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คํานํา
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) ทําให้หน่วยงานต่างๆ
จําเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น สําหรับสถาบันการศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพตาม
กรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ”
ซึ่งการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน/องค์กร มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้บุคลากรหรือคนในองค์กร มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีการ Best Practice สามารถนําความรู้ที่ได้จากวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศของคนอื่นไปใช้พัฒนางานของตนและสามารถช่วยให้องค์กรนั้นๆ บรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณ โดยความรู้นั้นได้ถูกใช้ก็ยิ่งทําให้เพิ่มคุณค่า และเกิดการต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงนําไปสู่
ความรู้ขององค์กร ที่เรียกว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนคณะวิชาและหน่วยงานภายใน ได้มีการนําเครื่องมือการ
จัดการความรู้เป็นกลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งกลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่
กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และที่
สําคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน แต่พบว่าแนวปฏิบัติที่ดี
ภายในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร นั้นๆ ยังมีน้อย
ดังนั้นการจัดโครงการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ ในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายการ
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา และถือโอกาสเป็นเวทีก ารแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสมาชิก
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา โดยมีการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และการนําเสนอผลงานด้วยวาจา เพื่อแสวงหา
แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน
ฝ่ายจัดงานขอขอบคุณวิทยากร สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษา และคณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลอดจนผู้ที่เกีย่ วข้องและสนับสนุนให้โครงการฯ ประสบความสําเร็จลุลว่ งไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้
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โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
-------------------------------1. หลักการและเหตุผลของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 2) ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกเพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเป็น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ กํ า หนดให้
สถาบันอุดมศึกษา มีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่ง
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสูด ฯลฯ
วิจารณ์ พานิช1 (อ้างถึงใน วันทนา เมืองจันทร์ และเต็มจิต จันทคา 2548 : 12) กล่าวว่า องค์ประกอบ
สําคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการทํางานแบบ Best Practice
โดยการมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ (เช่น
ด้านแนวคิด กระบวนการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของชุมชน) โดยมีการ
เผยแพร่ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ได้ นํ า ไปปรั บ ใช้ ซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ”
ซึ่งการจัดการความรู้ในหน่วยงาน/องค์กร มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้บุคลากรหรือคนในองค์กร มี แนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยสามารถช่วยให้องค์กรนั้นๆ บรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตทั้ง
ในด้านคุณภาพและปริมาณ ดังคํากล่าวของ Peter Senge2 ที่ว่า ความรู้ คือ ความสามารถในการทําอะไรก็ตาม
อย่างมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity for effective actions) ดังนั้น วิธีการ Best Practice สามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปใช้ เมื่อความรู้นั้นได้ถูกใช้ก็ยิ่งทําให้เพิ่มคุณค่า เพราะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
คนอื่น และเกิดการต่อยอด/ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆ ให้แตกแขนงนําไปสู่ความรู้ขององค์กร ที่เรียกว่าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
สําหรับองค์ความรู้ในสถานศึกษานั้น แต่ละสถาบันได้ให้ความสําคัญและตระหนักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
การผลักดันให้เกิดเครือข่ายต่างๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และในส่วนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก ได้เกิด
เครือ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ านการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งเครื อ ข่า ยสถาบั น ภาคตะวัน ตก ซึ่ ง
ขับเคลื่อนโดย “คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก” ประกอบด้วย
ผู้บริหาร/ผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันตกจํานวน 24
สถาบันด้วยกัน คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่พัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนางาน
1

แหล่งที่มา : http://www.dol.go.th/KMDOL/articles/artic_bestPrac.htm. (วันที่ค้นข้อมูล : 30 มกราคม 2557).
เรื่องเดียวกัน
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ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก รวมทั้งพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดําเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา
กอร์ปกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ที่ผ่าน
มา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้นําไปสู่ข้อสรุปในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
โดยการสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและวิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจาก
สถาบันอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยเป็นกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนให้แต่ละกระบวนงานสําเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ และเกิดการมีส่วนร่วมในหน่วยงานต่าง ๆ นําไปสู่การ
สกัดองค์ความรู้ ซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบของเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และองค์
ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคคล ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
จากการตระหนักและให้ความสําคัญถึงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษากับหลักการดังกล่าวดังนั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ
แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน ร่วมกันนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปของ
โปสเตอร์ ทําให้เห็นถึงมุมมองในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่กว้างขึ้นและมีความหลากหลาย ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานสามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพในการทําความตกลงและลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างเวทีในการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสมาชิก
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ แก่บุคลากรที่
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน
3. เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
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4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2557
แผน

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร/หน่ ว ยงาน/
องค์ ก รที่ รั บ บริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่ อ
ประโยชน์จากการบริการ
ผลผลิต

ร้อยละ

83.00

83.60

√

ร้อยละ

85.50

86.80

√

คน

130

166

√

ร้อยละ

85.50

86.40

√

ร้อยละ

95.00

100.00

บาท

175,000

164,274

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
- ค่ า ใช้ จ่ า ยของการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

