่ำยกำรประกัน
18
10
4
คุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน
(62.1) (34.5) (3.4)
ภำยในมหำวิทยำลัย
13. โครงกำรฯ นี้ ตรงกับควำม
20
7
2
คำดหวังที่ท่ำนตั้งไว้
(69.0) (24.1) (6.9)
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
14. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 21
8
0
แนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินด้ำนกำร (72.4) (27.6) (0.0)
ผลิตบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2)
15. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำ
19
8
2
ประยุกต์ใช้กับกำรทำงำน
(65.5) (27.6) (6.9)
16. ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมกำร
21
7
1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(72.4) (24.1) (3.4)
17. เนื้อหำในเอกสำรที่จัดเตรียมมี
16
11
2
รำยละเอียดชัดเจน
(55.2) (37.9) (6.9)
18. โอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น
19
9
1
และกำรมีส่วนร่วมในกำร
(65.5) (31.0) (3.4)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
19. ควำมเหมำะสมของช่องทำงกำร
12
15
2
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
(41.4) (51.7) (6.9)
โครงกำรฯ
20. ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำกำร
16
12
1
เข้ำร่วมโครงกำรฯ
(55.2) (41.4) (3.4)
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1

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

0
(0.0)

0
(0.0)

4.72

0.455

มำกที่สุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.59

0.501

มำกที่สุด

0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

4.52

0.575

มำกที่สุด

4.69

0.471

มำกที่สุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.59

0.568

มำกที่สุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.62

0.622

มำกที่สุด

0
(0.0)

0
(0.0)

4.72

0.455

มำกที่สุด

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.59

0.628

มำกที่สุด

4.67

0.541

มำกที่สุด

4.48

0.634

มำก

4.62

0.651

มำกที่สุด

4.49
4.34

0.483
0.614

มาก
มำก

4.52

0.575

มำกที่สุด

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

รายการ
21. ควำมเหมำะสมของจำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
22. ควำมเหมำะสมของกำหนดกำร

5

13
(44.8)
17
(58.6)
23. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
18
ลงทะเบียน
(62.1)
24. เจ้ำหน้ำที่สร้ำงควำมเข้ำใจในกำร 19
เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอย่ำงดี
(65.5)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
25. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ใน
19
กำรจัดโครงกำร
(65.5)
26. ควำมเหมำะสมของสื่อและอุปกรณ์ 18
ต่ำงๆ ในกำรจัดโครงกำร
(62.1)
27. ควำมเหมำะสมของอำหำรว่ำง
15
และอำหำรกลำงวัน
(51.7)
28. ควำมเหมำะสมของที่พัก และ
22
ยำนพำหนะ
(75.9)
29. ผลกำรประเมินในภำพรวม
18
(62.1)

ผลการประเมิน
4
3
2
14
(48.3)
10
(34.5)
10
(34.5)
9
(31.0)
10
(34.5)
11
(37.9)
13
(44.8)
7
(24.1)
11
(37.9)

2
(6.9)
2
(6.9)
1
(3.4)
1
(3.4)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(3.4)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

