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คํานํา 

ด้วยโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การแข่งขันในด้านต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลกระทบให้ส่วนราชการต้องปรับตัว ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการ
มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาไทยต่างก็มีความต่ืนตัว และพัฒนาศักยภาพขององค์กรอยู่
ตลอดเวลา โดยแต่ละสถาบันให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อ
เตรียมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการจัดการความรู้อย่าง
หนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการหรือกระบวนการทํางานที่เป็น
เลิศ องค์ความรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับใน
ด้านต่างๆ ถอดเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่า Best Practice แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
สู่องค์กรภายนอก เพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ หลักการดังกล่าว
สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตในด้านคุณภาพและปริมาณ  

มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนําสู่
การพัฒนาคุณภาพ จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก โดยการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
และการนําเสนอผลงานด้วยวาจา  
 เอกสารเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั ้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ของคณะวิชา/หน่วยงาน/สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพ 
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก เหมาะสําหรับผู้ที่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแบบอย่าง
และแนวทางในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ในการนี้ ผมใคร่
ขอขอบคุณคณะวิชา/หน่วยงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้ 
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มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ   ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ 
ประสบการณ์และศักยภาพในการทํางานให้กับ
นักศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในทุกหลักสูตรที่ไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วย
องค์กรวิชาชีพ โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังด้านวิชาการ
และวิชาชีพด้วยการร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
รายวิ ช าสหกิ จศึ กษา  มีการพัฒนาระบบกลไก 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาวิชาชีพ
ของนักศึกษา กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินพันธกิจ
อุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและการควบคุม
คุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
ซ่ึงสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาและสมาคมสหกิจศึ กษาไทยในการ
พัฒนาการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้ให้
ความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการที่ดีในการ
บริหารจัดการและดูแลนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการสหกิจศึกษา ตามแนวคิดการ
จั ดการความรู้ มหาวิ ทยาลั ย  คริ ส เตี ยน  ( CTU. 
Knowledge Management Model) ได้แก่ 
กระบวนการ (Flow chart) การดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาและการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
สหกิจศึกษา ซ่ึงโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้
ดําเนินจัดทําสถานประกอบการสามารถนําไปใช้
ประโยชน์และได้รับรางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น
และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีระดับเครือข่ายสหกิจ
ศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 

 Christian university committed to education 
for graduate development with the features 
and performance to meet the courses taught 
in all courses without statute of the professional 
organizations by academic cooperation between 
university and enterprises or government in 
developing graduate quality both of 
academic and professional collaboration in 
teaching courses in cooperative education, the 
developing mechanical system, process of 
teaching and learning in the professional 
development of students, determine mission of 
higher education strategic plan related to 
cooperative education and quality control 
operations of the university's cooperative 
education which corresponds with criteria 
and indicators as benchmarking of the Office 
of the Higher Education Commission and Thai 
Association for Cooperative Education. In the 
developed of management and operation of 
cooperative education has focused on the 
exchange of learning how to better manage 
and care for the students to be effective and 
beneficial to management educat ion 
based on the concept of knowledge 
management Christian University (CTU. 
Knowledge Management Model) was process 
(flow chart). The project of students who are 
prepared, the enterprise can be utilized and 
they are got award for outstanding projects 
and good management procedure from 
Cooperative Education University Network of 
Lower Central Region. 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏบิัตท่ีิดี  

 “การแลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา : การบูรณาการการ

จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน”   

2. ชื่อเจ้าของผลงาน   

 อาจารย์อภินันต์  อันทวีสิน 

 3. บทสรปุผู้บริหาร  

 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างการพัฒนา
ทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพในการทํางานให้กับนักศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรที่ไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรวิชาชีพ ซึ่งไม่มีการจัดการศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษาแต่เป็นรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย-คริสเตียนมีนโยบายใน
การสนับสนุน ส่งเสริม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยการร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา สนับสนุนให้ทุกคณะวิชา/สาขาวิชาดําเนินการตกลงความ
ร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยการอนุมัติของอธิการบดี  
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณาจารย์ประจําสาขาวิชามุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการบริการและการบริหารใน
การเรียนรู้รายวิชาสหกิจศึกษาที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ และส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ ด้วยการจัด
ให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ   

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการจัดการเรียนการสอน     ในการ
พัฒนาวิชาชีพของนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต ต่อมาได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2548 โดยหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพทุกหลักสูตรกําหนดให้เป็นรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ
เหมือนเดิม  ส่วนหลักสูตรอื่นได้จัดการเรียนการสอนจากรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพเป็นรายวิชาสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้กําหนดนโยบายสหกิจศึกษาและนโยบายการเสริมสร้างหุ้นส่วนใน
การจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินพันธกิจ
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อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา และ
แผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  สหกิจศึกษา มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา และการควบคุม
คุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย การ
พัฒนาดังกล่าวได้สร้างความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา และการ
ควบคุมคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ   

4. แนวปฏบิตัิท่ีด ี

 4.1 การพัฒนาการจัดการและการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 
      ในการพัฒนาการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ให้

ความสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิ ธีการที่ ดีในการบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสหกิจศึกษา จึงได้มีการจัดต้ังชุมชนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(CoP) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ หาแนวคิดใหม่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา มีการส่งบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้  และนํามาปรับใช้ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยคริสเตียน (CTU. Knowledge Management Model) มาปรับใช้ในการพัฒนาการ
จัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้กําหนดเป้าหมายในการ
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความพร้อมในทักษะวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีภายหลังสําเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงการจัดการความรู้แบบ CTU.  Knowledge Management  Model 
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 1) วิสัยทัศน์ด้านความรู้ (Knowledge Vision : KV)  
     มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตผู้นําที่มีความรู้
และมีสมรรถนะวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยหลักสูตรที่มี
สภาวิชาชีพทุกหลักสูตรกําหนดให้เป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ส่วนหลักสูตรอื่นได้จัดการเรียนการ
สอนเป็นรายวิชาสหกิจศึกษา มีการกําหนดนโยบายสหกิจศึกษาและนโยบายการเสริมสร้างหุ้นส่วนใน
การจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินพันธกิจ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
แผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และควบคุมคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย  
 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS)  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงได้อนุมัติให้จัดต้ังชุมชนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีสมาชิกชุมชนฯแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้การเก็บรวบรวมความรู้ โดยเฉพาะ
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้ดําเนินการสอดคล้อง
กับวินัย 5 ประการของปีเตอร์ เซ็งเก้ (Peter Senge) ได้แก่ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน  คิดสร้างสรรค์  มอง
เป้าหมายร่วม มองเชิงระบบ  และเรียนรู้จากทีม  กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุม
อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ส ม า ชิ ก ชุ ม ช น ฯ  แ ล ะ ผ่ า น โ ฮ ม เ พ จ ข อ ง ชุ ม ช น ฯ 
http://coopctu.wordpress.com ซึ่งสมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนในแนวคิด
ใหม่ ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหาในการดําเนินงานสหกิจศึกษา และสรุปประเด็น
แนวคิดใหม่ ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก มี
ทั้งหมด 9 ประเด็น ดังนี้ 
              1.1) ปีการศึกษา 2554 จํานวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

                    1.1.1)  นักศึกษาสหกิจศกึษา ควรเตรียมตัวเองอย่างไร ก่อนปฏิบัติ   สหกิจศึกษา 
                    1.1.2)  การลดแรงกดดันในขณะปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
                    1.1.3)  สิ่งทีน่ักศึกษาสหกจิศึกษาต้องรู้ และเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้วิชาชีพ 
                    1.1.4)  การปฏิบัติสหกิจศึกษา จะประสบผลสําเร็จและมีคุณภาพได้อย่างไร 
                    1.1.5)  คุณลักษณะพนักงาน หรือผู้นิเทศงานที่ดีเป็นอย่างไร 
                    1.1.6)  ประโยชน์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แท้จริงคอือะไร 
              1.2) ปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
                    1.2.1)  โครงงานสหกิจศึกษาควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะทําให้โครงงานมีคุณค่า 
                    1.2.2)  การทําโครงงานสหกิจศึกษาให้มคีวามสําเร็จ ขั้นตอนใดสําคัญทีสุ่ด เพราะเหตุใด   



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

8 

                    1.2.3)  จุดเริ่มต้นของการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา ควรเริ่มจากขั้นตอนไหนเป็น 
อันดับแรก  

 ทุกประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการนําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน ได้แก่ 
ปรับปรุงคู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยฯ สรุปแนวคิดข้อมูลที่ได้มีการเรียนรู้และเผยแพร่ให้สมาชิกฯได้
รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และวางแนวทางในการจัดทําโครงงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้า
ฝึกสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปีการศึกษา 2555 มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือ
รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น จํานวน 16 แห่งเทียบกับปีการศึกษา 2554 และโครงงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสถานประกอบการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

  2) คลังความรู ้(Knowledge Assets : KA)  
              การจัดทําคลังความรู้เพื่อให้มีการเก็บสั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งได้จัดเป็นประเด็นต่างๆ ในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น บ ล็ อ ก ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 
http://coopctu.wordpress.com ความรู้ในประเด็นต่าง ๆที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
นําไปปรับปรุงคู่มือสหกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแต่ละหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือ       
สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ มีคณะทํางานของ
ชุมชนฯในการดูแล สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยน จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการให้สิทธิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะสมาชิกชุมชนฯ ส่วนการเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชุมชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  สมาชิกของชุมชนฯร่วมกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานและร่วม
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งจะอยู่บนพื้นการการพัฒนาการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา ซึ่งที่ได้ดําเนินการผ่านมาได้แก่ การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ดี และการจัดทําโครงงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา  
          ปัจจัยที่จะทําให้ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรู้ทั้ง 3 ตอน สามารถขับเคลื่อนไปได้
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญ 3 ปัจจัย  คือ 
          1)  การเรียนรู้ (Learning)  
 ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯและผู้บริหารจัดการความรู้มีการ
กําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตผู้นําที่มีความรู้และมีสมรรถนะวิชาชีพของมหาวิทยาลัยฯ มีการ
กําหนดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนฯเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
          2)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) 
 ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการทํางานและการเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องสหกิจศึกษา กล่าวคือ มีการจัดทําบล็อก
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สหกิจศึกษา http://coopctu.wordpress.com ซึ่งสมาชิกของชุมชนฯเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนบล็อกชุมชน เป็นสื่อกลางในการรวบรวมความรู้
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เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างสมาชิกชุมชนฯและบุคคลภายนอก และ
สร้างระบบการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามารบกวนและทําความเสียหายแก่ระบบฐานข้อมูล
ภายในได้  
          3)  โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
        ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯให้การส่งเสริมและสนับสนุนใน
การดําเนินงาน มีการกําหนดนโยบายสหกิจศึกษาและนโยบายการเสริมสร้างหุ้นส่วนในการจัด
การศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินพันธกิจ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
แผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฯให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมทั้ง มีชุมชนฯเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
    ในการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainability) ของการจัดการความรู้เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ จะต้องดําเนินการครบทั้ง  3 
ขั้นตอนในการดําเนินงานจัดการความรู้และมีปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้ไม่หยุดนิ่ง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละคนในองค์กรจะมีความสําคัญเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะทําให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 
ผู้นําและกลยุทธ์(Leadership and Strategy)        การสื่อสาร (Communication) วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของคนในองค์กร(Culture and Organizational Behaviors) และการวัดผลและการ
นําไปใช้ (Evaluation and Adoption) 
    ในการพัฒนาการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา สมาชิกชุมชนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(CoP) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ หาแนวคิดใหม่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา โดยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนฯได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ/
ขั้นตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา และการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่ง
ส่งผลให้การดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย-       คริสเตียน และโครงงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาได้รับรางวัลการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นและโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
สหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ต้ังแต่    ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน รวม 30 รางวัล 
ดังนั้น เพื่อความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2555 สมาชิกชุมชุนฯได้จัดแนวปฏิบัติในการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสห
กิจศึกษา ดังนี้ 
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 4.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 
              การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้
นิเทศงานและอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
              1) ศึกษาปัญหาร่วมกันระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้นิเทศงานและอาจารย์นิเทศก์เพื่อ
ประเมินประเด็นปัญหาและกาํหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
              2) กําหนดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษาจากประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการมีความเห็นชอบและให้การสนับสนุน 

3) จัดทําแผนการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา  
4) นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาต่อผู้นิเทศงานและ

อาจารย์นิเทศก์ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
5) นักศึกษาสหกิจศึกษาเสนอโครงงานสหกิจศึกษาที่แล้วเสร็จต่ออาจารย์นิเทศก์และผู้

นิเทศงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขโครงงานก่อนประเมินผลโครงงาน 
6) นักศึกษาสหกิจศึกษาส่งเล่มโครงงานที่สมบูรณ์ต่ออาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานเพื่อ

ประเมินผลโครงงาน 
7) องค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการรับรองโครงงานเพื่อนําไปใช้ 

 
 
 

กระบวนการจดัการและการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 
 

กระบวนการ (Flow chart) การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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จัดทําแผนการจัดทําโครงงาน 

นักศึกษาเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ต่อผู้นเิทศงาน
และอาจารย์นิเทศก์เพื่อประเมินผลโครงงาน 

องค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการรับรอง
โครงงานเพื่อนําไปใช้ 

ปรับปรุงหรือแก้ไข 

ไม่ม ี

ศึกษาปัญหารว่มกันระหว่าง 

          1. นักศึกษาสหกิจศกึษา 

               2. ผู้นิเทศงาน 

กําหนดหัวข้อโครงงาน 

นักศึกษารายงานความก้าวหน้า 

นักศึกษาเสนอโครงการ
ต่อผู้นิเทศงานและ

อาจารย์นิเทศน์เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

มี 
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5. ผลกระทบที่เปน็ประโยชน์หรือสร้างคณุค่า 
5.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นําความรู้ และได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพและศักยภาพในการ

ทํางานจริง 
 5.2 โครงงานสหกิจศึกษามีประโยชน์ ตรงตามความต้องการ นําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่นําออกสู่ตลาดเพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการได้ 
 

6. ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 
 6.1 ระดับมหาวิทยาลัย 
         6.1.1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้กําหนดนโยบายสหกิจศึกษา ไว้ดังนี้ 
                1) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพใน
การทํางานให้กับนักศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรที่ไม่มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรวิชาชีพ 
                2) มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยการร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา 
                3) มุ่งสนับสนุนให้ทุกคณะวิชา/สาขาวิชาดําเนินการตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
กับสถานประกอบการและการบริหารในการเรียนรู้รายวิชาสหกิจศึกษาที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงใน
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่อไป 
                4) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณาจารย์ประจําสาขาวิชามุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
และการบริหารในการเรียนรู้รายวิชาสหกิจศึกษาที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพต่อไป 
                5) มุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษารวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ 
         6.1.2 มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
                 1) สภาวิชาการ มหาวิทยาลยัคริสเตียนเป็นผู้กําหนดนโยบายสหกิจศึกษาและแผนกล
ยุทธ์การดําเนินงานพันธกิจอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
                 2) มหาวิทยาลยัฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยค
ริสเตียนสนับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชา/คณะวิชา   
         6.1.3 มาตรการส่งเสริมแรงจูงใจใหกั้บคณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษา 
                 1) ด้านคณาจารย์สหกิจศึกษา 
                    1.1) การพัฒนาคณาจารย์ 
                         มหาวิทยาลัยคริสเตียนส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์คณะวิชาและส่วนงาน
สนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านสหกิจศึกษาโดยส่งเสริมให้เข้ารับการ
อบรมสหกิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 ปัจจุบันมีคณาจารย์ 
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ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย ครบทุกหลักสูตรคิดเป็นร้อย
ละ 100  
                   1.2) การนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ 
                        มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดให้อาจารย์ประจําหลักสูตร/สาขาวิชามีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการนิเทศงานจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและนิเทศแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
และประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ  
             2) ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษา  
                     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้กําหนดส่วนงานสนับสนุนวิชาการหลักเพื่อรับผิดชอบใน
การประสานงานอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา  นอกจากนี้ มอบหมายให้หน่วยงานกลางดังกล่าวร่วมกับคณะวิชาจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวน การสหกิจศึกษาและ
เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมทั้งได้จัดประกวดผลงานสหกิจ
ศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ในพัฒนาสถานประกอบการที่เป็น
แหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษา 
       6.1.4 มหาวิทยาลัยคริสเตียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการการศึกษาและการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชํานาญและมีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงได้กําหนดนโยบายการเสริมสร้างหุ้นส่วนในการจัดการ
การศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ดังนี้ 
                  1) มุ่ งขยายการตกลงความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
                  2) กําหนดเกณฑ์การพิจารณาสร้างพันธมิตร กรณีเป็นสถานประกอบการและ
สถาบันอุดมศึกษา 
                  3) ให้คณบดีดูแลให้มีการตกลงความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐในทุกหลักสูตรและสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน                                 
          6.1.5 มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินพันธกิจอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยคริสเตียนในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติวิชาชีพ/สหกิจศึกษาของทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร   
          6.1.6 ด้านการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย- คริสเตียน
ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education 
:WACE) และได้ลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 46 แห่ง
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา 5 แห่ง ออสเตรเลีย 1 แห่ง ออสเตรีย 3 แห่ง จีน 10 
แห่ง ชิลี 1 แห่ง ญี่ปุ่น 2 แห่ง เกาหลีใต้ 5 แห่งและในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 6 แห่ง เป็นต้น 
เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ รวมทั้งรองรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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        6.1.7 การดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมีระบบการติดตามการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา เช่น มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามแบบตรวจสอบการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมทั้งมีการกําหนดตัวช้ีวัดในการวัดผลความสําเร็จการดําเนินการจัดการ
ความรู้ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 
                  1) ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจะต้องนําไปใช้ในการปรับปรุงคู่มือสหกิจศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยฯ คู่มือสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ 
                  2) ร้อยละของโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนําไปใช้
ประโยชน์ เท่ากับ 100 โดยเป็นโครงงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการ ซึ่งจากการดําเนินงานทุกโครงงานสถานประกอบการมีการนําไปใช้ประโยชน์              
                  3) จํานวนโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายของ
เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างอย่างน้อยปีการศึกษา 5 โครงงาน ซึ่งการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมาจํานวนโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณ
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ดังนี้ 
                        3.1) ปีการศึกษา 2553 จํานวน 8 โครงงานเป็นโครงงานประเภทวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน 4 โครงงาน ได้แก่ โครงงานระบบบริหารจัดการข้อมูลคนไข้ต่างด้าวของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โครงงานระบบตรวจสอบชนิดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (โพลิกอน) โครงงาน
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์และ โครงงานระบบในเว็บไซต์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  และโครงงาน
ประเภทมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ จํานวน 4 โครงงานได้แก่ โครงงานการตัดต่อ
ภาพยนตร์รณรงค์ลดโลกร้อน โครงงานการสร้างโมเดลเพื่องานแอนนิเมชันสามมิติ โครงงาน
การศึกษาการเคลื่อนไหวของโมเดลและโครงงาน Pilot House 
                        3.2) ปีการศึกษา 2554  จํานวน 8 โครงงานเป็นโครงงานประเภทวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน 4 โครงงาน ได้แก่ โครงงานระบบตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์  (Polyline) 
โครงงานระบบสะสมแต้มตัวแทนประกันภัย โครงงานการพัฒนาระบบบันทึก การเบิก ยืม คืน สื่อสุข
ศึกษาและโครงงานระบบติดตามงานของบุคลากร และโครงงานประเภทมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์
และการจัดการ จํานวน 4 โครงงาน ได้แก่ โครงงานโมเดลสามมิติสําหรับงานแอนิเมชัน โครงงาน
การศึกษาการสร้างโมเดลประกอบงานแอนิเมชัน   โครงงานการสร้างงานแอนิเมชันเพื่องานสื่อบันเทิง
และโครงงานแอนิเมชันกีฬาซีเกมส์ 
                        3.3) ปีการศึกษา 2555 จํานวน 7 โครงงานเป็นโครงงานประเภทวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน 2 โครงงาน ได้แก่ โครงงานการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน
บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์การทอ จํากัดและโครงงานการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเอกสาร ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี และโครงงานประเภทมนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และการจัดการ จํานวน 4 โครงงาน ได้แก่ โครงงานแอนิเมชันนําเสนอบริการของบริษัท
รอแยลเฮ้าส์ จํากัด โครงงานแอนิเมชัน 3 มิติ มิวสิควิดีโอเรื่องตัวตุ่นกับนางฟ้า โครงงานการตัดต่อสื่อ
มัลติมีเดีย “ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน”และโครงงานการผลิต Trailer รายการ Hung Out เทป สบม 
สงกรานต์เชียงใหม่ และโครงงานประเภทนวัตกรรม จํานวน 1 โครงงาน ได้แก่ โครงงานเครื่องอ่านสี
แบบให้ค่าเป็นตัวเลข 
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             นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายของ
เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประเภทสถานประกอบการดําเนินงาน   สหกิจ
ศึกษาดีเด่นและประเภทผู้บริหารสถานประกอบการที่ดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ บริษัทแมพ
พ้อยท์ เอเชีย(ประเทศไทย) จํากัด และประเภทสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
และปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายของเครือข่ายสหกิจศึกษา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประเภท
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการและประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อย ได้แก่ บริษัท ซีเคเอ การบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
                4) จํานวนนักศึกษาที่สถานประกอบการรับเข้าทํางานหลักจากสิ้นสุดเวลาการฝึกสห
กิจศึกษาอย่างน้อย 1 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีจํานวน 2 คน  
 
7. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 ชุมชนการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ต้ังประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขในการดําเนินการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งสรุปประเด็นความรู้ได้ดังนี้ 
 7.1 นักศึกษาสหกิจศึกษาควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  7.1.1 สํารวจเส้นทางการเดินทาง 7.1.2 จัดตารางเวลาการเดินทางและปฏิบัติงาน 
  7.1.3 เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม (ถ้ามี) 
 7.2 การลดแรงกดดันของนักศึกษาในขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  7.2.1 นกัศึกษาต้องมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ  
  7.2.2 ถ้าไม่เขา้ใจในการปฏิบัติงานให้สอบถามพนักงานพี่เลี้ยง 
  7.2.3 ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้ปรึกษาอาจารย์นิเทศก ์
  7.2.4 นกัศึกษาจะต้องมีความกล้าที่จะถาม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 7.3 สิ่งที่นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องรู้และเรียนรู้นอกจากการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 
  7.3.1 จิตอาสา     7.3.2 การตรงต่อเวลา 
  7.3.3 การวางแผนงาน  7.3.4 วัฒนธรรมองค์กร 
  7.3.5 การควบคุมอารมณ ์ 7.3.6 การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
  7.3.7 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 7.3.8 ระบบงานของสถานประกอบการ 
  7.3.9 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรบัผิดชอบต่องาน 
 7.4 การปฏิบัติสหกิจศึกษาจะประสบผลสําเร็จและมคีุณภาพได้อย่างไร 
  7.4.1 มีความรบัผิดชอบต่องาน 7.4.2 นกัศึกษาต้องมีความอดทน 
  7.4.3 เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  

7.4.4 ใสใ่จและใฝ่รู้ในการปฏิบัติงาน 
 7.5 คณุลักษณะของพนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่ดีเป็นอย่างไร 
  7.5.1 ความเป็นกันเอง  7.5.2 มีความตรงต่อเวลา 
  7.5.3 ความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
  7.5.4 ควรมีเวลาให้นักศึกษาในการสอบถามข้อมูลหรือขอ้สงสัย 
 7.6 ประโยชน์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษาทีแ่ท้จริงคืออะไร 
  7.6.1 รู้จักการปฏิบัติงานจริง  
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7.6.2 เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
  7.6.3 เรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติงาน  

7.6.4 แบ่งเบาภาระงานให้กับพนักงาน 
  7.6.5 เพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพอยู่เสมอ  

7.6.6 พัฒนาตนเองให้เกิดความกระตือรือร้น 
  7.6.7 เรียนรู้การวางตนให้เหมาะสมในสังคม 
  7.6.8 พัฒนาบคุลิกภาพและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในองค์กร 
  7.6.9 เรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์การทํางานจริง 
  7.6.10 พัฒนาตนเองให้เข้าใจการปฏิบัติงานในวิชาชีพมากขึ้น 
  7.6.11 มสี่วนช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
 7.7 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  7.7.1 มีความรูใ้นสายวิชาชีพ 7.7.2 มีความรบัผิดชอบ 
  7.7.3 ตรงต่อเวลา  7.7.4 ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  7.7.5 ต้ังใจปฏิบัติงาน  7.7.6 มีความกระตือรือร้น 
  7.7.7 ใฝ่หาความรู้  7.7.8 พูดดี ทําดี คิดดี 
  7.7.9 การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
 7.8 โครงการสหกิจศึกษาควรมีลักษณะอย่างไร จึงจะทําให้โครงการมีคุณค่า 
  7.8.1 เป็นโครงงานที่นําไปใช้ประโยชน์หรือสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดระบบงาน
ของหน่วยงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจฯ และพัฒนาความรู้สําหรับนักศึกษา 
  7.8.2 ควรเป็นโครงการที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนตรงเวลาและปฏิบัติได้จริง 
  7.8.3 เป็นโครงการที่มีประโยชน์และตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
  7.8.4 ควรเป็นโครงงานที่สามารถนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําออกสู่
ตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้จัดทําได้ 
 7.9 จุดเริ่มต้นของการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา ควรเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก 
  7.9.1 การประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ และผู้นิเทศงานเพื่อมอง
ปัญหาร่วมกัน และนักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการประเมินประเด็นปัญหาเพื่อวางแผนแนวทางการทํา
โครงงานสหกิจศึกษา รวมทั้งกําหนดแผนการจัดทําโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.9.2) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงาน โดยสถานประกอบการให้ความ
เห็นชอบและให้การสนับสนุน 
  7.9.3) กําหนดเป้าหมายในการจัดทําโครงงานให้มีความชัดเจน  
 7.10 การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาให้สําเร็จ ทุกขั้นตอนมีความสําคัญโดยเฉพาะขั้นตอน
การเลือกหัวข้อโครงงานควรให้ความสําคัญและเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และผู้นิเทศงานจะมีบทบาท
สําคัญในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทําโครงงาน 
 

******************** 
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ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ฉบับเต็ม (Full Paper) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี 
 “แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการฝึกทักษะวชิาชีพแข่งขันคล้องโคโดยใช้กระบวนการ     

ประกันคุณภาพ” 
“Best Practice in Development of Professional Practice Skill in Roping    

Cattle by Using Quality Assurance Process” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

3. ท่ีมาและแนวปฏิบตัิท่ีด ี
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มี
คุณธรรม และมีทักษะด้านวิชาชีพและความสามารถผสานภูมิปัญญาไทยและสากลในการผลิตสัตว์ 
เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 2554) และที่สําคัญต้องการให้
เกิดวัฒนธรรมของสาขาจากนักศึกษารุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
 ดังนั้นการใช้กระบวนการประกันคุณภาพร่วมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จึงมี
ความจําเป็น  อย่างยิ่ง ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง พัฒนางานและพัฒนา
คน ด้านวิชาชีพให้มีความเป็นเลิศ (นิรนาม ก, 2553) 
 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการแข่งขันคล้องโค เป็นแนวทางหนึ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการยอมรับในท้องถิ่นและสังคม ซึ่งการดําเนินการในโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นของสาขาวิชา (ปี 2550) มีการดําเนินการฝึกทักษะการแข่งขันคล้องโค โดยใช้
ศักยภาพภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ถือเป็นข้อจํากัดอย่างยิ่งสําหรับการฝึกซ้อมทักษะการคล้องโค 
ทั้งการขาดแคลนสถานที่ฝึกซ้อมและตัวโคท่ีจะนํามาเพื่อฝึกทักษะการคล้อง ประกอบกับการมีความรู้
เกี่ยวกับกฎ กติกา และเทคนิคในการคล้องโคเพ่ือใช้ในการแข่งขันไม่เพียงพอ  จากข้อจํากัดดังกล่าว
ข้างต้น สาขาวิชาจึงมีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้สรุปว่า โครงการ
ฝึกทักษะการคล้องโคมีความจําเป็นต้องใช้กระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) ร่วมกับกระบวนการ
มีส่วนร่วม (Participation) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมของศิษย์เก่า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ให้กับศิษย์ปัจจุบัน และการบูรณาการร่วมกับองค์กรเอกชน โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในส่วนที่สาขาวิชาขาดแคลน เพื่อเสริมทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ทําให้นักศึกษาปัจจุบัน
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มีการพัฒนากระบวนความคิด การปฏิบัติและนําความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพต่อไป 
 จากผลการใช้การพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการแข่งขันการคล้องโค โดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพ (PDCA) ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ ศิษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่ผ่านการแข่งขันการคล้องโค รวมท้ังการบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ
องค์กรเอกชน มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการฝึกทักษะการคล้องโค ซึ่งมีตัวช้ีวัดจาก
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการคล้องโควันเกษตรกําแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปี (ปี 2551-2556)  
 การดําเนินการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการแข่งขันการคล้องโค โดยใช้กระบวนการประกัน
คุณภาพเป็นกระบวนการหลัก ต้ังแต่ในขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) โดยการนํา
นักศึกษาไปฝึกทักษะคล้องโคโดยใช้ศักยภาพภายในมหาวิทยาลัยและใช้ศักยภาพศิษย์เก่าและ
ผู้ประกอบการ มีการตรวจสอบย้อนกลับหรือประเมินผลความพึงพอใจการแข่งขันทักษะการคล้องโค 
(Check) และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) ทําให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 นอกจากนี้กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะทําให้
บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการรายงานของ ทํานอง ภูเกิดพิมพ์ (2551) กล่าวว่า การบริหารมี
ส่วนประกอบร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในองค์กร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางความคิด
พ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในด้านรูปแบบการตัดสินใจ (Decision Making Style) การ
ตัดสินใจสั่งการในระดับสถานศึกษาควรมีลักษณะของการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักศึกษา 
ตลอดจนศิษย์เก่า เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต ซึ่งจะต้องระดมสมอง 
โดยให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาให้บริหารสถานศึกษาได้สําเร็จ ทั้งยังสร้างความผูกพันกับ
สถานศึกษาอีกด้วย (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543 อ้างโดย Modtanoi, 2553) 
 จึงอาจกล่าวได้ว่าในการดําเนินงานโครงการฝึกทักษะวิชาชีพคล้องโคเพื่อการแข่งขันไม่เพียง
ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ยังมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจากการรายงานของ (นิรนาม 
ข, 2553) กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การที่กลุ่มคนที่มีความสนใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมารวมตัวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือ
พัฒนาแนวการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผลจะต้อง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ คน สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการดําเนินงาน
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการคล้องโคเพื่อการแข่งขันในปี 2552 – 2556 ได้มีการระดมสมองและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สนใจ ในเรื่องการฝึกทักษะ
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วิชาชีพการคล้องโค เพื่อวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการดําเนินงานในปีการศึกษา 2551 และ
หาแนวทางการแก้ไขจนนําไปสู่การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึก
ทักษะวิชาชีพการคล้องโค โดยองค์ประกอบที่สําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพการคล้องโค ประกอบด้วย 

1) บุคคล คือ คณาจารย์ ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ทักษะวิชาชีพสัตวบาล และศิษย์ปัจจุบันที่
สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 30 คน 

2) สถานที่ฝึกทักษะการคล้องโคโดยมีสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (ฟาร์มฝึกทักษะวิชาชีพ
สาขาสัตวศาสตร์) และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานนอกองค์กร) 

3) เครื่องมืออํานวยความสะดวก อาทิ สัตว์ทึ่ใช้ในการฝึกทักษะเชือกคล้อง (ตัวโคซึ่งบางส่วน
ใช้ร่วมกับหน่วยงานนอกองค์กร) 
 การดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ (Effective Knowledge 
Sharing) สาขาวิชาสัตวศาสตร์จึงได้มีการดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยมีกรอบแนวความคิด ใน
การดําเนินการจากปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ประการ 
(นิรนาม ข, 2553)  

1) กําหนดเป้าหมายการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพการคล้องโคเพื่อการแข่งขัน โดยมีความสนใจทั้งความรู้แบบ
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา และการแข่งขัน และเทคนิคเฉพาะ
บุคคล เป็นต้น และความรู้แบบฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นต้น 

2) สร้างผู้นําที่เป็นแบบอย่างโดยการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพ แล้วดําเนินการฝึกทักษะวิชาชีพ และมีการคัดเลือกที่จะส่งชื่อเข้าร่วมการแข่ง (ทีมนําร่องหรือ
ทีมต้นแบบ) 

3) สร้างเครือข่ายผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ (Human Network) เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพการ
คล้องโค โดยสาขาวิชามีเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่มีประสบการณ์การเคยเข้าร่วมการแข่งขัน 
และคณาจารย์ 

4) กําหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสาขาวิชาได้มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ทั้ง 2 ประเภท คือ  
 4.1) ประเภทความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story 
telling) (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550) 
โดยมีศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพการคล้องโคและศิษย์ปัจจุบันที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพการคล้องโคเข้ามาพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหารวมทั้งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้
โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการนําเรื่องที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพการคล้องโค 
และข้อจํากัด อุปสรรค ปัญหาที่อาจทําให้เกิดความล้มเหลวในการฝึกทักษะการคล้องโคเพื่อการ
แข่งขัน อาทิ ความไม่เข้าใจเรื่องกฎ กติกา การแข่งขัน มาเผยแพร่ในกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
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ทําให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืนและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มี
ระหว่างกันได้ 
 4.2) ประเภทความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit knowledge) สาขาวิชาได้มีการนํากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ที่ฝังอยู่ในคน คือ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 
(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550) ซึ่งนับเป็น
การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในแต่ละบุคคล อาทิ เทคนิคและทักษะการ
คล้องโคเพื่อการแข่งขัน จากศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ทักษะวิชาชีพคล้องโค และศิษย์ปัจจุบันที่เคย
เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์มากกว่าไปยัง
บุคลากรรุ่นใหม่หรือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยมีการสอนงานและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
จําเป็นต้องมีความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

5) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นําไปใช้งานประจําวันได้ โดยสาขาวิชาไม่เพียงแต่มี
การฝึกทักษะวิชาชีพการคล้องโคให้กับนักศึกษา แต่ยังมีการฝึกทักษะการฉีดยา การเจาะเลือด และ
การตีเบอร์เพื่อทําเครื่องหมายประจําตัวโค โดยนักศึกษาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  

6) มีการสร้างแรงจูงใจที่สนับสนุนการแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสาขาวิชาได้มี
การดําเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีส่วนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสาขาวิชา โดยจะมีการดําเนินการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันที่มีส่วนร่วมประสานงานของโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการคล้องโคในงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์
เก่าสัตวบาล (Cowboy Night) 
 จากกการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลารวม 6 ปี ที่ได้มีการใช้กระบวนการประกันคุณภาพเข้า
มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ อันเป็นผลทําให้อาจารย์ ศิษย์เก่า 
นักศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันหรือการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเนื่องจากมีหลักการทํางานที่ชัดเจน อนึ่งการในแต่ละปีของการเข้าร่วมแข่งขันได้มีสถาบัน/
องค์กรได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี  ทําให้สาขาสัตวศาสตร์ได้รับประสบการณ์การเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศและชนะเลิศในการ
แข่งขันคล้องโค และสะบัดแส้ระดับชาติ ในงานโคเนื้อเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน มาอย่างต่อเนื่อง  
เอกสารอา้งอิง 
ทํานอง ภูเกิดทรัพย์. 2551. แนวความคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน. 

แหล่งที่มา  (ออนไลน์) : http;//gotoknow.org/blog/matthu./3344443. [19 เมษายน 
2553]. 

นิรนาม ก. 2553. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture). แหล่งที่มา(ออนไลน์) : 
www.correct.go.gh/comnet1/pti/knowledgen. [19 เมษายน 2553]. 

นิรนาม ข. 2553. KM in Businese Learning by Doing with Knowledge Manegement. 
แหล่งที่มา (ออนไลน์) : http://kminbusiness.wordpress.com. [20 เมษายน 2553]. 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์. 2554. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวทิยาราชภัฎเพชรบุรี (Bachelor of Science Program in 
Animal Science) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ. 2550. การจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550. 
แหล่งที่มา (ออนไลน์) : 
http://km.th.ac.th/km_blog/images/stories/km/KM_Learning.pdf. [22 เมษายน 
2553]. 