√
√

5. เป้าหมายการดําเนินโครงการ
บุคลากรภายนอกและภายในสถาบัน รวม จํานวน 130 คน
6. วิธีการดําเนินโครงการ
การดําเนินการโครงการ มีระยะเวลา 1 วัน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
โดยใช้สถานที่อบรม คือ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
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เวลา 09.00 – 9.15 น.
ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 9.15 – 10.00 น.
พิ ธี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
สถาบันการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันจํานวน 24
สถาบัน ได้แก่
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
5. รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12. รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13. รักษาการผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. รองผู้บังคับการสํานักประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
17. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
18. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
19. รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
20. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
21. รองผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
22. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
23. อธิการบดีสถาบันกันตนา
24. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีสาระสําคัญของ
ความร่วมมือ ดังนี้
1. สถาบันทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสถาบันการศึกษา คณะ
วิชา หน่วยงานเทียบเท่าทุกแห่ง และนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบัน
2. สถาบันทุกแห่งจะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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3. สถาบันทุกแห่งจะกํากับดูแลให้องค์กรนิสิตนักศึกษาทุกแห่งทําความตกลงร่วมมือสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
4. สถาบันทุกแห่งจะติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อนําไปสู่การพัฒนาทํางานร่วมกัน อย่าง
ต่อเนื่อง
5. กิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เวลา 10.15 – 11.15 น.
ภาคบรรยาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การบูรณาการการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์” วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจําภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจําปี พ.ศ. 2556
เวลา 11.15 – 12.15 น.
ภาคบรรยาย ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ “การจัดการความรู้ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุม่ เล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน นําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้วยวาจา โดยมี
วิทยากรทั้งสองท่านร่วมอภิปราย
ซึ่งมีหน่วยงานนําเสนอผลงานด้วยวาจา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกําแพงแสน
ผู้นาํ เสนอผลงาน รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน
ชื่อผลงาน โครงการ 9 บวร
ประเภทผลงาน การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 9 บวร จัดตั้งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองใน
วโรกาสครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นแหล่งความรู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิด ชุมชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งรวมเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
เป้าหมายของโครงการ 9 บวร มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้เลือกตําบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอกําแพงแสน
ซึ่งมีอยู่ 15 ตําบล 1 เทศบาล ตําบลโดยเลือกบ้าน วัด โรงเรียน ในตําบลที่ผู้นํามีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ มี
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทุกคณะ สํานัก สถาบัน บุคลากรและนิสิต เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากองค์การ
บริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล โรงเรียน วัด กระบวนการทํางานที่สําคัญโดยยึดหลัก PDCA และหลักการมีส่วน
ร่วม พบว่าโครงการมีผลสําเร็จอยู่ในระดับดี และนําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และตรงตามความต้องการของ บ้าน วัด โรงเรียน จึงส่งผลให้การดําเนินงานของโครงการตลอดเวลา 3 ปี ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะ วิชาชีพ ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้
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แหล่งผลิต แหล่งฝึกอบรมให้แก่ชุมชน นักเรียน และประชาชนใกล้เคียง ได้มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้นาํ เสนอผลงาน อาจารย์อภินันต์ อันทวีสิน
ชื่อผลงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา
ประเภทผลงาน
ด้านการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและหน่ วยงานภาครัฐ ด้วยการเสริ ม สร้างการพัฒนาทั กษะ ประสบการณ์แ ละ
ศักยภาพในการทํางานให้ กับนักศึ กษา ด้ วยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรที่ไม่ มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรวิชาชีพ โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยการร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา มีการพัฒนาระบบกลไก กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษา
กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินพันธกิจอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและการควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยในการพัฒนาการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้
ให้ความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการที่ดีในการบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการสหกิจศึกษา ตามแนวคิดการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย คริสเตียน (CTU. Knowledge
Management Model) ได้แก่ กระบวนการ (Flow chart) การดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดทําโครงงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้ดําเนินจัดทําสถานประกอบการสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์และได้รับรางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นและแนวทางการบริหารจัดการที่ดีระดับเครือข่ายสหกิจ
ศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้นาํ เสนอผลงาน ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
ชื่อผลงาน 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนเชิง
สร้างสรรค์
3.2 รูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่องานประกันคุณภาพ
ประเภทผลงาน 3.1 ด้านการเรียนการสอน 3.2 ด้านการวิจัย และ 3.3 ด้านการบริหารจัดการ
3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการ
จัดการเรียนการสอนและงานวิจัย คณะกรรมการการจัดการความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงมีการจัดการดําเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนเชิง
สร้างสรรค์ โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ ซึ่งกําหนดประเด็นหลักเพื่อพัฒนาการสอนอย่างรอบ
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ด้านได้แก่ 1) การออกแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 3) นวัตกรรมการ
เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์
จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการนําไปในการเขียน
มคอ.3 จํานวน 22 รายวิชา และมีการบริการวิชาการเกิดขึ้น จํานวน 9 โครงการ รวมทั้งมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 7 โครงการ
3.2 รูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดปรัชญาของคณะให้เป็น“องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา” (Excellent Educational Organization) และได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อการดําเนินด้าน
ในภารกิจด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และได้กําหนดเป็นแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุ่นใหม่ภายในคณะให้มากขึ้น
โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบูรณาการเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2) การ
สร้างและพัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทําข้อเสนอและโครงร่างการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 3) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะหรือภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการทําวิจัยในระดับชาติ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น 5) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในวารสารที่ได้รับการอ้างอิง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ส่งเสริ มระบบพี่เลี้ยงนั กวิจัย (mentor) ในการให้คําแนะนําด้านต่างๆ ในการทําวิ จัยหรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือจัดให้มีทีมสนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยของคณาจารย์ เช่น ช่วยดําเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ อาทิ ติดต่อประสานงานเรื่องแหล่งทุน ติดต่อเรื่องการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างๆ การ
จัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัย ฯลฯ เป็นต้น 6) การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงใน refereed journal เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และ 7) การร่วมมือกับสถานศึกษา
ในพื้นที่ให้บริการในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการวิจัย และร่วมมือกับครูประจําการในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ มี ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ เพื่ อ ให้
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสบความสํ า เร็ จ โดยกํ า หนดรู ป แบบการดํ า เนิ น งานด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RESEARCH in Education Model) 10 ขั้นตอน ดังนี้
1.
2.