1
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.38

0.622

มำก

4.52

0.634

มำกที่สุด

4.59

0.568

มำกที่สุด

4.62

0.561

มำกที่สุด

4.63
4.66

0.430
0.484

มากที่สุด
มำกที่สุด

4.62

0.494

มำกที่สุด

4.48

0.575

มำก

4.76

0.435

มำกที่สุด

4.62

0.494

มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 5 หำกพิจำรณำเป็นด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.63 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.430 อยู่ในระดับมำกที่สุด 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
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2) มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.72 ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 0.455 และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เนื้อหำในเอกสำรที่จัดเตรียมมีรำยละเอียดชัดเจน
จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 อยู่ในระดับมำก
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. จัดโครงกำรและกิจกรรมเช่นนี้ในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ ในช่วงก่อนกำรดำเนินงำนของปีกำรศึกษำ ถ้ำมี
เอกสำร/ตัวอย่ำงเป็นแบบอย่ำงให้ด้วยจะดีมำก เพรำะจะทำให้นำไปประยุกต์ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ซึ่ง
เอกสำรจะอยู่ในลักษณะเดียวกัน เมื่อรวมกันในระดับมหำวิทยำลัยจะเป็นกลุ่ม/รูปแบบเดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย
2. ควรจัดในช่วงปิดเทอม หรือในช่วง ก.พ.-มี.ค.-เม.ย. หรือ ก.ย.-ต.ค.
3. ควรมีกิจกรรมควำมสัมพันธ์ในช่วงค่ำบ้ำง เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมมีกำรพบปะสังสรรค์ ทำควำมรู้จักกันมำกกว่ำนี้
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4. ให้สำนักงำนประกันคุณภำพเป็นหลักในกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนที่สนใจ และหน่วยงำนที่ได้คะแนน
องค์ประกอบน้อย เชิญผู้ที่มีควำมรู้เป็นวิทยำกร โดยหน่วยงำนออกค่ำใช้จ่ำยให้ ให้ได้เป็นฐำนแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน
5. เลื่อนกำรจัดโครงกำรเป็นช่วงต้นปีกำรศึกษำ
6. ขอขอบคุณสำนักงำนประกันคุณภำพที่จัดโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ดีมำก เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนน่ำรักเป็นกันเอง
และยินดีช่วยเหลือผู้เข้ำร่วมโครงกำรเสมอ
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีผู้เชี่ยวชำญร่วมให้คำแนะนำ โดยอำจจะจัดภำยใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้บุคลำกรแต่ละคณะ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ส่วนที่ 3 กิจกรรมที่ต้องการให้สานักงานประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป (สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ)
1. โครงกำรดูงำนและ KM ในรูปแบบนี้ให้ครบ 9 องค์ประกอบ เพรำะเป็นกำรชี้ทิศทำงกำรดำเนินงำนให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และช่วยเหลือกัน ได้แลกเปลี่ยนวิธีกำรทำงำนที่ดีมำก
2. จัดกำรประชุมชี้แจงให้ผู้บริหำรหน่วยงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมสำคัญของงำนประกันคุณภำพเพิ่ม
มำกขึ้น
3. ช่วยประสำนงำนกับกองบริกำรกำรศึกษำ จัดประชุมทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำ มคอ. และวิธีกำรใช้งำน
ให้แก่อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่
4. แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ตัวบ่งชี้ทุกตัว แบ่งห้องประชุมเป็น 9 องค์ประกอบ
5. จัดโครงกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรเงินและบัญชี และศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินดี
เยี่ยม
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ประกอบที่เข้ำใจไม่ตรงกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นปี เพื่อจะ
ได้ดำเนินกำรได้ทันเวลำ
7. กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน/องค์กรภำครัฐและเอกชนที่มีกิจกรรมด้ำนธุรกิจเกษตรหรือสำขำที่
เกี่ยวข้อง
8. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของประเทศอำเซียน
9. กำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน (Common data set)
มีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้
ด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ
4.17 อยู่ในระดับมำก
ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 อยู่ในระดับมำก
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4.41 อยู่ในระดับมำก
ภำพรวมจำกกำรประเมินฯ จำกทั้ง 3 ด้ำน 20 ประเด็นย่อย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.24 อยู่ใน
ระดับมำก และเมื่อพิจำรณำประเด็นที่ได้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ 3. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “กำรพัฒนำสู่องค์กรนวัตกรรม” มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมำก ซึ่งอยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา ส่วน
ประเด็นที่ได้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยสุด คือ สำมำรถนำควำมรู้ กระบวนกำรดำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่ได้รับมำประยุกต์ใช้กับกำรทำงำนด้ำนประกันคุณภำพของตนเองและหน่วยงำนได้ และ สำมำรถนำแนว
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ปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้กับกำรทำงำนของตนเองและหน่วยงำนได้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 เท่ำกัน อยู่ในระดับมำก ซึ่ง
อยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา เช่นกัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ไม่ควรจัดโครงกำรหลังจำกวันหยุดยำว เนื่องจำกหำรถมำ กทม. ยำกมำก
2. อยำกให้นำเสนอกำรจัดเก็บเอกสำร/เส้นทำงของเอกสำร ของระบบประกันคุณภำพมำกกว่ำกำรเดินเยี่ยม
หน่วยงำน
3. สถำนที่ดูดี แต่ผู้เข้ำประชุมเดินออกไปข้ำงนอกเพื่อเข้ำห้องน้ำไม่เหมำะ เพรำะจะออกด้ำนไหนก็ต้องผ่ำน
วิทยำกรหรือจะฉำยสไลด์ดูไม่เหมำะสม
4. กำรนำเสนอ Power point ตัวใหญ่ดี แต่จอต่ำ คนที่อยู่ข้ำงหลังจะมองตอนช่วงล่ำงจอไม่เห็น
5. ไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องของกลไกหรือกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนประกันเท่ำที่ควร มีแต่กำรPresent
ผลงำนต่ำงๆ แต่โดยรวมน่ำชื่นชมทุกผลงำน
6. กำรนำแนวปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้กับงำน นำมำใช้ได้บำงส่วน เช่น คำพูดที่ว่ำ เชื้อเชิญ สร้ำงควำมสนใจ
สร้ำงควำมกดดัน
7. เสนอให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงำนประกันคุณภำพของแต่ละวิทยำเขต ว่ำมีโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรทำงำนอย่ำงไร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สอบถำม แนะนำให้กันและกัน เพื่อท่ำนผู้ดูแล
โดยตรงจะได้นำไปปรับใช้กับกำรทำงำนด้ำนประกันคุณภำพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
8. กระบวนกำรส่วนใหญ่เป็นด้ำนของสิ่งประดิษฐ์/เกี่ยวกับนิสิต แต่หำกเป็นหน่วยงำนที่ไม่มีนิสิตเกี่ยวข้อง
ค่อนข้ำงมองภำพยำก แต่หำกมองถึงบำงอย่ำง/บำงกระบวนกำรแล้ว พบว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงมำก
9. ควรจัดทำ Hand show แต่ละหน่วยงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจตำมบริบทของหน่วยงำนมำกกว่ำที่จะ
บรรยำยรวม และคนเข้ำร่วมจำกัดแบบนี้
กิจกรรมที่ต้องการให้สนับสนุนประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป
1. workshop เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับตัวบ่งชี้ สมศ. และผู้ตรวจประเมินของ สกอ.
2. หลักสูตรอบรมผู้ทำงำนด้ำนประกันคุณภำพมือใหม่ จัดสำหรับบุคลำกรที่เข้ำมำทำงำนประกันใหม่ เพื่อให้
เข้ำใจภำพรวมของกำรทำงำน สร้ำงควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ของกำรทำงำนประกันคุณภำพ
เป็นต้น
3. ต้องกำรให้จัดอบรมกำรทำประกันคุณภำพเชิงปฏิบัติงำน โดยจัดทำประกันเฉพำะทำง เช่น ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนงำนบุคคล โดยให้บุคลำกรที่อยู่ในสำยงำนเดียวกันมำอบรมด้วยกัน แล้วมีกำรปฏิบัติด้วย เพื่อกำร
บรรลุผลกำรปฏิบัติงำนและกำรประกันคุณภำพ
4. ดูระบบจองรถ, ห้องประชุม
5. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนประกันคุณภำพเบื้องต้น และเทคนิคกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
6. จัดลำดับผลงำนประกันคุณภำพ โดยแบ่งเป็นระดับคณะ สถำบัน สำนัก
7. จัดอบรมเรื่องกำรเขียนและกำรปฏิบัติตำมตัวบ่งชี้ โดยแยกอบรมแบบคณะ สถำบัน สำนัก
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ภาคผนวก
 ภำคผนวกที่ 1
 ภำคผนวกที่ 2
 ภำคผนวกที่ 3