Modtanoi. 2553. การบริหารแบบมีส่วนรว่ม. แหล่งทีม่า (ออนไลน์) : 
http;//gotoknow.org/blog/manthu/3344443. [20 เมษายน 2553]. 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีด ี
“แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กระบวนการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่พ่อครัวมือ 
อาชีพ” 

 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

3. บทสรุปผู้บริหาร 
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ตรงตามอัตลักษณ์ด้านอาหารได้นั้น ภารกิจที่สําคัญใน

การสร้างและพัฒนาบัณฑิต คือ ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับด้านอาหาร 
ควบคู่กับจัดทํากิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังที่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ได้
เข้าร่วมการประกวดพ่อครัวมืออาชีพระดับเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ต้ังแต่ปี 2554 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้การดําเนินงานไปสู่ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ทําให้ได้รับ
รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นปัจจัยหลักในการ
ดําเนินงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ซึ่งกระบวนการนี้ ก่อให้เกิด
การพัฒนาที่เลิศทางด้านอาหาร และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านอื่น ๆ 
ได้ 
 
4. ท่ีมาและความสําคัญ 

“มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวและอาหาร” เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี อีกทั้ง “องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ผู้นําด้านอาหารและสุขภาพ” เป็น
เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์เป็นหนึ่ง
ในสาขาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านมีการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความโดดเด่นทางด้านการเป็นผู้นําด้านอาหาร ทั้งอาหารท้องถิ่น และ
อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารนานาชาติ และอาหารฮาลาล ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
พัฒนาด้านอาหาร ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555จึงมีการวางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้นําด้านอาหาร และยังมีการส่งเสริมบัณฑิตสู่เส้นทางการเป็นเชฟมืออาชีพ 
โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร ที่มีการผสมผสานระหว่างรสชาติกับการตกแต่งให้
ดูทันสมัยและสวยงาม พร้อมทั้งคัดเลือกบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นําด้านอาหารเพื่อเข้าประกวดระดับ
นานาชาติ ซึ่งส่งผลทําให้บัณฑิตมีการฝึกทักษะและประสบการณ์ตรงด้านการประกอบอาหาร
นานาชาติ ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งผลงานด้านอาหาร ก่อให้เกิด
ทักษะด้านการประกอบอาหาร และมีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้บัณฑิตมีใจรัก
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ในอาชีพ รวมถึงคณาจารย์ได้รับองค์ความรู้ด้านอาหารเพิ่มขึ้น สามารถนําไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับ
การเรียนการสอนได้ 
 
5. กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการดําเนินงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาสู่
เส้นทางการเป็นเชฟมืออาชีพ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

5.1 การเตรียมการแข่งขัน 
5.1.1 ประกาศรับสมัครนักศึกษา : ไม่มีนักศึกษามาสมัคร  อาจารย์จึงคัดเลือกนักศึกษาที่

พอมีทักษะการทําอาหารมาฝึกซ้อมจํานวน 6 คน 
5.1.2 การฝึกซ้อม : ทําการฝึกซ้อมหลังจากเลิกเรียน  โดยจะซ้อมทําอาหารวันละเมนู  ใน

ครั้งนี้อาจารย์เป็นผู้คิดเมนูอาหารทั้งหมด ก่อนถึงวันแข่งขันประมาณ 1-2 วัน จะซ้อม
เหมือนจริงทุกประการ  คือ  ทําอาหาร 4 เมนูในเวลา 1.5 ช่ัวโมง  และอาจารย์จะ
เป็นผู้ชิมและให้ข้อเสนอแนะ 

5.2 การแข่งขัน 
5.2.1 นักศึกษา 3 ทีมเข้ารายงานตัว และจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 
5.2.2 ทําอาหารจํานวน 4 เมนู ภายในเวลา 1.5 ช่ัวโมง  กรรมการตัดสินจะดูทุกขั้นตอนใน

การทําอาหาร 
5.3 ผลการแข่งขันและปัญหาที่พบ  
5.3.1 ผลการแข่งขัน  คือ  ได้เหรียญทองแดงจาก 2 ทีม  ในประเภทอาหารไทยฟิวช่ัน 
5.3.2 นักศึกษามีความต่ืนเต้นและกดดัน เนื่องจากกรรมการพิจารณาในทุกขั้นตอนตั้งแต่

กระบวนการเตรียมถึงการเสิร์ฟ  และนักศึกษาไม่คุ้นกับเครื่องมือและอุปกรณ์ครัว
ระดับมืออาชีพ หรือที่ใช้กันในครัวโรงแรมระดับห้าดาว 

5.3.3 การถูกตัดคะแนนในส่วนของสุขลักษณะในการประกอบอาหาร  เช่น การไม่ใช้ช้อน
กลางในการชิมอาหาร  การจัดเก็บเศษวัตถุดิบขณะการทํา เป็นต้น  เนื่องจากความ
ต่ืนเต้นและเวลาในการทําอาหารที่จํากัด 

5.3.4 หาอุปกรณ์ไม่พบ  เนื่องจากจัดอุปกรณ์ทั้งหมดรวมในกล่องเดียวกัน 
5.3.5 ลืมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําเต้าฮวยฟรุตสลัด เนื่องจากไม่ได้ตรวจเช็คอีกครั้ง

หลังจากนําอุปกรณ์และวัตถุดิบทั้งหมดขึ้นรถแล้ว 
5.4 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
5.4.1 ควรให้นักศึกษาคุ้นชินกับการตรวจของกรรมการ เพื่อลดความต่ืนเต้นและกดดัน  

โดยการให้เชฟจากโรงแรมต่างๆ มาดูและให้ข้อเสนอแนะในการทําอาหาร 
5.4.2 ควรเน้นย้ําให้นักศึกษาให้ความสําคัญกับสุขลักษณะในการประกอบอาหารมากขึ้น 

และคาดว่าหากนักศึกษาไม่ต่ืนเต้น  นักศึกษาจะไม่เผลอลืมเรื่องสุขลักษณะในการ
ประกอบอาหาร 

5.4.3 ควรมีการจัดการเรื่องอุปกรณ์และวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาการหา
อุปกรณ์ไม่พบและลืมอุปกรณ์ 
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6. วิธีการ/กระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
จากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งแรก (พ.ศ.2554) อาจารย์และนักศึกษาพบข้อบกพร่องหลาย

ประการ  ดังนั้นจึงนําข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขปัญหามาปรับปรุงกระบวนการฝึกนักศึกษาเพื่อ
เข้าร่วมการประกวดในโครงการพ่อครัวมืออาชีพ ระดับเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2 ในปี
พ.ศ. 2555  ดังนี้ 

 6.1 การเตรียมการแข่งขัน (Plan) 
6.1.1 การรับสมัครนักศึกษา : นักศึกษาที่ไปแข่งขันครั้งที่ 1 มาสมัครจํานวน 2  คน 

อาจารย์จึงคัดเลือกนักศึกษาที่พอมีทักษะการทําอาหารมาฝึกซ้อมอีก 2 คน 
6.1.2 เมนูอาหาร : อาจารย์ให้นักศึกษาไปคิดเมนูอาหารด้วยตนเอง  และเลือกเป็นเมนู 

แข่งขัน 2 เมนู  พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะจากเชฟของโรงแรมในหัวหินในเรื่อง
เกี่ยวกับลกัษณะและแนวโน้มของอาหารที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

6.1.3 การฝึกซ้อม : ทําการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 แต่ไม่สามารถให้เชฟมาช่วยให้  
ข้อเสนอแนะขณะฝึกซ้อมได้ มีเพียงการให้ข้อเสนอแนะทางโทรศัพท์ 

6.1.4 การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ : เพื่อแก้ปัญหาจากการแข่งขันครั้งที่ 1 อาจารย์และ
นักศึกษาจึงจัดแยกวัตถุดิบและอุปกรณ์  พร้อมบรรจุลงกล่องของเมนูนั้นๆ  อีกทั้งที่
ซองใส่วัตถุดิบยังติดช่ือเมนูไว้ด้วย เพื่อความรวดเร็วในการหยิบใช้และป้องกันความ
ผิดพลาด  

6.1.5 การขนย้ายอุปกรณ์เพื่อเดินทางไปแข่งขัน : เพื่อไม่ให้ลืมวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังเช่น
ครั้งที่ 1 อาจารย์และนักศึกษาจึงช่วยกันตรวจเช็ควัตถุดิบและอุปกรณ์ทั้งหมดขณะ
นําขึ้นรถอีกครั้ง  นอกเหนือจากตรวจเช็คขณะจัดลงกล่องแล้ว 

  6.2 การแข่งขนั (Do)  ลักษณะการแข่งขันเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 
6.3 ผลการแข่งขันและปัญหาที่พบ (Check) 
6.3.1  ผลการแข่งขัน  คือ  ได้เหรียญทองแดงจาก 1 ทีม  ในประเภทอาหารไทยฟิวช่ัน 
6.3.1 การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆ แต่นักศึกษายังคงตื่นเต้นอยู่บ้าง 

6.4 การพัฒนาเพื่อเตรียมแข่งขันในครั้งต่อไป (Act) 
  6.4.1 นักศึกษาเสนอว่าจะไปฝึกประสบการณ์ในโรงแรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ในการประกอบอาหาร  และนาํประสบการณ์นั้นมาใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไป 
6.4.1 ควรมีการจัดแข่งขันทําอาหารเพื่อคัดเลือกตัวแทนมาประกวด เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี

ความสามารถและกระตุ้นความสนใจแก่นักศึกษาในสาขาวิชาคนอื่นๆ ด้วย 
6.4.2 ควรติดต่อและประสานงานกับเชฟล่วงหน้า  เพื่อให้เชฟสามารถมาให้ขอ้แนะนํา

นักศึกษาได้ 
ภายหลังจากแข่งขันในการครั้งที่ 2 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนาการฝึกซ้อมและการ

ดําเนินงาน  การเข้าร่วมประกวดพ่อครัวมืออาชีพ ระดับเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 ในพ.ศ. 
2556 ดังต่อไปนี้ 
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6.5  การเตรียมการแข่งขัน (Plan) 
6.5.1 จัดกิจกรรม “ส่งเสริมนักศึกษาสู่เส้นทางการเป็นเชฟมืออาชีพ” : มีนักศึกษาเข้าร่วม

แข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 84 คน  จากนั้นคัดเลอืกนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนแขง่ขัน 

6.5.2 เมนูอาหาร : นําเมนูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทฟิวช่ันไทย-ตะวันตกจาก
กิจกรรม“ส่งเสริมนักศึกษาสู่เส้นทางการเป็นเชฟมืออาชีพ”   ได้แก่ ซุปสอง
วัฒนธรรม  ปลาแซลมอนข้ามสายพันธ์ุ   มาใช้ในการแข่งขัน  และคิดเพิ่มเติมอีก 
2 เมน ู

6.5.3 การฝึกซ้อม : ทําการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 และมีเชพจากโรงแรมชีวาศรม หัว
หินและจากไรอ่งุ่นหัวหินฮิลล์ซึ่งเป็นศิษย์เก่า  มาใหค้ําแนะนําและดูแลขณะ
ฝึกซ้อม 

6.5.4 การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์  และการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อเดินทางไปแข่งขัน: ทํา
เช่นเดียวกับครั้งที่ 2 

 6.6 การแข่งขนั (Do)  ลักษณะการแข่งขันเช่นเดียวกับครั้งที่ 2 
6.6  ผลการแข่งขนัและปัญหาทีพ่บ (Check) 

6.6.1 ผลการแข่งขัน  คือ  ได้เหรียญทองแดงจาก 1 ทีม  ในประเภทอาหารไทยฟิวช่ัน 
6.6.2 การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆ 
6.6.3 นักศึกษายังขาดเทคนิคในการจัดเสิร์ฟ  เชน่  ซุปต้องเสิรฟ์ขณะร้อน  ดังนั้นต้องหา

วิธีทําให้ซุปร้อนอยู่ได้จนกระทั่งเสิร์ฟแม้จะทําเสร็จนานแล้ว 
6.6.4 อาหารบางเมนูมีความคิดสร้างสรรค์ดี  แต่รสชาติอาจไม่ถูกปากกับชาวต่างประเทศ  

เช่น  เมนูกระยาสารทชุบช็อกโกแลต    
6.7  การพัฒนาเพื่อเตรียมแข่งขันในครั้งต่อไป (Act) 

6.7.1 ควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อทําให้อาหารน่ารับประทานและคง
คุณภาพเช่นเดียวกับขณะทําอาหารเสร็จใหม่ๆ และเพิ่มรปูลักษณ์ของอาหารให้น่า
รับประทานยิ่งขึ้น 

6.7.2 ควรจัดกิจกรรมเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเช่นเดียวกับที่ทํามา
ในครั้งที่ 3  
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการกระบวนการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่พ่อครัวมืออาชีพ 
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การแข่งขันครัง้ที่ 1  การแข่งขันครัง้ที ่2  การแข่งขันครัง้ที่ 3  

การเตรียมแข่งขัน  
1. นักศึกษาที่แข่งขนัครั้งที่ 1 มา  
   สมัคร  และอาจารย์คัดเลือก 
   นักศึกษาเพิ่มเติม 
2. นักศึกษาคิดเมนอูาหารเอง 
3. เชฟแนะนําเรื่องอาหารที่กําลัง 
   ได้รับความนิยม  
4. จัดอุปกรณ์และวัตถุดิบแยกตาม 
   เมนู  
5. เช็คอุปกรณ์และวัตถุดิบก่อนไป  

การพัฒนาเพื่อเตรียมแข่งขันครั้ง
ต่อไป  
1. นักศึกษาจะไปฝึกประสบการณ์
ใน 
   โรงแรมต่างๆ เพื่อนํา
ประสบการณ์ 
   มาใช้ในการแข่งขันต่อไป   
2. ควรจัดแข่งขันทําอาหารเพื่อ 
   คัดเลือกตัวแทนเพื่อมาแข่งขัน

ผลการแข่งขัน  
เหรียญทองแดง 
ประเภทอาหารไทยฟิวชั่น 
ปัญหาที่พบ 
นักศึกษายังคงดื่นเตน้ 

การเตรียมแข่งขัน  
1. อาจารย์คัดเลือกนักศึกษา 
2. อาจารย์คิดเมนูอาหารให้และ 
    ฝึกซ้อม   

การเแข่งขัน  
ทําอาหาร 4 เมนูในเวลา 1.5 

ผลการแข่งขัน  
เหรียญทองแดง 
ประเภทอาหารไทยฟิวชั่น 
ปัญหาที่พบ 
2. นักศึกษาตื่นเต้น 
3. หาอุปกรณ์ไม่พบ 
4. นําวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการ  
   ทําอาหารมาไม่ครบ 

การพัฒนาเพื่อเตรียมแข่งขันครั้ง
ต่อไป  
1. หาเชฟจากโรงแรมมาดูแลและ 
   เสนอแนะขณะนักศึกษาฝึกซ้อม  
   เพื่อลดความต่ืนเต้น 
2. จัดอุปกรณ์และวัตถุดิบอย่าง
เป็น 
    ระบบ  
3  ตรวจเช็คอปกรณ์และวัตถดิบ

การเแข่งขัน (Do)   
ทําอาหาร 4 เมนูในเวลา 1.5 

การเตรียมแข่งขัน  
1. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมนักศึกษา
สู่ 
    เส้นทางการเป็นเชฟมืออาชีพ”  
    คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน 
    แข่งขัน 
2. เชฟจากโรงแรมชีวาศรมและไร่   
    องุ่นหัวหินฮิลล์ให้คําแนะนํา
ขณะ   
    ฝึกซ้อม 

การเแข่งขัน  
ทําอาหาร 4 เมนูในเวลา 1.5 

ผลการแข่งขัน  
เหรียญทองแดง 
ประเภทอาหาร ไทยฟิวชั่น 
ปัญหาที่พบ 
1. นักศึกษายังขาดเทคนิคในการ
จัด 
   เสิร์ฟ 
2. อาหารมีความคิดสร้างสรรค์ดี
แต่ 

การพัฒนาเพื่อเตรียมแข่งขันครั้ง
ต่อไป  
1. จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทน 
    เช่นเดียวกับคร้ังที่ 3 
2. ควรหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช่วย
ให้ 
   อาหารคงคุณภาพเช่นเดียวกับ
เมื่อ 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบสําคัญ 
จากวิธีการหรือกระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ  เกิดการดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบ ทําให้ได้ผลลัพธ์หรือผลกระทบสําคัญ ดังนี้ 
7.1.1 นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดอาหารระดับชาติ และนานาชาติ ทําให้สร้าง

ช่ือเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มหาวิทยาลัยได้เป็นที่
ยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านอาหาร 

7.1.2 นักศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 มีความสนใจเรียนมากขึ้น เนื่องจากการการประกวด
อาหารเป็นแรงกระตุ้นทําให้นักศึกษามีการแข่งขันกันภายในชั้นเรียน และนักศึกษา
มีความภาคภูมิใจในได้รับรางวัลในการประกวด จึงทําให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น 

7.1.3 นักศึกษามีการกระตือรือร้นในการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น นอกเหนือจากที่
คณาจารย์ภายในสาขาวิชาสอนในห้องเรียน 

7.1.4 สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกศิษย์กับคณาจารย์ภายในสาขาวิชา และระหว่างศิษย์เก่า
กับนักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่ากับคณาจารย์ 

 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

8.1 ปัญหาและอุปสรรค 
8.1.1 นักศึกษาตื่นเต้น และเกิดอาการกดดันจากคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการ

ตรวจและให้คะแนนอย่างละเอียด 
8.1.2 นักศึกษายังขาดทักษะและสุขอนามัยในการประกอบอาหารที่เป็นมืออาชีพ ศิลปะ

การตกแต่งอาหารที่ทันสมัย  และเทคนิคในการจัดเตรียมอาหารพร้อมเสิร์ฟ 
8.1.3 ขาดการวางแผนที่ดีก่อนการแข่งขัน เช่น การจัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ การรักษา

วัตถุดิบ เป็นต้น 
8.1.4 ขาดภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสมกับอาหาร และทันสมัย 

8.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
8.2.1 จัดกิจกรรมอบรมทักษะการประกอบอาหาร และทักษะอื่นๆ ให้กับนักศึกษา 
8.2.2 จัดกิจกรรมการประกวดระดับคณะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน

อาหารมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือนํานักศึกษาไปประกวดของหน่วยงาน
ภายนอก 

8.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน และดําเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
8.2.4 ต้ังงบประมาณในสร้างผู้นําด้านอาหารเพิ่มเติม 

8.3 แนวทางแก้ไขปัญหา 
8.3.1 จัดกิจกรรมอบรมทักษะการประกอบอาหาร และทักษะอื่นๆ ให้กับนักศึกษา 
8.3.2 จัดกิจกรรมการประกวดระดับคณะ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน

อาหารมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน หรือนํานักศึกษาไปประกวดของหน่วยงาน
ภายนอก 

8.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน และดําเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
8.3.4 ต้ังงบประมาณในสร้างผู้นําด้านอาหารเพิ่มเติม 
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8.3.5 จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน และดําเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
8.3.6 ต้ังงบประมาณในสร้างผู้นําด้านอาหารเพิ่มเติม 

 
9. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

ในการดําเนินการกิจกรรมทําให้เกิดความสําเร็จมากมาย และสามารถสร้างประโยชน์หลายด้าน 
ซึ่งมีปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จ ดังนี้ 

9.1 มหาวิทยาลัยและคณะ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้าน เช่น งบประมาณ เป็นต้น 
9.2 นักศึกษามีความพร้อม และใจรักในด้านการประกอบอาหาร หรือในวิชาชีพของตน 
9.3 คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ กําหนดวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

รวมทั้งด้านเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
9.4 ศิษย์เก่าให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ 
9.5 ผู้ปกครองของนักศึกษาให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมืออนุญาตนักศึกษาให้เข้าร่วม

กิจกรรม 
 

10. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการดําเนินงานได้ดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาสู่

เส้นทางการเป็นเชฟมืออาชีพ ต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยการนํานักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และ
ได้ประสบการณ์ตรงในการประกอบการอาหารหรือการประกวด แม้กระทั่งได้องค์ความรู้จากศิษย์เก่า 
เป็นปัจจัยทําให้นักศึกษามีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการประกอบวิชาชีพ
ของตน ซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไป 
 

******************** 
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คณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เป็นกลุ่มวิจัยที่ดําเนินกิจกรรมพัฒนาระเบียงความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
เทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุน โดยเริ่มเข้าร่วมแข่งขันต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีการเข้าร่วมการ
แข่งขันเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนปัญญา ทั่วประเทศ เพื่อฝึกประสบการณ์  
และทักษะให้กับคณาจารย์และนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับคณาจารย์และนักศึกษา
ในด้านการสนับสนุนกิจกรรม และประสบการณ์ในส่วนของสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
และเป็นตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพของ สมศ. กพร.  โดยปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จ ทีมงานได้นํา
การดําเนินงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของกลุ่ม สาขาวิชาจึงได้นําหลักการตามพื้นฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการ
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานประกอบด้วย การวางแผน –ปฏิบัติ–ตรวจสอบ–
ปรับปรุงการดําเนินงานการดําเนินกิจกรรม P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
หมุนเวียนเรื่อยๆ ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีลําดับขั้นตอน ทํา
ให้ประสบความสําเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้โดยคณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญา 
ระดับประเทศ ตลอดจนนักศึกษาได้มีประสบการณ์และได้สร้างผลงานอีกมากมาย  จึงส่งผลให้
นักศึกษาในทีม ซึ่งเป็นกําลังสําคัญ  ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี และสามารถเผยแพร่เผยชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อสาธารณชน 

 
คําสําคัญ: วงจรคุณภาพ P-D-C-A, นวัตกรรมเทคโนโลยี, เครื่องบินปีกหมุน 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง : การดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ของกลุ่มวิจัยนวัตกรรม  
             เทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุน 
หน่วยงานทีน่าํเสนอ : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์   
                           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 

บทคัดย่อ/ Abstract 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

33 

ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

 

3. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี 
  “การดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ของกลุ่มวิจัยนวัตกรรม  

  เทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุน” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
วันชัย ซันประสิทธ์ิ, บัวพรรณ คําเฉลา และ วชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   38 หมู่ 8 ตําบลนาวุ้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000 
(E-mail: wanchai45@hotmail.com,buaphan.k1128@gmail.com, 
sidi_icey@hotmail.com) 
 

3. ท่ีมาและความสําคญั 
 ตามที่การดําเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง โดยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ สืบสาน  มีการ
ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม และวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้
เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และ เผยแพร่สู่สากล และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ โดยมีคณะกรรมการหรือสํานักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เริ่มมาจากภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศที่มีแนวโน้มการพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให้ความ
ต้องการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงพัฒนาภาคหัตถศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จึงจัดทําแผนโครงการขยายการจัดต้ังคณะ
อุตสาหกรรมศึกษาเสนอต่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีพิจารณาต่อมาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ในส่วนของกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดการศึกษา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครูให้ทําการจัดต้ัง
คณะอุตสาหกรรมศึกษาและให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
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เห็นชอบให้จัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2538 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นการภายในซึ่งแยกการ
บริหารมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตําแหน่งรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นคณะที่ 6 ของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ในพ.ศ. 2542 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้รับแจ้งเมื่อมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทํา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอน
พิเศษ 79 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะลําดับที่ 6 ของ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และได้รับการแบ่งส่วนราชการถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดเป็นวันสถาปนาของคณะ 
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาหนึ่งในคณะฯ ปัจจุบันเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) ผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อย่างพอเพียงที่จะสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดคุณค่ากับบัณฑิตและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้น
บัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระได้  เพื่อมุ่งเน้นบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สามารถปรับตัวและติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้ เพื่อมุ่งเน้นบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ เจตคติที่ดีต่อสาขาอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยทางสาขาวิชาได้ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จึงได้ดําเนินกิจกรรมพัฒนาระเบียงความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุนต้ังแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีการเข้าร่วมการ
แข่งขันเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญา ระดับประเทศ เพื่อฝึก
ประสบการณ์  และทักษะให้กับคณาจารย์และนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับ
คณาจารย์และนักศึกษาในด้านการสนับสนุนกิจกรรม และประสบการณ์ในส่วนของสาขาวิชาที่เป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และเป็นตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทาง
สาขาวิชาได้มีการดําเนินการสู่ความสําเร็จตามพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งคณาจารย์ตลอดจนนักศึกษาในสาขาวิชา ต้องร่วมกันปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง 
 
4. กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต 

จากการดําเนินการที่ผ่านมาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มีการจัด
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันคิด ช่วยกันทําการประดิษฐ์ผลงานด้าน
นวัตกรรม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นชุมชนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้เริ่มจัดต้ังกลุ่มวิจัยขึ้น
โดยมีนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องบินบังคับ
วิทยุ และได้สนใจเข้าร่วมประกวดและเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึก
ปีกหมุนประลองปัญญา เพื่อฝึกประสบการณ์  และทักษะให้กับคณาจารย์และนักศึกษา 

 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

35 

5. วิธีการ/กระบวนการที่ดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
จากการดําเนินงานของกลุ่มเพชรจ้าวเวหา ในช่วงที่มีการเริ่มจัดต้ังทางกลุ่มประสบปัญหา

ต่างๆในการดําเนินงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของกลุ่ม สาขาวิชาจึงได้นําหลักการตามพื้นฐานในการ
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A เป็นกิจกรรมพื้นฐาน
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน – ปฏิบัติ – 
ตรวจสอบ – ปรับปรุงการดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรม P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่าง
ต่อเนื่องหมุนเวียนเรื่อยๆ ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีลําดับ
ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 

Plan (P) การวางแผนร่วมกัน โดยในทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มร่วม
วางแผนร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่องค์การวางไว้ซึ่งการเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะการดําเนินงานและการวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่
เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

Do (D) การร่วมมือการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ
คณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา และนักศึกษา จําเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของ สภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจําที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจ
ใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรือ งานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจํานวน
มากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ก่อนที่จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต้องดําเนินการไปตามแผน วิธีการ 
และขั้นตอน ที่ได้กําหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้
ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

Check (C) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญ เนื่องจากในการดําเนินงานใด ๆ 
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึงเป็น
สิ่งสําคัญที่ต้องกระทําควบคู่ไปกับการดําเนินงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ของการดําเนินงานต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้อง
ตรวจสอบด้วย ว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพของงาน โดยที่ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหาเมื่อได้มีการ
วางแผนงานตลอดจนปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางแผนกันไว้ ก็จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
แม่นยําทั้งในการฝึกซ้อมและในขณะแข่งขันก็ตาม เพื่อให้ลดความผิดพลาดให้มากที่สุด 

Act (A) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทําการตรวจสอบแล้วการ
ปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํารอยเดิม โดยหลังจากการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีการแข่งขันต่างๆ ทาง
ทีมงานไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใน
การแข่งขันและวางแผนเพื่อปรับแก้ในจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ของทีมงาน กล่าวคือการปรับปรุงอาจนําไปสู่
การกําหนดมาตรฐานของวิธีการ ทํางานที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบ
ใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ  ์และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วย 
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6. ผลลัพธ์หรอืผลกระทบสาํคัญ 
จากการที่ทีมงานเพชรจ้าวเวหาได้นําหลักการตามพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – 
ปรับปรุงการดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรม P-D-C-A อย่างเป็นระบบทําให้ทีมงานนั้นเกิด
ความสําเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้โดยคณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันการแข่งขันเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญา ระดับ 
ประเทศ โดยได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. รายการหนูน้อยจ้าวเวหา :ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ         
สยามมกุฎราชกุมาร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬากลาง พ้ืนที่
ควบคุมในพระองค์ 904 ถนนราชวิถี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 
“ศึกปีกหมุนประลองปัญญา”  (Quad rotor) รางวัลชนะเลิศรายการ “ ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” 
(Hilicopter) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 

 

                                            

รูปที่ 1 ทีมเพชรจ้าวเวหาได้รับรางวัลจากรายการหนูน้อยจ้าวเวหา 

2. ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศ (แชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2556) การแข่งขันหุ่นยนต์
บิน  ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2556 ภายใต้ช่ือ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”         
(Thai Aerial Mission Engineering) หรือ TAMECH เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศ ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 

    

รูปที่ 2 ทีมเพชรจ้าวเวหาได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2556 การแข่งขันหุ่นยนต์บินชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจําปี 2556 ภายใต้ชื่อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” 
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3. การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิดใบพัด 4 ชุด สนามที่ 7 รอบชิงถ้วย
พระราชทาน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 8-9 
มิถุนายน 2556 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบิน
จําลองและวิทยุบังคับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานีโทรทัศน์ Thai 
PBS รางวัล:  รางวัลออกแบบสัมภาระดีเด่น 

 

 

 

 

   

รูปที่ 3 ทีมเพชรจ้าวเวหาได้รับรางวัลจากรายการ เครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิดใบพัด 4 ชุด สนามที่ 7 รอบ
ชิงถ้วยพระราชทาน ณ อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และผลจากการที่คณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา ประสบความสําเร็จในด้านการแข่งขันได้รับ
รางวัลเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญา  โดยได้รับรางวัลต่างๆ
มากมายทําให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และได้สร้างผลงานอีกจึงส่งผลให้นักศึกษาในทีม ซึ่งเป็น
กําลังสําคัญของทีมคือ นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 ” (Quality Youths 
Scholarship of The Year 2013)  ทุนละ 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงการ
บรรจุช่ือเข้าสู่ทําเนียบเกียรติยศ “ทําเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013”เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นเยาวชนตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตัวเองและการ
ทําผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ทางมูลนิธิ มสวท. ได้จัดพิธีมอบทุนดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 โดย ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทีฆ
พุฒิ ประธานมูลนิธิ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา 

   

รูปที่ 4 นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 ” (Quality Youths Scholarship of The Year 2013) 
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นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบ หรือ SIA 2013 (Samart Innovation Award (SIA)) ช่ือผลงาน “Super Quadrotor” 
อากาศยานไร้คนขับซึ่งเป็นนวัตกรรม ชุดระบบขากล้องที่ลดการสั่นไหว การเอียง ที่มีประสิทธิภาพสูง 
ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้านถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอทางอากาศ หรือนํามาประยุกต์ใช้กับด้าน
การเกษตรที่มีราคาถูกกว่าการนําเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท และเงินทุน
เถ้าแก่น้อยอีก 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท โลห์รางวัล พร้อมได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการไปเปิดประสบการณ์ดูงานแสดงนวัตกรรม Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556 ที่ประเทศเกาหลี อีกด้วย 

  

  

  

รูปที่ 5 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ หรือ SIA 2013 
(Samart Innovation Award (SIA)) 
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รูปที่ 6 นักศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเปิดประสบการณ์ดูงานแสดงนวัตกรรม Seoul International 

Invention Fair (SIIF) 2013 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556 ท่ีประเทศเกาหล ี

7. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
จากการที่คณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้

ดําเนินกิจกรรมพัฒนาระเบียงความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุน ซึ่งจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการฝึกและการแข่งขัน  แต่ในภาวะปัจจุบันงบประมาณในการฝึก  ค่อนข้าง
สูง  เนื่องจากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  อีกทั้ง 
ต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนํามาประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขันในแต่ละสนาม  โดยแนวทางการแก้ไข ซึ่งในปัจจุบันทางคณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหาได้เป็นที่
รู้จักในวงการการแข่งขันเครื่องบินปีกหมุนในระดับประเทศ ซึ่งทางกลุ่มก็จะมีแนวทางในการหา
ผู้สนับสนุนในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

 
8. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
  ในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของคณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหาจากการแข่งขันนวัตกรรมเทคโนโลยี
เครื่องบินปีกหมุนในระดับประเทศ ซึ่งเกิดผลสําเร็จมากมาย และสามารถสร้างประโยชน์ในหลายๆ 
ด้านแก่สาขาวิชาเป็นอย่างมาก เช่นคณาจารย์และนักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการ (ด้านทฤษฎี / 
ปฏิบัติ) เพิ่มมากขึ้น รู้จักวางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกันได้ดี เผยแพร่ช่ือเสียง
สาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี โดยทั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มเพชรจ้าวเวหา ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา อีกทั้งได้นําหลักการตามพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินการ
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ตามวงจรคุณภาพ       P-D-C-A เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ดําเนินงาน ทําให้คณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหาดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 
 
9. บทเรยีนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

จากการดําเนินการที่ผ่านมา คณะทํางานทีมเพชรจ้าวเวหา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ดําเนินกิจกรรมพัฒนาระเบียงความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องบินปีก
หมุนต้ังแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีการเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึก
ปีกหมุนประลองปัญญา ระดับประเทศ เพื่อฝึกประสบการณ์ และทักษะให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
ซึ่งสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสาขาวิชาก็สามารถที่จะนํา
ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ตลอดจนนักศึกษาของกลุ่มก็จะสามารถนําประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
10 . เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรบันักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557 ) 
2. เว็บไซต์ http://www.tamech.com 
3. เว็บไซต์ http://www.it.pbru.ac.th 
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          วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (ปริญญาร่วม 2 
สถาบัน) โดยมีความร่วมมือกับสถาบันวาแตล ประเทศ
ฝรั่งเศส นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวไม่
เพียงแต่มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่
ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้านการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโรงแรมทุกด้าน    ในการ
ฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศฝรั่งเศสของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ี
ผ่านมานั้น พบว่า มีนักศึกษาบางส่วนมีปัญหาในการใช้
ภาษาฝรั่งเศสและทําให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารกบัชาว
ฝรั่งเศสในแหล่งฝึกงาน ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์ ท่ี
เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะเดินทางไป
ฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส วิทยาลัยนานาชาติ จึงมี
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส
ของนักศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นและจัดทําแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสรูปแบบ
ต่าง ๆ และรวบรวมแนวข้อสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศสเน้นภาษาที่จําเป็นในด้านการโรงแรมและ
การบริการ 

2. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและสภาพปัญหา 
3. คัดเลือกองคค์วามรู้ท่ีจําเป็นด้านภาษาภาษา

ฝรั่งเศสในดา้นการโรงแรมและการบริการ 
4. ออกแบบการเรียนรู้และการฝกึทักษะ 
5. จัดการเรียนรู้และฝึกทักษะ 
6. ประเมินผลการเรียนรู้/ทักษะ 
7. วิเคราะห์ผลประเมินเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป 

 

           Silpakorn University International College 
has delivered Bachelor of Business Administration 
in Hotel Management in cooperation with Vatel 
Business School, France since 2003. The 
curriculum aims not only to equip students with 
academic knowledge, but also all practical skills 
related to the hotel industry. In the past, some 
students had difficulty in communication in 
French during their internship in France. Therefore, 
in order to give an opportunity to discuss on 
problems and obstacles on the French teaching 
and to better prepare students for the internship 
in France, SUIC has initiated the knowledge 
management on Best Practice of Improvement of 
French Proficiency. The process of KM can be 
summarized as follow: 
1. Study on the French proficiency improvement 
guidelines and the French proficiency tests which 
focus on the specific objective from different 
sources 
2.  Analyze the learners’ capacity and problems  
3. Select the contents which are appropriate to 
students in Hotel Management 
4.  Design learning methods and skill practices 
5.  Implementation 
6.  Learning evaluation 
7. Analyze the results in order to further improve 
students’ French proficiency  
 

 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส 
Title : Best Practice of Improvement of French Proficiency 
หน่วยงานที่นําเสนอ   : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ / Abstract 

คําสําคัญ การจัดการความรู้, ทักษะภาษาฝรั่งเศส
, การฝึกปฏิบัติงาน 

Keywords : knowledge management, 
French proficiency, internship 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี
“แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส 

            (Best Practice of Improvement of French Proficiency)” 
 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน  

อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ 
     ตําแหน่ง อาจารย์ประจําสาขาการจัดการโรงแรม  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       Email : chanpiwat@hotmail.fr      โทรศัพท์ 02-880-8361  
 
3. บทสรุปผูบ้รหิาร 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (ปริญญาร่วม 2
สถาบัน) โดยมีความร่วมมือกับสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส นับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2548 หลักสูตร
ดังกล่าวไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโรงแรมที่ครอบคลุมทุกด้านโดยมีการฝึกภาคปฏิบัติใน
สถานปฏิบัติการและในโรงแรมทั้งในและต่างประเทศซึ่งสถาบันวาแตล ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ   
เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่โรงแรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเวลา  3 
เดือน  ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาบางส่วนมีปัญหาในการใช้ภาษาฝร่ังเศสและทําให้เกิดอุปสรรคในการ
สื่อสารกับชาวฝรั่งเศสในแหล่งฝึกงาน ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส วิทยาลัยนานาชาติ จึงมีความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นและจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
ดังกล่าว โดยมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาและมีส่วนให้การฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. แนวปฏิบตัิท่ีด ี

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
โรงแรม จํานวน 5 คน ผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4  และผู้ช่วยผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีขั้นตอนในการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสรูปแบบต่าง ๆ และรวบรวมแนวข้อสอบวัด
ระดับภาษาฝรั่งเศสเน้นภาษาที่จําเป็นในด้านการโรงแรมและการบริการ 

2. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและสภาพปัญหา 
- รวบรวมปัญหาจากการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
- รวบรวมสถิติผลการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาและการเข้าเรียน 
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3. คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นด้านภาษาภาษาฝรั่งเศสในด้านการโรงแรมและการบริการ 

- องค์ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
1) ระดับพ้ืนฐาน 
2) ระดับการนําไปประยุกต์ใช้ 
 

4. ออกแบบการเรียนรู้และการฝึกทักษะ 
- กําหนดเนื้อหาของแต่ละรายวิชา French I, French II และ French III รวมถึง

เนื้อหาของรายวิชาที่จัดเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสในชั้นปีที่ 1 (French Preparation 
Course) และการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน (French 
Intensive Course) 

- กําหนดแบบฝึกหัดที่เน้นทักษะการฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ  
- กําหนดการฝึกการใช้ภาษากับเชฟและลูกค้าชาวฝร่ังเศสที่สถานปฏิบัติการวาแตล 

ประเทศไทย 
 

5. จัดการเรียนรู้และฝึกทักษะ 
ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดและกําหนดกฏเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสําหรับการฝึก

ปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 

6. ประเมินผลการเรียนรู้/ทักษะ ดังนี้ 
- การทดสอบหลังเรียน 
- ประเมินจากการสอบในรายวิชาต่างๆ 
- ประเมินจากข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 

 
7. วิเคราะห์ผลประเมินเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป 

จากขั้นตอนดังกล่าว สามารถสรุปออกมาเป็นผังการดําเนินการได้ ดังนี้  
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5.  ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสรา้งคุณค่า 
จากแนวปฏิบัติดังกล่าว ผลที่ได้คือ ทางคณาจารย์ได้มีโอกาสทบทวน ปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอน และจัดทําข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถทางภาษาก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปฝึก
ปฏิบัติงาน 
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6.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
สิ่งที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ได้แก่ ความร่วมมือของคณะวิชา ผู้สอนวิชา

ภาษาฝรั่งเศสและสถาบันร่วมที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานตรงกันและสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกัน รวมท้ัง แหล่งฝึกงานที่ให้ความคิดเห็น รายงานผล เพื่อให้ผู้สอนได้นํามา
ประเมินผลและนํามาปรับปรุงต่อไป 

 
7.  ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

เนื่องจากยังไม่มีการใช้แนวปฏิบัตินี้ในบางขั้นตอน (การวัดผลทักษะภาษาฝรั่งเศสด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน) ผู้จัดทําคาดว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดจากรูปแบบการสอนของวิทยาลัยนานาชาติที่
แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ดังนั้น จึงมีบางกลุ่มได้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสก่อนกลุ่มอ่ืนๆ และเกิดการทิ้ง
ช่วงระหว่างหลังเรียนภาษาฝรั่งเศสกับการวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐาน ดังนั้น ทางวิทยาลัยนานาชาติ 
จึงคิดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถฝึกทักษะได้เอง อาทิ บทเรียนออนไลน์ การแจก
ซีดีประกอบตําราเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนด้วยตนเองเมื่อมีเวลาว่าง 

 
 
 

******************** 
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          คณะศึกษาศาสตร์ ใ ห้ความสําคัญกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นภารกิจ
ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ง า น วิ จั ย 
คณะกรรมการการจัดการความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ท่ีจะนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ใน
คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีการจัดการดําเนินงานตาม
แผนการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียน
การสอนเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับคณาจารย์ ซ่ึงกําหนดประเด็นหลักเพื่อ
พัฒนาการสอนอย่างรอบด้านได้แก่ 1) การออกแบบ
การสอนเชิงสร้างสรรค์  2) กิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงสร้างสรรค์ 3) นวัตกรรมการเรียนการสอนเชิง
สร้างสรรค์และ  4) การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนเชิงสร้างสรรค์ 
          จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้มีผลงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการนําไปในการ
เขียน มคอ.3 จํานวน 22 รายวิชา และมีการบริการ
วิชาการเกิดขึ้น จํานวน 9 โครงการ รวมท้ังมีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 7 
โครงการ  
 
 
 

           The Faculty of Education pays 
constantly an importance to a teaching and 
learning development focusing on teaching 
and learning tasks and researches. The aim 
of the knowledge management committees 
and a center for teaching and learning 
excellence, the Faculty of Education, is to 
use a knowledge management as a tool to 
increase proficiency and a competency in 
teaching and learning with the quality 
continuously. Especially it is used to 
conduct knowledge and experience sharing 
atmosphere in a creative teaching and 
learning development between teachers in 
the Faculty of Education. The procedures of 
a plan on promoting a creative teaching and 
learning excellence which shares the 
knowledge to teachers are divided into four 
main topics for teaching development: 1) a 
creative teaching design 2) creative teaching 
and learning activities 3) a creative teaching 
and learning innovation and 4) creative 
teaching and learning measurement and 
evaluation.  
          The project leads to teaching and 
learning works which are able to integrate in 
writing TQF 3 in a total of 22 course(s), 
academic services in a total of 9 project(s) 
and integrating teaching and learning and 
researches in a total of 7 project(s).  
 

ชื่อเรื่อง : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน 
เชิงสร้างสรรค์ 

Title : A project of knowledge sharing on promoting a creative teaching and learning 
excellence 

หน่วยงานที่นําเสนอ   :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ / Abstract 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี     
  “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจดัการเรียนการสอน 

เชิงสร้างสรรค์” 

 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน    
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
  
3. บทสรุปผูบ้ริหาร 

คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย คณะกรรมการการจัดการความรู้และศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะนําการจัดการความรู้มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ จึงมีการ
ดําเนินงานกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ตามแผนการจัดการความรู้ประจําปี 
2557 ของคณะศึกษาศาสตร์ ขอบเขต KM2 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการ
สอนเชิงสร้างสรรค์ คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียด
กิจกรรมตามหลักการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์  

คณะกรรมการการจัดการความรู้มีการประเมินผลการนําผลการจัดการความรู้ไปใช้กับ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ภาพรวมการนําไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้
ร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นถึงลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาและ ปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย  ให้
ข้อแนะนํากับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกได้ ได้เห็นแนวทางต่างๆ ผ่านการ
สรุปจากวิทยากรที่มาบรรยาย  มีความต้องการให้มีวิทยากรภายนอกมาให้แนวทางก่อนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาในการแบ่งปันองค์ความรู้พบว่าช่องทางการสื่อสารด้านการใช้เครื่องมือ
สื่อสารด้านอินเทอร์เน็ตสําหรับคณาจารย์ซึ่งคณาจารย์มีความประสงค์ในการรับทราบข้อมูล แต่ใน
การแบ่งปันองค์ความรู้คณาจารย์พึงพอใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะที่พบปะกันในเวลาที่
สะดวกมากกว่าจึงมีข้อเสนอแนะให้จัดรูปแบบการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในลักษณะที่ไม่
เป็นทางการ การเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันในช่วงเวลาหลังจากการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้ทําให้กรรมการ
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จัดการความรู้ได้มีการปรับปุรงและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คณาจารย์ในปี 2557  
 

4. แนวปฏบิตัิท่ีด ี
1) กําหนดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์จํานวน 4 

คุณลักษณะได้แก่ การออกแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ และการวัดและประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางการจัดกิจกรรม 
โครงการศูนยค์วามเป็นเลศิด้านการเรียนการสอน (Center for Teaching and Learning 

Excellence) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 
 

ระยะเวลา ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

/ วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4 มี.ค. 56  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
เพื่อการศึกษาสําหรับบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

อาจารย์ ดร. 
เอกนฤน 
บางท่าไม้ 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน 

29 ก.ค. 56 
การใช้ YouTube สําหรับการเรียนการสอน 
ของคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

21 ส.ค. 56 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ
สร้างสื่อเพื่อนําเสนอ สําหรับบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

อาจารย์ ดร.น้ํามนต์ 
เรืองฤทธิ์ 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29 ต.ค. 56 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค”์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มณฑนา 

วัฒนถนอม 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

พ.ย. 56 
อบรมแบบ  
e-Learning 

โครงการบูรณาการ ICT สู่ความเป็นเลิศการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ ดร.น้ํามนต์ 
เรืองฤทธิ์ 

อาจารย์จาก 
มหาวิทยาลัย 
4 แห่ง ได้แก่ 
ม.ศิลปากร 

ม.ราชภัฏนครปฐม ม.
ราชภัฏเพชรบุรี 

ม.ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

12 พ.ย. 56 
เวลา 15.00 – 

16.30 น. 

โครงการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ใน
การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ 

และงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.คีรีบูน 
จงวุฒิเวศย์, 

อาจารย์พรรณภัทร 
ปลั่งศรีเจริญสุข 

อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์
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2) คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ดําเนินการสรุปผลการจัดการความรู้ที่บูรณาการ
ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การออกแบบการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน นวัตกรรมการเรียนการสอนและ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยสรุปเป็น
เอกสารเผยแพร่บนเว็บคณะศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th ในหัวข้อการจัดการความรู้ 

3) มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้คณาจารย์ได้เข้าถึงในลักษณะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะ และเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยมีทั้ง
ในรูปแบบเอกสารและพัฒนาเป็นระบบ e-Training สําหรับผู้ที่ประสงค์จะสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่าน
ระบบ IPTV ซึ่งเป็นโครงการที่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้บริการวิชาการร่วมกับโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้า
ไปศึกษาแนวทางการปฏิบัติรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

4) คณะดําเนินการจัดการความรู้ได้เปิดเว็บบล็อกสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้คณาจารย์
ไ ด้ เ ข้ า ไ ป ใ ช้ เ ว็ บ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ไ ด้ อ ย่ า ง อิ ส ร ะ 
http://educsu.wordpress.com โดยมีผู้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้
มุ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้อย่างเป็นทางการ คณาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่างทางอื่น 
ๆ เช่น http://facebook.com/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการ
แสดงความคิดเห็นแบบในลักษณะของการพูดคุย (Chat) มากกว่าการแสดงความคิดเห็นลงในเว็บ
บล็อก ผลการจัดการความรู้ดังกล่าวทําให้มีผลงานด้านจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการนําไป
เขียน มคอ.3 ได้ถึง 22 รายวิชา และมีการบริการวิชาการเกิดขึ้น จํานวน 9 โครงการ และมีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 7 โครงการ ในปี พ.ศ. 2556 

 
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่า 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มีการประเมินผลการนําผลการจัดการความรู้ไปใช้กับ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า ภาพรวมการนําไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก  ซึ่งผู้
ร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นถึงลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาและ ปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย  ให้
ข้อแนะนํากับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกได้ ได้เห็นแนวทางต่างๆ ผ่านการ
สรุปจากวิทยากรที่มาบรรยาย  มีความต้องการให้มีวิทยากรภายนอกมาให้แนวทางก่อนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาในการแบ่งปันองค์ความรู้พบว่าช่องทางการสื่อสารด้านการใช้เครื่องมือ
สื่อสารด้านอินเทอร์เน็ตสําหรับคณาจารย์ซึ่งคณาจารย์มีความประสงค์ในการรับทราบข้อมูล แต่ใน
การแบ่งปันองค์ความรู้คณาจารย์พึงพอใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะที่พบปะกันในเวลาที่
สะดวกมากกว่าจึงข้อเสนอแนะให้มีการจัดรูปแบบการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในลักษณะที่
ไม่เป็นทางการการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือแม้แต่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันในช่วงเวลาหลังจากการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้
ทําให้กรรมการจัดการความรู้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในปี 2557  
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6. ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนจัดต้ังขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ โดยมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มีคณะกรรมการงานอย่างเป็นระบบ มีเว็บไซต์ที่
เผยแพร่ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน มีระบบการเรียนในลักษณะ  e-Training และ e-Learning 
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจํากัด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรในคณะทั้งในส่วนของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ตลอดจน
บุคคลภายนอก การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน มีการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการดําเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างต่อเนื่อง  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการ
จัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 

3.75 0.78 มาก 

2. เนื้อหาในเอกสารแนวทางการจัดการความรู้สําหรับการเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค ์

4.22 0.83 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อเอกสารแนวทางการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการ
จัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 

4.44 0.53 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงเอกสารแนวแนวทางการเสริมสร้างความ
เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ (เว็บไซต์ คณะ
ศึกษาศาสตร์) 

4.22 0.44 มาก 

5. ความพึงพอใจต่อการแบ่งปันความรู้ 4.44 0.53 มาก 
6. ความรู้ท่ีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการการเสริมสร้างความเป็น

เลิศด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ ท่ีสามารถระบุลงใน 
มอค.3 

4.22 0.44 มาก 

7. ความรู้ท่ีได้สามารถนําไปปรับปรุงขยายผลสู่การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

4.44 0.53 มาก 

8. ความรู้ท่ีได้สามารถนําไปขยายผลกับผู้ร่วมวิชาชีพ 4.44 0.53 มาก 
9. ความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้โดยภาพรวม 4.77 0.50 มาก 

 

 
7. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 
 คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศได้มีการประชุมเพื่อสรุปงานต่าง ๆ โดยมีความ
มุ่งหวังให้การพัฒนาอาจารย์ที่เน้นการพัฒนางานโดยใช้ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเป็น
นานาชาติมากย่ิงขึ้นโดยจะกําหนดไว้ในแผนการพัฒนาอาจารย์ในปีต่อไป 
 
 

******************** 
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         การจัดการจัดการเรียนการสอน และการผลิต
บัณฑิตของสถาบันการศึกษาในปัจจุบันอยู่ภายใต้การ
จับตา และความคาดหวังของสังคม ในฐานะของ
หน่วยงานสําคัญที่จะทําให้ทิศทางของสังคมเดินไปสู่
อนาคตเช่นไร ย่ังยืนหรือไม่ บนพื้นฐานของปัญหาที่
ซับซ้อนและแหลมคมนับเท่าทวีคูณ ตลอดจนภาวะคับ
ขันเรื่องความไม่สมดุลของทรัพยากรด้านต่างๆ ท่ีมีลด
น้อยถอยลงตรงกันข้ามกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
เป็นเท่าทวีคูณ การจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพจึง
เป็นความสําคัญ และต้องสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน 
และความรับผิดชอบ  (accountability)  ใ ห้สั งคม
ตรวจสอบผลการดําเนินการได้อย่างโปร่งใส การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเกณฑ์ท่ีออกมาเพื่อทํา
การรับรองการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ ซ่ึงทั้งนี้มี
ความคาดหวังใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) คุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองและพลโลก, 
(2) แนวทางการจัดการศึกษา, (3) แนวการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  
          ท้ังนี้ ในการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาจึงมีความจําเป็นที่ต้อง “บูรณา
การ” พันธกิจของสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ ท้ัง 
4 ด้าน คือ “การจัดการเรียนการสอน” “การวิจัย” 
“การบริ ก า ร วิ ช าก า ร”  และ  “การ ทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อการผสานกิจกรรมต่างๆ ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน แล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
อีกท้ังเป็นการลดความซํ้าซ้อนในกิจกรรมที่ต้องทําให้
น้อยลงแต่เกิดประโยชน์ในลักษณะองค์รวมมากขึ้น 
และบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ต่อไป 
 

          At present, the organization of courses and 
production of graduates by various academic 
institutions are being monitored under the watchful 
eyes and expectations of society. Together with 
the question as to which direction should society 
be heading in towards the future and whether it 
will be sustainable or not in this increasingly 
complex world whereby resources are depleting 
inversely to the population size that is growing in 
multiplying numbers, it is therefore necessary to 
have effective and efficient quality-oriented 
management of the education system. This means 
that society will require accountability, 
transparency and proof that can be inspected and 
scrutinized. Quality assurance and accreditation is 
thus essential for good quality education in which 3 
factors are involved: 1) desired characteristics that 
people should possess as members of the local 
and global community, 2) systematic management 
of courses, 3) means to build up a society of 
learning and knowledge. 
          Activities, projects and undertakings that 
form part of the education process require 
integrating the commitments of the academic 
institution and its faculty in 4 areas which are 
“handling of courses”, “research”, “providing 
academic services”, and “preservation of art and 
culture” so as to produce an all-encompassing 
outcome with holistic results as well as reduce 
unnecessary redundancies in the process of 
developing graduates with desirable qualities 
according to the endeavors. 

   

ชื่อเรื่อง :  “การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน  
              ของสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอน” 
Title :  “Organizing activities to integrate four areas of commitments for institutions of    
            tertiary education and management of courses.” 
หน่วยงานที่นําเสนอ  :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

บทคัดย่อ / Abstract 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสําคัญ : การบูรณาการ, พันธกิจ, การจัดการ
เรียนการสอน, การวิจัย, การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม, การบริการวิชาการ 

Keywords : Integration; commitments; 
course management; research; 
preservation of art and culture; providing 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

55 

ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
2. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี      

“การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษากับการ
จัดการเรียนการสอน” 

 
2.  ชื่อเจ้าของผลงาน    
 อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
3. ท่ีมา และความสําคัญของปัญหา 

ในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนนั้น มีปัจจัยแวดล้อมหลายประการที่ต้อง
ดําเนินการไปพร้อมๆ กัน และปัจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง และเป็นตัวจักรที่สําคัญของการ
ขับเคลื่อนสังคมในทุกๆ มิติ คือ “คุณภาพของประชากร” จึงทําให้การวางรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมทั้งในระดับชาติ และ
สากลนั้นสําคัญมาก อีกทั้งในภาวการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในสังคมมีความเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ 
อย่างรวดเร็วในหลากมิติ ส่งผลให้บัณฑิตที่จะจบออกไปจากสถาบันนั้นมีทั้งโอกาสที่จะสร้างความ
เจริญงอกงามให้แก่สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันหากการเตรียมความ
พร้อมให้แก่บัณฑิตในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษามีไม่เพียงพอก็ย่อมส่งผลให้เผชิญความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในขณะเดียวกันต้องมีความทันสมัย 
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน และ
การผลิตบัณฑิตนั้นต้องสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีความพร้อมในการรับมือกับบริบทแวดล้อมที่มี
ความซับซ้อน และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่ต้อง
เผชิญ และสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปที่อยู่บนพื้นฐานศักยภาพของบริบทต่างๆ 
อย่างแท้จริง ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมุ่งหวังให้เกิดการต้ังประเด็นปัญหาที่
เฉียบคม และมีมุมมองทั้งกว้างขวาง และลึกซึ้ง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน และลุ่มลึก
มากขึ้น ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ และวิชาชีพในหน้าที่การงานของตนได้เป็นอย่างดี 

 
4. กรอบความคิด และแนวทางที่ต้องปฏิบัติในการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ในการบริหารองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปอย่างระบบราชการในอดีตอีกต่อไป 
เนื่องจากสภาวการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งที่เป็นการแข่งขันกับผู้อ่ืน และการแข่งขันกับตนเองให้ก้าว
ข้ามข้อจํากัดสู่การค้นพบศักยภาพที่กว้างขวาง และลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งทรัพยากรต่างๆ มีความจํากัด
มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ แต่ทว่าจํานวนประชากรที่เพิ่มกลับมีมากขึ้นเป็นเท่า
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ทวีคูณ เพราะฉะนั้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่านั้นจะเป็นทางออกของสังคมใน
อนาคต  
 องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการศึกษาก็เช่นกันที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกันกับองค์กร
อ่ืนๆ แต่ทว่ามีภาระที่มากกว่าอันเป็นผลมาจากความคาดหวังของสังคม กล่าวคือ ย่ิงสังคมประสบ
ปัญหาที่มากขึ้นและหนักขึ้นมากเท่าไร นั่นย่อมหมายถึงว่าองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาที่
ทําหน้าที่ดูแลพันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์นั้นยิ่งต้องทําหน้าที่ให้เข้มแข็งมาก
ย่ิงขึ้นอีกเท่าทวีคูณ 
 ในการวางแผนการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของสังคมโดยรวม เพื่อให้กิจการงาน
ในหน้าที่ต่างๆ ดําเนินไปอย่างมีเป้าหมายนั้น “กรอบความคิดในการบริหารจัดการ” จึงเป็นสิ่งที่ต้อง
ให้ความสําคัญ ทั้งนี้ ในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จึงมีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจ 
“วิสัยทัศน์” ในฐานะของสิ่งที่ถูกกําหนดว่าจะต้องเป็นไปในอนาคต เพื่อการ “วางแผนเชิงรุก” หรือที่
เรียกว่า “ยุทธศาสตร์” ที่มี “เป้าประสงค์” กํากับควบคุมการดําเนินการที่นําไปสู่การวางแผน 
“กิจกรรม” หรือ “โครงการ” เพื่อการประเมินผลย้อนกลับว่า “กิจกรรม” หรือ “โครงการ” นั้น
สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทําให้วิสัยทัศน์ที่ถูกกําหนดว่าต้องเป็นไปในอนาคตนั้นเป็นความจริงได้หรือไม่ 
และจะเป็นไปด่ังที่คาดการณ์นั้นเมื่อไหร่ ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน์นั้นต้องเป็นในลักษณะที่ “วิสัยทัศน์
นั้นต้องสอดคล้อง และส่งเสริมพันธกิจ” เป็นหัวใจหลักสําคัญ 
 ทั้งในการวางแผนการดําเนินการจําเป็นต้องสร้างกรอบแนวทาง และสร้างความเช่ือมโยงใน
หลากมิติ โดยอาศัยการทําความเข้าใจที่กําหนดไว้เป็นแนวทางในเอกสารต่างๆ ที่เป็นหัวใจหลักในการ
วางแผนพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ซึ่งในปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่ 11 ที่วาง
แนวทางสําหรับการพัฒนาประเทศในกรอบวาระ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งมีความมุ่งหมาย
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมโดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความท้ายทายใหม่ และปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงจําเป็นต้อง
สร้างความเชื่อมโยงให้หลากมิติ ทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน และทุนทางวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงกับทุนอื่นๆ 
เพื่อการพัฒนาสังคมและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้าง
พันธมิตรการพัฒนาในประชาคมโลก โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างและการนําทุน
ของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์ และคุณค่าของชาติให้เป็น
ฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล
และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ1 ซึ่งอธิบายประเด็นยุทธศาสตร์ และ
กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้วิสัยทัศน์ต่างๆ ของประเทศนั้นเป็นไปตามที่วางแผน 

2)  “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)” ซึ่งมีเป้าหมายใน
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุน

                                                            
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2553. หน้า ช. 
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การพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ได้ให้รายละเอียดหลากหลาย
มิติที่สถาบันอุดมศึกษาต้องนํามาใช้ในการวางแผน และเพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขอยุคสมัยและปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่สังคมสูงอายุ 
ตลอดจนนโยบายการอุดหนุนการศึกษาของรัฐที่ปัจจุบันได้มุ่งเป้าไปท่ีนักศึกษาสาย
อาชีวะเป็นหลัก อันจะทําให้ในอนาคตอันใกล้นี้ตัวเลขจํานวนของผู้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาจะน้อยลง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนต้องมีแผนในการรับมือปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นมาจากจํานวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง เป็นต้น 

3) “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/สถาบัน” เป็นส่วนหนึ่งของการวางแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากนโยบายต่างๆ ซึ่งคณะวิชาต้องรับสนองนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ จากระดับชาติ และองค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทาง
วิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน เพื่อสร้างบัณฑิตสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ อัน
จะนําไปสู่การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และประชาคมอาเซียนต่อไป 

4) “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559” โดยมีวิสัยทัศน์การวิจัย
ของชาติ(พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน” และมีพันธกิจ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย
ของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์และพัฒนา
วิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลายรวมท้ังให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”2 ซึ่ง
กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ด้าน คือ 1. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางสังคม, 2. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, 
3. การอนุรักษ์เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากร , 4. การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 5. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่างแพร่หลาย3 และมีการกําหนดเรื่องที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1. การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง, 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3. 
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้, 4 การจัดการทรัพยากรน้ํา, 5. ภาวะโลก
ร้อนและพลังงานทางเลือก, 6. เกษตรเพื่อความย่ังยืน, 7. การส่งเสริมสุขภาพ การ

                                                            
2 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 2555. หน้า i. 
3 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 2555. หน้า i. 
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ป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ, 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ, 9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อ
อุตสาหกรรม, 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว, 11. สังคมผู้สูงอายุ, 12. ระบบโลจิ
สติกส์, และ 13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ4 

 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าในการปฏิบัติราชการให้เป็นตามยุทธศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งให้
ความสําคัญของหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักสัมฤทธ์ิผล 
(Achievement) จึงมีความจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมโยงให้เห็นแนวทางของการปฏิบัติงานที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะในการจัดการการศึกษาที่มีความ
เกี่ยวพันกับพันธกิจด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นพันธกิจที่สัมพันธ์กันทางตรง และพันธกิจที่สัมพันธ์กันทางอ้อม 
การทําความเข้าใจในความซับซ้อนของพันธกิจของตนจึงมีความสําคัญมากเช่นเดียวกับการทําความ
เข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อการวางแผนกิจกรรมและโครงการที่ตรงตามพันธกิจซึ่งเป็นหน้าที่หรือ
งานประจํา ในขณะเดียวกันต้องตอบโจทย์ที่กํากับมาโดยเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ร้อย
รัดกันเข้าเป็นเส้นทางที่จะทําให้วิสัยทัศน์ขององค์กรสัมฤทธ์ิผล 
 จะเห็นได้ว่า เอกสารที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการกํากับแนวทางของพันธกิจด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” “กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)” “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
และ “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559” นั้นจะเห็นได้ว่ามีวิสัยทัศน์และ
นโยบายที่ร้อยเรียงกันด้วยมุ่งหมายจะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ที่มีคุณภาพชีวิต และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และปรับตัวตามบริบทที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังสะท้อนให้เห็นในพันธกิจ
ของสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ คือ “การจัดการเรียนการสอน” “การวิจัย” “การบริการ
วิชาการ” และ “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ที่ต้องทําไปพร้อมกัน และมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด
ที่จะต้องบูรณาการระหว่างกัน จากการศึกษาเอกสารคู่มือดังกล่าวมาข้างต้นจะช่วยทําให้เข้าใจโดยเร็ว
ว่า “สังคมคาดหวังจะเห็นอนาคตอย่างไร”  
5. การบูรณาการพันธกิจ 4 ด้านกับการจัดการการศึกษา 

จากพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะกําหนดหน้าที่ 4 ประเด็น คือ (1) พัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสังคม (2) ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประเทศชาติ (3) นําองค์ความรู้และผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน (4) ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอน
ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงต้องคํานึงถึงการดําเนินการให้สอดคล้องพันธกิจในทุกๆ ประเด็น โดย
มุ่งความเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ของศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นสําคัญ 
                                                            
4
  สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
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การดําเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาย่อม
อยู่ภายใต้การจับตา และความคาดหวังของสังคม ในฐานะของหน่วยงานสําคัญยิ่งยวดที่จะทําให้
ทิศทางของสังคมเดินไปสู่อนาคตเช่นไร ย่ังยืนหรือไม่ บนพื้นฐานของปัญหาที่ซับซ้อนและแหลมคมนับ
เท่าทวีคูณ ตลอดจนภาวะคับขันเรื่องความไม่สมดุลของทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีลดน้อยถอยลงตรงกัน
ข้ามกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ การจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพจึงเป็น
ความสําคัญ และต้องสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน และความรับผิดชอบ (accountability) ให้สังคม
ตรวจสอบผลการดําเนินการได้อย่างโปร่งใส การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อ
ทําการรับรองการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งนี้มีความคาดหวังใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองและพลโลก, (2) แนวทางการจัดการศึกษา, (3) 
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  

เพราะฉะนั้น ความรู้ทางวิชาการจึงไม่ใช่สิ่งเดียวที่บัณฑิตจะได้รับไปจากการจัดการเรียนการ
สอน หากแต่จําเป็นต้องได้เครื่องมือในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ปกติสุข ซึ่งเครื่องมือที่จะนําไปสู่การใช้ชีวิตนั้นจําเป็นต้นใช้ชีวิตอย่างบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เห็นวิธีการแก้ปัญหาหลากมิติ มีการต้ังประเด็นปัญหาที่เฉียบคม และมี
มุมมองที่กว้างขวาง และลึกซึ้ง และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน และลุ่มลึกมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดทั้ง
มวลล้วนแต่จักเกิดขึ้นได้ก็มาจากการ “เรียนรู้ควบคู่กิจกรรม” ทั้งสิ้น 

ดังจะเห็นได้ว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานกํากับมาตรฐานต่างๆ 
ได้ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้พร้อมกับการทํากิจกรรมประเภทต่างๆ ที่ถูกจัดสรรออกมาในรูปแบบ
พันธกิจด้าน “การวิจัย” “การบริการวิชาการ” และ “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” และไม่ได้
ต้องการให้เกิดกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างโดดเดี่ยว แต่ต้องทํากิจกรรมในลักษณะที่เชื่อม
ผสานเข้าหากัน โดยมี “การจัดการการศึกษา” เป็นแกนกลางในการเชื่อมผสาน  

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ และทําความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพันธ
กิจด้านอื่นๆ แล้ว จะเห็นว่าการดําเนินการแต่ละพันธกิจอย่างไม่สอดประสานนั้นจะไม่เกิดสูงสุดใน
การ “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ดังกล่าวมาข้างต้น อีกทั้งการบูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นยัง
ส่องทางให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ช่องทางในการทําวิจัยที่
จะนําความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีความเข้าใจความต้องการสังคมอันจะ
นําไปสู่การทําวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้ง (1) “การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ” ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้วิจัย (Specialization) ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Body of Knowledge) ทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ (2) “การวิจัยที่มีประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ” เพื่อนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน (3) “การวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน” 
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ให้แก่ผู้คนในสังคม และ (4) “การวิจัยเพื่อกําหนดนโยบาย” เพื่อ
กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งมวล 
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จากการจัดหมวดหมู่ประเภทการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 4 แนวทางนั้น อาจารย์ผู้สอนซึ่ง
ดํารงบทบาทของผู้วิจัยอยู่ในขณะเดียวกัน ต้องทราบความถนัด และคุณลักษณะของงานวิจัยที่
เหมาะสมกับการดําเนินการ การจัดการการวิจัย ตลอดจนสิ่งที่ต้องการค้นคว้าเพื่อเติมเต็มความรู้ที่ยัง
พร่องอยู่ให้สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถกําหนด (Mapped) งานวิจัยที่ประสงค์จะดําเนินการให้
เข้ากับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเพื่อประโยชน์ในการขอทุนวิจัยต่อไป 

 
6. การจัดกิจกรรมการบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานกํากับดูแลหลัก 2 หน่วยงาน คือ 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และ “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)” ซึ่งจัดทําเอกสารแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คือ 
“กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553”5 
และ “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)”6  

การจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ มีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจเนื้อหา กรอบความคิด 
และแนวทางในการประเมินโดยละเอียด เพื่อให้กิจกรรม หรือโครงการที่จะจัดขึ้นนั้น มีระบบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน และมีการรวบรวมเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินการ ซึ่ง
จะทําให้ผู้ที่จัดกิจกรรม หรือโครงการไม่รู้สึกเหนื่อย และจะไม่รู้สึกเสียดายที่ต้ังใจทํากิจกรรมอย่าง
เต็มที่ และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อนําประเมินคุณภาพแล้วกลับไม่เข้าเป้าประสงค์ 
เพราะฉะนั้น การศึกษาเอกสารคู่มือโดยละเอียด เพื่อทําความเข้าใจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลพลอยได้ คือ นํามา
เป็นส่วนหนึ่งในการรับการตรวจประเมินอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554. 
6 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.

2554-2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน). 2555. 

(ซ้าย) คู่มือประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
(ขวา) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
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สําหรับประเด็นเรื่อง “กิจกรรม หรือโครงการบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน” ที่
เป็นไปตาม “กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2553”7 มีองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องดังนี้ คือ 

“องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต มี 8 ตัวบ่งชี้” ซึ่งสรุปประเด็นหลักที่ต้องแสดงข้อมูลดังนี้ คือ 
ผู้สอน วิธีการสอน สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ระบบและกลไกต่างๆ ที่ผลักดันให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ 

“องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มี 2 ตัวบ่งชี้” ซึ่งสรุปประเด็นหลักที่ต้องแสดงข้อมูลดังนี้ 
คือ มีการบริหาร มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนมี
ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 

“องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย มี 3 ตัวบ่งชี้” ซึ่งสรุปประเด็นหลักที่ต้องแสดงข้อมูลดังนี้ คือ ระบบและ
กลไกในการพัฒนา และการจัดการความรู้งานวิจัย-สร้างสรรค์ และจํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย 

“องค์ประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแก่สังคม” ซึ่งสรุปประเด็นหลักที่ต้องแสดงข้อมูลดังนี้ คือ มี
ระบบและกลไกการบริการวิชาการ และสังคมได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 

“องค์ประกอบที่ 6: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งสรุปประเด็นหลักที่ต้องแสดงข้อมูลดังนี้ คือ มี
ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในรายละเอียดในการดําเนินการประเมินใน “เกณฑ์การดําเนินการ” ซึ่งอยู่
ภายใต้ “ตัวบ่งชี้” นั้นจะมี “คําสําคัญ (Keyword)” คําว่า “บูรณาการ” ซึ่งแปลความมาจาก
ภาษาอังกฤษ คือ “Integration” ซึ่งความหมายของคําดังกล่าวที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษานั้น
หมายถึง “การผสานศาสตร์ต่างๆ ที่มากว่า 1 ศาสตร์ หรือการผสานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กันเข้าด้วยกัน แล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งเป็น
การลดความซ้ําซ้อนในกิจกรรมที่ต้องทําให้น้อยลงแต่เกิดประโยชน์ในลักษณะองค์รวมมากขึ้น”  

จึงจะเห็นได้ว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งทําหน้าที่กํากับมาตรฐานได้ให้
ความสําคัญของการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

(1) องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เกณฑ์ที่ 2: มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอน8 

(2) องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ที่ 2: มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน9 

                                                            
7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554. 
8
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554. หน้า 71. 
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(3) องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ที่ 3: มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย10 

(4) องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เกณฑ์ที่ 2: มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา11 

นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่ง
ได้จัดทําเอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)”12 ได้มีเนื้อหาที่
เกี่ยวเนื่องกับการ “บูรณาการ” ดังนี้ 

(1) ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือ/หรืองานวิจัย (ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติ
จากสภาของสถาบัน)13 

จากตัวบ่งชี้ที่ 8 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) นั้นจะเห็นว่า 
ได้กําหนดให้การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องมาจากผลลัพธ์ของการ
บริการวิชาการที่ได้ดําเนินการมาแล้ว และโครงการดังกล่าวต้องเป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการซึ่ง
ต้องรับทราบโดยสภาสถาบัน และจึงค่อยนําประเด็นปัญหา หรือผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ
ดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้กําหนดตัวช้ีวัดดังกล่าวนั้น ต้องการ
ให้การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นต้องรับโจทย์ หรือองค์ความรู้จริงมาสู่การค้นคว้าวิจัย 
และการเรียนการสอนนั่นเอง 

 

7. ข้อสังเกตของการจัดกิจกรรมการบูรณาการพันธกิจในการจัดการการศึกษา 
จากประสบการณ์ในการตรวจประเมินฯ และการเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมิน พบว่า 

การบูรณาการพันธกิจทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ดําเนินการอยู่แล้ว แต่
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการบูรณาการดังกล่าวบางครั้งไม่สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานแสดงการ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาได้ พบสาเหตุของการจัดโครงการแต่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                                                          
9 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554. หน้า 78.  
10 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554. หน้า 78. 
11 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554. หน้า 80. 
12 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.

2554-2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน). 2555. 

13  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554-2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน). 2555. หน้า 37. 
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1) โครงการที่จัดนั้นดําเนินการไปโดยไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ และไม่ได้แจ้งให้สภา
สถาบันผู้กํากับควบคุมนโยบายของสถาบันรับทราบ จึงทําให้โครงการดังกล่าวนั้นไม่
สมบูรณ์ แม้ว่าจะดําเนินการไปแล้ว และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเกณฑ์การ
ประเมินต่างๆ นั้นมุ่งหมายให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของการดําเนินงานที่ทําโดยไม่มี
การวางแผน มาสู่การทํางานโดยมีแผนการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดต่างๆ รองรับ เพื่อให้
สามารถประเมินโครงการในมิติต่างๆ ได้ 

2) โครงการที่จัดนั้นดําเนินไปโดยปราศจากข้อมูลของความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
รองรับ กล่าวคือ ความคาดหวังของการบริการวิชาการนั้นต้องมีความต้องการ หรือการ
แจ้งเจตจํานงของผู้ขอรับบริการวิชาการ เนื่องจากเกณฑ์ในการประเมินนั้นต้องการให้
กิจกรรมที่ เ กิ ดขึ้ น เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด ต่อผู้ รั บบริ การ  ตลอดจนแสดงถึ ง ว่ า
สถาบันการศึกษาสามารถเป็นเสาหลักทางวิชาการ และการแก้ปัญหาให้แก่สังคมได้อย่าง
ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ 

3) เมื่อจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้วไม่มีการประเมนผลโครงการว่าสอดคล้องกับค่าความ
คาดหวังต่างๆ หรือไม่ จึงมีแนวทางในการนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป 

4) รอบระยะเวลาของการดําเนินโครงการไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ในรอบการตรวจ
ประเมินนั้น มีทั้งการใช้ข้อมูลในรอบปีงบประมาณ รอบปีการศึกษา รอบปีปฏิทิน ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานสับสน หรือความไม่ต่อเนื่องของงานตามเงื่อนไขที่เกณฑ์การประเมินได้ต้ังไว้ 

 
8. การพัฒนารูปแบบเอกสารโครงการ และแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัด
การศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 จากวิธีการบริหารองค์กรระบบใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการ แต่ในความเป็นจริงสถานภาพของการดําเนินการต่างๆ มีการปรับตัวไม่ทันต่อความแหลม
คม และความท้าทายของปัญหา ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากระบบการ
ทํางานนั้นคณาจารย์ต่างทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนอย่างสุดความสามารถ ตลอดจนทํากิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพแก่นักศึกษาอยู่ตลอดเวลา หากแต่ปัญหาของการทํางานเอกสาร (Paper Work) 
ต่างๆ ที่จะถูกนําไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดังกล่าวนั้นเป็นอุปสรรค
สําคัญของคณาจารย์ 
 ในฐานะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการการศึกษาโดยตรง จึงมีความพยายามใน
การลดภาระการดําเนินการดังกล่าวของคณาจารย์ลงด้วยการพัฒนาแบบกรอกข้อมูล ตลอดจน
ตัวอย่างในการกรอกข้อมูลเท่าที่มีความจําเป็น ตลอดจนวิเคราะห์ตัวช้ีวัดด้านการประกันคุณภาพว่า
สิ่งใดสามารถดําเนินการได้โดยส่วนกลางโดยไม่ให้อาจารย์มีภาระ หรือสิ่งใดที่ต้องการการอนุเคราะห์
จากอาจารย์ในการดําเนินการ ตลอดจนการพัฒนาเอกสารต่างๆ ในรายวิชา และหลักสูตรที่
รับผิดชอบ ทั้งเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ทั้งเอกสาร มคอ.3 มคอ.5. มคอ.7 ตลอดจนโครงการ
บูรณาการที่ผนวกงานวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโจทย์จริงในการเรียนรู้ 
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ตลอดจนผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ตามลําดับช้ัน
ความรู้ของนักศึกษา ตลอดจนความสนใจของนักศึกษา อีกทั้งยังผลักดันโจทย์การทําการวิจัยบาง
ประเด็น หรือข้อมูลบางมิติในการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ของ
ตนเอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อรับโจทย์ประเด็นปัญหามาและผลักดันต่อให้เป็น
โครงการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยนักศึกษา เพื่อทําให้นักศึกษามีความคุ้นชินกับการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาโจทย์การวิจัยขึ้นจาการบริการวิชาการสู่ชุมชน และการ
ขอรับโจทย์วิจัยจากชุมชน ซึ่งทําให้ผลลัพธ์ของการทําวิจัยได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่สังคมอย่าง
แท้จริง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า เมื่อได้ทดลองใช้แบบฟอร์ม และระบบการรายงานผล ตลอดจนการ
ทําเอกสารตัวอย่างไว้สําหรับคณาจารย์ท่านอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ยืนยันสิ่งที่คณาจารย์ได้ดําเนินการทําอยู่แล้วมาปรับเข้าสู่ระบบ สร้างความคุ้นชินสู่การเปลี่ยนแปลงที
ละเล็กละน้อย มีกระบวนการแจ้งผลการดําเนินการต่างๆ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนํามา
ปรับปรุง แม้จะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ราวพลิกฝ่ามือ แต่ทว่าช่วยทําให้ความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนุ่มนวล และทําให้สมาชิกขององค์กรเริ่มเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
เชิงรุก ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
 

9. สรุป 
การดําเนินการส่งเสริมให้เกิดความสัมฤทธ์ิผลด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหมายจะสร้าง

ผู้เรียนที่เป็นนักคิดและสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคมได้ด้วย
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม และพันธกิจด้านๆต่างที่นํามาบูรณาการกันอย่างเป็นองค์รวม (holistic) 
เพื่อให้ได้ความสัมฤทธ์ิผล และมีเอกสารหลักฐานแสดงตามความต้องการของตัวช้ีวัดมาตรฐานต่างๆ 
ที่ดูแลโดยองค์กรกํากับมาตรฐานก็จะไม่เป็นภาระให้ต้องดําเนินการ เพราะทุกๆ อย่างได้ขับเคลื่อน
ตามครรลองที่ควรจะเป็นในฐานะ และหน้าที่ของ “ครุ” หรือผู้มอบแนวทางในการแสวงหาปัญญาแก่
ผู้เรียนจนเขาบรรลุวัตถุประสงค์จนเป็นบัณฑิตของสังคมต่อไป 

 
 

******************** 
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การบูรณาการการจัดการความรู้ 
ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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          โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณสี่แยก
เกียกกาย ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายการสัญจรขนาดใหญ่เชื่อมต่อโครงข่ายจราจร 
โครงการสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
รวดเร็วและมีการเวนคืนที่ดินบริเวณโดยรอบ ทําให้เกิด
ความไม่ม่ันคงของที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่
จะได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยตรง 
 ดังนั้นเพื่อเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงริเริ่มดําเนินการใน
โครงการบ้านมั่นคง โดยมีแนวทางสําคัญที่ทําให้ชุมชน
เจ้าของโครงการเป็นหลักในการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น 
เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาของผู้เดือดร้อนที่เป็น
เจ้าของปัญหาให้สามารถจัดการปัญหาของตนเองร่วมกับ
ท้องถิ่น เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนใหม่อย่างเป็นระบบ 
โดยให้ชุมชนเป็นตัวต้ังในการดําเนินการ ทุกขั้นตอน 
สามารถคิด วางแผน และจัดการได้อย่างเต็มท่ี โดยมี
หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่และสถาบันการศึกษาเป็นผู้ช่วย
สนับสนุนตามแนวทางใหม่นี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยมี
ส่วนร่วมสําคัญในการคิด ตัดสินใจ ลงมือทําอย่างครบ
กระบวนการ ท้ังในส่วนของการรวมกลุ่ม ระดมคนเพื่อ
จัดการปัญหาของตนเอง ระดมทุนจัดหาจัดซ้ือที่ดินหรือ
เช่าท่ีดิน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กําหนด
รูปแบบผังชุมชน แบบแปลนบ้าน จัดสรรการใช้ประโยชน์
พื้นที่อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
ก่อสร้าง ตลอดจนการจัดหางบประมาณ ซ่ึงก่อให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันของสถาปนิกชุมชนร่วมกับชุมชนในการ
ออกแบบวางผังและการจัดการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพกายภาพ ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 จากแนวทางดังกล่าว สาขาสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ ได้กําหนดให้จัดการเรียนการสอนในวิชา 
การออกแบบชุมชนเมือง 1 ภาคปฏิบัติ เป็นการทํางาน
ของ นักศึกษาในพื้นที่ชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์

           The project builds new parliament , 
crossroad gear body area , get cause 
infrastructure development and travel large-
sized network link up traffic network , bridge 
project crosses Chow Phya area gear body River 
, cause the change of applying real estate 
quickly and have surrenderring lands area 
around , cause the unstability of the residence 
will of a little earner community to will receive 
the effect aforementioned directly.  

thus for ready oneself support the 
change that happen , the institute develops 
community organization , then originate 
manage in house firm project , by have 
important that make community owner project 
trend is a principle in the development 
cooperates the locality , be building chance in 
the development of person is in trouble that is 
owner of a problem gives can manage a 
problem of oneself cooperates the locality , be 
born the remedy of new community 
systematically , by give the community is 
formed stand in the administration , every the 
step , can think , plan , and can manage 
extremely , by have locality institute in the area 
and the educational institution are an assistant 
support to follow new this trend , by 
emphasize give the occupant participates in 
important in the analysis , decide , start to do 
fully the procedure , both of in the part of 
group combination , mobilize people for 
manage a problem of oneself , mobilize the 
asset procures to purchase the real estate or , 
rent the real estate , at correspond the 
requirement of the community , set a format 

ชื่อเรื่อง :  การเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการบ้านมั่นคง “บางพลัดไม่พลัดบ้าน” 
Title :  The Learning to Community of Stable house project “Bang – Pat – Mai – Pat – Barn” 
หน่วยงาน/สถาบันที่นําเสนอ   : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ชุมชน โดยมีการวางแผนและปฏิบัติการในฐานะสถาปนิก
ผู้ออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขต
บางพลัดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการสะพานข้ามแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย ภายใต้โครงการบ้านม่ันคง 
“บางพลัดไม่พลัดบ้าน” โดยมีลักษณะการทํางานใน
รูปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อวางแผน สํารวจ 
วิเคราะห์ ออกแบบผังโครงการและรูปแบบอาคาร ในแต่
ละขั้นตอนมีการประสานงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
และแก้ไขปรับปรุงแบบ จนสามารถส่งมอบ 
แบบผังโครงการและรูปแบบอาคารที่ได้รับความเห็นชอบ
จากชุมชน ซ่ึงจะนําไปดําเนินการต่อไป 
 ผลจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ดําเนินงานโครงการของหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท่ี
อยู่อาศัย สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างแท้จริง นับว่าเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้สู่ชุมชน
และสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 

community plan , house plan , allocate 
applying area equally is fair and participate in , 
and the construction , including , the 
arrangement seeks the budget , which , cause 
the work accompanies with of community 
architect cooperates the community in 
designing lays the plan and the administration 
build , which , be both of development of the 
social , economy , and physical state , get of 
good qualitily.  

from the trend aforementioned , 
architecture branch and designing community a 
city , department of architecture and designing , 
get fix give manage study the instruction in 
subject , designing community 1 practical part 
city , be the work of a student in community 
area cooperates the institute develops the 
community , by have planning and take action 
in architect designer position , for meet the 
requirement of the community in Bangpat 
border where receives the effect from bridge 
project crosses Chow Phya area in GeakGuy 
under Stable house project “Bang Pat Mai Pat 
Barn”, by have work character in administration 
format participate inly , for plan , explore , 
analyse , design project plan and building 
format , in each the step has work integration , 
open the stage listens to the opinion , and 
adjust like [ model ] ,  , poor can deliver like [ 
model ] , project plan and building format 
where receive the resolution from the 
community , which , will induce manage next 
from   something.  

education instruction integration with 
operating project of the government office in 
residence development , can meet the 
requirement has of the community actually , 
regard syntheticcing the knowledge to the 
community and the social , and quality 
graduate development to the graduate 
extremely ministers straight eyes steal of 
Technology identity Rajamangara University of 
Technology Rattanakosin. 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 

 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีด ีการเรียนรู้สูชุ่มชน โครงการบ้านมั่นคง “บางพลัดไม่พลัดบ้าน” 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน  

 อาจารย์พรชัย จิตติวสุวัฒน์   อาจารย์ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-8894585 ต่อ 2781 เบอร์มือถือ 089-745-4599 
 เบอร์โทรสาร 02-889-4585 ต่อ 2781  E-mail pornjitti@hotmail.com 
 

3. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศ ขาดการจัดการการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสมและละเลยความสําคัญของการกระจายรายได้ ทําให้เกิดความยากจนที่รุนแรงขึ้น มีความไม่
เท่าเทียมกันของการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องบริการพื้นฐาน จึงก่อให้เกิดความ
แออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ชุมชนบุกรุก การกระจัดกระจายในพื้นที่ เมืองต่างๆ 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนผู้มีรายได้น้อย ประสบ
ปัญหาหลายด้าน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และการอยู่อาศัย และที่สําคัญคือ “ปัญหาการขาดความ
มั่นคงในการอยู่อาศัย” ซึ่งส่วนมากชุมชนเหล่านนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในที่ดินของ รัฐ วัด เอกชน หรือที่ผสม 
ซึ่งมีปัญหาไล่ที่ในระดับต่างๆ 
 โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณสี่แยกเกียกกาย ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโครงข่ายการสัญจรขนาดใหญ่เชื่อมต่อโครงข่ายจราจร โครงการสะพานข้ามแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็วและมี
การเวนคืนที่ดินบริเวณโดยรอบ ทําให้เกิดความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่จะ
ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยตรง 
 ดังนั้นเพื่อเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงริเริ่ม
ดําเนินการในโครงการบ้านมั่นคง โดยมีแนวทางสําคัญที่ทําให้ชุมชนเจ้าของโครงการเป็นหลักในการ
พัฒนาร่วมกับท้องถิ่น เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาของผู้เดือดร้อนที่เป็นเจ้าของปัญหาให้
สามารถจัดการปัญหาของตนเองร่วมกับท้องถิ่น เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนใหม่อย่างเป็นระบบ โดย
ให้ชุมชนเป็นตัวต้ังในการดําเนินการ ทุกขั้นตอน สามารถคิด วางแผน และจัดการได้อย่างเต็มที่ โดยมี
หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่และสถาบันการศึกษาเป็นผู้ช่วยสนับสนุนตามแนวทางใหม่นี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้
อยู่อาศัยมีส่วนร่วมสําคัญในการคิด ตัดสินใจ ลงมือทําอย่างครบกระบวนการ ทั้งในส่วนของการ
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รวมกลุ่ม ระดมคนเพื่อจัดการปัญหาของตนเอง ระดมทุนจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดิน ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน กําหนดรูปแบบผังชุมชน แบบแปลนบ้าน จัดสรรการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและมีส่วนร่วม รวมทั้งการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดหางบประมาณ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันของสถาปนิกชุมชนร่วมกับชุมชนในการออกแบบวางผังและการจัดการ
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพกายภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ 
 จากแนวทางดังกล่าว สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ ได้กําหนดให้จัดการเรียนการสอนในวิชา การออกแบบชุมชนเมือง 1 
ภาคปฏิบัติ เป็นการทํางานของนักศึกษาในพื้นที่ชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์ชุมชน โดยมีการ
วางแผนและปฏิบัติการในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตบาง
พลัดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย ภายใต้โครงการบ้าน
มั่นคง “บางพลัดไม่พลัดบ้าน” โดยมีลักษณะการทํางานในรูปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
วางแผน สํารวจ วิเคราะห์ ออกแบบผังโครงการและรูปแบบอาคาร ในแต่ละขั้นตอนมีการ
ประสานงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปรับปรุงแบบ จนสามารถส่งมอบแบบผังโครงการ
และรูปแบบอาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชน ซึ่งจะนําไปดําเนินการต่อไป 
 ผลจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการดําเนินงานโครงการของหน่วยงานของรัฐใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง นับว่าเป็นการ
สังเคราะห์องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

4. แนวปฏิบัติท่ีดี 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 1 (Urban Design Studio 1) รหัส
วิชา URA 4208 มีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให้มีการนําความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและมีการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทําให้การดําเนินงานประสบผลที่ดีย่ิงขึ้น 
สะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

กิจกรรม แนวปฏิบัติท่ี 
การวางแผน (Plan) 
การจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติมีรายละเอียดในการ
วางแผนงาน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีโครงการ
บ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อขอทราบ
ข้อมูลโครงการที่ มีความเหมาะสมในการนํามาให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 
 

 
 
1. เ ป็ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อนที่

กําหนดให้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็น
การปฏิบัติงานในโครงการจริง ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ ต่ อชุ มชน  และสามารถ
นําไปใช้งานได้จริง 
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กิจกรรม แนวปฏิบัติท่ี 
 

2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
เจ้าหน้าท่ีโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน และชาวชุมชน เจ้าของโครงการ เพื่อพบปะทํา
ความร็จัก ทราบรายละเอียดของโครงการ และกําหนด
เป้าหมายของการทํางาน มีการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของชุมชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่กัน
เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
2. เป็นการวางแผนจัดทําโครงการที่ มี

กระบวนการพิจารณาอย่างมีส่วนร่วม
และ เปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ขอ งทุ กฝ่ า ย ท้ั ง
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าท่ี 
โครงการบ้านม่ันคงของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน และชาวชุมชน เจ้าของ
โครงการ นํามากําหนดขอบเขต วิธีการ 
เนื้อหา และเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

การดําเนินงาน (Do) 
การจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติมีรายละเอียดในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล สํารวจวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนจากพื้นที่ จริ ง  ท้ั งข้อมูลเชิ งกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของชุมชน นํามาจัดทํา
แผนที่และแผนผังชุมชนแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ต่างๆ 

 
2. นักศึกษานําเสนอแบบร่างและรับฟังความคิดเห็นของ

ชุมชน ครั้ งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้ความต้องการและ
ความสามารถด้านการเงินของชุมชน 
 

3. นักศึกษานําเสนอผลงาน จัดนิทรรศการ เปิดเวที
สาธารณะในชุมชน เพื่อให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและ
ลงประชามติ 

 
 
1. มีการส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีม

และฝึกฝนนักศึกษาให้มีประสบการณ์
ภาคสนามและสามารถทํางานร่วมกับ
ชาวชุมชนและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอื่นๆ 
ได้ 
 

2. เป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน นักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ 
รวมทั้งการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักศึกษา 

 
3. เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่อแนวทางการพัฒนาท่ีมีผลต่อความ
เป็นอยู่ของตนเอง 

การตรวจสอบ (Check) 
การจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติมีรายละเอียดในการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามผลการดําเนินงานทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. มีการจัด ทําตารางการทํ างานเป็น

เครื่ อ งมื อสํ าคัญที่ ช่ วย ให้ ก ารการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ ซ่ึงควรมีความสอดคล้องกับ
ความเร่งรัดหรือสภาพการณ์จริงของ
โครงการด้วย 
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กิจกรรม แนวปฏิบัติท่ี 
2. การประเมินความพึงพอใจของชาวชุมชนต่อผลงานของ

นักศึกษา 
 
 
 
 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 1 
ดําเนินการพิจารณาผลงานของนักศึกษา 

 
 
 

4. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการออกแบบชุมชน
เมือง 1 

2. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของชาวชุมชนมาประกอบการพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
นั กศึ กษา ในการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

 
3. เป็นการประเมินผลท่ีพิจารณาความรู้

ความสามารถ ทักษะ ประกอบกับการ
ผ่ า นป ร ะสบก า รณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ส ถ า น ก า รณ์ จ ริ ง  จึ ง เ ป็ น ก า ร ฝึ ก
ภาคปฏิบัติท่ีแท้จริงของนักศีกษา 

 
4. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้นําผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์  มา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์  ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

การปรับปรุง (Action)  
การจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติมีรายละเอียดในการ
ปรับปรุง ดังนี้ 

1. การสรุปบทเรียนของนักศึกษาที่ได้จากการปฏิบัติงาน
หลังสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 

2. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
1 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
 
1. มีกระบวนการสรุปบทเรียน เป็นการให้

โอกาสกับนักศึกษาในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการเรียน
การสอน 

 
2. มีข้อกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวน 

ปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
รวมท้ังนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และการพัฒนา 

 

5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
 ในการดําเนินการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนนี้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 ผลกระทบภายในมหาวิทยาลัย 
1. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้ฝึกทักษะการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม และมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

2.  มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
3.  มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
4.  อาจารย์ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา 

ผลกระทบภายนอกมหาวิทยาลัย 
1. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สังคมและหน่วยงานของรัฐ 
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ขณะเดียวกันชุมชน

ก็มีส่วนช่วยเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสําหรับนักศึกษาด้วย 
 

6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1.  การมีองค์ความรู้เฉพาะทาง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2.  ความสอดคล้องของกระบวนการเรียนการสอนกับโครงการจริงในพื้นที่ชุมชน 
3.  การมีเครือข่ายระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านการออกแบบ 
4.  หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
5.  การมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการปฏิบัติและการนําความรู้สู่สังคม 

 
7. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. ขั้นตอนและช่วงเวลาของโครงการจริงไม่
สอดคล้องกับกําหนดการในการเรียนการสอน
ตามปฏิทินการศึกษา 

1. ปรับแผนการปฏิบัติงาน หรือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบางส่วน 

 
2. นักศึกษาขาดทักษะในการนําเสนองานต่อ
สาธารณชน 

2. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกทักษะการ
นําเสนองานเพิ่มเติมแก่นักศึกษา 

 

******************** 
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บทคัดย่อ (Abstract)  / ฉบับเต็ม (Full Paper) 

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
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            โ ค ร ง ก า ร  9  บ ว ร  จั ด ต้ั ง ขึ้ น   โ ด ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  เพื่อ
ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ  84 
พรรษา  พระบาทสม เด็ จพระ เจ้ าอ ยู่ หั ว   โดย มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นแหล่งความรู้ซ่ึงอยู่ใกล้ชิด 
ชุมชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยมีบ้าน วัด 
โรงเรียน เป็นแหล่งรวมเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน  
  เป้าหมายของโครงการ 9 บวร มุ่งหวังให้เป็น
โครงการต้นแบบในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ได้เลือกตําบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอ
กําแพงแสน ซ่ึงมีอยู่ 15 ตําบล 1 เทศบาล ตําบลโดย
เลือกบ้าน วัด โรงเรียน ในตําบลที่ผู้นํามีความพร้อมใน
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  มี ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทุก
คณะ สํานัก สถาบัน บุคลากรและนิสิต เข้ามามีส่วน
ร่ ว ม ในกา รดํ า เ นิ น ง านทุ ก กิ จ ก ร รม  ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล โรงเรียน วัด  
กระบวนการทํางานที่สําคัญโดยยึดหลัก PDCA และ
หลักการมีส่วนร่วม พบว่าโครงการมีผลสําเร็จอยู่ใน
ระดับดี  และนําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการ
ของ บ้าน วัด โรงเรียน  จึงส่งผลให้การดําเนินงานของ
โครงการตลอดเวลา 3 ปี ท่ีให้การส่งเสริม สนับสนุน 
ทักษะ วิชาชีพ ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง ทํา
ให้ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิต 
แหล่งฝึกอบรมให้แก่ชุมชน  นักเรียน และประชาชน
ใกล้เคียง ได้มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัวได้อย่างย่ังยืน  

   The 9 Villages, 9 Temples and 9 Schools 
Project(9 V’s,T’s and S’s Project) is initiated 
and founded by Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus, to commemorate 
84th Birthday Anniversary of His Majesty the 
King. Its primary aim is to transfer knowledge 
bodies and technology from KU.KPS. to its 
neighboring communities of 9 Villages, 9 
Temples and 9 Schools and encourage them 
to integratedly develop.              
   It also aims to be a prototype for 
participative  community development.  The 9 
Villages, 9 Temples and 9 Schools in Kamphaeng 
Saen District including 15 subdistricts and 1 
subdistrict municipality have been recruited to 
join the Project according to their readiness. 
KU.KPS. together with its faculties, offices, 
personnel and student takes part in the 
development in collaboration with those 
communities. The development process follows 
the principles of PDCA (Plan, Do, Check, Act) and 
participation. It has been found that the 
success of the 9 V’s,T’s and S’s Project was at 
the good level and the assessment results have 
been taken as guidelines for further improvement 
consistent with communities’s needs. In 
conclusion, throughout 3 years of this Project, 
villages, temples and schools have been 
developed and become learning, production and 
training sources for sustainable community 
development.   

ชื่อเรื่อง : โครงการ 9 บวร 
Title :   9 Villages, 9 Temples and 9 Schools Project 
หน่วยงานที่นําเสนอ :     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
Presenter  :   Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus (KU.KPS.) 
 
 

บทคัดย่อ / Abstract 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีดี       
 “โครงการ ๙ บวร” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน    
 รองศาสตราจารย์สมบัติ  ชิณะวงศ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

3. บทสรุปผูบ้ริหาร 

       ความเป็นมา/หลักการ 
 การอุดมศึกษาไทย เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพ
ตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้น
ใช้กลยุทธ์ผ่านการนําองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ยอมรับ
ของสังคม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นอกจากจะมีภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วยังมี
ภารกิจในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งการให้บริการวิชาการนั้น นอกจากจะ
เป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยในการทํางาน เพื่อบริการสังคม ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ และ 
เป็นการเชื่อมความสมัพันธ์สรา้งเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ของสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย 
 โครงการ 9 บวร จัดต้ังขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  เพื่อร่วม
เฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ  84  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นแหล่งความรู้ ซึ่งอยู่
ใกล้ชิด ชุมชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งรวมเป้าหมายในการ
พัฒนาร่วมกัน ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานในปี 2555 ด้วยกระบวนการ PDCA และ
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หลักการมีส่วนร่วม พบว่าโครงการมีผลสําเร็จอยู่ในระดับดี  และนําผลจากการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 เป้าหมายของโครงการ 9 บวร มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้เลือกตําบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียนที่อยู่ใน
เขตอําเภอกําแพงแสน ซึ่งมีอยู่ 15 ตําบล 1 เทศบาล ตําบลโดยเลือกบ้าน วัด โรงเรียน ในตําบลท่ีผู้นํา
มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับโครงการ 9 บวร จํานวน 16 
หมู่บ้าน 16 วัด และ 16 โรงเรียน 
 การดําเนินงานหลังจากเลือกพื้นที่เป้าหมายได้แล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสนได้เรียนเชิญกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เจ้าอาวาสวัด และผู้อํานวยการโรงเรียนได้
เสวนาร่วมกัน เพื่อวางแผนและดําเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยรองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน (รองศาสตราจารย์สมบัติ  ชิณะวงศ์) ได้นําแผนงานสู่การปฏิบัติลงพื้นที่ทุกบ่ายวันพุธ 
เพื่อพบปะผู้นําและประชาชน 9 บวร มีการทํากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้แก่
ครู นักเรียน ทั้งในเรื่องการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ อาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 

4. แนวปฏิบัติท่ีดี 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มุ่งหวังที่จะให้โครงการ 9 บวร เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน ทุกคณะ สํานัก สถาบัน บุคลากรและนิสิต เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุก
กิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาลตําบล โรงเรียน วัด ตลอดจนบุคคล องค์กรที่มีจิตศรัทธามองเห็นความสําคัญของโครงการ 9 
บวร ได้ช่วยกันบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  

  กระบวนการทํางานที่เป็นจุดเด่นสําคัญ คือ การให้ความร่วมมือ 3 ส่วน ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคล องค์กร เพื่อช่วยกันสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการให้สามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  1.  วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา 
 “เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี 
อนุสาวรีย์อินทรศักด์ิศจี ปฐพีแห่งความร่มเย็น”  คําขวัญประจําอําเภอกําแพงแสน ได้สะท้อนให้เห็น
ว่ า เ มื อ ง เ ก่ า แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร เ ป็ น เ มื อ ง เ ก ษ ต ร  อี ก ทั้ ง มี ต้ น ทุ น  คื อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ที่เป็น
ศาสตร์ของแผ่นดิน และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทางการเกษตรดังในคําขวัญและยังมีหน่วยงานสําคัญ
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ทางการ เกษตร  เช่ น  สถานี พัฒนาที่ ดินนครปฐม  สถานีทดลองการ ใช้นํ าชลประทาน 
ที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ในปี พ.ศ.2558 จะเป็นจุดเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
จะรวมตัวกันเป็นตลาดหรือมีฐานการผลิตเดียวกัน เกษตรกรในอําเภอกําแพงแสนจะต้องปรับตัวในวิถี
การทําเกษตรของตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงในช่วงอีก 4 ปีข้างหน้าต่อไป 
บทบาทของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่สมาชิกในชุมชน
จะมีบทบาท หน้าที่อะไรในการกําหนดแนวทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อระบุตําแหน่งที่ของตนเองใน
ฐานะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ความท้าทายในการหาคําตอบนี้ 
ต้องอาศัยพลังของทุกฝ่ายมาช่วยกันวางแผน กํากับทิศทางของชุมชนกําแพงแสน สิ่งแรกที่
กําแพงแสนต้องรู้ คือ รู้จักตัวเอง มีศักยภาพหรือจุดอ่อนอย่างไร แล้วจะพัฒนาร่วมกันได้อย่างไร ใน
บทบาทของแต่ละภาคส่วน ดังนั้น โครงการนี้จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ต้ังแต่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองทั้งท้องที่และท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกใน
ชุมชนมาร่วมกันทําแผนที่ทางสังคมเพื่อวิเคราะห์ตนเอง รู้ศักยภาพของกําแพงแสนเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรให้มั่นคง รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  1.2  วางแผนดําเนินงานขออนุมัติโครงการและการเตรียมทรัพยากร 
  - มีการดําเนินการวางแผนงาน ประชุมทุกวันพุธโครงการ 9 บวร และมีการติดตาม 

ประเมินผล 
 1.3  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
  - ดําเนินการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์บุลากรภายใน และนิสิตทราบโดยทั่วถึงกัน 
  - Website ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
  - ดําเนินการประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น การลงเข้าไปในพื้นที่ทุกวันพุธของแต่ละ

ชุมชน 
  1.4  สร้างความเข้าใจกับผู้นําชุมชนและประชาชน 
  - มีการลงพื้นที่โดยท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และผู้บริหาร พบผู้นํา

ชุมชนท้องถิ่น  
   - โดยการเข้าไปพูดคุย   พบปะร่วมสนทนากับผู้นําชุมชนท้องถิ่น มาร่วมประชุม

เสนอแนะ   
   - แนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินการ รับฟังปัญหาและสิ่งที่

ประชาชนต้องการ เพื่อนํามาเป็นข้อสรุปเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป 
 1.5 เลือกพื้นที่ที่จะพัฒนา 
  การเลือกพื้นที่พิจารณาจากชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ค่อยพัฒนาหรือด้อยโอกาสเป็น
อันดับแรก และศึกษาข้อมูลในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 
  1.5.1 ด้านกายภาพ ศึกษาแผนที่อําเภอ ที่ต้ัง เขตติดต่อ ประวัติความเป็นมาของ
อําเภอ พ้ืนที่ทั้งหมด เส้นทางการคมนาคม สถานที่สําคัญ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
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สถาบันทางการปกครอง สถานประกอบการแพทย์ แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะหรือ
สวนพฤกษศาสตร์ 
   1.5.2 ด้านสังคม ศึกษาจํานวนตําบลและหมู่บ้าน  จํานวนประชากรทั้งหมด ชาย/
หญิง เด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลหรือผู้นําสําคัญ เช่น นายอําเภอ หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส กลุ่มชาติพันธ์ุ 
ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ ลักษณะครอบครัว สถาบันหรือองค์กรชุมชน หรือกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และชีวิตความเป็นอยู่สุขภาวะโดยรวม 
  1.5.3 ด้านเศรษฐกิจ ศึกษาจากอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รายได้และรายจ่ายเฉลี่ย
ของครอบครัว หนี้สิน/เงินออม เศรษฐกิจชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์ รายละเอียด
สถาบันการเงินท้องถิ่น 
  1.5.4 ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศึกษาสภาพของดิน น้ํา อากาศ ป่าไม้ ชุมชน 
ตลอดจนมลพิษภาวะอื่น ๆ  
 1.6 ดําเนินงานพัฒนาตามแผน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  ได้
ดําเนินโครงการ 9 บวรมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 โดยได้น้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการดําเนินงานและสื่อความหมายของ 9 บวร คือ เลข 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 อักษร บ 
หมายถึง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน  อักษร ว หมายถึง วัด  และ อักษร  ร  หมายถึง โรงเรียน   
  ในปี 2555 ได้ขยายการดําเนินงานโครงการ 9 บวร  6 ตําบล และ 1 เทศบาล ซึ่งถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  ได้เปิดรั้วสู่ชุมชนครบทั้ง 15 ตําบล กับ 1 
เทศบาลในอําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   
  ในปี 2556  เยี่ยมเยียนการดําเนินงานโครงการ 9 บวร โรงเรียน  วัด  และ 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ให้แก่ครู นักเรียน  และจัดกิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปี 2557 เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 9 บวร  ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียน ผู้นําชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน  จํานวน 30 ศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการเที่ยวไม่ไกลไปกําแพงแสน และการจัดต้ังมูลนิธิ
โครงการ 9 บวร เพื่อความย่ังยืนในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตามแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

 

โครงการ 9 บวร ปี 2554 
 

วันเวลา ตําบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
 

วันพุธท่ี 1 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

รางพิกุล หมู่ 3 วัดรางหมัน บ้านห้วยด้วน 

วันพุธท่ี 8 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

กําแพงแสน หมู่ 11 วัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม 
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วันเวลา ตําบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
 

วันพุธท่ี 15 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

สระสี่มุม หมู่ 8 วัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ 

วันพุธท่ี 22 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

ทุ่งบัว หมู่ 3 วัดนิยมธรรม วัดนิยมธรรม 

วันพุธท่ี 6 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ห้วยหมอนทอง หมู่ 12 วัดหนองโพธิ์ บ้านหนองโสน 

วันพุธท่ี 13 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ทุ่งขวาง หมู่ 8 วัดสุวรรณรัตนาราม บ้านหลักเมตร 

วันพุธท่ี 20 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ทุ่งกระพังโหม หมู่ 5 วัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล 

วันพุธท่ี 27 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

วังน้ําเขียว หมู่ 5 วัดคลองตัน บ้านคลองตัน 

วันพุธท่ี 3 ส.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ดอนข่อย หมู่ 2 วัดสระพัง วัดสระพัง 

 
โครงการ 9 บวร ปี 2555  กําหนดการเยีย่มเยียน 7 หมู่บ้าน 7 วัด 7 โรงเรียน 

 

วันเวลา ตําบล วัด 
โรงเรียน 

 
วันพุธท่ี 4 ก.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

กระตีบ วัดโพธิ์งาม บ้านทะเลบก 

วันพุธท่ี 11 ก.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

ห้วยม่วง วัดปทุมทอง วัดปทุมทอง 

วันพุธท่ี 18 ก.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

สระพัฒนา วัดสระสี่มุม วัดสระสี่มุม 

วันพุธท่ี 25 ก.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

ห้วยขวาง วัดลาดหญ้าไทร บ้านรางอีเม้ย 

วันพุธท่ี 8 ส.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

หนองกระทุ่ม วัดสี่แยกเจริญพร บ้านหนองเขมร 

วันพุธท่ี 15 ส.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

ทุ่งลูกนก วัดไร่แตงทอง บ้านหนองกร่าง 

วันพุธท่ี 22 ส.ค.55 
เวลา 15.00 น. 

เทศบาล ต.กําแพงแสน วัดสว่างชาติประชาบํารุง อินทรศักด์ิศึกษาลัย 

 

โครงการ 9 บวร ปี 2556  กําหนดการเยีย่มเยียน 3 วัด 17 โรงเรียน 

วัน โรงเรียน วัด 

วันพุธท่ี 9 ม.ค.56  รร.วัดนิยมธรรม ต.ทุ่งบัว 
รร.วัดทุ่งกระพังโหม ต.กําแพงแสน 
รร.วัดดอนเตาอิฐ ต.สระสี่มุม  
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วัน โรงเรียน วัด 

วันพุธท่ี 23 ม.ค.56  รร.วัดสระพัง  ต.ดอนข่อย 
รร.บ้านคลองตัน  ต.วังน้ําเขียว 
รร.บ้านรางอีเม้ย  ต.ห้วยขวาง 

วัดลาดหญ้าไทร  
 ต.ห้วยขวาง 

วันพุธท่ี 30 ม.ค.56  รร.วัดทะเลบก  ต.กระตีบ 
รร.วัดปทุมทองสุทธาราม  ต.ห้วยม่วง 
รร.วัดสระสี่มุม   ต.สระพัฒนา 

วัดโพธิ์งาม  ต.กระตีบ 

วันพุธท่ี 6 ก.พ.56  รร.บ้านหนองโสน   ต.ห้วยหมอนทอง 
รร.บ้านหลักเมตร ต.ห้วยขวาง 
รร.วัดหนองปลาไหล  ต.ทุ่งกระพังโหม  

 

วันศุกร์ท่ี 8 ก.พ.56  โครงการเด็กไทยฉลาดคิด รู้พิษภัยยาเสพติด   
จัดโดย อบต.สระพัฒนาและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันพุธท่ี 13 ก.พ.56  รร.บ้านหนองเขมร   ต.หนองกระทุ่ม 
รร.บ้านหนองกร่าง   ต.ทุ่งลูกนก  

 

วันพุธท่ี 20 ก.พ.56  รร.บ้านห้วยด้วน   ต.รางพิกุล 
รร.วัดหนองศาลา  ต.ทุ่งลูกนก 
รร.อินทรศักด์ิศึกษาลัย  เทศบาลตําบล
กําแพงแสน  

 

  

  
 2.  แผนงาน และเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
    แผนการปฏิบัติงาน 
 

 
 เป้าหมายในการดําเนินงาน  
  โครงการ 9 บวร กําหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนา บ้าน  วัด   โรงเรียน ให้บรรลุตาม
เป้าหมายของหมู่บ้านในอุดมคติ ดังนี้ 

ลําดับที่ รายการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2555 
1 แต่งตั้งกรรมการดําเนินงานโครงการและประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนร่วมกิจกรรม 
มกราคม 

2 เลือกหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนเป้าหมาย กุมภาพันธ์ – เมษายน 
3 ศึกษาสภาพปัญหาหมู่บ้าน วัด โรงเรียนเป้าหมาย มีนาคม 
4 วางแผนดําเนินงานตามโครงการ มีนาคม 

5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ มีนาคม – ตุลาคม  
6 ประเมินผลโครงการ สิงหาคม  
7 รายงานและสรุปผลโครงการ ธันวาคม 
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  เป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต 
 การขับเคลื่อนโครงการ 9 บวร ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน 15 ตําบล 1 
เทศบาล ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน 16 วัด และ 16 โรงเรียน มีต้นแบบในการพัฒนา พร้อมที่ขยาย
ผลไปให้ครบทั้งอําเภอกําแพงแสนคือ 204 หมู่บ้าน  39 วัด   51  โรงเรียนประถมศึกษา  3  
โรงเรียนมธัยมศึกษา ต่อไปในอนาคต 

 3. ปัจจัยนําเข้า (Input)  
  โครงการ 9 บวร ใช้หลักการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย คณะเกษตร กําแพงแสน ได้นําองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนนํานิสิตไป
พัฒนาการทําแปลงผักอาหารกลางวัน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน มอบสื่อการเรียนการสอน 
และนํานิสิตไปทําการรักษาสัตว์ตามหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน-ศาสตร์  ได้นํา
นิสิตไปช่วยตามโรงเรียนต่าง ๆ เช่น การออกกําลังกายโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ซ่อม/ทาสีสนามเด็ก
เล่น โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ตรวจสุขภาพพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนดอนเตาอิฐ  จัดห้องยาของ
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม  การกําจัดเหาโรงเรียนวัดคลองตัน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นํานิสิต
ไปทําการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เช่น การวัดความดัน การวัดไขมัน การทดสอบความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อของร่างกาย  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ทําการอบรมน้ําหมักชีวภาพ 

หมู่บ้านใน 
อุดมคติ 

 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

88 

อบรมภาษาอังกฤษ  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้มีการจัดอบรมอาชีพการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ สํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้มีการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา กําแพงแสน ได้มีการมอบเตาซุปเปอร์อ้ังโล่ พร้อมเมล็ดพันธ์ุผักต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการจัดการอบรมการเลี้ยงไก่พันธ์ุตะเภาทอง ให้กับเด็กนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้มีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ จัดโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสําหรับครูในโครงการ 9 บวร จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การดูแล
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน หลักสูตรการดูแลแก้ไขและติดต้ังระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการสอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนํานิสิตไปดูแลเรื่องของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไป
ช่วยเหลือหมู่บ้าน ชุมชนที่ประสบอุทกภัย เอาสิ่งของไปบริจาคต่าง ๆ 

   4.  แนวทางการดําเนินงาน 
  แนวทางการดําเนินงานโครงการ 9 บวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ตลอดจน
สร้างทีมงานรองรับภารกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไว้อย่างครบถ้วน 

  4.1  รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต องค์กร ธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้
ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินเข้าโครงการ และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ โดยอาสาสมัคร
เข้าสังกัดในทีมงานต่าง ๆ ที่รองรับภารกิจตามโครงการต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัด ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล 
 ระดับผู้บริหารของหน่วยงาน  ให้การสนับสนุน  ให้คําปรึกษา  มีการจัดประชุม
บุคลากรทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงาน รวมทั้งอํานวยการโครงการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 
 ระดับปฏิบัติการ  นําแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 บ้าน  ไปทําการอบรมชาวนา เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
 วัด  ไปทําการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ถวายเทียนจํานําพรรษา 
โครงการ 9 บวร จํานวน 16 วัด  การปลูกต้นไม้ 

  4.2  การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
   ระดับบริหาร 
   การดําเนินงานใช้หลักการบริหารการกระจายความรู้ โดยนําผลการดําเนินงาน
และแผนการปฏิบัติการงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสนทุกเดือน เพื่อ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทํางานไปสู่ผู้บริหารในระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
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ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน โดยยึดหลัก 
PDCA  เป็นแนวปฏิบัติ 
 ระดับปฏิบัติการ 
  ใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ เช่น จัดกลุ่มดําเนินงานด้านพืช 
สัตว์ และประมง โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย คณะทํางาน 2 ส่วน คือ บุคลากรมหาวิทยาลัย และ
นิสิต ซึ่งจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

  5.  ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ 
 จากการดําเนินการโครงการ 9 บวร ให้แก่บ้าน วัด โรงเรียนทั้ง 15 ตําบล  1  เทศบาล  
ผลการดําเนินงานที่เกิดจากการส่งเสริม สนับสนุน ทักษะ วิชาชีพ ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง 
ทําให้บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิต แหล่งฝึกอบรมให้แก่ชุมชน  นักเรียน และ
ประชาชนใกล้เคียง ได้มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้  อาทิ 
    บ้าน    
  - เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก 
   - เป็นแหล่งเลี้ยงปลาเพื่อจําหน่าย 
   - เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ํามัน 
   - เป็นแหล่งศึกษาด้านการบริหารจัดการน้ํา 
   - เป็นแหล่งพันธ์ุอ้อยทนน้ําท่วม 
   - เป็นแหล่งพันธ์ุข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
   - เป็นแหล่งฝึกอบรมด้านไอซีทีชุมชน 
   - เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ 
 

   วัด 
  - เป็นแหล่งฝึกอบรมพระภิกษุตามหลักธรรมคําสอน 
   - เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรในชุมชน 
   - เป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่พระภิกษุเพื่อสอนศีลธรรม 
   - เป็นแหล่งการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนในชุมชน 
   - มีนักวิจัยมาให้คําแนะนําชาวบ้านในการประกอบอาชีพ 
 

   โรงเรียน 
  - เป็นแหล่งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 
   - เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
   - เป็นแหล่งพัฒนาให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน 
   - เป็นแหล่งความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ด 
   - เป็นแหล่งความรู้ในด้านการทําปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ 
   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นอาหารกลางวัน 
   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องไส้เดือนดิน 
   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องของห้องสมุดโรงเรียน 
   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องการเลี้ยงพันธ์ุปลา 
   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องการทําน้ํายาล้างจานโดยเฉพาะน้ํายาจากผลมะกรูด 
   - เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องด้านการเกษตร เช่น การปลูกแก้วมังกร 
   - เป็นแหล่งความรู้ในโครงการค่ายวิชาการ 
   - เป็นแหล่งความรู้ในโครงการค่ายธรรมะ 
 

5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างความคุ้มค่า  

1. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)      
   การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการโครงการ 9 บวร ดังนี้ 

  หลักสูตรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานประเมินผล
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27   หลักสูตรการดูแลแก้ไขและติดต้ังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2555 
ประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง
การพัฒนาทักษะการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”ประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.60 

2. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน  
  โครงการ 9 บวร เป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในการดําเนินงาน 
เช่น บุคลากรในระดับผู้บริหาร หรือระดับปฏิบัติการ มีจิตสาธารณะที่จะเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน โดย
ไม่คิดค่าตอบแทนในโครงการหรือกิจกรรมการดําเนินการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย ทรัพยากรในด้าน
งบประมาณได้มาจากการบริจาคจากหน่วยงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต องค์กร ธุรกิจเอกชน
และประชาชนทั่วไป จํานวนเงิน 700,000 บาท  การดําเนินงานตามโครงการเน้นความประหยัดในการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และการบริหารในรูปแบบไม่มีของเสีย (zerowaste) ซึ่งประชาชนได้รับชมต้นแบบการใช้ทรัพยากร
และปฏิ บั ติ ตามได้ เ ป็ นผลดี สู่ ชุ มชน  โครงการ  9 บวร  มี การเพาะเห็ ดเศรษฐกิ จ  ซึ่ งทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้จัดสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้กับโรงเรียนต่าง 
ๆ ในโครงการ 9 บวร  บ้าน  วัด  โรงเรียน  เพื่อเสริมสร้างอาชีพรายได้ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การจัดการสาธิตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกับการสาธิต ได้แก่ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ  
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โรงเรียนวัดหนองปลาไหล  และโรงเรียนวัดนิยมธรรม วราราม จํานวน 40 คน โดยได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการสาธิตจากชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  การสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า มีวิธีการเพาะที่ง่ายสามารถทําเองได้ โดยใช้พ้ืนที่
น้อย ไม่ยุ่งยาก ใช้วัสดุที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังเป็นอาหาร
ก ล า ง วั น สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น ต่ า ง  ๆ  อ า ทิ  เ ช่ น  โ ร ง เ รี ย น วั ด ด อ น เ ต า อิ ฐ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยังเป็นแม่ข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเผยแพร่
วิ ช า ชี พ แ ล ะ วิ ช า ก า ร ต่ า ง  ๆ   ซึ่ ง โ ค ร ง ก า ร  9  บ ว ร  ทํ า ใ ห้ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ไ ด้ 
ปฏิบัติจริง มีความแตกต่างจากทฤษฎีที่โรงเรียนสอน แต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญจากโครงการ 9 บวร มีการพัฒนาด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ทางโรงเรียนมีวัตถุดิบอยู่แล้ว 
โดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน จัดวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทํา
ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกวิธีหนึ่ง 
 

6. ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 

  โครงการ 9 บวร สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีความมุ่งหวังให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ การ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร และนิสิตในการทํางาน เพื่อบริการสังคม ปลูกฝัง
ความมีจิตสาธารณะ บุคคล หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ และชี้นําการพัฒนาบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 
เพื่อนําผลน้ันมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของบ้าน วัด  โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 

 

7. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 
  จากการดําเนินงานโครงการ 9 บวร ต้ังแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทางหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ไป ยัง 15 ตําบล และ 1 เทศบาล 
ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้น ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน แต่ใน
การดําเนินโครงการ 9 บวร ตลอดระยะเวลา3 ปี นั้น นอกจากจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้ว 
ก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างซึ่งจากการเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่และการดําเนินกิจกรรมโครงการ 9 
บวร นั้นสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขโครงการ 9 บวร ได้ดังนี้ 
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  ปัญหา และอุปสรรค 
  1. การเข้าถึงชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้นําชุมชนบางตําบล ไม่ได้คัดเลือก
กลุ่มประชาชน หรือ โรงเรียน ที่ควรได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเป็นการเร่งด่วนก่อน 
  2. ด้านงบประมาณ โครงการ 9 บวร ได้รับงบประมาณจากการบริจาค ซึ่งยังมีจํานวนไม่
มากนัก สําหรับการจัดกิจกรรมไปยัง 15 ตําบล 1 เทศบาล 
  3. ชาวบ้านมีความคาดหวังว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จะจัด
งบประมาณสู่ชมชน แต่ในความเป็นจริง งบที่นํามาพัฒนาชุมชนควรเป็นงบจาก อบต. และเทศบาล 
  4. ความร่วมมือของผู้นําชุมชน บางตําบล ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย และไม่ค่อยให้
ความสําคัญกับกิจกรรม 
  5. นักเรียน ตามโรงเรียนต่างๆในโครงการ 9 บวร หลายโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อการเรียน
การสอน บางโรงเรียนต้องเรียนรวมกัน เช่น ป.1 ป.2  ป.3 เรียนรวมกัน  ป.4 ป.5 ป. 6 เรียนรวมกัน
เป็นต้น 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการ 9 บวร เช่น กิจกรรมสอย 

ดาว 9 บวร  
2. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ในการ 

พัฒนาชุมชน ไม่ใช่เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณ แต่เป็นการสนับสนุนในเรื่องวิชาการ อาชีพ  
ความรู้ ทักษะเพิ่มเติม เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต และสามารถพึงพาตนเองได้ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 9 บวรเชิงรุก และจัดกิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อ 
เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือของชุมชนให้มากขึ้น  

4. ปัญหาที่เกิดจากความต้องของบ้าน วัด โรงเรยีน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่ขาดแคลน 
ครูสอนในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  การใช้ไอทีเป็นสื่อการสอน ครูสอนวิชาพลศึกษา 
ก็ดําเนินการจัดอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ไปช่วยในการสอนเรื่องต่าง ๆ ตามที่
โรงเรียนต้องการ 
 

******************** 
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บทคัดย่อ (Abstract)  / ฉบับเต็ม (Full Paper) 

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ด้านการวิจัย 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติท่ีดี 
 “การพัฒนาทักษะการวิจัยโดยใช้โครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร โพคัยสวรรค ์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
Email: chporn08@gmail.com   โทรศัพท์ 081 5707109 
 

3. บทสรุปผู้บริหาร 
พันธกิจด้านการวิจัยและประเด็นยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีพันธกิจที่จะพัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน  สําหรับพันธกิจด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยได้กําหนดจุดเน้นไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2556) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 ที่จะดําเนินการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและผลผลิตสู่
สังคม  โดยได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ สามารถตอบสนองท้องถิ่น สังคมและประเทศ 
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ โดยสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติได้ 
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งนําไปสู่การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

สภาพปัญหาด้านการวิจัย 
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ก็คือ เงิน

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยเงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกเป็นตัวบ่งชี้
สําคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินทุนวิจัยประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นจํานวนเงิน 5,889,700 บาท  จากการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จํานวน  6 โครงการ และ 1 ชุดโครงการ 

ปัญหาที่พบในการดําเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ระบุข้างต้น คือ นักวิจัยขาด
ความรู้และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ซึ่งส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย   
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ใหม่เพิ่มมากขึ้นต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จึงจําเป็นที่
จะต้องมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในด้านการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  รวมถึงความรู้และทักษะในการทํางานวิจัย 

นวัตกรรมที่ใช้ 
ในการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านความรู้และทักษะด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  

และความรู้ทักษะในการทํางานวิจัยนั้น  มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการโดยใช้
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การจัดการความรู้ (knowledge management: KM) โดยใช้กิจกรรมการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสกัดความรู้จากประสบการณ์ของนักวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ  และ
นําความรู้ดังกล่าวมาจัดระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติ   

ผลของการจัดการความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์กร นอกจากจะได้แนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี  และแนวทางการดําเนินงานวิจัยให้บรรลุผลสําเร็จแล้ว  ยัง
นําไปสู่การริเริ่มนวัตกรรมการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ โครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้ฝึกปฏิบัติการทําวิจัยต้ังแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การ
ดําเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย  และการเขียนรายงานผลการวิจัย  โดยมีการดําเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1. การวางแผนการดําเนินการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทาง
ในการนําความรู้ที่ได้การจัดการความรู้เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้    

2. การดําเนินการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ริเริ่มโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” เพื่อ
เป็นสนามงานให้นักวิจัยได้ปฏิบัติงานวิจัยด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  โดยใช้เงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินงานในกิจกรรมต่อไปนี้ 

2.1) การประกาศขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

2.2) การพิจารณาคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.3) การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.4) การทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย  
2.5) การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการวิจัย 
2.6) การตรวจคุณภาพรายงานผลการวิจัย   

3. การติดตามผลการดําเนินงาน  โดยใช้การรายงานความก้าวหน้าระหว่างการทําวิจัย เพื่อ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของนักวิจัย  รวมทั้งความต้องการและความคิดเห็นของนักวิจัย 

4. การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน  ข้อมูลจากการติดตามนักวิจัยถูกนํามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการพัฒนาตนเองของนักวิจัย  รวมทั้งใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการบริหารโครงการอื่น ๆ 

นอกจากนั้น สิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการควบคู่ไปกับการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการคือ การเผยแพร่ความรู้จากกิจกรรมจัดการความรู้ 2 เรื่อง คือ แนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย  และแนวทางการดําเนินการวิจัยให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยการจัดระบบ
และเผยแพร่ผ่านช่องทางของจดหมายข่าว สวพ.  และการเผยแพร่บนเว็บไซต์  

ผลการดําเนินงาน 
นอกจากผลการดําเนินงานตามสภาพความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ จํานวน

นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  และจํานวนนักวิจัยที่สามารถดําเนินการวิจัยตามแผนงานที่เสนอ   
มหาวิทยาลัยยังได้ผลกระทบในทางบวกโดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยประเภทงบประมาณ
แผ่นดินจากสํานักงบประมาณโดยการพิจารณาสนับสนุนให้ทําการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้ 
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1) ปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555 : ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 5,889,700 บาท ซึ่ง
เท่ากับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยจํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
จาก 6 โครงการวิจัย และ 1 ชุดโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เป็น 10 โครงการวิจัย 
และ 1 ชุดโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2) ปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 : ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 10,000,000 บาท โดย
จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนคือ 18 โครงการวิจัย และ 2 ชุดโครงการ 
 
4. แนวปฏิบัติท่ีดี 

จากสภาพปัญหาด้านความรู้และทักษะด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่  ซึ่งส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะ
ดําเนินการเพื่อให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับโดยสามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ริเริ่มโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยของอาจารย์ต้ังแต่ขั้นตอนแรกของการได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย คือ การพัฒนานักวิจัยด้านความรู้และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ไป
จนถึงการพัฒนานักวิจัยเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการดําเนินงานวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดย
รูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาท้องถิ่น  โดยจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัยสู่โครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” 
จุดเริ่มต้นของโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