R : Research
E : Enhance
Knowledge

3.

S : Study

4.
5.
6.
7.

ดําเนินการศึกษาสภาพการทําวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในคณะ เพื่อกําหนดโครงการกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทําวิจัยให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ โดยการ
ทําโครงการ กิจกรรมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตามความต้องการของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีกิจกรรม
การวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และโครงการวิจัยเดี่ยว

มีการศึกษาแนวทางแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ. แผนพัฒนา วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย
และคณะศึกษาศาสตร์
E : Evaluate
ประเมินเพื่อพัฒนากิจกรรม โครงการพิเศษนอกเหนือจากการดําเนินการวิจัย เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
A : Advise
มีการให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน ภายนอก
คณะ
ศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
R : Reward
สนับสนุนการให้รางวัลสําหรับผู้ทําวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย
C : Connect Network มีเครือข่ายเชื่อมโยงการวิจัยกับหน่วยงานสถาบันทั้งภายใน/ภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ และ
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8.

H : increase
Happiness
9. E : Excellent
10. D : Disseminate

มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมความสุข และปฎิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย
เผยแพร่การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

3.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่องานประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการของคณะที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของคณะในทุกภาคส่วนคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นแนวคิดหลักในการดําเนินการโดย
คํานึงถึงแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ
2) ศึกษาแผนการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3) ศึกษาแผนการประกันคุณภาพ 4)
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรับฟังปัญหาทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 5) พัฒนา
ระบบร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6) ทดสอบ
ระบบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทํางานประจํา 7) เผยแพร่ระบบให้เกิดการใช้ทุกภาคส่วน
การจัดทําฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่องานประกันคุณภาพจึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพ ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่ซ้ําซ้อน และสามารถนําข้อมูลไปใช้สําหรับการ
บริหารจัดการทางการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์
4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้นาํ เสนอผลงาน อาจารย์จักกฤษณ์ มะโหฬาร
ชื่อผลงาน โครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน
ประเภทผลงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
โครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชนเป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของธุรกิจค้าปลีกในชุมชน อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันแรงกระตุ้นเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในเรื่องผลกระทบทั้งด้านบวกและลบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับ การวางแผนในการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
ตลอดจนร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชนจึงต้องมีทิศทางที่เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตั้ งอยู่ ใ นอํา เภอสามชุ ก จัง หวั ดสุ พรรณบุ รี ถือ เป็ นทํา เลที่ สํ าคั ญ ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. มุมภาษีสรรพากร (Revenue Tax)
หลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะทราบว่า ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนจะเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่
(Residence Rules) และหลักแหล่งเงินได้ (Source Rules) โดยแต่ละประเทศมีอัตราภาษีเงินได้ไม่เท่ากัน ดังนั้น
การอาศัยสิทธิประโยชน์จากการลด/ยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศแหล่งเงินได้ หรือประเทศถิ่นที่อยู่ ก็มีส่วนช่วยลด
และขจัดความซ้ําซ้อนของภาระภาษีทางตรงให้แก่ผู้ประกอบการลงได้
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2. มุมภาษีศุลกากร (Customs Tax)
หลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะทราบว่า นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 อัตราภาษีศุลกากรของ AFTA
ได้ลดเป็นศูนย์เกือบทั้งหมด อีกทั้งอาเซียนยังมีการทําสัญญาทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ /ภูมิภาคต่าง ๆ หลายฉบับ จึง
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าแก้ผู้ประกอบการ โดยสามารใช้หลักเกณฑ์แหล่งกําเนิดสินค้าแบบสะสม (Cumulative
Rules of Origin) เพื่อลดภาษีศุลกากรลงได้ ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศภาคีดังกล่าว
3. มุมการเพิ่มมูลค่า/รักษาคุณภาพเพื่อการแข่งขัน
หลั ง จากการอบรมแล้ ว ผู้ เ ข้ า อบรมตระหนั ก ดี ว่ า เมื่ อประเทศเปิ ดเสรี ทางการค้ าจะทํ าให้ สิ นค้ าจาก
ต่างประเทศไหลบ่าเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายจึงจําเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าของตน และรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันดังกล่าวให้ได้
1. ความท้าทายในระยะสั้น (1 – 2 ปี)
จากการจัดโครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน ยัง
ขาดการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย โดยในการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต่อไปนั้นสาขาจะบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง
3 ด้านเข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาหยิบยก
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในชุมชนนํามาเป็นประเด็นปัญหาในชั้นเรียนและหาแนวทางแก้ไขโดยอาศัยทฤษฎีของรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง แล้วจึงนําผลสัมฤทธิ์ไปเผยแพร่แก่ชุมชน
ขั้นที่ 2 บูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย โดยนําผลจากการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 1 นั้นมา
จัดทําวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่หรือเสริมทฤษฎีเดิมที่มีการจัดทําวิจัยไว้แล้ว
ขั้นที่ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือถ่ายทอดงานวิจัยแก่ชุมชน โดยนําผลงานวิจัยที่
เกิดขึ้นในขั้นที่ 2 มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือนําผลงานวิจัยนั้นไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนที่ผู้ศึกษาได้
หยิกยกประเด็นปัญหาของชุมชนนั้นขึ้นมาศึกษา
2. ความท้าทายในระยะยาว (3 – 5 ปี)
สาขาฯ จึงต้องการพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการให้เป็นสากลมากขึ้นโดยเริ่มต้นจากการจัดบริการ
วิชาการให้ชาวต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในเมืองไทย และพัฒนาไปสู่การให้บริการวิชาการข้ามชาติในระดับอาเซียน
ในอนาคต
นอกจากนี้ ในวงการวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไม่แพ้วิชาชีพอื่นนั้น สาขาฯ เห็นว่าหาก
สาขาฯ สามารถสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนได้ สาขาฯ จะดําเนินการให้บริการวิชาการในด้านอื่นที่
นอกเหนือจากการให้ความรู้
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ผู้นาํ เสนอผลงาน ดร.วิสุทธิ์ โนจิตต์
ชื่อผลงานการบริการวิชาการ การนําวัสดุพื้นบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประเภทผลงาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทมีแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติจากภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน โดยการนําวัสดุพื้นบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ คือ