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2556
รำยชื่อสมำชิกเครือข่ำยโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประจำปี 2556
ภำพกิจกรรม
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ภาคผนวกที่ 1
โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ และการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจาปี 2556
1. หลักการและเหตุผล
ตำมนโยบำยของสำนักงำนประกันคุณภำพที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลำกรจำกทุกวิทยำเขตได้รับควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในบริบทของกำรประกัน
คุณภำพและเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
จึงกำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มำอย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเป็นที่พึงพอใจและได้รับกำรตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นจำนวนมำก เนื่องจำก
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้มีโอกำสในกำรศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนจำกผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพด้วยกันทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยสำมำรถนำข้อมูลที่อยู่อย่ำงกระจัดกระจำยใน
ตัวบุคคลที่ทำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพด้วยกันมำสกัดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ๆ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนตนเองได้ นอกจำกนี้กำรเยี่ยมบ้ำน
คุณภำพนั้นเป็นกำรศึกษำดูงำนที่เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรที่จ ะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะ
ประสบกำรณ์ สร้ำงวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังเป็นกำรเปิดมุมมองที่จะรับกับกำรเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้ำงควำมพร้อมให้แก่
ทั้งตัวบุคลำกรเองและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้นได้
สำนักงำนประกันคุณภำพ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ในรูปแบบ
ของกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และ
กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม จำกมหำวิทยำลัยศิลปกร รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีจำกโครงกำร 9 บวร ของวิทยำเขตกำแพงแสน ซึ่งได้รับรำงวัลระดับดีเยี่ยม จำกกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด
โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นอกจำกนี้ มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ในองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ซึ่งถือว่ำมีควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพจำกประสบกำรณ์ของหน่วยงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมำก และจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร ดังนั้น สำนักงำนประกันคุณภำพ จึงได้จัด
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ และกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรได้ศึกษำ
ดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร และ
วิทยำเขตกำแพงแสน รวมทั้งกำรจั ดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิ ตบัณฑิต ร่ว มกันระหว่ำงหน่วยงำนที่มีผ ลกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำกและผู้เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อสำมำรถนำข้อมูลที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต และ
องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับดีมำกของวิทยำ
เขตกำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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2.2 เพื่อเป็นกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดี
มำกและผู้เข้ำร่วมโครงกำร
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ ในองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4. เป้าหมายหลัก (จำนวน 45 คน)
4.1 ผู้รับผิดชอบหรือปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระดับคณะวิชำ สำนัก สถำบัน หรือเทียบเท่ำ
จำนวน 35 คน
4.2 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ และบุคลำกรสำนักงำนประกันคุณภำพ จำนวน 10 คน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่กำหนด
5.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจกำรจัดโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51
5.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อกำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของหน่วยงำน มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00
6. สถานที่ (หน่วยงานกรณีศึกษา)
6.1 สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
6.2 วิทยำเขตกำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
7. วัน เวลา สถานที่
วันที่ 9 พฤษภำคม 2556

ศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ
และวิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์
วันที่ 10 – 11 พฤษภำคม 2556 ศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
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8. วิธีการดาเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
07.00 - 08.45 น.
พร้อมกันหน้ำอำคำรสำรสนเทศ 50 ปี มก. เพื่อออกเดินทำงจำก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถึงท้องพระโรง วังท่ำพระ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
09.00 - 10.00 น.
- รองศำสตรำจำรย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนำกุล
รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กล่ำวต้อนรับคณะศึกษำดูงำน และแนะนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
- อำจำรย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อำนวยกำรหอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
แนะนำภำพรวมหอศิลป์ กำรดำเนินกิจกรรมของหอศิลป์ และแนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- รองศำสตรำจำรย์ปริญญำ ตันติสุข
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
แนะนำภำพรวมคณะ กำรดำเนินกิจกรรมของคณะ และแนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรและกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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 วิทยำเขตกำแพงแสน
18.00 – 19.30 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
19.30 น.
เข้ำที่พัก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
07.00 - 08.30 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
08.30 - 08.45 น.
ลงทะเบียน ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
08.45 - 09.00 น.
ผู้บริหำรวิทยำเขตกำแพงแสนกล่ำวต้อนรับคณะศึกษำดูงำน
09.00 - 10.00 น.
กำรบรรยำยกำรดำเนินงำนของวิทยำเขตกำแพงแสน และแนวปฏิบัติที่ดี
โครงกำร 9 บวร
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน
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10.00 - 12.00 น.
10.30 – 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 17.30 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.00 น.