2 เรื่องเพื่อแก้ปัญหาด้านความรู้และทักษะของนักวิจัย คือ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  และการ
ทําวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งได้ดําเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
 

1. การแบ่งปันความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลโดยผ่านทางการเล่าประสบการณ์ตรง  โดย
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัย และมีประสบการณ์ในการดําเนินงานโครงการวิจัย   

2. การเชื่อมโยง เรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้วิธีการสนทนาและไตร่ตรอง
ภายในกลุ่มของผู้มีประสบการณ์ 

การแบ่งปันความรู้ท่ี
แฝงอยู่ในตัวบุคคลโดย

ผ่านทาง 

การสร้างความชดัเจน 

ผ่านทางการสนทนา 

การสังเคราะห์ 

และการจัดระบบ

การเรียนรู้และการนํา 

ความรู้ท่ีชัดแจ้งไปสู่การ 
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3. การสังเคราะห์ความรู้และจัดทําเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในรูปแบบของเอกสาร  การจัดเก็บ
เป็นฐานความรู้และการเผยแพร่ความรู้  โดยผลของการจัดการความรู้ทั้งในด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และด้านทักษะการทําวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  สามารถสังเคราะห์เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติในรูปของเอกสารและเผยแพร่ผ่านช่องทางจดหมายข่าว  และเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  คือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย  และวิธีดําเนินการวิจัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4. การเรียนรู้และการปฏิบัติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ริเริ่มโครงการ “1 อาจารย์ 1 
งานวิจัย” เพื่อเป็นสนามงานวิจัยโดยสังเคราะห์มาจากประสบการณ์ของนักวิจัยที่พบว่า การ
ปฏิบัติการวิจัยด้วยตนเองอย่างครบทุกขั้นตอน  เริ่มต้ังแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การ
ดําเนินการวิจัย  และการเขียนรายงานผลการวิจัย  จะช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้และนําประสบการณ์
ของผู้อ่ืนไปสู่การปฏิบัติ   

การดําเนินงานในโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” 
จุดประสงค์ของโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” คือ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะ

ของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  และการดําเนินการวิจัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  โดยการกําหนดวิธีปฏิบัติจากการจัดการความรู้  โดยมีรูปแบบการดําเนินงานดังนี้ 

1. การประกาศขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ดําเนินการโดยการประกาศประเด็นการวิจัย  การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย  
ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย   

2. การพิจารณาคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยนักวิจัยมีแนว
ทางการตรวจสอบคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพข้อเสนอ
โครงการวิจัยของตนเองเป็นเบื้องต้น   

3. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. การทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย  
5. การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการวิจัย 
6. การตรวจคุณภาพรายงานผลการวิจัย  
 ผลการจัดการความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” 

แนวทางการเขียน 

ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. การประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย 

4. การทําสัญญารับทุนวิจัย 
 

5. การติดตามความก้าวหน้า 
6. การตรวจคุณภาพรายงานผลการวิจัย 

การดําเนินการวิจัย 

ให้บรรลุวัตถุประสงค ์
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การดําเนินงานในโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” จะประกอบด้วยการดําเนินงานสําคัญใน
สองส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับทุนวิจัย  การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  การเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย  การติดตามการดําเนินการวิจัย  การตรวจคุณภาพของรายงานผลการวิจัย การดําเนินการ
เกี่ยวกับทุนสนับสนุนการวิจัย และการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านกระบวนการวิจัย 

ส่วนที่ 2 การดําเนินงานของนักวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาประเด็นการวิจัย  การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การทําวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ  

 
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

ผลกระทบจากการดําเนินการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  และ
การดําเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  จากการที่นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” 
พบว่า    นอกจากผลการดําเนินงานตามสภาพความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ จํานวน
นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  และจํานวนนักวิจัยที่สามารถดําเนินการวิจัยสําเร็จครบถ้วนตาม
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว   การดําเนินงานในโครงการนี้ยังส่งผลกระทบในทางบวกในการ
ได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินจากสํานักงบประมาณโดยการพิจารณา
สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้ 

1. ปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555 : ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 5,889,700 บาท ซึ่ง
เท่ากับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยจํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
จาก 6 โครงการวิจัย และ 1 ชุดโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เป็น 10 โครงการวิจัย 
และ 1 ชุดโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2. ปีงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 : ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 10,000,000 บาท โดย
จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนคือ 18 โครงการวิจัย และ 2 ชุดโครงการ 

 
6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการพบว่า  การริเริ่มให้นักวิจัยปฏิบัติงานวิจัยภายในสถาบันมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  ดังนี้ 

1. บทบาทของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดสรร
งบประมาณเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  ช่วยให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ 

2. ระบบและวิธีปฏิบัติงาน  สิ่งที่เป็นจุดเด่นของการดําเนินงานตามโครงการนี้คือ การพัฒนา
ระบบจากความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้  และการกําหนดขั้นตอนตามแนวทางของผู้สนับสนุนทุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้นักวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการวิจัย  และมีความคุ้ยเคยกับระบบ
การพิจารณาทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
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3. การจัดการความรู้  เป็นแนวทางในการใช้สินทรัพย์ที่แฝงอยู่ในองค์กรจากประสบการณ์
ของผู้ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง  ซึ่งช่วยนําไปสู่การริเริ่มโครงการและการเป็นฐานข้อมูล
สําหรับนักวิจัยในการดําเนินการวิจัย 

 
7. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค 
แม้ว่าโครงการ “1 อาจารย์ 1 งานวิจัย” จะประสบผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดด้านจํานวนอาจารย์ 

นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ  และความสําเร็จของการดําเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยที่กําหนด  แต่ก็
ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการต่อไปในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อบกพร่องของรายงานการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของรายงาน การอ้างอิง การเขียน
บรรณานุกรม และการเขียนรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องเป็นระบบสากล 

2. การส่งรายงานผลการวิจัยไม่ตรงตามกําหนด 
3. นักวิจัยบางท่านไม่ได้ศึกษาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี  และแนวทางการ

ดําเนินการวิจัย  จึงไม่ได้เรียนรู้หรือนําความรู้ที่มาจากการจัดการความรู้ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินการวิจัยของตนเอง 

แนวทางแก้ไข 
1. ควรจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัย 
2. ควรศึกษาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนในเรื่องระยะเวลาการดําเนินการวิจัย  เพื่อ

นําไปสู่การออกแบบขั้นตอนการกํากับติดตามท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
3. ควรสร้างกลุ่มผู้สนใจ  หรือใช้เทคนิคการจัดการความรู้แบบอ่ืนในการสนทนาเกี่ยวกับ

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  และการดําเนินการวิจัยให้บรรลุผลสําเร็จ 
 
8. ความท้าทาย 

เพื่อให้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางการวิจัยของ
แหล่งทุนภายนอก  สถาบันวิจัยและพัฒนาอาจริเริ่มการประชุมอาจารย์ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่
อาจารย์หรือนักวิจัยมีความสนใจร่วมกัน  เพื่อพูดคุยหรือแบ่งปันแนวโน้ม ทิศทาง หรือความรู้ที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบันในศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  และการสร้างแนวคิด
เพื่อนําไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อไป 

 
 

******************** 
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      วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
มีนโยบายให้เร่งรัดการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
โดยวางแผนให้คณาจารย์ได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายการ
พัฒนาจํานวนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติ และมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) 
กําหนดให้เป็นภาระงานรายบุคคลของอาจารย์ 2) 
พัฒนาระบบและกลไก สนับสนุน สร้างขวัญกําลังใจแก่
ผู้ มีผลงานตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานวิจั ยอ ย่าง
หลากหลายและเป็นพลวัตร 3) นํากระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี โดยการจัดทํา 
PCK research presentation guideline 4) จัด
กิจกรรม/โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 5) มี
กระบวนการช่วยเหลือเกื้อกูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบ PCK Aspiration Bonding Coaching 
Practice และ 6) ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้
วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการสนับสนุนการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้วิทยาลัยฯ ก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านการวิจัยต่อไป ผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติต่ออาจารย์พยาบาลประจํา
ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 18.75  

         Prachomklao college of Nursing, 
Phetchaburi has a policy to expedite the 
research publication by setting a 
developmental goal and planning strategies 
to increase a number of national/ international 
research paper publication as the follows:  1) 
Research paper publication is a workload of 
individual nurse instructor 2) Develop a 
dynamic and variety ways of researcher’s 
inspiration system and mechanism 3) 
Knowledge management system, developing 
a good practical guideline; PCK research 
presentation guideline 4) Provide 
knowledge and skill for oral and poster 
presentation in the national/ international 
conference 5) Using “PCK Aspiration 
Bonding Coaching Practice” for helping and 
knowledge shearing and 6) Using PDCA 
process for improvement and continuous 
development of these strategies. In fiscal 
year 2013, number of research papers 
publication per full-time nurse instructors is 
18.75 percent.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง : “การสร้างเสริมขวัญกําลังใจเพื่อร่วมผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ” 
Title : The researcher inspiration for progressive number of national/ international research 
paper publication 
หน่วยงานที่นําเสนอ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
 

บทคัดย่อ/ Abstract 

คําสําคัญ : ขวัญกําลังใจ/ การเผยแพร่ผลงานวิจัย Keywords:  
inspiration/ research publication 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีดี  
 “การสร้างเสรมิขวัญกําลังใจเพื่อร่วมผลักดันการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ นานาชาติ” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
       1. นางกมลพรรณ วัฒนากร     ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) 
 เบอร์โทรศัพท์ 082-2068842  E-mail address  kamon11.porn@gmail.com 
 สถานที่ทํางาน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

2. นางสาวจุไรรัตน์ ดวงจันทร์   ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-7055608 E-mail address  julyratana@yahoo.com 
 สถานที่ทํางาน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 

3. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 การพัฒนาผลงานด้านการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษานับเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากการสร้างสรรค์องค์ความรู้จากการวิจัย
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความสนใจและความกระตือรือร้นของผู้วิจัย รวมทั้งต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจและการเอื้ออํานวยของบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องมีศักยภาพในเผยแพร่
ผลงาน ทั้งในรูปแบบของการนําเสนอบนเวทีวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และ
การนําลงตีพิมพ์ลงในวารสารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี ประสบกับปัญหาด้านผลลัพธ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์มาโดยตลอด แม้ว่า
ผู้บริหารและบุคลากรจะตระหนักถึงความสําคัญและพยายามแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
จากการเรียนรู้ร่วมกัน จากการนํากระบวนการ PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ทําให้พบ
รูปแบบการสร้างเสริมขวัญกําลังใจเพื่อร่วมผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จนวิทยาลัยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง  
 รูปแบบนี้ประกอบด้วย การวางระบบ กลไกการผลิต/เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง การให้ความสําคัญกับผลงานทุกช้ินของนักวิจัย การเตรียมนักวิจัยรุ่นใหม่ การให้คําปรึกษา
แก่ผู้วิจัย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบกัลยาณมิตร การสร้างเสริมขวัญกําลังใจแบบเป็นพลวัตร การ
จัดทําคู่มือ/แนวทางปฏิบัติต่างๆ การเอื้ออํานวยความสะดวก รวมทั้งได้มีการผนวกใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เรื่องการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ
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ที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  ผลจากความมุ่งมั่น
ต้ังใจ ความรักผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทุกคน ทําให้เกิดการผสานความร่วมมือที่ดีย่ิง ทําให้ใน
ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีมีผลงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติต่ออาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 18.75 มีการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการวิจัย มีการพัฒนาคุณลักษณะ 
ของการใช้จิตตปัญญาในการทํางานร่วมกัน และจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
รูปแบบการสร้างเสริมขวัญกําลังใจเพื่อร่วมผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติ/
นานาชาติที่นํามาใช้ พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ประเมินว่าพึงพอใจมาก โดยให้ระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทุกรายการ 
 

4. แนวปฏบิตัิท่ีด ี
4.1หลักการ เหตุผลและความเปน็มา 

  การวิจัยเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งที่สถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันต้นสังกัด ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
วิทยาลัยพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้มีการเร่งรัดผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน โดยกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ให้มีการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เน้นชุมชนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อการพัฒนาการบริการสาธารณสุขแก่ชุมชน เพื่อ
สร้างองค์ความรู้เพื่อสุขภาวะที่มีความย่ังยืน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงได้
กําหนดให้มีกลยุทธ์ในการผลักดันการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ มีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงได้กับเกณฑ์มาตรฐานและสถาบันชั้นนํา 

จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2553-2555) พบว่าวิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการยังไม่
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงได้มี
นโยบายให้เร่งรัดการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยวางแผนให้คณาจารย์ได้ร่วมกันต้ังเป้าหมาย
การพัฒนาจํานวนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ กําหนดให้เป็นภาระงาน
รายบุคคลของอาจารย์ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ รับผิดชอบพัฒนาระบบและกลไก 
ปรับปรุงระบบสนับสนุน สร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง
หลากหลายและเป็นพลวัตร มีการนํากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี มี
การจัดทํา PCK research presentation guideline จัดกิจกรรม/โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ มีกระบวนการช่วยเหลือเกื้อกูลและแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้แบบ PCK Aspiration Bonding Coaching Practice รวมทั้งใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้วิทยาลัยฯก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยต่อไป 

4.2 วัตถุประสงค ์ 
4.2.1  เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ 3 ในส่วนการผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับ ชาติ/นานาชาติ ไปสู่การเร่งรัดและสนบัสนุนให้อาจารย์ของวิทยาลัย มีการนําตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดบัชาติ/นานาชาติ บรรลุตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2.2 เพื่อส่งเสริมแนวโน้มของผลลัพธ์ (trend) ของอาจารย์ของทุกภาควิชา ในเรื่องการนํา
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2.3 เพื่อขยายจํานวนอาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี ของทุกภาควิชา ที่ร่วมจัดทาํโครง
ร่างการวิจัย ที่จะนําไปสู่การจัดทําผลงาน ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2.4 เพื่อส่งเสริมแนวโน้มของผลลัพธ์ (trend) ของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องการนําตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบัน 

4.2.5 เพื่อสรา้งเสรมิขวัญกําลงัใจในการตีพิมพ์หรือเผยแพรผ่ลงานวิจัยในระดับชาติ/
นานาชาติ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในสว่นการพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ การ
จัดสรรงบประมาณ การสนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัย (สกอ 4.1 ข้อ 3 4 5)  

4.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการบรรลเุปา้หมาย 
4.3.1 การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ประกอบด้วย 16 ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สอดคลอ้งตรง

ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4.2 ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
เกณฑ์ 

4.2.1 เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ 3 ในส่วน
การผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ ไปสู่การเร่งรัดและ
สนับสนุนให้อาจารย์ของวิทยาลัย มี
การนําตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ บรรลุตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.3.1.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์
พยาบาลประจําท้ังหมด  
 
 

ร้อยละ 
20 

4.3.1.2 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติท่ีมีบุคคลภายนอกร่วมทําวิจัย 

1 เรื่อง 

4.3.1.3 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติท่ี
มีบุคคลภายนอกร่วมทําวิจัย 

1 เรื่อง 

4.2.2 เพื่อส่งเสริมแนวโน้มของ
ผลลัพธ์ (trend) ของอาจารย์ของทุก

4.3.1.4 แนวโน้มของผลลัพธ์ (trend) ของผลงานวจิัย
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของแต่ละภาควิชา ต่อ

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
เกณฑ์ 

ภาควิชา ในเรื่องการนําตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์พยาบาลประจําท้ังหมดของแต่ละ
ภาควิชา  

หรือคงตัว 

4.3.1.5 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย ของแต่ละ
สาขาวิชา (specialty) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

1 เรื่อง 

4.3.1.6 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย ของแต่ละ
สาขาวิชา (specialty) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ  

1 เรื่อง 

4.3.1.7 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของแต่ละภาควิชา 
ต่ออาจารย์พยาบาลประจําท้ังหมดของแต่ละ
ภาควิชา  

ร้อยละ 
20 

4.2.3 เพื่อขยายจํานวนอาจารย์ท่ีมีอายุ
งานน้อยกว่า 10 ปี ของทุกภาควิชา ท่ี
ร่วมจัดทําโครงร่างการวิจัย ท่ีจะนําไปสู่
การจัดทําผลงาน ตีพิมพ์หรือเผย แพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.3.1.8 จํานวนอาจารย์ท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี 
ของทุกภาควิชา ท่ีร่วมจัดทําโครงร่างการวิจัย 
ท่ีจะนําไปสู่การจดัทําผลงาน ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา  

เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบ

กับ  
ปี งปม. 
2554 

4.2.4 เพื่อส่งเสริมแนวโน้มของ
ผลลัพธ์ (trend) ของศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ ในเรื่องการนําตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
และเกณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ของสถาบันพระบรมราช
ชนก 

4.3.1.9 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย ในประเด็น
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ  
 

1 เรื่อง 

4.3.1.10 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย ในประเด็น
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาต ิ

1 เรื่อง 

4.2.5 เพื่อสร้างเสริมขวัญกําลังใจใน
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ ตามเกณฑ์เกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังในส่วนการ
พัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ การ
จัดสรรงบประมาณ การสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย (สกอ. 4.1 ข้อ3 
4 5)   

4.3.1.11 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย (สกอ4.1 ข้อ3) อยู่ใน
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.3.1.12 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการจัดสรร
งบประมาณของวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัย 
(สกอ4.1 ข้อ4) อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51  จากคะแนนเต็ม 5  
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.3.1.13 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย (กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะที่เน้น
ระดับปริญญาตรี) (สกอ4.1 ข้อ5) อยู่ในระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
เกณฑ์ 

 
4.3.1.14 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อกระบวนการ

จัดการความรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ อยู่ใน
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.3.1.15 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการ
สนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย 
PCK ABC Practice (Aspiration-Bonding-
Coaching) อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.3.1.16 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติโดย PCK research presentation 
guideline อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 4.3.2 การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรล ุ
 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัดความสําเร็จ นั่นคือ บรรลุเป้าหมาย 

เมื่อมีผลงานบรรลุตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ อย่างน้อย 13 ใน 16 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 81.25) 
 

 4.4 กระบวนการพัฒนาคณุภาพที่เป็นระบบ 
  การพัฒนาการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ 
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4.5 ผลสาํเร็จตามตัวชี้วัด ตามที่กําหนดไวใ้นข้อ 3  
     การดําเนินงานในปีงบประมาณ2556 บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดในข้อ 4.3 ดังตาราง
ต่อไปนี้  
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เกณฑ์ ผลงาน ตัดสิน 

4.2.1 เพื่อถ่ายทอดกล
ยุทธ์ 3 ในส่วนการ
ผลักดันการเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ ไปสู่การ
เร่งรัดและสนบัสนุนให้
อาจารย์ของวิทยาลัย มี
การนําตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดบัชาติ/
นานาชาติ บรรลุตาม
เกณฑ์ประกัน 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ต่ออาจารย์พยาบาลประจํา
ทั้งหมด  

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
18.75 

ไม่ผ่าน 

2 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ที่มีบุคคล ภายนอกร่วมทํา
วิจัย 

1 เรื่อง 1 เรื่อง ผ่าน 

3 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ ที่มี
บุคคลภายนอก ร่วมทําวิจัย  

1 เรื่อง 1 เรื่อง ผ่าน 

4.2.2 เพื่อส่งเสริม
แนวโน้มของผลลัพธ์ 
(trend) ของอาจารย์
ของทุกภาควิชา ในเรื่อง
การนําตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดบัชาติ/
นานาชาติตามเกณฑ์
ประกัน 

4 แนวโน้มของผลลัพธ์ (trend) 
ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ของแต่ละภาควิชา 
ต่ออาจารย์พยาบาลประจํา
ทั้งหมดของ 
แต่ละภาควิชา 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น 
หรือคง
ตัว 

เพิ่มขึ้น  ผ่าน 

5 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย 
ของแต่ละสาขาวิชา 
(specialty) ทีตี่พิมพ์เผยแพร่ 
ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ  

1 เรื่อง 1 เรื่อง ผ่าน 

6 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย 
ของแต่ละสาขาวิชา 
(specialty) ทีตี่พิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ  

1 เรื่อง 1 เรื่อง ผ่าน 

7 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ของแต่ละภาควิชา ต่ออาจารย์
พยาบาลประจําทั้งหมดของ 
แต่ละภาควิชา  

ร้อยละ 
20 

( ทั้ง 3 
ภาควิชา) 

ร้อยละ 
12.5/ 
29.35/ 
10.71 

ไม่ผ่าน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เกณฑ์ ผลงาน ตัดสิน 

4.2.3 เพื่อขยายจํานวน
อาจารย์ที่มีอายุงาน
น้อยกว่า 10 ปี ของทุก
ภาควิชา ที่ร่วมจัดทํา
โครงร่างการวิจัย ที่จะ
นําไปสู่การจัดทําผลงาน 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
ตามเกณฑ์ประกัน 

8 จํานวนอาจารย์ที่มีอายุงาน
น้อยกว่า 10 ปี ของทุก
ภาควิชา ที่ร่วมจัดทําโครง
ร่างการวิจัย ที่จะนําไปสู่การ
จัดทําผลงานตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดบัชาติ/
นานาชาติ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบ

กับ  
ปี งปม. 
2554 

เพิ่มขึ้น 
เมื่อ

เทียบกับ  
ปี งปม. 
2554 

ผ่าน 

4.2.4 เพื่อส่งเสริม
แนวโน้มของผลลัพธ์ 
(trend) ของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่อง
การนําตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ ตามประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
เกณฑ์ของศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ ของ 
สบช. 

9 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย 
ในประเด็นเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ  

1 เรื่อง 1 เรื่อง ผ่าน 

10 จํานวนเรื่องของผลงานวิจัย 
ในประเด็นเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร ระดับชาติ/
นานาชาติ  

1 เรื่อง 1 เรื่อง ผ่าน 

4.2.5 เพื่อสร้างเสริม
ขวัญกําลังใจในการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้ง
ในส่วนการพัฒนา
ศักยภาพ การให้ความรู้ 
การจัดสรรงบประมาณ 
การสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย (สกอ4.1 
ข้อ3 4 5) 

11 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย (สกอ.4.1 
ข้อ3) อยู่ในระดับคะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51  จาก 5 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
92.30 

 

ผ่าน 

12 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการจัดสรรงบประมาณ
ของวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัย 
(สกอ4.1 ข้อ4) อยู่ในระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  
จาก 5  
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
78.85 

 

ไม่ 
ผ่าน 

13 ผลความพึงพอใจของ ไม่น้อย ร้อยละ ผ่าน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เกณฑ์ ผลงาน ตัดสิน 

อาจารย์ ต่อการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย ตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย (กลุ่ม ค
2 สถาบันเฉพาะที่เน้นระดับ
ปริญญาตร)ี (สกอ4.1 ข้อ5) 
อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก 5  

กว่าร้อย
ละ 80 

80.77 

14 ผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อกระบวนการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ อยู่ใน
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก 5 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
 82.69 

ผ่าน 

15 ผลความพึงพอใจของอาจารย์ 
ต่อการสนับสนุนให้ผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดย PCK 
ABC Practice (Aspiration-
Bonding-Coaching) อยู่ใน
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จาก 5 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
 86.54 

ผ่าน 

16 ผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ ต่อการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงาน วิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติโดย 
PCK research 
presentation guideline 
อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51  จาก 5 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
94.23 

  

ผ่าน 

 
4.6 สรุปประเด็นที่เป็นเคล็ดลับ หรือวิธีการที่เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ 

  4.6.1 มีการตกผลึกประสบการณ์การดําเนินงานเป็น PCK ABC (Aspiration-Bonding-
Coaching) Practice ที่มุ่งสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลให้นักวิจัยที่มีผลงาน และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับไปตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ โดยเน้นให้นักวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ (เคยตีพิมพ์เผยแพร่) เป็น
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หัวหน้าทีมที่มีนักวิจัยรุ่นใหม่ มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวทางการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
แบบ Bonding & Coaching Approach ที่มุ่งช่วยเหลือกันและกันในแบบกัลยาณมิตรที่หวังดีต่อกัน 
ฝึกเสริมสร้างทักษะการเขียน manuscript และการนําเสนอ โดยเปิดเผยเคล็ดลับ เทคนิควิธี ในทุก
ประเด็นที่ช่วยให้ได้รับการตอบรับไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
 4.6.2 มีแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติใน
ต่างประเทศ (PCK research presentation guideline) ที่ได้มาจากการสรุปประสบการณ์ การ
เรียนรู้ของนักวิจัยเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติในต่างประเทศ เพื่อช่วย
ให้นักวิจัยที่มีผลงานและนักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถบริหารความเสี่ยง และก้าวข้ามอุปสรรคในการไป
นําเสนอได้ ตัวอย่างเช่น 

 - แนวทางการค้นหาเวที ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติในต่างประเทศ ที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนอกจากจะลดความเสี่ยงของการไปเผยแพร่แล้ว
กลับมานับผลงานไม่ได้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติที่มีค่าน้ําหนักผลงานสูงๆ 

 - การค้นหาเวทีที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติในต่างประเทศให้ได้ต้ังแต่
เนิ่นๆ เพื่อช่วยให้มีเวลาเตรียมตัว พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย การเขียน manuscript และการเตรียม
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ 

 - The PCK research presentation guideline เป็นช่องทางการพัฒนาคุณภาพ
การเขียน manuscript ที่มีคุณภาพ รวบรวมเทคนิคการนําเสนอผลงานในเวทีต่างๆ รวมถึงช่อง
ทางการ edit ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และเป็นแนวทางให้การดําเนินการยื่นเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามระเบียบราชการ การเบิกจ่ายที่ง่าย สะดวก ลดปัญหาอุปสรรค และ
เกิดแรงบวกในการจูงใจให้ไปนําเสนอผลงาน 
  4.6.3 มีระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นพล
วัตร (dynamic reward system) ทําให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม ตรงตามความประสงค์ ตอบ
โจทย์ ปัญหาของผู้ทําวิจัย เช่น การยืดหยุ่นเรื่องเวลา ความหลากหลายในการสนับสนุนการเผยแพร่
อย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ PA ภาระงาน การคิดคะแนนประเมินเป็นผลงานเด่น ฯ ส่งผลให้
นักวิจัยเกิดแรงจูงใจในการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์ 
 4.6.4 มีการผนวกใช้กระบวนการจัดการความรู้เรื่องการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) มีการค้นหา สรุปประเด็นความรู้และพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีเผยแพร่บนwebsite วิทยาลัย (explicit knowledge) โดยระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ ทําให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมตามความประสงค์ 
ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคของผู้ทําวิจัย 
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5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
 จากการสะท้อนความรูส้ึก ความเห็นของผูท้ี่เก่ียวข้องต่อผลสําเร็จ พบว่า 

1. อาจารย์ประจํา สะท้อนความรู้สึก ดังนี้ 
- การสร้างเสริมขวัญกําลังใจในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งในส่วน

การพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ให้
ข้อมูลว่า  

“การได้รับความรู้ทําให้มีแนวทางในการทํางานวิจัยและมั่นใจในการทําวิจัยเพิ่มขึ้น” 
“มีกําลังใจในการจัดหาวารสารเพื่อตีพิมพ์ และพยายามเลือกวารสารที่ได้รับระดับคุณภาพสูง 

เพื่อความคุ้มทุนและประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องจากวารสารที่มีระดับคุณภาพสูง
จะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในระดับชาติ/นานาชาติ”  

 “วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ทําให้ไม่เกิดภาระแก่ผู้วิจัยมาก
เกินไป” 

- การสนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย PCK ABC Practice (Aspiration-
Bonding-Coaching) อาจารย์ให้ข้อมูลว่า  

“ได้รับความรู้เพิ่มเติม เช่น การเตรียมพร้อมการนําเสนอ ทําให้สามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะคําถามต่างๆที่เกิดขึ้น ทําให้การเตรียมนําเสนอผลงานวิจัยสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น” 

“มีแรง มีกําลังใจในการทํา มีคนเข้าใจช่วยเหลือ” 
“สามารถเริ่มก้าวในการทํางานวิจัยได้มากขึ้น การมีพ่ีดีๆคอยช่วยน้อง จะเพิ่มสัมพันธภาพ

ระหว่างพี่น้อง เป็นการลดความขัดแย้งในองค์กรได้ด้วย” 
- การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติโดย PCK research 

presentation guideline อาจารย์ให้ข้อมูลว่า 
“มีแนวทางในการเตรียมการนําเสนอ ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่” 
“ทําให้ทราบแนวทางการจัดหาเวทีเพื่อนําเสนอวิจัย และลดขั้นตอนในการขออนุญาตไป

นําเสนอวิจัยต่างประเทศ ซึ่งดีมาก” 
- ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ อาจารย์ให้ข้อมูลว่า 
“รู้สึกดีใจและมีความพยายามในการเผยแพร่ผลงานวิจัย นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจที่

ดีมากๆ รวมทั้งได้รับการพัฒนาตนเอง” 
“ระบบนี้ช่วยให้วิทยาลัยมีผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น” 
“ทําให้กล้าที่จะทํางานวิจัยอีกครั้ง ไม่ต้องกลัวว่างานวิจัยจะไม่สําเร็จเพราะมีระบบช่วยผลักดัน

กระตุ้น ให้คําปรึกษา และมีแบบอย่างที่ดีในการทําวิจัย” 
“สัญญาว่าจะพยายามผลิตผลงานวิจัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ” 
“เกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพต่อไป” 

- ปัญหา อุปสรรค สิ่งที่อาจารย์ ต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อพัฒนางานต่อไป อาจารย์ให้ข้อมูลว่า 
“ต้องการให้สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ครบตามจํานวนที่จ่ายจริง” 
“อยากให้ช่วยรวบรวมเวทีที่สามารถจะไปนําเสนอผลงานในแต่ละปี เพื่อดูประเด็นในการทําวิจัยปี

ต่อไป” 
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“การสร้างกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในระเบียบวิธีวิจัย ที่สามารถให้คําแนะนําผู้อ่ืนได้ และพัฒนา
แกนนําวิจัยในสาขาที่สอน” 

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้เสนอแนะ และสะท้อนให้เห็นคุณค่าของวิธี
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 “เป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านต้องร่วมมือ ร่วมใจกันทํา และต้องถือเป็นภารกิจสําคัญ”  

“เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ทําให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนางาน” 
“มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีการสร้างสรรค์ผลงานดีๆแลกเปลี่ยนกันด้วย” 
“การผลักดันมีส่วนมากทีเดียว เป็นกําลังใจให้ทําสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไป”    
 

6. ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 

 6.1 ความรัก ความผูกพันต่อวิทยาลัย ทําให้อาจารย์ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการ
ช่วยกันผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อช่วยให้วิทยาลัยมี
ผลงานที่เทียบเคียงได้กับเกณฑ์มาตรฐานและสถาบันชั้นนํา 
 6.2 โครงสร้างอายุของอาจารย์ มีการกระจายตัวอยู่ในช่วงอายุ 30-45 ปีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็น
วัยที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนางานวิชาการ และมีอาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปีอีกจํานวน
หนึ่ง การกระจายตัวของอายุที่แตกต่างกันพอสมควร ไม่มากไป ไม่น้อยไปในลักษณะนี้ทําให้ไม่มี
ช่องว่างในการสื่อสารและสอนงาน จึงเหมาะสมต่อการต่อยอดประสบการณ์การดําเนินงานตาม
แนวทาง PCK ABC (Aspiration-Bonding-Coaching) Practice ส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ผลักดันอาจารย์จํานวนนี้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะพัฒนางานการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เทียบเคียงได้กับ
เกณฑ์มาตรฐานและสถาบันชั้นนําได้อย่างต่อเนื่อง 
  6.3 ความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างเพื่อนพ้อง พ่ีน้องที่ร่วมงานกัน ของอาจารย์ในวิทยาลัย 
ช่วยให้นักวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ (เคยตีพิมพ์เผยแพร่) ใช้สุนทรียสนทนาในกระบวนการวิพากษ์เชิง
สร้างสรรค์ ในการให้ข้อเสนอ รวมทั้งนักวิจัยที่กําลังพัฒนาผลงาน และนักวิจัยรุ่นใหม่ ใช้จิตตปัญญา
ในการเปิดรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ เปิดรับสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ ให้คุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน 
 6.4 จํานวนที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เข้าใจ
สุนทรียสนทนาในกระบวนการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ ช่วยให้การต่อยอดประสบการณ์การดําเนินงาน 
PCK ABC Practice เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยกันพัฒนาคุณภาพงานทั้ง
ระเบียบวิธีวิจัย การเขียน manuscript และเทคนิคการนําเสนอ อีกทั้ง การช่วยเป็นที่ปรึกษาตามที่
ได้รับการร้องขอ 
 6.5 ผู้บริหารของวิทยาลัยเห็นความสําคัญ มีนโยบายชัดเจน ช่วยแก้ไขปัญหา เสนอ
ทางเลือก/ขั้นตอน ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นพลวัตร (Dynamic reward system) ให้หลากหลาย ครอบคลุม ตรงตามความประสงค์ของ
ผู้ทําวิจัย ให้การสนับสนุนทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย การสนับสนุนให้ใช้วันหยุดไป
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ดําเนินการวิจัย/เตรียมบทความวิจัย เสริมสร้างขวัญกําลังใจและสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างเหมาะสม ช่วยเหลือเอื้ออํานวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ    
 

7. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 
 7.1 ขาดคู่มือการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย สําหรับบุคลากรของ
วิทยาลัย เนื่องจากผู้วิจัยยังพบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการระบุรายละเอียด การวางแผนใช้เงินรายการ
ต่างๆ ในโครงร่างการวิจัย การจัดทําเอกสาร/การเตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน หากมีคู่มือที่ชัดเจน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบันกําลังประสานงานกับผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อ
ดําเนินการ 
 7.2 สัดส่วนการจัดสรรภาระงานด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย ยังไม่เอื้อต่อการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสําหรับผู้วิจัย เนื่องจากอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลต้องมีภาระงานสอน
ภาคปฏิบัติจํานวนมากตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ซึ่งไม่สามารถนําภาระงานการผลิตผลงานวิจัยไป
คิดชดเชยกันได้ แม้ว่าสถาบันจําเป็นต้องดําเนินพันธกิจนี้ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดก็ตาม ปัจจุบันได้
สะท้อนข้อมูลไปยังสภาการพยาบาล และในส่วนของวิทยาลัย ได้มีการวางระเบียบเอื้อให้ผู้วิจัยจัดสรร
เวลาในช่วงที่ไม่ได้ติดสอน สามารถลาไปทําวิจัยได้ กรณีที่จําเป็นต้องไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในช่วงที่มี
การเรียนการสอน/นิเทศ ก็มีแนวทางให้สามารถปรับตารางได้ตามความจําเป็น 
 

8. ความท้าทายต่อไป/แนวทางพัฒนาในอนาคต 
1. ส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์งานวิจัยใหม่ จากงานวิจัยเดิม เพื่อนําไปสู่การต่อยอดการผลิต

และเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่จะนําไปสู่การจัดทําผลงาน ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนางานผลวิจัยจากเครือข่ายความร่วมมือ โดยให้มีบุคลากรภายนอก (ครูพ่ีเลี้ยงแหล่ง
ฝึก/ ฝ่ายการพยาบาล/ เครือข่ายทางสังคม) เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 

3. ขยายและยกระดับแนวโน้มผลลัพธ์ในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ โดยกลุ่มอาจารย์ที่มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี  

4. พัฒนาแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีค่าน้ําหนัก 0.75-1 
คะแนน โดยพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การดําเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติในต่างประเทศ (PCK research presentation guideline) ต่อไป 

5. ปรับปรุง PCK ABC (Aspiration-Bonding-Coaching) Practice ให้หลากหลาย 
ครอบคลุม ตรงตามความประสงค์ ตอบโจทย์ ปัญหาของผู้ทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

******************** 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี 
“รูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์” 

 

2.  ชื่อเจ้าของผลงาน   
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : educ.su@hotmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 034  258813 

 
3. บทสรุปผูบ้ริหาร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดปรัชญาของคณะให้เป็น“องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)  และได้กําหนดแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อการดําเนินด้านในภารกิจด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และได้กําหนดเป็นแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้แก่ 

1) การส่งเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุ่นใหม่ภายในคณะให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการบูรณาการเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2) การสร้างและ
พัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทําข้อเสนอและโครงร่างการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก     3) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะ
หรือภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  ที่มีความรู้ความสามารถ  มีช่ือเสียงและประสบการณ์ในการทําวิจัย
ในระดับชาติ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 4) จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น 5) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/
บทความวิจัยในวารสารที่ได้รับการอ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
(mentor) ในการให้คําแนะนําด้านต่างๆ  ในการทําวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือจัดให้มีทีม
สนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยของคณาจารย์ เช่น ช่วยดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ  
อาทิ ติดต่อประสานงานเรื่องแหล่งทุน ติดต่อเรื่องการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างๆ การ
จัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัย ฯลฯ  เป็นต้น 6) การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ที่มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
และ 7) การร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ให้บริการในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการวิจัย และ
ร่วมมือกับครูประจําการในการทําวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน 
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จากแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อให้ผลการดําเนินงานการวิจัยและสร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินตนเองของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการดําเนินงานด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2553-
2555 ดังนี้ 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 

ปีการศึกษา คะแนน ผลประเมิน 

2553 5.00 ดีมาก 

2554 5.00 ดีมาก 

2555 4.61 ดีมาก 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2555 คะแนนลดลง เนื่องจากยังไม่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและ      

     อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และจํานวนเงิน 
     สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อคน มี 
      จํานวนน้อยกว่า 75,000 บาท  
  

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสาม 

ปีการศึกษา 

2553-2554 

ภายใน 

ปีการศึกษา 2555 

คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่  

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสาม 

ปีการศึกษา 

2553-2554 

ภายใน 

ปีการศึกษา 2555 

คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก  

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

 
4. แนวปฏบิตัิท่ีด ี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RESEARCH in Education Model) 10 
ขั้นตอน ดังนี้   
1. R : Research ดําเนินการศึกษาสภาพการทําวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในคณะ เพื่อกําหนดโครงการ

กิจกรรม 

2. E : Enhance 
Knowledge 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทําวิจัยให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
โดยการทําโครงการ กิจกรรมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตามความต้องการของบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ให้มีกิจกรรมการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ และโครงการวิจัยเดี่ยว 

3. S : Study มีการศึกษาแนวทางแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของ สกอ. และสมศ. แผนพัฒนา 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์ 

4. E : Evaluate  ประเมินเพื่อพัฒนากิจกรรม โครงการพิเศษนอกเหนือจากการดําเนินการวิจัย เพื่อส่งเสริม
เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

5. A : Advise  มีการให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังภายใน ภายนอก           
คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

6. R : Reward สนับสนุนการให้รางวัลสําหรับผู้ทําวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย 

7. C : Connect Network มีเครือข่ายเชื่อมโยงการวิจัยกับหน่วยงานสถาบันทั้งภายใน/ภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย 

8. H : increase 
Happiness 

ส่งเสริมความสุข และปฎิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย 

9. E : Excellent ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

10. D : Disseminate  เผยแพร่การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการนํา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
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สรุปเป็นแผนภาพที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร RESEARCH in Education  Model ดังนี้ 

จากการดําเนินงานตามรูปแบบดังกล่าว ทําให้คณะศึกษาศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมินตนเองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากแล้ว ส่งผลให้เกิดการวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์ Creative Research ดังนี้ 
 1.  Networking  การสร้างระบบเครือข่ายด้านงานวิจัยกับสถาบันภายในและสถาบัน
ภายนอก 
 2.  Coaching การฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัย และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกระดับศาสตราจารย์ และ Professor จาก
ต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ 
 3.  Collaboration  คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทํา
วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์โดยการรวมกลุ่มของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมประชุม
ร่วมกันพัฒนาการเขียนชุดโครงการวิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีทั้งคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการวิจัย และคณาจารย์รุ่นใหม่ร่วมกันเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
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 4.  Knowledge Management การจัดการความรู้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์นําความรู้
ด้านการวิจัยที่ได้รับไปใช้ดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ 
   1.  ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
    คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1.1  ทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์ ข้าราชการพนักงานสายวิชาการ  เพื่อทําวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ทั้งด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยสถาบัน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ ทุนวิจัย/ทุนงานสร้างสรรค์  ซึ่ง
ทําวิจัยและนําผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การบริหาร การ
ดําเนินงาน การพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา งานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคม ASEAN  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนทุนวิจัยดังนี้ 1) ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)  2) ทุนโครงการละไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งกําหนดการให้
ทุนปีละประมาณ 20 ทุน 

 1.2  ทุนวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนทําวิจัยการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ทุน
โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยสามารถแต่งต้ังที่ปรึกษางานวิจัย และได้รับ
ให้ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนวิจัยที่ผู้ วิจัยได้รับทุน  ซึ่ง
กําหนดการให้ทุนปีละประมาณ 10 ทุน 