การวางแผน การลงมื อปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ และการนําผลลัพธ์มาวิเคราะห์ โดยเริ่มจากการวางแผน
โครงการ การปฏิบัติตามขั้นตอนของการะบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนประกอบด้วย สํารวจปัญหาสุขภาพ พร้อม
กับการสืบค้นและคัดสรรภูมิปัญญาพื้นบ้าน นําภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ค้นพบมาวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิผลโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จากกระบวนการสร้างแนวทาง
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ปฏิบัติดังกล่าว ทําให้เกิดแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้วัสดุพื้นบ้านจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ คู่มือการ
นวดเท้าด้วยรางไม้ไผ่ คู่มือออกกําลังกายด้วยวัสดุพื้นบ้านสําหรับผู้สูงอายุ และคู่มือการนวดตัวด้วยกะลา และนํา
ผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป เนื่องจากวัสดุพื้นบ้านที่นํามาใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชน นําไปใช้ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ต้องเสียงบประมาณในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีราคาแพง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชของคนไทย
6. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้นาํ เสนอผลงาน อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
ชื่อผลงานการบริการวิชาการ 5 ปี แห่งการเปิดกล่องเครื่องประดับภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
ประเภทผลงาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได้ดําเนินด้านการเรียนการสอนและพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านผลงานการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฯแก่คณาจารย์
อาจารย์พิเศษ นักศึกษาสาขาที่ใกล้เคียง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ร่วมกัน ดังนั้น ภาควิชาฯ
จึงได้จัดทําโครงการ “เปิดกล่องเครื่องประดับ” เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการ
สอนรายวิชาต่างๆของภาควิชาฯ ผ่านมิติการศึกษาทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยร่ วมสมั ยท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ โดยภาควิชาฯจักคัดเลือกผลงานดีเด่นจากรายวิชาต่างๆทั้งสองภาคการศึกษาต้นและปลาย เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความมั่นคงทางวิชาการ ความก้าวหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา ค้นคว้าทดลอง และทักษะฝีมือการ
ผลิตผลงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ นับตั้งแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4
ต่อเนื่องไปยังนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่1-2 อันแสดงพัฒนาการของรายวิชาต่างๆที่บูรณาการต่อกันสู่
สาธารณะ
ทั้งนี้ มีการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ตลอดทั้งงาน และมีคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบันที่นําผลงานในรูป
ของบทคัดย่อและฉบับเต็ม โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้
บทคัดย่อ (Abstract) / ฉบับเต็ม (Full Paper) ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ด้านการเรียนการสอน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2. แนวปฏิบัติท่ดี ีในการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพแข่งขันคล้องโคโดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กระบวนการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
สู่พ่อครัวมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. การดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ของกลุ่มวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีเครือ่ งบินปีกหมุน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน
เชิงสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการบ้านมั่นคง “บางพลัดไม่พลัดบ้านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม และด้านศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการ 9 บวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ด้านการวิจัย
1. การพัฒนาทักษะการวิจัยโดยใช้โครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย”มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การสร้างเสริมขวัญกําลังใจเพื่อร่วมผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
2. รูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
1. โครงการ เผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชนคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. การบริการวิชาการ:การนําวัสดุพื้นบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท
3. แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการศาสตร์ความรู้สู่ชุมชนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอกิจกรรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ กิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศน้อย ในเขตอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. 5 ปี แห่งการเปิดกล่องเครื่องประดับภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านการบริหาร
1. การปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. การพัฒนาระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเภสัช เคมี
ประจําปีการศึกษา 2556 ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้ Dropbox เพื่อการจัดการข้อมูลภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่องานประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ผลการดําเนินงาน
ในการจัดโครงการการจัดการความรู้ฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยภายในและภายนอก
ดังนี้
คณะวิชา/หน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป์
5. คณะอักษรศาสตร์
6. คณะศึกษาศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. คณะดุริยางคศาสตร์
11. วิทยาลัยนานาชาติ
12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
13. คณะวิทยาการจัดการ
14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15. บัณฑิตวิทยาลัย
16. ศูนย์คอมพิวเตอร์
17. หอศิลป์
18. สํานักหอสมุดกลาง
19. กองแผนงาน
20. กองบริการการศึกษา
21. กองบริการงานอาคารและสถานที่
22. กองงานวิทยาเขต
23. กองกิจการนักศึกษา
24. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน จากภายนอก
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายานครปฐม
5. โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
6. สถาบันกันตนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
11. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
20. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
21. วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี
22. วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี
23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
8. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ฯ ทั้งหมด 166 คน จําแนกได้ ดังนี้
1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 60 คน
2) บุคลากรจากสมาชิกเครือข่าย จํานวน 66 คน
3) นักศึกษา จํานวน 40 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 26 คน และนักศึกษา
จากสมาชิกเครือข่าย จํานวน 14 คน
ทั้งนี้ ได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมดจํานวน 126 ชุด ตอบกลับจํานวน 116 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 90.06 นําข้อมูลจากผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version 10.00 และ
สรุปผล โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมินทางสถิติ
น้อยสุด
น้อย
1 คะแนน
2 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