เยี่ยมชมโครงกำร 9 บวร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดโพธิ์งำม ต.กระตีบ อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ สำนักหอสมุด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
สรุปกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รับประทำนอำหำรเย็น
พักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
07.00 - 08.30 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ
09.00 - 12.00 น.
เยี่ยมชมโครงกำรเที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน จำนวน 4 สถำนี
- ไบโอแก๊สจำกผักตบชวำ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนำสัตว์เคี้ยวเอื้องขนำดเล็ก (แพะ แกะ)
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.30 น.
เยี่ยมชมโครงกำรเที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน (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 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน
10.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกั นคุณภำพตำมองค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
10.3 มีเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
11. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้เต็มเวลำ
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12. งบประมาณ
12.1 ค่าตอบแทนหน่วยงานที่เป็นกรณีศึกษา 3 หน่วยงานๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน
6,000.00 บาท
12.2 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
ค่าอาหารว่าง จานวน 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 ค่าที่พัก (700 บ. x 45 คน x 2 คืน)
63,000.00 บาท
12.4 ค่าเอกสารประกอบโครงการ
6,000.00 บาท
12.5 ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง
15,000.00 บาท
12.6 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (300 บ. x 3 วัน)
900.00 บาท
12.7 ค่าใช้สอยต่างๆ (ค่าของทีร่ ะลึก บัตรเติมเงิน ค่าล้างอัดรูป ค่าลูกอม ค่ายา
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมหน่วยงานต่างๆและอื่นๆ)
ตามความจาเป็นและประหยัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2549
12,850.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
160,000.00 บาท
(หนึ่งแสนหกหมืน่ บาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2556
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคมคม 2556
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
ผศ.นงลักษณ์
งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
2
อ.ดร.พีระพงศ์
ตริยเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
3 รศ.ดร.ลิลลี่
กาวีตะ๊
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4
อ.เบญญา
กสานติกุล
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
5 นางสาววิไลรัตน์
วิริยะวิบูลย์กิจ
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
วิยาเขตกาแพงแสน
6 รศ.ดร.สมบัติ
ชินะวงศ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน
7
ผศ.ดร.คนึงนิตย์
เหรียญวรากร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตรกาแพงแสน
8 นางสาวเยาวภา
มณีเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 นางสาวสุนทรี
กลิ่นบุปผา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์
10 นำงสำวสุวรรณำ
นักวิชาการศึกษา
ปรมำพจน์
11 นางสาวสุพรรณี
ทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะเศรษฐศาสตร์
12
นางสาวณัฐธิภา
เค็งสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 นายสัญชัย
ทองขาว
นักวิชาการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
14 นางสาวปัญจวรรณ
มณีโทน
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
15 นางสาวมยุลดา
ทาสุรนิ ทร์
นักวิชาการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
16 ดร.สิงห์คา
นันต๊ะภูมิ
อาจารย์
17 นางสาวพรรณราย
ชาญหิรัญ
อาจารย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
18 ดร.ศิรพรรณ
สุคนธสิงห์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
19 ดร.จันทิกา
ชูโชติรส
อาจารย์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพือ่ การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
20 นายธารงศิลป
โพธิสูง
นักวิชาการเกษตร ชานาญการ
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ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
ศูนย์นานาชาติสิรนิ ธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
21 นางสาวละอองดาว
กะการดี
นักวิชาการพัสดุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
22 นายยุทธกร
พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
23 นายกุลนาถ
ภูธรโคตร
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน
24 นางสาวพีรียา
ทักษานันท์
อาจารย์
สานักงานวิทยาเขตเฉลิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25 นางอรุณศรี
นิภานันท์
นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
26 นายยุทธนา
แสงสุวรรณ
นายช่างเทคนิค
27 นายรัชชานนท์
ผงทอง
เจ้าหน้าที่โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
28 นายคทาวัชร
เสถียรปกิรณกรณ์
อาจารย์
29 นางสาวณิชาภัทร
คุ้มสุข
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
30 อ.ดร.ศุภำภำส
คำโตนด
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
31
32

อ.รัชรินทร์
นำงสำวมัณฑนำ

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
33 อ.วรยศ
34
35

นำงสำวสุวรรณำ
นำงสำววิไลวรรณ

สานักงานประกันคุณภาพ
36 นำงมุกดำ
37
38
39

นำยธเนศ
นำงสำวอรอุมำ
นำงสำวสุรีย์

แสงอรุณ
ขวัญเนตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

ละม้ำยศรี
โพธิอ่อน
หยงหนู

ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

เกตุแก้ว
ดำวรุ่งโรจน์
แก้วมณีโชติ
วงศ์อกนิษฐ์

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิจัย
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

นักวิชาการศึกษา

กองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่
40 นำยทวีศักดิ์
อินทโชติ

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
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ภาคผนวกที่ 3
ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556
เยี่ยมชมหอศิลป์ สวนแก้ว หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
และบริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
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ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556
เยี่ยมชมศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
วันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
การบรรยายการดาเนินงานของวิทยาเขตกาแพงแสน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
และเยี่ยมชมโครงการเที่ยวไม่ไกล ไปกาแพงแสน
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เอกสารวิชาการ
คณะบรรณาธิการ

9 /2556 สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ
นำงมุกดำ เกตุแก้ว
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวอรอุมำ แก้วมณีโชติ
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
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