 1.3  สนับสนุนการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ดําเนินการให้
ทุนสนับสนุนการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งกําหนดการให้ทุนปีละ
ประมาณ 10 ทุน 

2  ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดย

ใช้แหล่งฐานข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นเกณฑ์
ในการทุนสนับสนุน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยเพิ่มขึ้น ส่วนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ได้มีการประกาศให้ทุนสนับสนุน คนละไม่เกิน 50,000 บาท โดยใช้
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมิได้ให้การ
สนับสนุนเฉพาะคณาจารย์ ข้าราชการพนักงานสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้น แต่
ยังให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย นอกจากนี้ 
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ยังให้การเผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ผ่านทาง website คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ www.educ.su.ac.th ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง 

3  ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมีการกําหนดอัตราการจ่ายเงินทุนตามประเภทของการนําเสนอตาม
แหล่งฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากสกอ . และสมศ .เป็นเกณฑ์ในการทุนสนับสนุน และ                        
คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย  

2. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
    คณะศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดโครงการ

ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ และการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ภายใต้โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ย่อย ๆ  จํานวน 4 ครั้ง คือ  1) การพัฒนาหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน  2) การพัฒนา
เครื่องมือ การหาคุณภาพ การเก็บรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  3) การเสนอผล การเขียน
รายงานการวิจัย  4) การเขียนบทความวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย และสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรู้บุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนางานประจํา โดยจัดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการจัดอบรม
ให้ความรู้ย่อย ๆ จํานวน 4 ครั้ง เกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัย 

2.1 รายละเอียดในการจัดกิจกรรมฯ  สําหรับสายวิชาการ จํานวน 4 ครั้ง ในโครงการ
ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์  ปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

 
2.1.1  บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาหัวข้อการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มาเรียม  นลิพันธุ์  จัดในวนัที่ 24 ตุลาคม 2556 

 
2.1.2  บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือ การหา
คุณภาพ การเก็บรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม จัดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
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2.1.3   บรรยาย เรื่อง “การเสนอผล การเขียน
รายงานการวิจยั” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ  จัดในวันที่                   
20 พฤศจิกายน 2556 

 
2.1.4  บรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย และ
การนําเสนอผลงานวิจัย ” โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.นรินทร์  สังข์รกัษา จัดในวนัที่ 4  ธันวาคม  
2556 

 2.2  รายละเอียดในการจัดกิจกรรมฯ สําหรับสายสนับสนุน จํานวน 4 ครั้ง ใน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร สาํหรับบุคลากร
สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

 

 
2.2.1  บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาโครงร่างการ
พัฒนางานประจําด้วยการวจิัย” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นลิพันธุ์ จัดในวันที่ 21 
ตุลาคม 2556 

 
2.2.2  บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือ การหา
คุณภาพ การเก็บรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริ
ธรรม จัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
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2.2.3  บรรยาย เรื่อง “การเสนอผล การเขียน
รายงานการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ จัดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2556 

 
2.2.4  บรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย และ
การนําเสนอผลงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์  
ดร.นรินทร์  สังข์รักษา  จัดในวันที่ 18 ธันวาคม 
2556 

 นอกจากนี้ นอกจากนี้ คณะฯได้จัดกิจกรรม Research Zone ซึ่งเป็นการเสวนาทางการ
วิจัยต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 โดยเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
เพื่อความรู้แก่อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจจาก
หน่วยงานภาคนอกเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

 

2.1  โครงการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ โดย Associate Professor 
Dr.Teo Kheng Guan, Timothy จัดในวันที่  11 
มกราคม 2554 

 

2.2  โครงการพฒันาศักยภาพงานวิจัยทางการศึกษา 
เพื่อการทําผลงานทางวิชาการ โดยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิมล  วอ่งวาณิช จัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 
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2.3 โครงการเขยีนชุดโครงการวิจัยทางด้าน
การศึกษา และสังคมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กาญจนา  เงารงัสี จัดในวันที่  31 พฤษภาคม 
2554 

2.4 โครงการเขียนบทความวิจัยก้าวไกลสู่ระดับ
นานาชาติ วิทยากรโดยศาสตราจารย์ กิตติ คุณ  
ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย จัดในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 

2 .5 โครงการวิจัย เพื่ อพัฒนาการศึกษาอย่ าง
สร้างสรรค์: กระบวนทัศน์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 
วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม  จัดในวันที่ 
18 มกราคม 2555 

2.6 โครงการอบรม  เรื่ องนวัตกรรม  คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  การวิจัย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  จัดในวันที่ 20 มิถุนายน 
2555 
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2.7  โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกีย่วขอ้งทกุปี 
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  Mixed Methods Research”  โดย    
รองศาสตราจารย์  ดร.องอาจ นัยพัฒน์  จัดในวันที่ 
20 สิงหาคม 2554 

 

2.8  โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกีย่วขอ้ง          
ทุกปี บรรยายพเิศษเรือ่ง ASEAN กับการวิจัย
สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศ วิทยากรโดย               
รองศาสตราจารย์  ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ             
จัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 

 

         2.9 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง Research in  Curriculum, Instruction and Supervision in 
the  21st  Century วิทยากรโดย Anna Gomez 

 

 3. การจัดเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปี พ.ศ. 2554                       

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดเวทีสําหรับนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 
ตาม”โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษา และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ตาม
สัดส่วนร้อยละ 25  และมีบทความวิจัยจากหน่วยงานภายนอกประกอบ ตามสัดส่วนร้อยละ 25 และ
ในปี พ.ศ. 2556   คณะได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตาม ”โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  International Conference “Excellent Innovation for Educational  Research 
and IT Learning  in the 21st Century” (ICE 1) และปัจจุบันกําลังจัด”โครงการInternational 
Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation and Research for ASEAN 
Collaboration (ICE 2)” ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับงบประมาณดําเนินการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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3.1 โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2556 จัดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 

 

3.2  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  International Conference “Excellent 
Innovation for Educational  Research and IT Learning   in the 21st Century” (ICE 1)  
จัดในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย รายชื่อKeynote Speakers ดังนี้  
1) Gene Carter, Ed.D.  2) Prof. Dae Joon Hwang,  Ph.D.  3) Prof. Daniel Clay,  Ph.D.  
4) Asst. Prof. Zachary March   5) Mr.Vin Capone  6) Assoc. Prof. Daniel Tan Tiong Hok, 
Ph.D.                7) Prof. Mei-Yan LU, Ph.D.  8)  Prof. Rattana  Buosonte, Ed.D.  9) Prof. 
Thomas Schwandt, Ph.D.   10) Prof. Jennifer Greene, Ph.D. 11) Prof. Robert E. Stake, 
Ph.D. 

 4. การติดตามงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
      คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการติดตามงานวิจัยจากคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากคณะศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 –2556 โดยมีบันทึกติดตามงานวิจัย ปีละ 3 
ครั้ง พร้อมเชิญผู้วิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย 
และในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยเชิญประชุมผู้วิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการที่จะ
ให้คณะฯช่วยเหลือ การขอขยายระยะเวลาการวิจัย การปรับเปลี่ยนประเด็นการวิจัย เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้สามารถดําเนินการวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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 5. การเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน และการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    คณะศึกษาศาสตร์ ได้เผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

บางหน่วยงานได้นําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และได้ส่งแบบรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กลับมายังคณะศึกษาศาสตร์ โดยในปัจจุบันมีแบบตอบรับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก                     
งานวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ มีการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่าน website คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ www.educ.su.ac.th และ ในปี พ.ศ. 2554 – 2555 ได้เชิญผู้วิจัยที่
ดําเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์เผยแพร่งานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์นครปฐมเคเบิ้ลทีวี และใน ปี พ.ศ. 
2556 คณะฯได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ และถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานบริการวิชาการสู่สาธารณชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขอความ
อนุเคราะห์จากภาควิชาต่างๆ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ   ส่งตัวแทนคณาจารย์
บันทึกรายการโทรทัศน์เรื่องการถอดบทเรียน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ของภาควิชาต่างๆผ่านรายการโทรทัศน์ โดยมีกําหนดการบันทึกรายการโทรทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ 
จํานวน 7 ครั้ง ในปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์จัดทํา”ร่าง”ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่
ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง 

 
 5.1 การเผยแพร่ถอดบทเรียนจากงานวิจัยเผยแพร่งานผ่านรายการโทรทัศน์นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 
 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ 

“การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการวิจัย และการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร” 
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รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 
“เผยแพร่งานวิจัย  และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย” เรื่อง  

1) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  

2)  การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสนใจการเล่นกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 
“การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษใหม่” 
 

5.2  เผยแพร่งานวิจัยผ่านทางวารสารวิชาการของสถาบันต่างๆ ที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI และฐานข้อมูลวารสารที่ สกอ.และสมศ. ยอมรับ การเผยแพร่การตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านทาง
เว็บคณะศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th และเผยแพร่การตีพิมพ์บทความวิจัยผ่านทาง
http://www.tci-thaijo.org 
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วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

  

ทางเว็บคณะศึกษาศาสตร์ www.educ.su.ac.th ทางhttp://www.tci-thaijo.org 

5.  ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสรา้งคุณค่า 
การดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร RESEARCH in Education  Model ดังกล่าว ทําให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าดังนี้ 
 5.1  ผ่านการประกันคุณภาพของ สมศ.และสกอ. 
 5.2  จํานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 
 5.3  จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 
 5.4  มีจํานวนชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทุกปี 
 5.5  มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 5.6  มีการเผยแพร่งานวิจัยในลักษณะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้การยอมรับจาก TCI 
สกอ. และสมศ. และในฐานขอ้มูลสากลระดบันานาชาติ และการนําเสนองานวิจัยทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
 5.7  มีนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอกทั่วประเทศ และหน่วยงาน
ภายนอกได้ส่งแบบรับรองการใช้ประโยชน์กลับมายังคณะศึกษาศาสตร์ ทําให้คณะฯ ได้ทราบว่าในแต่
ละปีหน่วยงานภายนอกที่ใดบ้างได้นํางานวิจัยเรื่องใดไปใช้ประโยชน์ 
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 5.8 มีการถอดบทเรียนด้านการวิจัย สังเคราะห์งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย                  
สู่สาธารณชน ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านทางเคเบิ้ลทีวีนครปฐม (Cable TV) 
 

6.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
การดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร RESEARCH in Education  Model ดังกล่าว มีปัจจัยแห่งความสําเร็จดังนี้ 
 6.1  นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยของผู้บริหารระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาและสาย
สนับสนุน 
 6.2  ความร่วมมือของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ 
 6.3  การให้คําแนะนําปรึกษาช่วยเหลือ 
 6.4  การให้ความสําคัญต่อผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะโดยเชิญผู้วิจัยมาร่วมพูดคุย 
สอบถามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค เพื่อติดตามงานวิจัยทําให้งานวิจัยดําเนินการเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 
 6.5 การรวมกลุ่มของคณาจารย์ในการจัดกิจกรรมประชุมร่วมกันพัฒนาการเขียนชุด
โครงการวิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีทั้งคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย และคณาจารย์รุ่นใหม่
ร่วมกันเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
7.  ปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 

ลําดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. คณาจารย์บางส่วนมีภารกิจในการ
สอนและการนิเทศการสอน ทําให้
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนการวิจยัของ                 
คณะศึกษาศาสตร์ไม่มาก 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับจํานวนเงินในการสนับสนุนทุนวิจัย
ดังนี้ 1) ชุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท  2) ทุนโครงการ
ละไม่เกิน 75,000 บาท ซ่ึงกําหนดการให้ทุนปีละ 20 ทุนเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ขอรับทุนมากขึ้น 

2. อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่มากนัก 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม
ย่อยจํานวน 4 ครั้งให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 

  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําประกาศค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย 
ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนวิจัยท่ีผู้วิจัยได้รับทุน   

3. ระยะเวลาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ท่ีคณะกําหนดเป็น 1 ปี ตามประกาศ
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะ

คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ท่ีได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจยัสามารถขอขยายเวลาการวิจัยเพิ่มเติมเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

132 

ลําดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

เป็นระยะเวลาที่สั้นเกิน  

4. คณาจารย์มีภาระงานสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษามาก  

คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ปีละ 5 โครงการเพื่อลดภาระ
งานสอนและช่วยสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 

5. งานวิจัยลักษณะบูรณาการใน
ลักษณะของชุดโครงการวิจัย และมี
ความหลากหลาย มีน้อย 

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดโอกาสให้คณาจารย์มีการรวมกลุ่มใน
การจัดกิจกรรมประชุมร่วมกันพัฒนาการเขียนชุด
โครงการวิจัย และวิจัยเดี่ยว โดยมีท้ังคณาจารย์ท้ังภายในและ
ภายนอกที่มีประสบการณ์ในการวิจัย และคณาจารย์รุ่นใหม่
ร่วมกันเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 
 

******************** 
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บทคัดย่อ (Abstract)  / ฉบับเต็ม (Full Paper) 

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี 
  “โครงการ เผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกจิค้าปลีกในชุมชน” 
 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
 สาขาวิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ
 
3. บทสรุปผูบ้ริหาร 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้กําหนดมาตรการด้านภาษีอาเซียน คือ ดําเนินการยกเลิกภาษีสินค้า
สําหรับกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ (บูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ภายในปี 2553 
ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) จะยกเลิกภาษีสินค้าทั้งหมดในปี 
2558 

การยกเลิกมาตรการทางภาษี ทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าจากประเทศ
ในอาเซียนได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากการนําเข้า
วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมตํ่าลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวหาก
ผู้ประกอบการไม่เรียนรู้และวางแผนเพื่อรองรับสําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมทําให้
สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและอาจไม่สามารถประคับประคองให้กิจการอยู่รอดได้โดยเฉพาะกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งมิได้มีที่ปรึกษาในการดําเนินธุรกิจ
เหมือนกับกิจการขนาดใหญ่ 

เพื่อให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนได้รับรู้ผลกระทบ 
และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในแง่มุมภาษีศุลกากร และภาษีสรรพากร 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จึงจัดโครงการ “เผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกใน
ชุมชน” เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกิจการ SMEs และธุรกิจค้าปลีกของไทยในอนาคต  

 

4. แนวปฏบิตัิท่ีดี (Good Practices) 

ในช่วงต้นปี 2556 สาขาวิชาการบัญชียังมิได้ดําเนินโครงการบริการวิชาการที่เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่ชุมชน เนื่องจากต้องการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่
อาจารย์และนักศึกษาอย่างเข้มแข็งเสียก่อน จากนั้นจึงวางแผนเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
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การวางแผน (Plan) 
โครงการเผยแพร่ผลกระทบทางภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชนจะ

เป็นลักษณะของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการและในอนาคตจะต่อ
ยอดให้ถึงการบูรณาการสู่งานวิจัย และนําผลสรุปจากงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่ชุมชนอีกครั้ง โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอน ลักษณะของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ดําเนนิงาน 
ขั้นการศึกษา
ปัญหา 

-  นักศึกษารวบรวมประเด็นปัญหา
ด้านภาษีจากชุมชน 
-  อาจารย์ ป ระจํ า วิ ช าคั ด เ ลื อก
ประเด็นปัญหาที่เหมาะสมเพื่อนํามา
หาแนวทางการแก้ไข 

อาจารย์
ประจําวิชา 
Seminar in 
Accounting 

มกราคม 2556 
 

กุมภาพันธ์ 2556 
 
 

ขั้นการหาแนว
ทางแก้ไข 

- ศึกษาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหา
ทางภาษีที่ได้จากวิชา Seminar in 
Accounting 

อาจารย์
ประจําวิชา 
Seminar in 
Accounting 

มีนาคม 2556 

ขั้นการบูรณา
การสู่ AEC 

- ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมประเด็น
ภาษีที่เกิดจาก AEC จากเอกสารทาง
วิชาการ การอบรมสัมมนา และสื่อ
ออนไลน์/สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ 

อาจารย์
สาขาวิชา
การบัญชี 

เมษายน –  
พฤษภาคม 2556 

การดําเนินงาน (Do) 
สาขาวิชาการบัญชีได้จัดบริการวิชาการที่ได้จากการบูรณาการปัญหาทางภาษีสู่ ACE ในขั้น

วางแผน โดยใช้ช่ือโครงการว่า “เผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีก
ในชุมชน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการ เผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน 

 1.  ลักษณะของโครงการ 

  1.1  เป็นโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของธุรกิจ
ค้าปลีกในชุมชน อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1.2  โครงการนี้สามารถบูรณาการระหว่าง 

    1.2.1  งานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา Seminar  in 
Accounting รหัสวิชา  305-41-12 ผู้สอน อ.สุภานันต์  จันทร์ตร ี

   1.2.2  งานบริการทางวิชาการกับงานวิจัย .................................................. 
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 2.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันแรงกระตุ้นเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในเรื่องผลกระทบทั้งด้านบวกและลบเมื่อ

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับ การวางแผนในการ
ดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ตลอดจนร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชนจึง
ต้องมีทิศทางที่เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสาขาวิชาการบัญชี ศูนย์สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต้ังอยู่ในอําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นทําเลที่สําคัญที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย  
 สาขาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให้บริการทางวิชาการแก่ธุรกิจ และชุมชนที่อยู่รอบ 
ๆ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ AEC จึงจัดโครงการ “เผยแพร่
ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน” นี้ขึ้น 

 3.  วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs และเจ้าของร้านค้าปลีก มีความเข้าใจในหลักการภาษีที่

ถูกต้อง 
 3.2 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบกิจการ SME และเจ้าของร้านค้าปลีกกับกรม

ศุลกากร และกรมสรรพากร 

 4.  รูปแบบในการดําเนินการ 

 จัดอบรมจํานวน 1 รุ่น ใช้เวลาในการอบรมวันละ 7 ช่ัวโมง 1 วัน  

 5.  กลุ่มเป้าหมาย 

 5.1  คุณสมบัติ :  บุคคลทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

 5.2  ปริมาณทีร่ับ :  จํานวน 35 คน 

 6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์สุพรรณบุรี  

7.  ระยะเวลาดําเนนิการ 

  วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 

 8. สถานที่ดําเนินการ 

   ห้อง 2201 อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี 
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 9. งบประมาณ 
จากงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2556 หมวดเงินอุดหนุน ผลผลิตการใหบ้ริการทางวิ ช า ก า ร 

โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงานโครงการนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  =    2,100 บาท 
ค่าอาหาร 

- ค่าอาหารว่าง =    2,550 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน =    3,570 บาท 

ค่าวัสด ุ  

 - ค่าวัสดุในการฝึกอบรม =    4,280 บาท 

 รวมทั้งสิน้  (หนึ่งหมืน่สองพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 12,500 บาท 

หมายเหต ุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ   

 10.  การประเมินผลโครงการ 
   แบบประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้ประกอบการ SMEs เจ้าของร้านค้าปลีกมีความเข้าใจในหลักการภาษีทีถู่กต้อง 

11.2  ผู้ประกอบการ SMEs เจ้าของร้านค้าปลีกเกิดความเข้าใจอันดีในหน้าที่และความ
 รับผิดชอบของตน กรมศุลกากร และกรมสรรพากร 

การประเมินคุณภาพ (Check) 
สาขาวิชาการบัญชีได้ประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ใน โครงการเผยแพร่

ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ประกาศรับ จํานวน 35 คน และมีผู้เข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2.  ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีคุณสมบัติที่จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านโครงการเผยแพร่
ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผู้ เข้าร่วมอบรม มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 35 คน คณะกรรมการจัดงานได้แจก
แบบสอบถามและเก็บคืนได้ทั้งสิ้น 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีค่าระดับความพึงพอใจของ
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ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 85.20 

4. วิทยากรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเห็นความสําคัญของผลกระทบเมื่อประเทศก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อจะไปถ่ายทอดต่อไป 

5. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะว่า “ภาษาอังกฤษ” เป็นสิ่งสําคัญต่อผู้ประกอบการ เปรียบ
เหมือนอาวุธประจํากายใช้สร้างชัยชนะให้ตนเอง หากใครไม่มีไว้ คือการฆ่าตัวตายในยุคที่ประเทศไทย
กําลังก้าวเข้าสู่ AEC 

6. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ทาง
ภาษีที่สาขาฯ จัดให้ในวันนี้ 

7. ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความเห็นว่า รูปแบบการอบรมไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของความรู้
ที่ได้จากการอบรมเนื่องจากเป็นการบรรยายจากวิทยากรฝ่ายเดียว 

การเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 
จากการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ในโครงการเผยแพร่ผลกระทบ

ด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีกในชุมชน พบปัญหา ข้อสังเกต และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้ 

ปัญหาและข้อสังเกต แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 
1. ผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของธุรกิจค้า
ปลีก ได้รับความรู้เรื่อง AEC จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ ต่าง ๆ แต่ขาดการนําไปปรับใช้ 
เนื่องจากยังไม่เห็นความสําคัญ 

1. สาขาให้นโยบายกับคณาจารย์ทุกท่านต้อง
บูรณาการความรู้เรื่อง AEC ในแต่ละรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาเป็นสื่อกลางเพื่อการขยายผล
ต่อไป   

2. การ สูญเสีย โอกาสในการแข่ งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs และ เจ้าของธุรกิจค้า
ปลีกเมื่อมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 

2. สาขาให้นโยบายในการจัดโครงการบริการ
การวิชาการ ควรมีโครงการในลักษณะพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ
ควบคู่กับโครงการทางด้านบัญชี 

3. ผู้ประกอบการบางรายต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
ความรู้ทางภาษีที่สาขาฯ จัดให้ 

3. สาขาจะเสนอให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
คณะที่ เกี่ยวข้องจัด โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบการ 

4. รูปแบบการอบรมไม่ สามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของความรู้ที่ ไ ด้จากการอบรม
เนื่องจากเป็นการบรรยายจากวิทยากรฝ่ายเดียว 

4. การจัดโครงการในครั้งต่อไปสาขาจะจัดใน
รูปแบบของการบรรยายและให้ทดสอบความรู้
ที่ได้รับ  
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5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสรา้งคุณค่า 

1. มุมภาษีสรรพากร (Revenue Tax) 
 หลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะทราบว่า ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนจะเก็บภาษี

ตามหลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rules) และหลักแหล่งเงินได้ (Source Rules) โดยแต่ละประเทศมี
อัตราภาษีเงินได้ไม่เท่ากัน ดังนั้น การอาศัยสิทธิประโยชน์จากการลด/ยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศ
แหล่งเงินได้ หรือประเทศถิ่นที่อยู่ ก็มีส่วนช่วยลดและขจัดความซ้ําซ้อนของภาระภาษีทางตรงให้แก่
ผู้ประกอบการลงได้ 

2. มุมภาษีศุลกากร (Customs Tax) 
 หลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะทราบว่า นับต้ังแต่ 1 มกราคม 2553 อัตราภาษี

ศุลกากรของ AFTA ได้ลดเป็นศูนย์เกือบทั้งหมด อีกทั้งอาเซียนยังมีการทําสัญญาทวิภาคีกับประเทศต่าง 
ๆ /ภูมิภาคต่าง ๆ หลายฉบับ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าแก้ผู้ประกอบการ โดยสามารใช้หลักเกณฑ์
แหล่งกําเนิดสินค้าแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) เพื่อลดภาษีศุลกากรลงได้ ในการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศภาคีดังกล่าว 

3. มุมการเพิ่มมูลค่า/รักษาคุณภาพเพื่อการแข่งขัน 
 หลังจากการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมตระหนักดีว่า เมื่อประเทศเปิดเสรีทางการค้าจะทําให้

สินค้าจากต่างประเทศไหลบ่าเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายจึง
จําเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน และรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน
ดังกล่าวให้ได้ 

 
6. ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 

ความสําเร็จของการจัดโครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจ
ค้าปลีกในชุมชน เกิดขึ้นจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัย และคณะ 
2. การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
3. คณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี 
4. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
5. ผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของธุรกิจค้าปลีกที่เข้ารับการอบรม 
 

7. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางการแก้ไข 

1.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขที่เกิดภายนอก 
 1.1 ขาดความเป็นรูปธรรมในเรื่ องแนวทางการส่ ง เสริมความมีศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของธุรกิจค้าปลีก 
 1.2  รัฐบาลควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนลงไปในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการ

เตรียมความพร้อมเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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2.  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขที่เกิดภายใน 
 2.1 คณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีมีภาระงานสอนมากเกินไป  
 2.2 ผู้บริหารควรให้ความสนใจในเรื่องของการจัดสรรอัตรากําลัง ให้เหมาะสม  
 

8. ความท้าทายต่อไป 

1. ความท้าทายในระยะสั้น (1 – 2 ปี) 
 จากการจัดโครงการเผยแพร่ผลกระทบด้านภาษีจาก AEC ให้แก่ SMEs และธุรกิจค้าปลีก

ในชุมชน ยังขาดการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย โดยในการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต่อไปนั้นสาขา
จะบูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้านเข้าด้วยกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยมอบหมายงานให้
นักศึกษาหยิบยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในชุมชนนํามาเป็นประเด็นปัญหาในชั้นเรียนและหา    แนว
ทางแก้ไขโดยอาศัยทฤษฎีของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนําผลสัมฤทธ์ิไปเผยแพร่แก่ชุมชน 

 ขั้นที่ 2 บูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย โดยนําผลจากการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นใน
ขั้นที่ 1 นั้นมาจัดทําวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีใหม่หรือเสริมทฤษฎีเดิมที่มีการจัดทําวิจัยไว้แล้ว 

 ขั้นที่ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือถ่ายทอดงานวิจัยแก่ชุมชน โดยนํา
ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 2 มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือนําผลงานวิจัยนั้นไป
ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนที่ผู้ศึกษาได้หยิกยกประเด็นปัญหาของชุมชนนั้นขึ้นมาศึกษา   

2. ความท้าทายในระยะยาว (3 – 5 ปี) 
 สาขาฯ จึงต้องการพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการให้เป็นสากลมากขึ้นโดยเริ่มต้นจาก

การจัดบริการวิชาการให้ชาวต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในเมืองไทย และพัฒนาไปสู่การให้บริการ
วิชาการข้ามชาติในระดับอาเซียน ในอนาคต 

 นอกจากนี้ในวงการวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไม่แพ้วิชาชีพอื่นนั้น สาขา
ฯ เห็นว่าหากสาขาฯ สามารถสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนได้ สาขาฯ จะดําเนินการ
ให้บริการวิชาการในด้านอื่นที่นอกเหนือจากการให้ความรู้  

 

******************** 
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          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทมี
แนวคิดในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการนําวัสดุพื้นบ้านมาใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปตามวงจรการ
พัฒนาคุณภาพ คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
การตรวจสอบผลลัพธ์ และการนําผลลัพธ์มาวิเคราะห์ 
โดยเริ่มจากการวางแผนโครงการ การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของการะบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน
ประกอบด้วย สํารวจปัญหาสุขภาพ พร้อมกับการ
สืบค้นและคัดสรรภูมิปัญญาพื้นบ้าน นําภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่ค้นพบมาวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิผลโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้แนวทางปฏิบัติ
ตนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  จากกระบวนการสร้าง
แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทําให้เกิดแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้วัสดุพื้นบ้านจํานวน 3 
เรื่อง ได้แก่ คู่มือการนวดเท้าด้วยรางไม้ไผ่ คู่มือออก
กําลังกายด้วยวัสดุพื้นบ้านสําหรับผู้สูงอายุ และคู่มือ
การนวดตัวด้วยกะลา และนําผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาวิธีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป เนื่องจาก
วัสดุพื้นบ้านที่นํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกําลัง
กาย เป็นวัสดุท่ีสามารถหาได้ง่ายในชุมชน นําไปใช้
ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ต้องเสียงบประมาณในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ี มีราคาแพง  ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของคนไทย 
 

           The Boromrajonani college of Nursing, 
has been established to generate body of 
knowledge and to develop health promotion 
practice guideline for elders in relevant to 
local context. The developing process based 
on The Deming Cycle (plan-do-check-act) 
started by planning, conducting survey to 
identify elders’ health problem, searching 
local wisdom focusing on local materials, 
analyzing information and  assessing the 
effects of local materials on health 
improvement.  
          The results demonstrated that three 
practice guidelines could improve healthy 
among elders; handbook for foot caring with 
bamboo in elders with diabetes mellitus, 
handbook for exercise with local material in 
elders and handbook of body massage with 
coconut shell. These materials are low cost 
and commonly found in the community. 
Moreover, these practices have supported His 
Majesty’s Philosophyof Sufficiency Economy. 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

ชื่อเรื่อง :  “การบริการวิชาการ:การนําวัสดุพื้นบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” 

หน่วยงานที่นําเสนอ  :   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท 
 

 
บทคัดย่อ / Abstract 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี
 “การบริการวิชาการ : การนําวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
 

3. บทสรุปผู้บริหาร 
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท มีปรัชญา คือผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการและมีความเอื้ออาทรด้วยการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการทางด้านสุขภาพแก่ชุมชน จะเห็นได้ว่านอกจากวิทยาลัยจะมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
แล้ว ยังมีหน้าที่สร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพให้เป็นที่ 
และให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติจากภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน โดยการนําวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเริ่มจากการสํารวจปัญหา
สุขภาพ การสืบค้น และคัดสรรภูมิปัญญาพื้นบ้าน นําภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ค้นพบมาวิเคราะห์ ทดสอบ
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จากกระบวนการ
สร้างแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทําให้เกิดแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้วัสดุพ้ืนบ้าน 
นอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ และสังคม  วัสดุพ้ืนบ้านที่นํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกําลัง
กาย เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชน เช่น ไม้ไผ่ และกะลามะพร้าว จึงทําให้ประหยัดไม่ต้องเสีย
งบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
 
4.  ท่ีมาและความสําคัญ 
  แรงบันดาลใจ 

วันหนึ่งผู้ ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายเร่งด่วนให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่มีความ
เดือดร้อน หลังจากมีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้นําเสนอเรื่อราวชีวิตที่สะท้อนให้สังคมเห็นความ
ทุกข์ยากลําบากของคนอีกซีกหนึ่งของสังคมไทย  และไม่อยากให้ประชาชนในจังหวัดต้องออก
รายการโทรทัศน์ จึงมีคําสั่งให้ข้าราชการ และหน่วยงานในพื้นที่นําสิ่งของ เครื่องใช้ลงไปแจกจ่ายแก่
ชาวบ้าน  ที่เข้าเกณฑ์“ความจน” ที่จังหวัดได้กําหนดเอาไว้ ซึ่งเกณฑ์นี้ทําให้คุณยายท่านหนึ่ง ที่
อาศัยยู่เพียงคนเดียวในกระท่อมเล็กๆ ริมแม่น้ํา คือหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการช่วยเหลือในครั้งนี้ 
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หลังจากมีการรับมอบสิ่งของ  ถ่ายภาพ และคณะผู้มอบสิ่งของได้แยกย้ายกันกลับเรียบร้อย
แล้วคุณยายได้บอกว่า  “ของที่ได้รับแจกมาฉันไม่อยากได้ เพราะทุกวันก็ต่ืนแต่เช้า ถือกระสอบฟาง
เดินออกไปหาข้าวเปลือกที่ตกหลังจากการเก็บเกี่ยว นําไปขายให้กับเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไก่ชน พอได้ซื้อ
ข้าว กับข้าวก็หาเก็บผักหญ้า ปู ปลา ในแม่น้ําบ้าง ตามนาบ้าง  ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ของที่ได้ก็จะเอา
ไปให้วัด”  เมื่อได้ฟังคุณยายเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาต้ังแต่เป็นสาว ได้หนีตามคุณตามาจากจังหวัดใกล้เคียง
กัน โดยไม่รู้ว่าคุณตามีภรรยาอยู่แล้ว คุณยายจึงเข้ามาอยู่ที่บ้านในฐานะเพียงคนมาอาศัยอยู่ด้วย พอ
คุณตาเสียชีวิต ภรรยาหลวงและลูกสาว ได้แสดงความรังเกียจคุณยาย ทําให้คุณยายขอมาปลูก
กระท่อมอยู่ริมแม่น้ําเพียงลําพังมาร่วม ๑๐ ปี  การอยู่คนเดียวทําให้คุณยายต้องทําทุกอย่างด้วยตนเอง
เพื่อทําให้มีชีวิตอยู่ได้  คุณยายมองชีวิตตนเองว่า “มันลําบากมามากแล้ว มันไม่มีอะไรแล้ว อยู่ได้ อยู่
ไปวันๆ รอตายอย่างเดียวไม่กลัวอะไร หมดลมก็หมดกัน” 

กรณีศึกษาเบื้องต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งเป็น
เจตนาที่ดี ต้องการให้ยายมีความสุข มีกิน มีใช้ แต่ในขณะที่ยายไม่ได้ต้องการสิ่งที่ได้รับแจก นั่นแสดง
ให้เห็นว่ายังมีช่องว่างของการให้บริการของภาครัฐที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน เป็น
เพราะว่ายังขาดความเข้าใจศักยภาพที่แท้จริงของชาวบ้าน..... การมองเห็นสภาพที่อยู่อาศัยของคุณ
ยายแล้วตัดสินว่า นี่คือ “ความจน” แต่ในขณะที่คุณยายก็มีภูมิปัญญา และความภาคภูมิใจในตนเองที่
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นภาระของคนอื่น ยอมรับกับชีวิตที่เป็น รู้จักพอกับชีวิต หากินด้วย
แข้งขาของตัวเอง ดังนั้นจึงเกิด“ช่องว่างระหว่างรัฐในฐานะผู้ให้บริการกับประชาชนในฐานะ
ผู้รับบริการ” เป็นช่องว่างที่เกิดจาก ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดการทําความ
เข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ วิถีชีวิต การให้คุณค่าชีวิตของแต่ละบุคคลและภูมิปัญญาที่ทําให้ชาวบ้าน
เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  

ดังนั้นการที่จะช่วยลดหรืออุดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน ก็คือ การปรับวิธีคิดโดยการ
เรียนรู้เพื่อเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้าน การได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สั่งสมอยู่ในตัวของบุคคล
(Tacit knowledge)และพัฒนาองค์ความรู้จากสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนําวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
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  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1. ได้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการนําวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
2. ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการนําวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสภาพ

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจํานวน 3 แนวทางปฏิบัติ 

5. กระบวนการพัฒนาคณุภาพที่เป็นระบบ 
1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน (Plan): มีแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้งูอายุด้วยวัสดุ

พื้นบา้น ภายใต้ชื่อโครงการ ผู้สูงอายุสขุภาพดีวิถีพุทธ วิถีไทย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ได้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวของ

บุคคลที่อยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะในชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานอยู่รอบๆวิทยาลัยฯ จึงให้บริการวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนํากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยการสํารวจปัญหา
สุขภาพและความต้องการแกปัญหาของชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตของคน วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาที่มีความเฉพาะในระดับบุคคล นํามาพัฒนาต่อยอดโดยการวิจัย การบริการวิชาการและเผยแผ่
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป  

2.  จากแนวคดิสู่การปฏิบัติ (Do): การนาํภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวสัดพุื้นบา้นมา
ใช้ในการสง่เสริมสุขภาพผูส้งูอาย ุ

2.1 สํารวจปญัหาสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ในการสํารวจสภาวะสุขภาพเบ้ืองต้นของผู้สูงอายุในชุมชนที่ต้ังอยู่รอบๆวิทยาลัยฯ  

จํานวน 120 คนพบปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลที่สําคญั ได้แก่ 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุจากการหกล้ม เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โดยมีผู้สูงอายุจํานวนมากถึงร้อยละ 88.66
ที่มีอาการปวดข้อ กระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งปัจจัยดังกล่าว
นอกจากทําใหเ้กิดความรําคาญจากการปวดเรื้อรังแล้ว ยัง
เป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุสูญเสียการทรงตัวทําให้เกิดการหก
ล้มได้ง่าย โดยพบว่า มีผู้สูงอายุหกล้ม จํานวน 2 ราย โดย
เสียชีวิตหลังหกล้ม จํานวน 1 รายและต้องเข้ารับการผ่าข้อ
ข้อสะโพก จํานวน 1 ราย นอกจากจะทําให้ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตแล้ว ยังทําให้สญูเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและ
เป็นภาระของลูกหลานในการดูแล โดยเฉพาะในระยะสาม
เดือนแรกหลังผ่าตัด“ต้องหยุดงานที่กรุงเทพมาเฝ้าแม่ จะให้
ไปอยู่ที่โน่น   แม่ก็ไม่ไป ห่วงบ้าน นี่ต้องแบ่งเวรกันกับพ่ีมาดู
...แม่เดินไม่ได้ ต้องดูแลการกิน พลิกตัว ขับถ่ายก็ต้องเช็ดก้น
ให้” 

ตารางแสดง ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕-๕๖ (n=๑๒๐คน) 

ปัญหาสุขภาพ จํานวน (ร้อย
ละ) 

เบาหวาน ๒๔ (๒๐) 
       จอเลนส์ตาเสื่อม ๖ (๒๕)  
       ชาที่เท้า ๑๑ (๔๕.๘๓) 
ความดันโลหิตสูง ๓๔ (๒๘.๓๓) 
ปวดข้อ กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

๙๘ (๘๘.๖๖) 

หกล้มข้อสะโพกหัก ๑ (๐.๘๓) 
หกล้มเสียชีวิต  ๑ (๐.๘๓) 
เสี่ยงหกล้ม ๘๐ (๖๖.๖๖) 

 
และเมื่อประเมินภาวะวะเสี่ยงต่อการหกล้ม พบว่า ผู้สูงอายุมากถึง 80 คน (ร้อยละ 66.66)  มีความ
เสี่ยงต่อการหกล้ม นอกจากนั้นยังพบว่าผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานเกือบ ร้อยละ 50 มีอาการชา
ที่เท้า ทําให้สะดุดหกล้มได้ง่าย และมีจํานวน 1 ราย อาการชาที่เท้าในระดับมาก ในวันหนึ่งขณะกําลัง
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เผาถ่าน ได้เหยียบถ่านที่กําลังติดไฟอยู่ ทําให้เกิดแผลไฟไหม้ที่มีความลึกผ่านชั้นไขมันไปถึงกล้ามเนื้อ
และมีโอกาสเป็นแผลเรื้อรังเกิดขึ้น  

ในขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการปวดเมื่อยข้อ กล้ามเนื้อ
และเส้นเอ็นความเสี่ยงในการหกล้มและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานแต่ในอีกส่วนหนึ่งของชุมชน 
ยังพบว่า มีผู้สูงอายุบางคนที่คิดค้นวิธีการ คัดสรร และปรับองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งนับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และมี
ความน่าสนใจที่จะเรียนรู้และค้นคว้า 

2.2 การสบืคน้หาภูมิปัญญาในการแก้ปญัหาสุขภาพ 
การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจชีวิตโดยผ่านชีวิตจริงของชาวบ้าน จึงเป็นสิ่งท้าทายต่อนัก

จัดการความรู้ เป็นการเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจชาวบ้าน และภูมิปัญญาที่เขามีอยู่ ย่อมมีความ
แตกต่างและยากกว่าการเรียนรู้จากบทเรียนสําเร็จรูปที่หาอ่านได้จากตํารา การที่จะได้เนื้อหาที่เป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านให้ตรงกับความจริงมากที่สุด ก็ต่อเมื่อตัวของผู้เรียนเองจะต้องลดการนําความคิด 
ความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเองไปคิดหรือตัดสินแทนคนอื่น ก่อนที่จะมีข้อมูลเชิงประจักษ์มา
สนับสนุนอย่างเพียงพอซึ่งเป็นไปตามที่ท่านพุทธทาส ภิกขุ กล่าวไว้ว่า ตัวกู ของกู ถ้าไม่ละ ก็ไม่เห็น
ความจริงของธรรม  ธรรม คือ ธรรมชาติ  ดังนั้นการลดความเป็นตัวกู ของกูลง จึงเป็นขั้นตอนสําคัญ
มากในการเริ่มต้นเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน   

นอกจากนั้นในอริยสัจสี่  ในหมวดของมรรคมีองค์แปดนั้น จะเริ่มต้นโดยสัมมาทิฐิ หรือการคิด
ชอบนั่นหมายความว่าการมีความคิดชอบ จะนําไปสู่มรรคองค์อ่ืนๆ ที่นําไปสู่ความดีและความเจริญ 
ดังนั้นการทําให้เกิดสัมมาทิฐิให้แก่ผู้ที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงเป็นบันไดขั้นแรกในการเรียนรู้ 
ซึ่งท่านประยุทธ์ ปยุตโต ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่จะทําให้เกิดสัมมาทิฐิได้นั้น ต้องผ่านการเรียนรู้ตาม
ความเป็นเป็นจริงโดยการสังเกต ซักถาม  บันทึก  มีท่าทีของการเรียนรู้ที่ละวางความคิดของตนเองลง
ลดความชอบ ความชิงชัง ความโกรธลง เรียนรู้และพิจารณาใคร่ครวญกับข้อมูลความเป็นจริงที่ได้
ค้นพบมา จนเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริง ดังนั้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ ข้อมูลที่ได้มาจึงประกอบด้วยสภาพบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปตามเวลาของบุคคลนั้น 
กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านในการตัดสินใจเลือกวิธีการในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และการ
ประเมินผลว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้นเกิดผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีความเป็นพลวัตและเปลี่ยนไปตามเหตุ ปัจจัย
ที่เข้ามากระทบกับวิถีการดําเนินชีวิตดังตัวอย่างโดยย่อของ 4 กรณีศึกษาที่เรียนรู้และปรับสิ่งของที่อยู่
รอบตัวมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ได้แก่ การนวดตัวเองด้วยกะลามะพร้าว การนวดตัวเอง
ด้วยไม้ไผ่ การนวดตัวและนวดเท้าด้วยรางไม้และบริหารร่างกายโดยการรําไม้พลอง 