น้อยที่สุด
0.00 – 1.50

ปานกลาง
3 คะแนน
น้อย
1.51 – 2.50

สอดคล้องกันต่ํา
1.51 ขึ้นไป

มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
2.51 – 3.50

มากที่สุด
5 คะแนน

มาก
3.51 – 4.50

สอดคล้องกันปานกลาง
1.01 – 1.50

มากที่สุด
4.51 – 5.00

สอดคล้องกันสูง
0.00 – 1.00
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ

ข้อมูลทั่วไป
เพศหญิง
เพศชาย
รวม

ผู้บริหาร
อาจารย์
สถานภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ตอบ
รวม
ภายใน มศก.
ภายนอก มศก.
หน่วยงาน
ไม่ตอบ
รวม
ได้
ความร่วมมือในเครือข่าย
ระหว่างสถาบัน ทําให้เกิด
ไม่ตอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นําไปใช้ในการพัฒนา
รวม
สถาบัน
มีความต้องการเข้าร่วม
เข้าร่วม
เครือข่ายในครั้งต่อไป
ไม่เข้าร่วม
ไม่ตอบ
รวม
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
ทุกปี
ในการลงนามความ
2 ปี/ครั้ง
ร่วมมือเครือข่ายระหว่าง
3 ปี/ครั้ง
สถาบัน
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
72
44
116
14
33
68
1
116
64
51
1
116
113
3

ร้อยละ
62.1
37.9
100.00
12.1
28.4
58.6
0.9
100.00
55.1
44.0
0.9
100.00
97.4
2.6

116

100.00

113
2
1
116
61
39
11
4
1
116

97.4
1.7
0.9
100.00
52.6
33.6
9.5
3.4
0.9
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นผู้หญิงจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 และเป็นผู้ชาย
จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 จากคณะวิชา/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.1 และจากสมาชิกในเครือข่ายจํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 44 โดยเป็นผู้บริหาร จํานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.1 อาจารย์จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
58.6
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.4 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าความร่วมมือเครือข่ายระหว่างสถาบันนั้น ทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสถาบันได้ ทําให้ประสงค์เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
ในครั้งต่อไป ร้อยละ 97.4 และมีผู้ไม่ต้องการเข้าร่วมประชุมเพียง ร้อยละ 1.7 สําหรับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายระหว่างสถาบันนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 เห็นว่าควรมีการลงนามความร่วมมือฯ
ทุกปี รองลงมา ร้อยละ 33.6 เห็นว่าควรลงนามความร่วมมือฯ 2 ปี/ครั้ง ร้อยละ 9.5 เห็นว่าควรลงนามความ
ร่วมมือฯ 3ปี/ครั้ง ตามลําดับ และร้อยละ 3.4 มีความคิดเห็นต่างกัน คือ ควรลงนาม 4 ปี/ครั้ง 5ปี/ครั้ง และควร
เป็นไปความเหมาะสมหรือตามวาระของผู้บริหารฯ เป็นส่วนใหญ่
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ตารางที่ 2 ประเมินความรูแ้ ละความพึงพอใจในกิจกรรม
หัวข้อประเมิน
1. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและเปิ ด โลกทั ศ น์ แ ห่ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า น
ประกันคุณภาพฯ
2. กิจกรรมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน/
สถาบัน
3. มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด
5. เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6. รูปแบบการนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
7. รูปแบบการนําเสนอผลงานด้วยวาจา

ค่าเฉลี่ย

S.D

ร้อยละ

แปลผล

4.09

0.685

81.80

มาก

4.25 (2)

0.631

85.00

มาก

4.22 (3)

0.606

84.40

มาก

4.18

0.584

83.60

มาก

4.30 (1)

0.713

86.00

มาก

4.05
4.08

0.657
0.621

81.00
81.60

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 3 อันดับแรก คือ (1) เกิดความ
ร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (2) กิจกรรมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบันและ (3) มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30, 4.25 และ 4.22 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ-วิทยากรและการให้บริการ

ด้านกระบวนการ ขั้นตอน

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

หัวข้อประเมิน
1. มีความพึงพอใจในความรู้/เนื้อหา
ที่ได้รับ
2. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถใน
หัวข้อที่บรรยาย
3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม
ได้ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
รวม
1. คณะทํ า งานมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
เป็นกันเองแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

1. สถานที่ประชุม/โสตทัศนูปกรณ์ มี
ความเหมาะสม
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ

ค่าเฉลี่ย

S.D

ร้อยละ

แปลผล

4.24

0.556

84.80

มาก

4.46

0.581

89.20

4.30

0.635

86.00

4.32

0.541

86.40

มาก

4.41

0.605

88.2

มาก

4.41

0.575

88.2

มาก

4.34

0.529

86.80

มาก

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย
4.41 รองลงมา มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.34 และด้านกระบวนการ ขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 4.32
ตามลําดับ
18

ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้จัดงานเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต่อไป
ภายใน
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง
ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
การประชาสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ
สถานที่จัดกิจกรรมควรสอดคล้องกับ
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป
ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
สถานที่ประชุม
1. อากาศหนาวเกินไป
2. การเปิดเพลง ขอให้เจ้าหน้าที่เปิด
เพลงไทยของ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บ้าง ไม่ใช่เปิดแต่เพลงเดียวตลอดทั้ง
วัน มิเช่นนั้นปิดเพลงได้เลย
เอกสาร/เนื้อหา
ฝ่ายจัดงานเห็นว่าไม่ได้เป็นการประชุมเกี่ยวกับ
1. ควรแจกเอกสารสรุปตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นคน
รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ว
2. ควรกําหนดขอบเขตของประเด็นที่ เนื่องจากคณะวิชา/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปากร ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ประสงค์
ส่งผลงาน
ควรแบ่งกลุ่มวิทย์, ศิลปะการ
ออกแบบ
ผลงาน
โปสเตอร์มีเนื้อหาตัวอักษรมากภายใน 1 ฝ่ายจัดงานให้อิสระกับการตกแต่งโปสเตอร์
แผ่นทําให้ตัวอักษรเล็กมากอาจขยายเป็น 2
แผ่นได้ เพราะมีภาพประกอบด้วยจะได้อ่าน
ชัดเจนและสวยงาม
ชมเชย
ดีแล้ว
อื่นๆ
1. หน้าจอนําเสนอไม่ควรรก ควรจัดให้ ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
เรียบร้อย หรือเอาออกให้หมด
2. ควรจัดภายในมหาวิทยาลัยก่อน จัด วัตถุประสงค์จัดในนามของมหาวิทยาลัย พร้อม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นเพราะสถาบัน เปิดโอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงานได้มีส่วนร่วม
อื่นส่งในนามมหาวิทยาลัย ศิลปากร ด้วย และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการ
ส่งในนามคณะงานจึงดูเล็กเกินไป
วิชาการ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยภายในและภายนอก)
3. ผู้เข้าร่วมน้อยมาก ควรให้ทกุ
หน่วยงานเข้าร่วมนําเสนอ Best

ความถี่
2

2

2

1

1
3

ได้เปิดโอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การส่งผลงาน แต่มีการส่งผลงานเข้าร่วมน้อย
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ข้อเสนอแนะ
Practice ของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยก่อนจัดกับสถาบันอื่น
กรรมการวิทยากรที่วิพากษ์งานควร
เป็นผู้ที่ได้ทํา KM กับองค์กรมากกว่า
ชุมชน Best Practice ควรตอบโจทย์
ประกันคุณภาพมากกว่าภารกิจทั่วไป

แนวทางการปรับปรุง

ความถี่

แนวทางการปรับปรุง

ความถี่
3

ภายนอก
ข้อเสนอแนะ
การประชาสัมพันธ์
1. หาห้องประชุม สถานที่จัดงานได้
ยาก ควรมีป้ายบอกทางแลแผนที่
มหาวิทยาลัยส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้า
2. เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถานที่
จัดการอบรมโดยเฉพาะเรื่องของ
ป้ายบอกทางหรือป้ายสื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ควรมีป้ายบอกทางมายังตึกประชุม,
ควรมีป้ายต้อนรับเพื่อให้รู้ว่างาน
อะไร
สถานที่ประชุม
1. การนําเสนอน่าจะใช้ห้องขนาดเล็ก
เนื่องจากจะได้ทําให้เกิดการ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนศึกษา
2. ควรมีการตั้งโต๊ะสําหรับเบรคและ
อาหารกลางวันให้เพียงพอ
เนื้อหา
1. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาขยาย Best
Practice ในระดับมหาวิทยาลัย
2. ควรรักษาเวลา

ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

2

ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

2

ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
ผลงาน
ควรมีการนําเสนอ Best Practice ที่เป็น
การพัฒนางานประกันคุณภาพมากขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนางานประกัน
คุณภาพมากกว่าการนําเสนอ Best Practice
เช่น โครงการทั่วๆไปที่ทําได้ดีซึ่งนําไป
ประยุกต์ใช้

1
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ข้อเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุง

ชมเชย
1. จัดงานได้ดีมากครับอยากให้จัดอีก
2. ดีมากค่ะ มีการบริการอย่างดียิ่ง
ทํางานเป็นทีม
3. ขอบคุณทางฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดการ
ประชุมครั้งนี้ขึ้น ถือเป็นขั้นแรกของ
การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ในการบรรลุเรือ่ งประกันคุณภาพ
อื่นๆ
นําเสนอที่ประชุมเครือข่ายในครั้งต่อไป
ควรมีกลุ่ม Line/Facebook ของ
เครือข่ายประกันของมหาวิทยาลัยกับ
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหมด
ไม่ระบุหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ทุกอย่างดีมากค่ะ แต่ควรให้เพิ่มจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 3 คน เป็น 5 คน

แนวทางการปรับปรุง
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน

ท่านต้องการให้ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมครั้งต่อไปในเรือ่ งใด
ภายใน
ข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้/การประเมิน
1. ตัวชี้วัดใหม่ สกอ. สมศ.
2. เทคนิคการประเมินคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกันคุณภาพ
1. อบรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/คณะวิชา , การเขียนแผนสําหรับผู้บริหาร รอง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา, การประเมิน KPI, การจัดการความรู้ KM
2. ควรเป็นเจ้าภาพจัดให้ผู้ประสานงานประกันคุณภาพของแต่ละคณะและหน่วยงาน ไป
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามสถานที่ต่างๆที่มีคณ
ุ ภาพทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยเสียค่าเบิกตามหน่วยงานที่สังกัด
3. แนวทางการบูรณาการด้านต่างๆ ในส่วนประกันคุณภาพ เช่น บริการวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอน (ระบบและกลไก กรณีตัวอย่างจากหน่วยงานอื่น)
4. แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี
1. นําเสนอผลงาน Best Practice ของทุกคณะวิชา และหน่วยงาน (ถ้ามี) เพื่อต่อยอดจาก
โครงการครั้งนี้ เฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน แล้วค่อยขยายสู่สถาบันเครือข่าย
ต่อไปในปีหน้า

ความถี่
3

1

ความถี่
1

ความถี่
2
4

2
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ข้อเสนอแนะ
2. ควรจัดอบรมด้านการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีอีกปีละ 1 ครั้งค่ะ

ความถี่

ภายนอก
ข้อเสนอแนะ
SAR
1. การจัดทํา SAR
2. การจัดทําข้อมูลการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์สกอ. และสมศ.
ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. , ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สมศ. รอบ 4
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์อื่นๆ
เกณฑ์ EdPEx
นักศึกษา
1. งานกิจกรรมนิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ
2. เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักศึกษาและคุณลักษณะทีดี่เกี่ยวกับตัวนักศึกษาที่เป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง
งานวิจัย
1. การทํางานวิจัยเรื่องประกันคุณภาพ
2. งานวิจัยที่เกิดจากระบบงานประกันคุณภาพ
ระบบฐานข้อมูล
1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในด้านการประกันคุณภาพ
2. การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ต้องใช้ประกอบงานประกันคุณภาพ

ความถี่
2
7
1
2

2
2

ไม่ระบุหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ

ความถี่
ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4
2
ความร่วมมือเครือข่ายระหว่างสถาบันให้สถาบันของท่านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําไปใช้ในการพัฒนาสถาบัน
ได้
ข้อเสนอแนะ
ความถี่
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พัฒนางาน
- เป็นตัวอย่างในการนําไปพัฒนาการดําเนินงานด้านต่างๆ
- ได้เห็นตัวอย่างที่ดีและเกิด create กลับไปพัฒนาในสถาบัน
- แนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาของประเทศ
- ปรับปรุงแก้ไข ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และสมศ.
- นําแนวทางจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กลับมาพัฒนาหน่วยงาน สามารถนําความรู้มา
บูรณาการไปใช้ในการพัฒนาสถาบันได้
- เพราะปัญหาในกระบวนการของแต่ละสถาบันนั้นแตกต่างกัน จึงทําให้เกิดองค์ความรู้ใน
การแก้ปัญหาในหลายแนวทาง
22

- นําความรู้ที่นําเสนอเป็นแนวคิดต่อยอด และเป็นแนวทางในการปรับปรุง ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของสถาบัน
ประยุกต์ใช้
- นํากระบวนการไปปรับใช้กับงานประจํา
- ได้ทราบแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละสถาบันและสามารถนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย
- นําข้อมูล best practice ไปปรับใช้ในส่วนงาน
- ได้แนวปฏิบัติด้านการวิจัย การบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้
- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ ด้านแนวคิดในการทํางานวิจัย
ด้านแนวคิดในการสร้างงานข้อมูล
- นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดําเนินงานจริง
- ประยุกต์ใช้กับกระบวนการภายใน
การแลกเปลี่ยน
- ได้แลกเปลี่ยนการดําเนินด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการประกันคุณภาพ กิจกรรมนิสิตฯ
- เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกไป KM ในมหาวิทยาลัยได้
- นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิดในแต่ละมหาวิทยาลัย
- เกิด knowledge ใหม่ ๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน
องค์ความรู้
- เสริมสร้างองค์ความรู้
- วิธีการทํางานไปสู่เป้าหมาย
- ทําให้ระบบการบริหารงานมีความชัดเจนและเข้มแข็งขึ้น
แนวปฏิบัติ
- เป็นการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
- สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้เป็นแบบอย่าง
- เพราะทําให้ได้เห็นแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันอื่นๆ
การสร้างฐานข้อมูลสําหรับการประกันคุณภาพมีความจําเป็นมาก
เครือข่าย
- มีเครือข่ายทํางานร่วมกัน
- มีข้อมูลทีห่ ลากหลาย และสามารถติดต่อประสานงานในเรื่องของความร่วมมือง่ายขึ้นทํา
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

8

5

4

2

23

การสํารวจความคิดเห็นต่อการนําผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
บทคัดย่อและฉบับเต็มของแต่ละสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคตะวันตก
ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน
(ระยะเวลาการติดตามข้อมูล 2 เดือนหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2557)
สถาบันและคณะวิชา
ที่นําไปใช้ประโยชน์
1. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

4. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

นําไปใช้ประโยชน์

อื่นๆ

- ด้านการวิจัย ได้กําหนดประเด็น
การวิจัย
- ด้านการบริหารจัดการ นําแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปกําหนด KPI และการถ่ายทอด
สู่คณะวิชาและหน่วยงาน
- ด้านการวิจัย ได้ทราบถึงแนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
และการตั้งชื่อหัวข้อโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุนวิจัย
- ด้านการบริหารจัดการ
- การบูรณาการด้านการเรียนการ
สอน ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น
- ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์

สรุปแนวทางของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ
กําแพงแสน
-

ปรับกระบวนการและนําไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพ
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านการบริหาร
คู่มือการประกันคุณภาพ

7. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม
8. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ด้านการบริหาร การนําองค์กรที่
จังหวัดเพชรบุรี
มุง่ ส่งเสริมการร่วมเรียนรู้การ
พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชาและหน่วยงาน

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชาและหน่วยงาน
นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชา
นําไปเผยแพร่แก่คณะวิชาและ
หน่วยงาน
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9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จักรีรัช

10. สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตสุพรรณบุรี

11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี
12. คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
สถาบันกันตนา
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

14. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

15. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

เชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
- การบูรณาการด้านการเรียนการ สอน ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน
- ด้านการบริหาร
- การบูรณาการด้านการเรียนการ
สอน ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ของวิทยาเขตกําแพงแสนได้เสนอ
แนวทางการนํากรรมการมาตรวจ
ประเมินแบบเข้มข้นเพื่อนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนาวิทยาเขตในทุกๆ
ด้าน
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านการวิจัย
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านการบริหาร
- ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช้ Drop box เพื่อ
การจัดการข้อมูลภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สามารถทํางาน/ใช้ข้อมูลได้
พร้อมกันครั้งละหลายคน แม้อยู่
ต่างที่กัน)
การประยุกต์ใช้ Drop box ใน
การจัดการข้อมูล ของคณะเภสัช
ศาสตร์

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชา
นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรคณะวิชา
และหน่วยงาน
และนําไปใช้ประโยชน์ในหลักสูตรที่
สังกัดศูนย์
นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชา

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชา

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชา
25

17. คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์

การประยุกต์ใช้ Drop box ใน
การจัดการข้อมูล ของคณะเภสัช
ศาสตร์
18. คณะดุริยางคศาสตร์
การบูรณาการด้านการเรียนการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนอ ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการ 9 บวร นําความรู้สู่
ชุมชน
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา
การประยุกต์ใช้ Drop box ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการข้อมูล ของคณะเภสัช
ศาสตร์
20. ศูนย์คอมพิวเตอร์
ด้านการบริหาร แนวทางการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดการสาสนเทศด้านงานประกัน
คุณภาพ
21. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ
ศิลปากร

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
คณะวิชา
-

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในแก่
หน่วยงาน
นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน
และมีการจัด KM ภายในหน่วยงาน
นําไปเผยแพร่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน

สําหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อหน่วยงาน ได้นําแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่สู่บุคลากรในระดับคณะวิชาและหน่วยงาน ดังนี้
1) มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไปใช้พัฒนางานประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป (ความถี่ 1)
2) ด้านการวิจัย มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนางานวิจัย (1)
3) ด้านการบริหารจัดการ (2)
4) ด้านการเรียนการสอน พัฒนาระบบสื่อ และระบบโสตฯ (1)
5) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (1)
6) รูปแบบของการอบรม เครือข่ายด้านการสร้างสรรค์ การแสดงดนตรี และนาฎศิลป์ (1)
7) ด้านการเรียนการสอน (1)
8) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (1)
9) นําแนวคิดไปเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ยังไม่เป็นรูปธรรม (1)
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