1) การนวดตัวเองด้วยกะลามะพร้าว 
คุณยายป่วยเป็นโรคไต ต้ังแต่อายุ 45 ปี  รักษาโรคที่เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง พออายุได้ 47 

ปีมีอาการบวมตามตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อเป็นอย่างมากไปรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งรัฐและ
เอกชน คลินิกแพทย์ จนหมดเงินที่จะรักษา จึงตัดสินใจเลิกไปรักษากับโรงพยาบาล หยุดรับประทาน
ยาทุกชนิด หันมาใช้วิธีรับประทานอาหารที่มีตามธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชผักที่หาเก็บได้ข้างบ้าน ทํา
จิตใจให้สบายโดยการสวดมนต์ ไม่กังวลกับโรคที่เป็น ใช้การพิจารณาอาการปวดจนเข้าใจถึงช่วงเวลาที่
ปวด ระดับของความปวดและไม่ต่อต้านความปวดที่เกิดขึ้น จนทําให้เกิดวิธีคิดใหม่ขึ้นมาว่า “ความ
ปวดเป็นเหมือนเพื่อนเดี๋ยวมาเด๋ียวก็ไป” และได้คิดค้นวิธีการนํากะลามะพร้าวมาใช้ในการนวดตนเอง 
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โดยมีหลักการคิดง่ายๆคือ ใช้น้ําหนักตัวเราถ่ายแรงไปตรงจุดที่ต้องการให้กะลานวดกดจุดให้ และการ
ใช้มือจับกะลานวดตามจุดที่ต้องการตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะ (ดังรูปภาพด้านล่าง) 

 

 

 

 

 
 ผลของการนํากะลามะพร้าวมานวดตนเองเป็นประจําร่วม ๒๐ปี ทําให้คุณยายไม่มีอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้ออีกเลย นอกจากนั้นยังทําให้สมรรถภาพทางร่างกายโดยเฉพาะความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อลําตัวเกิดความยืดหยุ่นในระดับที่ยากสําหรับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันจะสามารถทําได้ 

 

รูปภาพแสดงถึงผลจากการนวดตัวเองด้วยกะลาทําให้หายจากอาการปวดและเพิ่มสมรรถภาพ
ทางร่างกายโดยเฉพาะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลําตัว 

2) กรณีศึกษานวดตนเองด้วยไม้ไผ่ 
              ผู้สูงอายุชายป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ในวัยเกือบ 60 ปี สภาพครอบครัวหาเช้ากินค่ํา ต้อง
หารายได้จากการวางตาข่ายหาปลาตามแม่น้ําน้อยมาจุนเจือครอบครัว พอมาป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์
ไม่สามารถไปทํางานได้ ต้องนอนอยู่ที่เตียง ภรรยาต้องทําหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวสิ่งที่ทําให้คุณลุง
ทุกข์ใจเป็นอย่างมากที่สุด ก็คือ การเป็นภาระให้แก่คนอื่นในการดูแล คุณลุงพยายามช่วยเหลือตัวเอง
ให้มากที่สุด การให้ลูกตัดไม้ไผ่ให้เป็นท่อนเพื่อนํามาใช้นวดกล้ามเน้ือของตนเอง ทุกอย่างมาจาก
ความคิดที่ต้องการกลับมาเดินได้และลงเรือหาปลาให้ได้อีกครั้ง ไม้ที่ลุงนํามาใช้สามารถช่วยนวดตัว  
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แขนและขา จนกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว ไม่มีปัญหาเรื่องข้อยึดติดเหมือนเช่นผู้ป่วยอัมพฤกษ์รายอื่นๆ 

 

3) กรณีศึกษาการนวดตัวและนวดเทา้ด้วยรางไม ้
คุณยายอาศัยอยู่กับสามีเพียงสองคน และสามีมีความพิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองได้

น้อยต้องเป็นภาระของคุณยายในการดูแล ด้วยเหตุนี้เองทําให้คุณยายพยายามดูแลตนเองไม่ให้
เจ็บป่วยไปอีกคน ถึงแม้ตัวเองจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ แต่ก็สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้เป็นอย่างดี  
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคุณยายจะ
นําไม้ไผ่มานวดตัวโดยการเหยียบ การนั่ง 
และนอนทับไปบนไม้ เมื่อทาํแล้วจะหาย
จากอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และก็ใช้
เป็นประจํา 

 

 

 
4) กรณีศึกษา ผูสู้งอายบุริหารร่างกายโดยการรําไม้พลอง 

 มีผู้สูงอายุบางรายใช้การบริหารร่างกายโดยการรําไม้พลองแบบป้าบุญมี โดยทําที่บ้านของ
ตัวเองทุกเช้า หลังทํากับข้าวและรอพระมารับข้าวบิณฑบาต โดยการเลือกบางท่าที่จําได้ง่ายและตัวเอง
ได้ทดลองทําแล้วเหมาะกับตนเอง และทําต่อเนื่องมาร่วม ๘-๙ปี การได้บริหารร่างกายอย่างสม่ําเสมอ
ทําให้อาการปวดหลังและปวดขาหายไป นอกจานั้นทําให้เดินได้คล่องแคล่ว ไม่เซเวลาเปลี่ยนท่าทาง
เหมือนผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน และไม่เคยหกล้มเลย มีความรู้สึกว่ากําลังขาจะดีกว่าก่อนบริหารร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

151 

2.3. การวิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของทา่ทางการนาํวสัดุ
พื้นบา้นมาใช ้

ท่าทางการใช้วัสดุพ้ืนบ้านที่ค้นพบ ถูกนําไปวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ประโยชน์และข้อควรระวัง มีการเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการแพทย์แผน
ไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ นักกายภาพบําบัด นักวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการนวดแผนไทย 

 
2.4. ทดสอบประสิทธผิลของการนําวสัดพุื้นบา้นไปใชจ้ริงในชุมชน 
มีการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิผลของการคัดสรร นําวัสดุพ้ืนบ้านไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ที่มีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน คือ 1) กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 2) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม และ 3) กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีอาการชาที่เท้า 

 
3. ผลการวิจัย (Check) 

กลุ่มประชากร
และตัวอย่าง 

ชนิดการวิจัย วัสดุพื้นบ้าน
ท่ีใช ้

ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผลการวิจัย 

1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มี
อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อจํานวน 30  
คน 

ก่ึงทดลองแบบกลุ่ม
เ ดียว เป รียบเ ทียบ
ก่อนและหลัง 

ระยะเวลา : 3 เดือน 

การนวดตนเอง
ด้วยกะลา 

ผลของการนวดจะ
ช่วยทําให้ เกิดการ
ยื ด ห ยุ่ น  ค ว า ม
แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง
กล้าม เนื้ อและข้อ 
ปัจ จัย ดั งกล่ าวจะ
ช่วยป้องกันและลด
อ า ก า ร ป ว ด
กล้ามเนื้อได้ 

1) หลังการทดลองผู้ สูงอายุมีความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและลําตัว 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดีกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

1) ผู้ สูงอายุร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจกับกับวิธีนวดตนเองด้วยกะลา 

1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ความเส่ียงต่อการหก
ล้ม จํานวน 38 คน 

ก่ึงทดลองแบบกลุ่ม
เดียวเปรียบเทียบ
ก่อนและหลัง 

ระยะเวลา : 3 เดือน 

การผสมผสาน
การนําวัสดุ
พ้ืนบ้านมาใช้ 

การออกกําลังกายที่
เพิ่มการทรงตัวและ
ความยืดหยุ่นจะช่วย
ป้องกันการหกล้มใน
ผู้สูงอายุได้ 

1 )  ห ลั ง ก า ร ท ด ล อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ มี
ความสามารถในการทรงตัวและความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและลําตัว 
ดี ก ว่ า ก่ อ น ก า ร ท ด ล อ ง อ ย่ า ง มี
นัยสําคัญทางสถิติ  

2) ผู้สูงอายุร้อยละ 100  มีความพึง
พอใจกับกับวิธีการออกกําลังกาย
โดยใช้วัสดุพ้ืนบ้าน 

กลุ่มประชากร
และตัวอย่าง 

ชนิดการวิจัย วัสดุพื้นบ้าน
ท่ีใช ้

ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผลการวิจัย 

1) กลุ่มผู้สูงอายุที่
ป่วยเป็น
โรคเบาหวานและมี
อาการชาที่เท้า 

ก่ึงทดลอง
เปรียบเทียบสองกลุ่ม
วัดก่อนหลังทดลอง 

รางไม้นวดเท้า การบริหารฝ่าเท้า
โดยการนวด กดจุด 
และบริหารข้อเท้า
ไม่ให้เกิดข้อติดจะ
ทําให้เส้นเลือดมีการ

1) หลังการทดลองผู้สูงอายุมีระดับ
อาการชาบริเวณฝ่าเท้าลดลงและ
ความดันโลหิตหลอดเลือดบริเวณขา
ส่วนล่างและเท้าดีกว่าก่อนทดลอง
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กลุ่มประชากร
และตัวอย่าง 

ชนิดการวิจัย วัสดุพื้นบ้าน
ท่ีใช ้

ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผลการวิจัย 

ระยะเวลา : 3 เดือน ขยายตัว เลือดไป
เลี้ยงเซลล์ส่วนปลาย
ได้ดีขึ้น และจะช่วย
ลดอาการชา 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

 

ผลลัพธ์: 1: ได้แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการนําวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผูส้งูอายุ 
จํานวน 3 เรื่อง  คือ  1) แนวปฏิบัติ คู่มือการนวดตัวเองด้วยกะลา  2) แนวปฏิบัติ คู่มือการออกกําลัง
กายด้วยวัสดุพ้ืนบ้านสําหรับผู้สูงอายุและ 3) แนวปฏิบัติ คูม่ือการดูแลเทา้และการนวดเทาด้วยการ
เหยียบรางไม้ 

คู่มือการนวดตัวเองด้วยกะลา คู่มือการออกกําลังกายด้วยวัสดุ
พ้ืนบ้านสําหรับผู้สูงอายุ 

คู่มือการดูแลเท้าและการนวดเท้า
ด้วยการเหยียบรางไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: ได้แนวทางกระบวนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอน  1) สํารวจปัญหาสุขภาพและ
ความต้องการของชุมชน  2) สํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น/พ้ืนบ้าน 3) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  4) ทดสอบประสิทธิผลโดย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ 5) เผยแพรแ่ละผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
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4. การนําผลลัพธ์มาปรับปรุงและพัฒนา(Act):ผู้สูงอายุบางท่านจะเลือกใช้วัสดุพ้นบ้านบาง
ชนิดที่ตนเองมีความชอบ สะดวกในการหยิบใช้ และตรงกับปัญหาของตนเอง เช่น เหยียบรางไม้หรือ
กะลาเมื่อมีอาการปวดเมื่อยบริเวณขาและเท้า   รําไม้พลองเมื่อปวดเมื่อยลําตัว  เป็นต้น  ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาต่อไปก็คือ การทดสอบคุณภาพของวัสดุพ้ืนบ้านรายชิ้นที่มีต่อสมรรถภาพร่างกาย 
หรือการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 
6. สรุปประเด็นที่เป็นเคล็ดลับและปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ปัจจัยภายใน 

1. ปัจจัยภายในของบุคลากรในองค์กรที่ศรัทธาและสนใจการเรียนรู้ภูมิปัญญาซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่อยู่ภายในบุคคล มีคุณค่า เพราะทําให้บุคคลๆนั้นก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เผชิญอยู่โดย
การใช้ภูมิปัญญานั้น ต้องการทําความเข้าใจและนําภูมิปัญญานั้นมาเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อไป 

2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต้ังอยู่ในชุมชนแบบกึ่งเมือง ก่ึงชนบท ชุมชนรอบ
ข้างเป็นชุมชนดั้งเดิม มีอาชีพทํานาเป็นส่วนใหญ่ ทําให้มีการไปมาหาสู่และทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน
เป็นไปได้ค่อนข้างง่าย รวมทั้งการลงไปเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในด้านต่างๆ 

3. วิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาพยาบาลต้ังแต่ช้ันปีที่ ๑ ลงไปเรียนรู้วิถี
ชีวิตของประชาชนรอบๆวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ทําให้อาจารย์ผู้สอนได้ลงไปเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา 
ได้สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาของประชาชนรอบๆวิทยาลัยฯไปพร้อมๆกับนักศึกษา จนทําให้มี
แนวทางในการแบ่งกลุ่มชนิดของภูมิปัญญาที่พบในชุมชน  

4. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารเห็นความสําคัญของการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และนํามาพัฒนาต่อยอด สามารถใช้เป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนในชุมชน 
โดยการใช้ฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ปัจจัยภายนอก 

1. ทิศทางของกระแสสังคมที่ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น เช่น สมุนไพร                
ชีวจิต วิถีชีวิตแบบพอเพียง และวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ เป็นต้น ทําให้การเรียนรู้การพัฒนามีความจํา
เป็นอยู่ตลอดเวลา 

2. องค์กรภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขและสํานักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ  ดังนั้นจึงได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากองค์กรดังกล่าว มาใช้ในการเรียนรู้และวิจัย 

******************** 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีดี  
 “แนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการศาสตร์ความรู้สู่ชุมชน” 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. บทสรุปผูบ้ริหาร 
คณะวิทยาการจัดการเป็นส่วน 1 ใน 7 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ได้ตระหนัก

ถึงความสําคัญในการดําเนินภารกิจของคณะเพื่อตอบสนองต่อภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย  ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า "คุณธรรมนําความรู้ ค้ําชูสังคม"  ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านงานบริการวิชาการและการวิจัยสู่การปฏิบัติ  
โดยเฉพาะนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ทําให้ตอบโจทย์การประกันคุณภาพทุกปีการศึกษา วิธีการ
ดําเนินการจะเน้นการบูรณาการจัดการความรู้ด้วยการถอดองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการมา
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยวิชาการของคณะต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

 

4. ท่ีมาและความสําคญั 
จากปรัชญาที่ว่า ‘คุณธรรมนําความรู้ สู่การพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน’ของคณะวิทยาการจัดการ 

ทําให้มีปณิธานที่มุ่งผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ 
สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน จึงส่งผลสืบเนื่องในการกําหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม รวมถึงนโยบายการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
พัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยเรื่อง พัฒนาการ
บริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของชุมชนและองค์การใน
ท้องถิ่น 
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5. กระบวนการ/วิธีดําเนินงานในอดีต 
การดําเนินงานที่ผา่นมา  

 งานบริการวิชาการตามภารกิจของคณะวิทยากรจัดการ  เป็นลักษณะการจัดฝึกอบรมและ
การเป็นวิทยากร  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมเป็นหลัก  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการ
ยอบรับจากชุมชนและตอบสนองต่อองค์ประกอบของการประกันคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก แต่ไม่ได้
เน้นเรื่องการบูรณาการและนําไปใช้ประโยชน์  
 

Input  Process  Output/Outcome/Impact  

บุคลากร ได้แก่ อาจารย์/
เจ้าหน้าที่ /วิทยากร
ภายนอก/สมาชิกในชุมชน 

การฝึกอบรม / 
กระบวนการถอดองค์
ความรู้  

องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม  

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย  

 เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ค่อนข้างจํากัด  

 

6. วิธีการ/กระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคณุภาพ ( PDCA ) 
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กระบวนการทีดํ่าเนนิการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA ) สู่แนวปฏิบัติทีดี่ 

 

ผลลัพธ์การดาํเนนิการ 

ผลการดําเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 คณะวิทยาการจัดการตามนโยบายการ
บริการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร สรปุได้ดังนี้ 

นโยบายการบริการวิชาการ จํานวน  8  กิจกรรม  นโยบายการพัฒนาบุคลากร  จํานวน 2 
กิจกรรม  

 กิจกรรมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอของ
คณะวิทยาการจัดการ 

 กิจกรรมการอบรมเทคนิคการวัด
และประเมินผลแก่อาจารย์  

 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจตาม
ความต้องการของท้องถิ่นของสาขาวิชาการจัดการ  

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนสู่มืออาชีพ  

 กิจกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นของสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 

 กิจกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ท้องถิ่นของสาขาบัญชี  

 

 กิจกรรมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้อง
ท้องถิ่นของสาขาวิชาการตลาด  

 

 กิจกรรมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้อง
ท้องถิ่นของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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 กิจกรรมถ่ายภาพสืบสานตํานานศิลป์(ท่าย์น้ําข้าม
ภพ อ.ท่ายาง ครั้งที่ 4  

 

กิจกรรมการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจแก่  
บุคลากรในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  

 

 

7. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ รายละเอียดการดําเนินงาน 

แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปี 
พ.ศ.2556-2559  

-นโยบายการบริการวิชาการ /นโยบายการจัดการความรู้  

งบประมาณจากโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556  

-โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : 
หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ  

-โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

บุคลากร  -วิทยากร / อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน  

-สมาชิกในชุมชน 

วิธีการดําเนินงาน  - อบรมให้เกิดองค์ความรู้ 

-กระบวนการถอดองค์ความรู้ โดยการเผยแพร่ในวารสารจากนั้น
นําองค์ความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน และจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน  

การประเมินผล  -นําผลไปปรับปรุงและจัดทําแผนการดําเนินการในรอบต่อไป  
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8. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา / อุปสรรค  แนวทางแก้ไข  

 ความต่อเนื่องในการบริการวิชาการกับ
พื้นที่เป้าหมาย  

ควรกําหนดนโยบายในการบริการวิชาการ
กับพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
เพื่อความยั่งยืน  

 การนําองค์ความรู้ท่ีได้รับมาบูรณาการกับ
งานวิจัยยังดําเนินการได้น้อย  

สนับสนุนให้อาจารย์ในแต่ละสาขามี
งานวิจัยท่ีมาจากการบูรณาการองค์ความรู้
ในงานบริการวิชาการ  

 

9. บทเรียนที่ได้รับ (การจัดการความรู้) 

องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาบุคลากร  

 จัดทํามคอ. 3 และ 5 สาขาละ 1 รายวิชา บทความทางวิชาการ อย่างน้อย 1 
บทความ  

 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง  การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน  จํานวน 1 
เล่ม  

 

รวมภาพการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
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โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร ตําบลนายาง อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการเกษตร ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิต จากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง อีกทั้งยังเป็นการรักษาและบํารุงดินไม่ให้เสื่อมสภาพ ใน
ส่วนของ วิธีการดําเนินงานนั้นได้ทําตามขั้นตอน ดังนี้ คือ 
 1) สํารวจความต้องการของชุมชน 
 2) สมาชิกรวมกลุ่มวางแผนดําเนินการ 
 3) สาขาวิชานําเสนอโครงการเพื่อผ่านการอนุมัติ 
 4) ดําเนินการตามแผนทั้งมีการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน ตลอดจนชุมชนร่วมปฏิบัติการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 5) สรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มให้ดีย่ิงๆ ไป 
รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ผลที่ได้รับจากการได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ตําบลนายาง คือ เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ด้วยการรวมกลุ่ม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต้นทุนตํ่า ประสิทธิภาพสูง จากการนําวัสดุเหลือ
ใช้ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อเรื่อง :  “โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น :  
            หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ;) กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” 
หน่วยงานที่นําเสนอ   :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

บทคัดย่อ  
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีดี       
  “โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น :  

หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตอาํเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน    
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

3. บทสรุป 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้
จัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น: หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  ณ ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง 
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) กล่าวคือ  

ในปี พ.ศ. 2554 โครงการอบรมทักษะเศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตสําหรับเกษตรกร: การทํา
ปุ๋ยโบกาฉิ และในปี พ.ศ. 2555 โครงการอบรมทักษะเศรษฐศาสตร์การผลิตสําหรับเกษตร: การทําปุ๋ย
อินทรีย์หมักจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
 ต่อมา พ.ศ. 2556  โครงการ พัฒนาสังคมพ่ึงตนเอง: การทําปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ 
และปัจจุบัน พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาสังคมพึ่งตนเอง: การเลี้ยงหมูหลุม (เพื่อนํามูลมาทําปุ๋ย
อินทรีย์และเพิ่มรายได้เสริมแก่สมาชิก)  กิจกรรมตามโครงการนี้ คือ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรของตน ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตในการเกษตรและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 การดําเนินโครงการเริ่มด้วยคณะกรรมการสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้เข้าไปสํารวจปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชุมชนตําบลนายาง ว่ามีเรื่องใดบ้าง  และเรื่องไหนที่ชุมชนต้องการความ
ช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเรื่องนั้น ๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการลงมือปฏิบัติได้จริง เมื่อ
คัดเลือกปัญหาและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว จากน้ันจึงวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามกระบวนการ 
PDCA โดยเมื่อโครงการแต่ละโครงการสิ้นสุดลงในแต่ละรอบจะมีการนําปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นมาหารือร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อได้แนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีย่ิง ๆ 
ขึ้นต่อไป  
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4. ท่ีมาและความสําคญั 
 อําเภอชะอําเป็นเขตพื้นที่ที่ สาขาวิชาพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของงานด้านบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ 
 จากการสํารวจพื้นที่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทํา
เกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ซึ่งในการทําการเกษตรนั้นมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยเคมีก็
เป็นที่ทราบกันว่ามีราคาแพงกว่า ผลคือเกษตรกรต้องเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูง นั่นก็หมายความว่า 
รายได้ภายหลังจากการขายผลผลิต ก็จะลดลง ส่งผลทําให้มาตรฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรแย่ลง 
อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมียังส่งผลเสียในระยะยาวกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ทําให้ดินเสื่อมคุณภาพ และ
จุลินทรีย์ในดินค่อยๆ หมดไป ทําให้ในแต่ละรอบของการผลิต เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มาก
ขึ้น ๆ หากต้องการรักษาผลผลิตให้ได้ในปริมาณเท่าเดิม สรุปคือ เกษตรกรเผชิญต้นทุนการผลิตที่
สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องในแต่ละฤดูกาลผลิต 
 ดังนั้น เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สาขาวิชา
พัฒนาสังคมจึงเข้าไปช่วยหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยสาขาวิชาได้จัด
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการทํา
เกษตรกรรมของตนเอง เพราะนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เป็นปัจจัยหลักที่
สําคัญที่ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้วยังเป็นการรักษาและบํารุงดินไม่ให้เสื่อมสภาพ ขณะเดียวกันยัง
เป็นการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน 
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แผนภาพที่ 1 ท่ีมาและความสําคญัของการดําเนินโครงการบริการวิชาการฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

โครงการบริการวิชาการ 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

อําเภอชะอาํ 
(เขตพืน้ที่ รับผิดชอบ) 

ปัญหา / ความต้องการ 
ของชุมชนในตําบลนายาง ต้นทุนการผลติสูง 

(ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง) 

หาแนวทาง 
ลดต้นทนุการผลิต 

ส่งเสริมการพึง่พาตนเอง 
ตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลิตปุ๋ยอินทรย์ีไว้ใช้เอง 
(รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 

ลดต้นทนุการผลิต 
+ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รายได้หลงัเก็บเก่ียวผลผลติ
สูงขึน้ 

+ 
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5. กระบวนการและวิธีการดําเนินการในอดตี 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ ในชุมชนตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่า การใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อการผลิต จะทําให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากแต่หารู้ไม่ว่า ปุ๋ยเคมีเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ดิน
เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ และหากเขาต้องการรักษาระดับปริมาณผลผลิตให้ได้ในปริมาณเท่าเดิม ในแต่ละ
รอบของการผลิต เขาจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ มีเพียงเกษตรกรบางกลุ่ม
เท่านั้นที่เห็นความสําคัญ ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และได้มีความพยายามจัดต้ังกลุ่มเพื่อผลิตและ
แจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มได้ใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีแม้ว่าเกษตรกรจะได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กลุ่มสามารถถึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ก็ไม่เป็นผลสําเร็จ ใน
ที่สุดแล้วก็ต้องล้มเลิกไปแล้วเกษตรกรกลุ่มนี้ได้หันกลับไปใช้ปุ๋ยเคมีดังเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 การดําเนินการในอดีต 

รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อลดต้นทนุ 

ชุมชน 
ตําบลนายาง อําเภอชะอาํ 

จังหวัดเพชรบรุี 

ประกอบอาชพี ทํานา, 
ทําสวนและเกษตรอื่นๆ 

ใช้ปุ๋ยเคมีเพือเพมิ

ผลผลติ 

ล้มเหลว 
(ยกเลิกกลุ่ม) 
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6. วิธีการ กระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ภายหลังจากที่สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมาย
ให้บริการวิชาการในเขตพื้นที่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงได้ดําเนินการ
สํารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลนายาง ทําให้ทราบว่าเกษตรกรเผชิญ
ปัญหาต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปุ๋ยเคมี ณ ปัจจุบันนี้มี
ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สาขาวิชาพัฒนาสังคมจึงได้ปรึกษาหารือ และ
วางแผนดําเนินการร่วมกับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และนําไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนั้น เมื่อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการแล้วจึงการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้  เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีเห็นประโยชน์ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้คุณภาพและความรู้ เรื่องหลักการบริหารจัดการกลุ่ม
เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2. สมาชิกได้จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มและจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ที่ประกอบด้วย 
ประธานกลุ่ม รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายจัดหาวัสดุ – 
อุปกรณ์การผลิต 

3. สมาชิกกลุ่มทุกคนวางแผนปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย  2H  และ 6W คือ จะทําอย่างไร 
(What)ทําไมต้องทํา (Why) ทําที่ไหน (Where) ทําเมื่อไร (When) ใครทํา (Who) ทําอย่างไร (How) 
ใช้งบประมาณเท่าไร (How much)  

4. สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติทําปุ๋ยอินทรีย์ประเภทโบกาฉิ เมื่อเสร็จสิ้นการผลิตจึงจัดสรรปุ๋ย
แบ่งแก่สมาชิกทุกคน  

5. สมาชิกกลุ่มร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จากการประเมินโครงการทําปุ๋ยโบกาฉิ สมาชิกมีความพึงพอใจในคุณภาพของปุ๋ยแต่การผลิตปุ๋ยโบ
กาฉิมีต้นทุนค่อนข้างสูง เพราะต้องการใช้วัตถุดิบคือเน้นมูลสัตว์ในปริมาณมาก และจําเป็นต้องซื้อทํา
ให้เพิ่มต้นทุนการผลิต 
6.อย่างไรก็ตามในปีต่อไปกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์นายางต้องการให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อีก แต่ก็ต้องปรับปรุง
ให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต้นทุนตํ่า โดยเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก  จึงนําไปสู่โครงการอบรมการ
เสริมทักษะเศรษฐศาสตร์เพื่อการผลิตสําหรับเกษตรกร กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมักจากวัสดุใน
ท้องถิ่นปี 2555 โดยมีขั้นตอนดําเนินงานคือ 

1) นําเกษตรกรไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างจิตสํานึกในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ของ
คุณลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  นอกจากนี้ก็ไปดูงานกลุ่มผู้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ประสบความสําเร็จ 3 แห่ง  คือ  กลุ่มผลิตปุ๋ยที่หนองหญ้าปล้อง สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หมอดินที่ท่ายางและกลุ่มผลิตปุ๋ยดอนยาง 

2) เกษตรกรได้นําความรู้ที่ได้รับมาวางแผนการผลิตร่วมกันโดยในครั้งนี้ โดยแก้ปัญหา
สมาชิกบางรายติดภารกิจมาร่วมผลิตไม่ได้ในบางโอกาส  ดังนั้นกลุ่มจึงคํานวณค่าดําเนินการแก่ผู้ที่มา
ผลิตทุกคนจึงคํานวณค่าเสียเวลาให้คิดเป็นเงิน ช่ัวโมงละ 30 บาท ต่อคน และเมื่อได้ผลผลิตแล้วจึง
จัดสรรจําหน่ายแก่สมาชิกในราคาต้นทุน 
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3) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันผลิตตามแผนที่วางไว้ โดยเน้นใช้วัสดุดินที่มีอยู่ในท้องถิ่นทุก
อย่าง อาทิ ฟางข้าว  ใบไม้  ผักตบชวา จอก แหน ฯลฯ รวมกับมูลสัตว์และต้องอาศัยแรงงานจาก
สมาชิกเปลี่ยนเวรกันมากลับกองปุ๋ยเป็นระยะๆ และในการผลิตครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ 
เจษฎา สาระ พัฒนาที่ดิน อําเภอชะอํา และคุณโอกาส กิจวิเชียร เกษตรอําเภอ อําเภอเมืองเพชรบุรี 
มาแนะนําด้วย 

4) หลังจากการผลิตใช้เวลาหมักปุ๋ยประมาณ 3 เดือน จึงได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยจําหน่ายแก่
สมาชิกในราคาต้นทุนและก็นําไปสมทบเป็นทุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครั้งต่อไป  

5) หลังจากการผลิตปุ๋ยเสร็จจึงได้ประเมินผลโครงการ พบว่า โครงการเป็นที่พึงพอใจของ
สมาชิกและมีความต้องการให้ต่อเนื่องโครงการนี้อีกแต่ต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการ
กลับกองปุ๋ยที่ต้องใช้แรงงานและเวลาค่อนข้างมาก  
 จากการดําเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปี พ.ศ. 2555 พบปัญหาสมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
เป็นอุปสรรคต่อการต้องมากลับกองปุ๋ย ดังนั้นคณะกรรมการสาขาวิชาพัฒนาสังคม จึงได้ปรึกษากับผู้
มีความรู้ในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก็พบว่ามีเทคโนโลยีง่ายๆ การแก้ปัญหานี้โดยการเติมอากาศให้
กองปุ๋ย  จึงนําเอาความรู้นี้ไปปรึกษากับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยนายาง ทุกคนจึงร่วมกันระดมความคิด
โดยสาขาวิชาได้เชิญวิทยากรคือคุณเรวัตร จินดาเจี่ย จากสถานีลําตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ 
 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ แล้วจึงสรุปผลโดยเห็นพ้อง
กันว่าควรมีจัดทําเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเดิมอากาศซึ่งเป็นเทคนิคการผลิตแบบใหม่ไม่ต้อง
เสียเวลามากลับกองปุ๋ยดังนั้นสาขาวิชาพัฒนาสังคมจึงจัดทําเป็นโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. สมาชิกเดินทางไปศึกษาดูงานการทําปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศที่เทศบาลอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  

2. สมาชิกนําความรู้ที่ได้รับมาวางแผนปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท และเน้น
การใช้วัสดุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต  

3. สมาชิกนํากําหนดวันผลิตและร่วมกันผลิตในแนวทางเดิม คือ ร่วมกันผลิตและผู้ผลิต
ทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท  

4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเดิมอากาศนี้ใช้เวลา 1 ½ เดือน ก็สามารถนํามาใช้ใน
การเกษตรของตนเองได้ 

5. หลังการผลิตสมาชิกทุกคนร่วมกันประเมินผลโครงการ ผลปรากฏว่าทุกคนพึงพอใจใน
โครงการนี้ และประสงค์ให้จัดทําโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบการผลิตใหม่จะผลิตมูลหมูไว้ใช้
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฉะนั้นจึงนําไปสู่แนวคิดการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อนํามูลหมูมาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ
ของการปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์ในครั้งถัดไป ขณะเดียวกันสมาชิกในกลุ่มจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจาก
การเลี้ยงหมูหลุมกล่าวคือ สมาชิกสามารถการขายหมูเพื่อนําเงินมาหมุนเวียนในกลุ่ม ดังนั้นเมื่อเป็น
ความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม สาขาวิชาพัฒนาสังคมจึงเขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและเมื่อ
โครงการได้รับการอนุมัติแล้วก็จะดําเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2557  
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ผลลัพธ์ หรือผลกระทบสําคัญ 

 ผลกระทบสําคัญภายหลังจากที่สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมนั้นต้องการให้
เกษตรกรเห็นประโยชน์และความสําคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพราะนอกจากจะเป็นการพึ่งพาตนเองแล้วยัง
เป็นการรักษาดินและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดสามารถสรุปผลลัพธ์ได้ดังนี้ คือ 

1. เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในทางการเกษตร 
2. เกิดการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างเข้มแข็ง ณ ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี 
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3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้โดยการนําทรัพยากรเหลือใช้ที่
มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการนํามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

4. เป็นการรักษาดิน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและความสมบูรณ์ในระยะยาว 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
 ในระยะเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ของสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
เกี่ยวกับการลดต้นทุนการทํานาด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองแก่เกษตรกรนั้น อุปสรรคที่สําคัญ คือ  

1. ความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกร ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อ
ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในแง่ของคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ตลอดจนความกังวลว่าหากใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แล้วผลผลิตจะลดลงหรือได้ผลผลิตน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี 

2. การบริหารจัดการกลุ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเชื่อ 
และทัศนคติของเกษตรกรนั้น สาขาวิชาได้แก้ปัญหาโดย 

2.1 เกษตรกรตําบลนายางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งในเรื่องการผลิต 
ความสําคัญ ตลอดจนประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจ  

2.2 เชิญวิทยากรมาอบรมเสริมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง 
2.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่จากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการ

นําปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเกษตรอยู่เสมอ  
 ในส่วนของปัญหา การบริหารจัดการกลุ่มนั้น สาขาวิชาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดระบบ
บริหารงานให้กลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  
 
8. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

1. ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีที่มีต่อปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งในแง่ประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. สมาชิกต้องเห็นความสําคัญของการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคี และนําพากลุ่ม
ไปสู่ความเข้มแข้งและยั่งยืน  

3. สมาชิกต้องร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานตลอดจนคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตไว้ใช้ในกลุ่มเอง  
9. บทเรียนที่ได้รับ 

1. แนวทางการพัฒนาให้กลุ่มเข้มแข็งและยั่งยืน จะต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ  

2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องเห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ  

3. ในการพัฒนากลุ่มไปสู่ความเข้มแข้ง และยั่งยืนสมาชิกในกลุ่มต้องให้ความสําคัญของ
การมีส่วนร่วมทุกคนและทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิดวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมประเมินผล รู้
หลักการแบ่งงาน การทํา ตลอดจนต้องมีความสามัคคี ซื่อสัตย์ต่อสมาชิกด้วยกันเอง และจัดสรร
ผลผลิตอย่างยุติธรรม  
 

******************** 
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โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น :  หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ 
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศน้อยในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี
วัตถุประสงค์ในการจัดคือ 1) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในเขต
พ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อก้าวสู่การเป็นมัคคุเทศน้อย และ 2) เพื่อให้นักเรียนในเขต
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
1-2 มิถุนายน 2557 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เข้ารับ
การอบรมจํานวน 44 คน ซึ่งโครงการนี้ได้มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ มีการ
วางแผนก่อนการให้บริการวิชาการ ดําเนินงานตามแผน ประเมินและติดตามผลโครงการและนําผล
จากการประเมินโครงการไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งจากผล
การดําเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดรูปแบบการอบรมควรเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้
ได้มากที่สุด โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมควรเน้นวิธี Communicative Approach  
 2. เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมาจากหลายโรงเรียนและมีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมอาจต้องมีการแบ่งกลุ่มและแบ่งกิจกรรมตามความสามารถของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ตามระดับความสามารถ 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และต้องมีการเพิ่มจํานวนวันอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศน้อยในสถานที่จริง 
 4. จากผลการติดตามการนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียนมีการนําความรู้ไปใช้
ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวัน มีการแนะนําให้ข้อมูลชาวต่างชาติ และนําทักษะในการอ่านและ
การนําเสนองานไปใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัล 
 
 
__________________________________________________________________ 
* อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชื่อเรื่อง : โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : 
หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศน้อย ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
หน่วยงานที่นําเสนอ   :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

บทคัดย่อ  
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีดี       
 “โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น : 

หนึ่งคณะหนึ่งอําเภอ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศน้อย ในเขตอําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี” 

 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน    
แสงดาว  ถิ่นหารวงษ์/ Saengdao Thinhanwong 
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

3. บทสรุป 
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สําคัญอย่างยิ่งของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้กําหนดพันธกิจด้านการพัฒนาการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น โดยเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึง
และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินงานและพัฒนาการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ  
 

4. ท่ีมาและความสําคัญ 
 ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศทั้งทางด้านการค้า การศึกษา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และการท่องเที่ยว ซึ่งเขตพื้นที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศไทย  มีชาวต่างประเทศเข้ามาพักผ่อนหรือพักอาศัยเป็นจํานวนมาก จึงต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน
หน่วยงานและบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง 
และสร้างความสัมพันธ์อันดี จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการสํารวจเพื่อติดตามผลการจัด
โครงการและสอบถามความต้องการของผู้เข้ารับโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ
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บุคคลทั่วไป ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีในปี 2555 พบว่าส่วนใหญ่ยังมีความต้องการพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในเขตพื้นที่
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ จึงได้ทําการสํารวจความต้องการ
เกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นชะอํา และจัดโครงการอบรมเพื่อช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนในเขตอําเภอชะอํามีการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นอําเภอชะอําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว อันจะ
นํามาซึ่งรายได้ที่สําคัญของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้พร้อมก้าวสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการอบรมในครั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในอีกทางหนึ่ง 
 

5. กระบวนการ/วิธีดําเนินการในอดีต 
 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งกระบวนการในอดีตเป็นการจัดทําโครงการบริการวิชาการเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ จึงดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มเป้าหมายในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกและชุนชน โดยไม่มี
การสํารวจความต้องการของชุมชนก่อนการขออนุมัติโครงการ และเมื่อจัดโครงการไปแล้วขาดการ
ติดตามผลเพื่อนํามาปรับปรุงการจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งต่อไป 
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           กระบวนการดําเนินงานในอดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีการ/กระบวนการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 จากปัญหาการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมไม่เป็นตามหลักวงจรคุณภาพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้
ปรับปรุงการทํางานให้มีระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักวงจรคุณภาพ ซึ่งดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําข้อเสนอโครงการ

ดําเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

สรุปผล ประเมนิความสําเร็จของการบริการวิชาการ 

จัดทํารายงานโครงการ

นําผลการประเมินไปปรับปรุง
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กระบวนการดําเนินการให้บริการวิชาการที่ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิ กระบวนการบริการทางวิชาการ สรุปการดําเนินการ ได้ดังนี้ 

1. การสํารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม   
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เริ่มจากการสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง เพื่อนําไปจัดทําเป็นโครงการ โดยกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ และเป้าหมายร่วมกับชุมชน  

2. จัดทําแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการทางวิชาการเสนอต่อคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

การสํารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม 

จัดทําแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการทางวิชาการตามลําดับขั้นตอน 

จัดทําข้อเสนอโครงการ เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว 

ดําเนินการบริการทางวิชาการแกชุ่มชน 

ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผล ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

นําความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

P (Plan) 

D (Do) 

C (Check) 

A (Act) 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

177 

3. จัดทําข้อเสนอโครงการ  
 เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ โดยจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ  

4. การดําเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  
 ในการดําเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
ขั้นดําเนินการ และขั้นหลังดําเนินโครงการ  
 4.1 ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังนี้  
  4.1.1 ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและวิทยากร  
  4.1.2 เชิญวิทยากร  
  4.1.3 ขอจัดซื้อจัดจ้าง  
  4.1.4 ขออนุญาตไปราชการ / การจัดเตรียมยานพาหนะ  
  4.1.5 ขออนุญาตใช้สถานที่  
  4.1.6 ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
 4.2 ระหว่างดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้  
  4.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม โดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
  4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไว้  
  4.2.3 ถอดบทเรียนระหว่างดําเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับบริการหลังปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ  
 4.3 หลังดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้  
  4.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ จํานวนผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ  
  4.3.2 ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร  
  4.3.3 ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ  
  4.3.4 การสรุปและถอดบทเรียน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการโครงการที่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น  

5. ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 หลังเสร็จสิ้นโครงการทําการติดตามผลการนําความรู้ที่ได้ให้บริการทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  
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6. สรุปผล ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และการจัดทํารายงาน 
 เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมิน
ความสําเร็จของการให้บริการตามตัวช้ีวัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้
เห็นถึงผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย และจัดทําสรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้
คณะ  

7. นําผลการประเมินไปปรับปรุง  
 นําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสตรู / กิจกรรม / งบประมาณ/
คณะดําเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ  

8. นําความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 ในการนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัยนั้น สามารถทําในแนวทางต่อไปนี้  
  8.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย / โจทย์วิจัย เพื่อนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการ
ทางวิชาการมาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย  
  8.2 จัดทํา มคอ. 3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน เช่น กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยระบุช่ือโครงการบริการวิชาการ  
  8.3 จัดทํา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3  

9. เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน และสู่สาธารณะ ซึ่งทําโดยการสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ คือ 
จัดประชุม เผยแพร่ทาง Website  
 

7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบสําคัญ 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศน้อยในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สามารถ
สรุปผลได้ ดังนี้  
 ด้านความพึงพอใจ  
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักจากอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งมีคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 หรือร้อยละ 85.4   
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 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
จากผลการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการทํา

แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งคะแนนก่อนและหลังมีความแตกต่างกัน โดยมีคะแนนหลัง
อบรมมากกว่าก่อนอบรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ   
การอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศน้อยในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผลการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ ดังนี้  
ตารางที่ 1   แสดงการสรุปผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการ
อบรม 

การบรรล ุ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ    

   1. จํานวนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ  
       จํานวน  50 คน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 88 บรรล ุ

เชิงคุณภาพ    

   2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้ อ ย ล ะ 
85.4 

บรรล ุ

   3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรล ุ

เชิงเวลา    
   4. กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรล ุ

เชิงต้นทุน    

   5. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

จํานวน  47,600 บาท จํ า น ว น  
47,600บาท 

บรรล ุ

 
 จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นว่า การดําเนินโครงการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกตัวช้ีวัด ซึ่ง
ได้แก่  จํานวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 88 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 85.4 ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 กิจกรรมอบรมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และใช้งบประมาณเป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติ  
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค  

  1. เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทําให้ต้องรวบรัดเนื้อหา  
  2. กิจกรรมบางกิจกรรมเนื้อหามากเกินไป  
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ที่แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการจัดกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข 
  1. ควรวางแผนกําหนดหัวข้อให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน  
  2. ปรับเนื้อหาในการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนนครั้งต่อไป 
  3. จัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความรู้ความสามารถ เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
 

9. ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
 1. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ  
 2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดี  

 3. คณะวิทยากรมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศในการเรียน 
   ที่ดี 
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนหรือ 
    การใช้ชีวิตประจําวัน 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
    จากการจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น  โดยผลจากการอบรมทําให้ได้รับบทเรียน ดังนี้  
 1. การจัดรูปแบบการอบรมควรเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้
ได้มากที่สุด โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมควรเน้นวิธี Communicative Approach  
 2. เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมาจากหลายโรงเรียนและมีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมอาจต้องมีการแบ่งกลุ่มและแบ่งกิจกรรมตามความสามารถของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ตามระดับความสามารถ 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมควรเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และต้องมีการเพิ่มจํานวนวันอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศน้อยในสถานที่จริง 
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 4. จากผลการติดตามการนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียนมีการนําความรู้ไปใช้
ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวัน มีการแนะนําให้ข้อมูลชาวต่างชาติ และนําทักษะในการอ่านและ
การนําเสนองานไปใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัล 

 

 
 

******************** 
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          ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได้ดําเนินด้าน
การเรียนการสอนและพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย
มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้าน
ผลงานการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฯ
แก่คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักศึกษาสาขาที่ใกล้เคียง 
หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
ร่วมกัน ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้จัดทําโครงการ “เปิด
กล่องเครื่องประดับ” เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา ซ่ึงได้ระบุไว้ในแผนการสอนรายวิชาต่างๆ
ของภาควิชาฯ ผ่านมิติการศึกษาทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยร่วมสมัยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ 
โดยภาควิชาฯจักคัดเลือกผลงานดีเด่นจากรายวิชา
ต่างๆทั้งสองภาคการศึกษาต้นและปลาย เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความมั่นคงทางวิชาการ ความก้าวหน้าด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา ค้นคว้าทดลอง และ
ทักษะฝีมือการผลิตผลงาน รวมถึงการนําเสนอผลงาน
การออกแบบเครื่องประดับ นับต้ังแต่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 – 4 ต่อเนื่องไปยังนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทชั้นปีท่ี1-2 อันแสดงพัฒนาการของรายวิชา
ต่างๆที่บูรณาการต่อกันสู่สาธารณะ   
 

           Department of Jewelry Design 
continually makes the actual academics and 
University’s obligation, as well as to 
propagate knowledge of lessons to others 
tutors, art and design students, moreover, 
people in different areas can also gain 
aesthetics experience. Therefore, the 
department of Jewelry Design generated the 
project “Open the Jewelry Box”, aiming to 
exhibit the creative art and design works of 
students following issues in the curriculum. 
There are the results of penetrating through 
cultural custom or tradition study within the 
globalization. Student works from both 
semesters are either excellent winning, or 
selected for exhibition, are shown the 
academic strength, creative progress, 
intellectual exploration and craftsmanship. In 
addition to presentation with the knowledge 
assessment creates by the undergraduate 
students’ year 1-4, gathering the 
postgraduate students unite the 
development in which integrating the core 
course to the public. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ชื่อเรื่อง : “๕ ปี แห่งการเปิดกล่องเครื่องประดับ” 
Title : The Project “Five Years of Opening a Jewelry Box” 
หน่วยงานที่นําเสนอ   : ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ / Abstract 

คําสําคัญ : เครื่องประดับ วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
โลกาภิวัฒน์ ความม่ันคงทางวิชาการ ความก้าวหน้า
ด้านความคิดสร้างสรรค ์ทักษะฝีมือการผลิตผลงาน 

Keywords : Jewelry, Culture, Custom, 
Globalization, Academics Strength, 
Creative Progress, Craftsmanship, 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี

 “5 ปี แห่งการเปิดกล่องเครื่องประดับ” 
 

2.  ชื่อเจ้าของผลงาน 
 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3.  บทสรปุผู้บริหาร 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได้ดําเนินด้านการเรียนการสอนและพันธกิจต่างๆของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านผลงานการสอนของคณาจารย์
และนักศึกษาภาควิชาฯแก่คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักศึกษาสาขาที่ใกล้เคียง หรือบุคคลทั่วไปท่ี
สนใจ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ร่วมกัน ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้จัดทําโครงการ “เปิดกล่อง
เครื่องประดับ” เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการสอนรายวิชาต่างๆ
ของภาควิชาฯ ผ่านมิติการศึกษาทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยร่วมสมัยท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ โดยภาควิชาฯจักคัดเลือกผลงานดีเด่นจากรายวิชาต่างๆท้ังสองภาคการศึกษาต้นและ
ปลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางวิชาการ ความก้าวหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา 
ค้นคว้าทดลอง และทักษะฝีมือการผลิตผลงาน รวมถึงการนําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ 
นับต้ังแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 – 4 ต่อเนื่องไปยังนักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1-2 
อันแสดงพัฒนาการของรายวิชาต่างๆที่บูรณาการต่อกันสู่สาธารณะ   
 
4. ความสําคัญของศาสตร์การออกแบบเครื่องประดับ 

มนุษยชาติมีวัฒนธรรมการใช้ศิลปะเครื่องประดับมาช้านาน วัฒนธรรมดังกล่าวปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดี นับต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศแถบตะวันตก เช่น อียิปต์ กรีก 
โรมัน ไปจนถึงยุคสมัยใหม่ รวมถึงประเทศไทย (ย้อนมาจากยุคทวารวดี ยุคสุโขทัย ล้านนา อยุธยา 
สืบต่อมาเป็นมรดกล้ําค่ายังยุครัตนโกสินทร์) เครื่องประดับที่ขุดค้นพบมากมายของไทยเป็นหลักฐาน
บ่งชี้ถึงคุณสมบัติทางสุนทรียะและจิตวิญญาณแห่งอารยธรรมแก่มนุษย์รุ่นหลัง ให้รับทราบถึงภูมิ
ปัญญาที่สร้างสรรค์วัตถุอันเป็นสิริมงคลต่อร่างกาย ตลอดจนการประดิษฐ์อย่างประณีตด้วยทักษะ
ฝีมือ และเทคนิคที่ลึกซึ้งของบรรพชน จนถึงสมัยคริสตศักราช 1970 (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20) หรือ
ราวปีพุทธศักราช 2510 เป็นต้นมา กระทั่งปัจจุบันคือช่วงเวลาของสังคมหลังสมัยใหม่ (Post 
Modernism) ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน อาจเป็นผลที่เนื่องมาจาก
แบบแผนทางการศึกษา การแสวงหาอาณานิคม รสนิยมทางความงามต่างๆเหล่านี้ เกิดการถ่ายเททาง
วัฒนธรรมแบบโลกาภิวัฒน์ของสังคมปัจจุบันที่สร้างกระแสค่านิยมแบบมวลชน อันเป็นการทําลาย
ลักษณะเฉพาะตนอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง ส่งผลให้วัฒนธรรม คติ พฤติกรรม รวมถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้เครื่องประดับของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ ได้แก่ การแสดงความคิด รูปแบบ กระบวนการผลิต และการเลือกสรรวัสดุ หรือการ
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นําเสนอวิธีการใช้เครื่องประดับในแนวทางใหม่ๆ ฯลฯ เนื้อหาสาระของเครื่องประดับร่วมสมัยปัจจุบัน
จึงเอื้อประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจสําหรับประชาชนทั่วไป สามารถสัมผัสเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและ
เผยแพร่รูปแบบที่สําคัญต่อวิถีการดํารงชีวิตอย่างกว้างขวาง กอปรกับปรัชญาศิลปะยุคหลังสมัยใหม่
นิยมแสดงทัศนคติต่อสถานการณ์สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากตัวอย่างเครื่องประดับ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสินค้ารองรับการเติบโตของโลกระบบทุนนิยมเสรี อันมีคติสร้างสรรค์ที่ต่างไป
จากวัตถุที่เคยนําเสนอความคิดและมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าสถานภาพ บารมี หรือฐานันดรนุศักด์ิ
เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด เมื่อระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศน์แห่งยุคโลกาภิวัฒน์ (คริสต์ศตวรรษที่ 21) 
พัฒนาศักยภาพสูงสุด ทําให้กลุ่มประเทศที่มีวิทยาการสื่อสารที่เจริญรุดหน้าฉับไวและทันสมัยนํามาใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อการโฆษณา ชักจูง ชวนเชื่อ หว่านล้อม หรือมีอิทธิพลต่อการกําหนดรูปแบบ 
ความคิดวิธีการใช้ชีวิต เกิดเป็นกระแสนิยมที่ทุกคนทั่วโลกดําเนินตาม ตลอดจนวิธีการแสดงออกของ
ชนชาติทุกชาติให้เป็นไปในแบบเดียวกันและประสบความสําเร็จด้านการเป็นผู้นําชีวิตด้านต่างๆ ซึ่ง
เหตุดังกล่าวทําให้ลักษณะของชนชาติ วิธีคิด สภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะสถานที่อันบ่งบอกถึงความงดงามที่มีความแตกต่างกันของอารยธรรมต่างๆ ค่อยๆเลือนหายไป
จากการหลอมรวม จนกระทั่งกลายเป็นความเหมือนกันทั่วทั้งโลก  
 แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมหลังสมัยใหม่เริ่มมีผลกระทบต่อวงการศิลปะและการ
ออกแบบแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นอันมาก มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงปฏิรูปการเรียนการสอนและล้วน
เติบโตตามแบบอย่างของตะวันตก นับต้ังแต่การใช้หนังสือ ตํารา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่สถานที่สําหรับอภิสิทธ์ิชนอีกต่อไปเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ต้องเปิดกว้าง
สําหรับทุกคน ก่อนหน้านี้หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องประดับส่วนใหญ่เน้นเรื่องธุรกิจการค้าและความ
หรูหรา แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยมองว่าเครื่องประดับเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกับทัศนศิลป์หรือ
วรรณคดี จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักศึกษาจํานวนมาก (ซึ่งมาจากกลุ่มคนหลากหลายระดับ) ที่ได้เข้า
เรียนในระดับอุดมศึกษาที่จักออกแบบเครื่องประดับในลักษณะของการปฏิเสธแบบแผนเดิมๆ  หรือ
หน้าที่การใช้สอยของผลงานกับแนวคิดของศิลปะสมัยใหม่นั้นหาจุดบรรจบกันได้ยาก ดังที่ Bertolt 
Brecht กล่าวไว้ว่า  
 
  “บางครั้งเราก็ต้องเลือกระหว่างความเป็นคนกับการมีรสนิยมที่ดี”14  
 
 ธรรมชาติของศิลปะมีอิสระที่จะสะท้อนความเป็นไปของโลก การจํากัดผลงานหนึ่งชิ้นเพียง
เพื่อประโยชน์ใช้สอยนั้นเหมือนการจํากัดว่าศิลปะต้องมีเพื่อศิลปะเท่านั้น สถานการณ์ลักษณะนี้กําลัง
เปลี่ยนไป จุดเปลี่ยนทางความเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทําให้เราเห็นการปฏิวัติหน้าที่ใช้สอยของ
ศิลปะอีกครั้ง ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังสุนทรียะสัมพันธ์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นจากวาทกรรมแห่งการเปลี่ยนโลกศิลปะให้เป็นความธรรมดาคือ การอ่านศิลปะผ่านมุมมองอัน
สัมพันธ์กับผู้ชม ศิลปินไม่ใช่อัจฉริยะที่เผยความจริงบริสุทธ์ิอีกต่อไป บทบาทของศิลปินกลับเป็น
สื่อกลางนําคนจากที่ต่างๆ มารวมกันด้วยวิธีการอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

นับต้ังแต่การเมืองการปกครองของราชอาณาจักรไทยก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 
พ.ศ. 2475 ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างมากมายในทุกๆด้าน จากรัชสมัยของ

                                                            
14  เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๘ ถึงสมัยรัชกาลที่ 9 จึงเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเข้าสู่สังคม
โลกสากล ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา วิทยาการต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลามีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับ  กอปรกับการติดต่อสื่อสารและคมนาคม
ระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศมีความรวดเร็ว  ทําให้อิทธิพลของวัฒนธรรม
จากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ของโลกเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายเท และผสมผสานกันมากขึ้น  การ
เจริญเติบโตทางกายภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความหลากหลายในรสนิยมของชนชาติไทย  ซึ่งบางกลุ่ม
อาจนิยมวัฒนธรรมตะวันตก  บางกลุ่มอาจนิยมวัฒนธรรมตะวันออก  หรือบางกลุ่มยังคงชื่นชมและ
อนุรักษ์ลักษณะเฉพาะของชนชาติ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อวงการการออกแบบของไทย
อย่างมาก เฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายและเครื่องประดับ  ความเจริญของยุคนี้มุ่งเน้นเรื่องการผลักดัน
ธุรกิจเครื่องประดับให้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เนื่องจากเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรม
หลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศสูงมากและอยู่ในลําดับต้น ธุรกิจจึงเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในความ
สนใจในหมู่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด 

 
5. การศึกษาของชาติกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

สังคมไทยได้สัมผัสกับรูปแบบใหม่ของเครื่องประดับร่วมสมัยที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของ
ศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ นับต้ังแต่มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศใช้หลักสูตรการออกแบบ
เครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนความต้องการกําลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อัน
เป็นมาตรการเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2536 

“...สถาบันระดับอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตให้ได้อย่างตํ่าปีละ 160 คน ในช่วงแผนฯ 8 
- กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาอัญมณีศาสตร์เป็นสาขาขาดแคลน และจัดทํา 

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 
- จัดสรรงบประมาณพิเศษสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (40,000/คนปี)...”15 

 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2536  มีมติอนุมัติในหลักการและมีคําสั่ง

ให้ทบวงมหาวิทยาลัยทํารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มรับนักศึกษา  และการจัดการศึกษาฯเพ่ือเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 จึงได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการเพิ่มการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  ครั้งที่ 1/ 2536 
วันที่ 8  ธันวาคม  พ.ศ. 2536  ได้ข้อสรุปเป็นสาระสําคัญในรายละเอียด  โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
โครงการ 4 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับผิดชอบเนื้อหาการสอนด้านอัญมณีศาสตร์
และการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบเนื้อหาการสอนด้านการออกแบบสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบเนื้อหาการสอนด้านวัสดุศาสตร์ แร่รัตนชาติ และโลหะวิทยา และ
มหาวิทยาลัยบูรพารับผิดชอบเนื้อหาการสอนด้านการจัดการผลิต การตกแต่งผิว และสารเคมีที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2537  สถาบันต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นจึงได้รับดําเนินการหลักสูตรตามแผน  ซึ่งเกิดปัญหาติดขัดให้การใช้งบประมาณไม่เป็น

                                                            
15  รายงานของกองแผนงาน สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ความต้องการกําลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ, กรุงเทพ, ๒๕๓๖ 
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ตามแผน  อันสืบเนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปลายปี พ.ศ. 2540  ตัวอย่างเช่น จํานวนทุน
พัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับจํานวน 8 คนตามแผน  ดําเนินการไปได้เพียง 5 
ทุน  และเกิดมีมติครม . ให้ศึกษาในประเทศ เป็นต้น  จนกระทั่งสิ้นสุดเงื่อนไขเมื่อเข้าระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9  ซึ่งในปีพ.ศ. 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยได้นําเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  แผนระยะยาว 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2556)  ซึ่งมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต    ก่อให้เกิด
คณะอนุกรรมการวิสามัญ ซึ่งได้กําหนดเครือข่ายสาขาขาดแคลนจํานวน ๓๙ สาขา นอกจากนี้ ในวัน
อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546  ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง  การดําเนินการ
ของเครือข่ายและแนวทางการจัดสรรทุนปี 2546 และได้มีการดําเนินการตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
โดยสําหรับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนั้น  ประธานเครือข่ายอัญมณีและเครื่องประดับได้แก่ ดร. 
ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ได้จัดการประชุมใน
วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ.  2546  

ในระยะเวลานับต้ังแต่นั้น จนถึงปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สลับซับซ้อน ส่งผล
กระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งจําเป็นต้อง
มีการเตรียมความพร้อมและรู้จักนําศักยภาพที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ การใช้โอกาสและเลี่ยง
ภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ต้องเน้นการพัฒนาบนฐานความรู้ และสร้างนวัตกรรม และ
การค้าเสรี รวมทั้งการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้อย่างกว้างขวางด้วย ดังนั้น ใน
การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วัฒนธรรมร่วมสมัย  และการดํารงชีพของบัณฑิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข  มีศักด์ิศรี มีคุณธรรม และ
ย่ังยืน  และรองรับการแข่งขันที่เสียเปรียบทั้งด้านเทคโนโลยีของประเทศผู้นําทางอุตสาหกรรมที่สูง
กว่าและพัฒนาก้าวไกลกว่า และค้นหาวิถีทางแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตที่มีความได้เปรียบด้านค่าแรง  
โดยการผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะ และการออกแบบเครื่องประดับ ที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้นําการถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งใน มาตรการที่ 1  บรรจุรายวิชาด้าน
ศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา มาตรการที่๒  พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเรียนรู้การ
เป็นผู้ประกอบการ เตรียมการรองรับ มาตรการที่ 4  พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดย
เน้นการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางการศึกษา และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และเป็นส่วน
หนึ่งของ มาตรการที่ 6 ผลิต ถ่ายทอด และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่สาธารณชน 

ส่วนพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง 5 ด้านได้แก่ 1.) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 2.) เป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.) เป็นศูนย์กลาง
ทางศิลปะและวิทยาการของภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4.) เป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วนร่วม 5.) เป็นองค์กร
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน กอปรกับ ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา 
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ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ  การ
พัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการต่อยอดบัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านอัญมณี
และเครื่องประดับ  ให้มีความสามารถสูงในการวิจัยและค้นคว้าหาความชํานาญเฉพาะด้านของตนที่
สามารถประยุกต์เป็นภูมิปัญญาใหม่ๆในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  ภายใต้กรอบด้านวินัย  
จริยธรรม และคุณธรรม  

 
6. องค์ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของชาติ 

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงถือกําเนิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2540 นับจากช่วงเวลาดังกล่าวถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) อันเป็น
ช่วงเวลาแห่งเป็นความท้าทายต่อวงการการออกแบบเครื่องประดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรา
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การศึกษาด้านการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของภาควิชาฯรับอิทธิพลทั้งด้าน
วิชาการ หรือรูปแบบ และแนวความคิดที่มีการพัฒนาการมาจากประเทศแถบตะวันตกอยู่มาก 
(หมายถึงอิทธิพลจากแนวคิดของศิลปะยุคสมัยใหม่ (Modernism) จนถึงความก้าวหน้าของศิลปะ
เครื่องประดับเมื่อปลายปี ค.ศ. 1960) ซึ่งอิทธิพลดังกล่าว มาจากการที่ยุโรปได้สร้างกระแสการ
เปลี่ยนแปลงประเพณี สังคม การปกครอง และตลอดจนโครงสร้างของวัฒนธรรม กระนั้น ภาควิชาฯ 
ตระหนักถึงการศึกษาผ่านการศึกษาทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อสร้างสรรค์มิติของการ
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยอันมีรากเหง้าของความเป็นไทยและมีเอกลักษณ์ ดังนั้น องค์ความรู้
ของการแสดงผลงานโครงการ “เปิดกล่องเครื่องประดับ” จึงแสดงออกถึงความมั่นคงทางวิชาการ 
ความก้าวหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา ค้นคว้าทดลอง และทักษะฝีมือการผลิตผลงาน 
รวมถึงการนําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดของ
รูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัยที่มีพัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัยสากล  

องค์ความรู้ในการนําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ มุ่งเน้นแนวทางการเรียนการ
สอนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีเนื้อหาสาระสําคัญอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงทางวิชาการ 
ภาควิชาฯชี้ให้เห็นถึงรากฐานประวัติศาสตร์การริเริ่มสร้างสรรค์เครื่องประดับของไทย 

การศึกษาด้านออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย การถ่ายทอดลักษณะประจําชาติมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ทั้งต่อปรัชญาสุนทรียศาสตร์ การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมโดยการสร้างสรรค์รูปแบบที่หลากหลาย 
เนื้อหา หรือวัสดุแบบใหม่ๆในปัจจุบัน อาทิ แบบแผนการนําเสนอเครื่องประดับที่ผิดแผกไปจาก
เครื่องประดับไทยประเพณี ด้วยการปฏิเสธความหมายในการใช้เครื่องประดับที่มุ่งเน้นมูลค่าเพียง
อย่างเดียว หรือการออกแบบที่มุ่งเน้นถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เหตุและผลของ
การใช้เครื่องประดับ อาทิ กลุ่มงานเครื่องทอง เครื่องประดับเชิงสักการะ หรือเครื่องรางของขลัง ฯลฯ 
ตลอดจนการสลายคตินิยมการใช้เครื่องประดับด้วยการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ และ
กระบวนการแสดงออกที่ต่างไปจากเดิม แม้จักมีคนกล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เป็น
รูปแบบหนึ่งที่ลิดรอนเสน่ห์ของโลหะล้ําค่าให้สูญหายไป ซึ่งเมื่ออดีตเครื่องประดับที่ทําจากโลหะมีค่า
และอัญมณีคือสัญลักษณ์ของความหรูหรา ชนชั้นขุนนาง และระบบอุปถัมภ์ และศิลปะเครื่องประดับ
ร่วมสมัยก็แสดงให้เห็นถึงคุณค่าแบบสังคมนิยมหรือความเท่าเทียมกัน แต่การที่สังคมปฏิเสธ
เครื่องประดับที่ทําจากวัสดุราคาแพง ตอกยํ้าให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมว่าสังคมยุคนี้ต้องการ
เครื่องประดับที่มีชีวิต ใช้สอยทางด้านจิตใจมากกว่าการเป็นเครื่องประดับหรูหรา ภาควิชาฯพยายาม
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สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องประดับกับมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าศิลปะและงานออกแบบ
เครื่องประดับมีศักยภาพสูงมาก เป็นวัตถุเล็กๆที่แทรกซึมสู่สังคม และกําเนิดบริบทการสร้างสรรค์ใน
ทัศนะต่างๆ ภาควิชาฯ ตระหนักถึงทิศทางการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยในอนาคต จึงมุ่งมั่น
สร้างความมั่นคงทางวิชาการให้เจริญเติบโต และสะท้อนให้ประชาชนในชาติได้รับความรู้ มองเห็น
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตในมิติที่กว้างขวางขึ้น และทําให้เครื่องประดับกลับมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันอีกครั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะข้าวของเครื่องใช้ มรดกตกทอด สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สิ่ง
เชื่อมโยงทางสังคม หรือเครื่องมือรณรงค์ เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 1 ผลงานของนางสาวพิรดา เสนียวงศ์ ณ อยุธยา อดีตนักศึกษาภาควิชาฯ  
ปัจจุบันประสบความสําเร็จในวงการออกแบบเครื่องประดับในระดับนานาชาติ 

 

 
ภาพที่ 2 ผลงานของนางสาวนุตร์ อารยะวานิชย์ อดีตนักศึกษาภาควิชาฯ  

ปัจจุบันประสบความสําเร็จในวงการออกแบบเครื่องประดับในระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นที่ 2 ความก้าวหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
ภาควิชาฯกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงศักยภาพของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการผลิตและ

วัสดุสําหรับการผลิตเครื่องประดับในยุคสมัยใหม่ให้มีความก้าวหน้าและหลากหลาย ทําให้เกิดรูปแบบ
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เครื่องประดับมากมาย สามารถตอบสนองความต้องการและรสนิยมของผู้ใช้หลายกลุ่ม และเป็นผู้นํา
ด้านการออกแบบเครื่องประดับแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาฯประจักษ์ดีถึงเหตุผลของการ
ออกแบบเครื่องประดับสมัยใหม่ที่มีการใช้วัสดุที่คุ้มค่า ดังตัวอย่างของผลงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต
แบบก้าวหน้าต่างๆ อาทิ การหล่อ  หรือขึ้นรูปประเภทประจุไฟฟ้า (Electroforming) คือ เทคนิคการ
ผลิตเครื่องประดับให้มีขนาดใหญ่แต่ใช้เนื้อโลหะน้อย  เทคนิคดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโลหะ
และทําให้เกิดวิธีการสวมใส่ที่สบาย เนื่องจากน้ําหนักเบา นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัสดุทดแทนที่
สามารถสนองความพอใจด้านความงามและมีราคาที่ถูกลง  เช่น  การใช้เพชรเทียมแทนเพชรแท้  การ
ใช้พลอยเทียมแทนพลอยสี รวมถึงการนําวัสดุทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น  โลหะผสม  
พลาสติก  แก้ว  เป็นต้น  การเจริญก้าวหน้าจากยุคสมัยใหม่สู่ ยุคหลังสมัยใหม่สร้างสรรค์ให้
เครื่องประดับในปัจจุบันมีความทันสมัย หลากหลายทั้งรูปแบบ  ราคา  ตรงตามความต้องการใช้สอย
ของทุกเพศและวัย 

 

 
ภาพที่ 3 ผลงานของนายสุเชษฐ์ อินทร์ประจักษ์ บัณฑิตทีเ่พิ่งจบการศึกษา  

ตัดสินใจประกอบกิจการตนเอง โดยนําเสนอผลงานต่อยอดจากผลงานศิลปนิพนธ์  
ซึ่งใช้วัสดุ “แก้ว” โปร่งแทนอัญมณ ีเพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์เครื่องประดับร่วมสมัย 

 

 
ภาพที่ 4 ผลงานศิลปนิพนธ์ของนางสาววิพร ฐิติวงศ์  

ซึ่งใช้วัสดุ “พลาสติกอะครีลิค” ผสมผสานกบัโลหะเงิน  
เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์เครื่องประดับที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีความร่วมสมัย 
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ประเด็นที่ 4 ทักษะฝีมือการผลิตผลงาน 
ภาควิชาฯมุ่งเน้นการศึกษาถึงรากเหง้าความคิดและเรียนรู้ทักษะฝีมือการผลิตผลงาน

เครื่องประดับไทย เพื่อสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานของงานประณีตศิลป์ไทย รากเหง้าด้านทักษะฝีมือ
ดังกล่าว เฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาวิธีการขึ้นรูปเครื่องโลหะไทย เนื่องจากโลหะมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การนํามาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ หรือเกี่ยวเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ และใช้เวลา
สร้างชิ้นงานอย่างอิสระไม่เร่งรัดเวลา เพื่อให้ได้คุณภาพฝีมือขั้นสูงสุดเป็นเกียรติยศถวายต่อ
พระมหากษัตริย์ และสิ่งของที่เป็นศิลปวัตถุหรือที่เกี่ยวกับความเชื่อและกิจการในพระศาสนาตั้งแต่
อดีตกาลตลอดมา จึงพบเสมอว่าศิลปวัตถุแต่ละชิ้นนั้นล้วนประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงาม ประณีตด้วยการ
ใช้เวลาที่ไม่จํากัดจากวัสดุที่มีค่า และทําขึ้นจากช่างฝีมือชั้นยอดเยี่ยมจากสมัยอดีตในแต่ละสาขา ดัง
ตัวอย่าง เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเมืองซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจําวัน คนไทยรู้จักนําเอาลวดลายมา
ประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงาม เช่น หม้อ ถ้วย ชาม ขัน คนโท ของเหล่านี้ ช่างไทยรู้จักนําเอาวัสดุโลหะมี
ค่ามาประดิษฐ์ อาทิ ทองคํา เงิน และโลหะผสมอื่นๆ นํามาดัดแปลงหากลวิธีสร้างให้สวยงามด้วย
วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแกะ สลัก ดุน ลงยา หรือประดับมณีต่างๆและประดิษฐ์ให้สวยงาม 
เป็นต้น  

การที่ภาควิชาฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการขึ้นรูปเครื่องประดับไทยโบราณ ไม่ใช่เพื่อ
การสร้างความเข้าใจในมิติสุนทรียะเพียงอย่างเดียว หากต้องการให้นักศึกษาเกิดการประยุกต์
กระบวนการผลิต หรือปรับใช้เทคโนโลยีอย่างไทยอันเป็นพื้นฐานของงานประณีตศิลป์ไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะฝีมือ รวมถึงสอดรับกับเนื้อหาการสร้างสรรค์รูปแบบสมัยใหม่และให้เข้ากับสภาพสังคมหลัง
สมัยใหม่ (อาจหมายถึงการออกแบบสร้างสรรค์ที่ผนวกเข้ากับปรากฏการณ์จากสังคม จิตวิทยา หรือ
ทฤษฎีอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติด้านกายภาพ) เพราะสุนทรียะของเครื่องประดับร่วมสมัยไม่
อาจดํารงอยู่ได้หากไม่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต การสวมใส่ และการตกแต่ง นอกจากนี้ โครงการ “เปิดกล่องเครื่องประดับ” จัก
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่เพิ่มพูนการฝึกฝนองค์ความรู้ด้านฝีมือที่เราได้รับการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษเหล่านี้อย่างจริงจังด้วย เพราะการผลิตผลงานประณีตศิลป์เครื่องประดับนั้น ไม่
สามารถผลิตขึ้นจากหลักการขึ้นรูปเพียงผิวเผิน เป็นการสั่งสมประสบการณ์ความรู้เพื่อรักษารากเหง้า
ของชนชาติอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 5 ผลงานการออกแบบเครื่องประดับของนางสาวอรพนิต เจียรกุล  

ประยุกต์ใช้เทคนิคไทย  
โดยใช้วัสดุสําเร็จรูปอุตสาหกรรมผสมผสานกับโลหะเงิน  

เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์เครื่องประดับที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีความร่วมสมัย 
 

ปอ 

 
ภาพที่ 6 ผลงานการออกแบบเครื่องประดับของนางสาวพรนภัส ฟักสุวรรณ  
ประยุกต์ใช้เทคนิคไทยพ้ืนถิน่ คือ การทําผา้บาติกผสมผสานกับโลหะเงิน  

เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์เครื่องประดับที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีความร่วมสมัย 
 

 
7. การนําเสนอองค์ความรู้ต่อสังคม 
 ในการนําองค์ความรู้ที่มีสื่อสารต่อสังคมนั้น ภาควิชาฯได้ใช้ช่องทางการนําเสนอผลงานและ
องค์ความรู้แก่ผู้สนใจทุกกลุ่ม อาทิ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่ง
การนําเสนอเป็นการแสดงนิทรรศการจํานวน 3 ครั้ง คือ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปีละครั้ง และที่งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลลี่แฟร์ ปีละ 2 ครั้ง 
ทั้งนี้ทั้ง 3 นิทรรศการมีการมุ่งเน้นให้ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาของภาควิชาฯทุกๆรายวิชา เพื่อเป็นการให้
ความรู้แก่นักศึกษา และผู้สนใจในการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นหลัก แต่ในการแสดง
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นิทรรศการนอกสถานที่ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในงานบางกอกเจมส์แอนด์
จิวเวลลี่แฟร์นั้น มุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจจะสามารถจุดประเด็นความคิด
ใหม่ๆ  หรือเป็นตัวอย่างให้นําไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจจริงๆ จึงนําผลงานการออกแบบในบางรายวิชา
ไปจัดแสดงเช่น ในช่วงต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ จะแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่3 ในหัวข้อการ
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการค้า ไปจัดแสดง และมีการรับออร์เดอร์สินค้าจากลูกค้าด้วยตนเอง ส่วน
การแสดงนิทรรศการช่วงปลายปี ในเดือนกันยายน เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาทั้ง 2 ระดับคือ
ปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและผู้ค้าเครื่องประดับถึงนักศึกษาที่
ภาควิชาฯได้บ่มเพาะเพื่อเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต    
 
8. บทสรุป: ประโยชน์ขององค์ความรู้สู่สังคม 

โครงการ “เปิดกล่องเครื่องประดับ” เกิดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางและผลลัพธ์ของการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯ ซึ่งโครงการฯประสบความสําเร็จด้วยดี ทําให้ภาควิชาฯจัดโครงการฯขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างร่วมกัน โดย
ปราศจากวรรณะ ภาษา เช่นเดียวกับเนื้อหาสาระของเครื่องประดับร่วมสมัยสากลปัจจุบัน ที่ทําให้
มนุษย์ทั้งผู้สร้างสรรค์หรือผู้ชมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกัน สามารถสื่อสารถึง
ความลึกซึ้งของความหมายภายในวัตถุช้ินนั้นกับร่างกายอย่างละเมียดละไม มีประโยชน์ต่อความรู้สึก
รับรู้อันแสดงถึงคุณค่าของสังคมวัฒนธรรมทั่วโลก และเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของว่าที่
ศิลปินหรือนักออกแบบเครื่องประดับในอนาคต ส่งเสริมคุณค่าของเครื่องประดับที่เป็นเอกภาพต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ ภาควิชาฯมีความเชื่ออีกว่า การศึกษาที่ดีสามารถผลักดันให้ผู้คนในสังคมเข้าใจถึง
ความงาม และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความเพียรอุตสาหะ คือการพัฒนาสติปัญญาที่ลุ่มลึกอย่าง
แท้จริง  

นอกจากนี้ ผลงานของนักศึกษาภาควิชาฯทั้งหมดของโครงการฯในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้
แสดงออกถึงความสอดคล้องต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2553) คือ การนําองค์ความรู้และภูมิปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานของวิธีคิด การศึกษา วิชาการ การ
สร้างสรรค์ เอกลักษณ์การผลิต และพฤติกรรมการใช้เครื่องประดับในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เป็น
ข้อมูลสําคัญด้านการออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย รวมทั้งการคํานึงถึงกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ที่จะเป็นก้าวแรก
ของการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 2570 ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
เกิดขึ้นรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง เฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมด้วยปัจจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่การ
เจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันผลกระทบจากภายนอกได้ โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการให้มีการสร้างมูลค่าสูงขึ้น และการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถเป็นผู้นําด้านการออกแบบเครื่องประดับแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ด้วยการใช้ศักยภาพของต้นทุนด้านวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ในสังคมไทย 
นํามาเชื่อมโยงหรือต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมได้อีกหลากหลายแนวทางใน
อนาคต 

 
******************** 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 
 

1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏบิัตท่ีิดี  
  “การปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” 

“Planning and Management toward Green and Clean University” 
 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน   

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
3. บทนํา  
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขอย่าง
จริงจังหนึ่งในแนวทางที่สําคัญอันจะนํามาซึ่งการวางผังบริ เวณและการจัดการที่ ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัยได้แก่แนวทางการปรับปรุงมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 
(Green and Clean University) เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ  พฤติกรรมมนุษย์
หากมีการวางผังบริเวณและการจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนดังนั้นการ
บริหาร จัดการและการวางผังบริเวณสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยจึงเป็น
แนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  มากที่สุดการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างศึกษาสภาพปัญหาของมหาวิทยาลัย ศึกษาทัศนคติข้อเสนอแนะและผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
จํานวน 450 รายด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์รวมถึงได้สรุป แนวทางการปรับปรุงผังบริเวณ
และการจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดที่เหมาะสมต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ภายใต้แนวความคิดดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เขียวสะอาดมีความร่มรื่น 
 2. มีการดําเนินการด้านการลดมลภาวะเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเพิ่มความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
 3. มีการวางผังบริเวณและการจัดการสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบ 
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงาน-ทรัพยากรทดแทน และการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสม ใน
รูปแบบต่างๆ 
 5. ส่งเสริม ดูแล  พัฒนา ระบบไฟฟ้า ประปา และ ระบบการจราจร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   
 6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 7. ส่งเสริมจิตสํานึกต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และการ
เก็บขยะ 
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 ซึ่งได้พิจารณานําเสนอแนวทางโดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานในประเด็นดังนี้  
 1. ศึกษาการใช้งานทั่วไปและความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้ใช้งาน  
 2.ศึกษาด้านความเหมาะสมและความเพียงพอขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในปัจจุบัน  
 3. ศึกษาด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อแผนงานที่นําเสนอตามหลักทฤษฎี
มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  
 4. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อแผนงานที่นําเสนอตามหลักทฤษฎีมหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด  5. สอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี  สู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
ผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีออกเป็น 4 ด้านคือ 1.ด้านระบบเส้นทางสัญจร 
2.ด้านการเชื่อมโยงพื้นที่ 3. ด้านภูมิสถาปัตยกรรมและ 4. ด้านนโยบายในการบริหารจัดการด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
 การศึกษาสภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในเบื้อต้นได้ศึกษาในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  
 1. มหาวิทยาลัยขาดมาตรการควบคุมระบบการสัญจรภายในและเส้นทางสัญจรของรถยนต์
จักรยานและทางเดินเท้าขาดความต่อเนื่องสัมพันธ์อย่างเป็นระบบมีการซ้อนทับกันในบางพื้นที่และไม่
มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างเป็นระบบชัดเจน  
  2. การวางผังบริเวณของมหาวิทยาลัยมีลักษณะแบ่งแยกพื้นที่แต่ละส่วนออกจากกัน
ค่อนข้างชัดเจนส่งผลให้ไม่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างคณะ
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงไม่มีการกําหนดพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษาและสถาบันเพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนต่างๆ   
 3. มหาวิทยาลัยมีจํานวนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานและมีพ้ืนที่
รกร้างไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์จํานวนมาก  
 4. ผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนและการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพออีกทั้งมีรูปแบบโครงการที่ไม่น่าสนใจต่อผู้ใช้งานเท่าที่ควรจากการ
ศึกษาวิจัยสามารถสรุปแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้ 
 1. ควรจัดทําที่จอดรถให้เพียงพอทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 
 2. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ที่ให้ร่มเงาจํานวนมากในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นประจําเช่น
หอพักอาคารเรียน  
 3. ปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์และสวยงาม  
 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของมหา 
 5. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้
ผู้ใช้งานรับทราบผลการ 
 6. จัดการพื้นที่เผ่าขยะ และ จัดเก็บขยะ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
คําสําคัญ (Keywords) 
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 มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) 
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ  (Academic Core Area) 
 การแบ่งเขตกําหนดพื้นที่ (Zonning) 
 แนวความคิดที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษ (Green Concept) 

 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งต้ังอยู่ที่38   หมู่ 3  ตําบล น่าวุ้ง  
อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น241  ไร่และประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆจํานวนมากเช่น
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา   อาคารเรียนคณะต่างๆ จํานวน  18  อาคาร อาคารอเนกประสงค์  
อาคารโรงเรียนสาธิต หนึ่งในแนวทางอันจะนํามาซึ่งการวางผังบริเวณและการจัดการที่ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัยได้แก่แนวทางการปรับปรุงมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 
(Green and Clean University) เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์
หากมีการวางผังบริเวณและการจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนดังนั้นการ
บริหารจัดการและการวางผังบริเวณสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยจะเป็น
แนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติจริงได้และสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดอันจะนํามา
ซึ่งประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยเพื่อหาข้อสรุป
แนวความคิดในการปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 
 2. ศึกษาสภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 3. เสนอแนวทางการปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการที่เหมาะสมต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี    

4. ศึกษาทัศนคติข้อเสนอแนะและผลกระทบต่อผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีตาม
แนวทางการปรับปรุง 
 5. สรุปแนวทางปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดที่
เหมาะสมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้กําหนดให้เป็นการศึกษารูปแบบการปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการที่
สอดคล้องต่อพฤติกรรมความต้องการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งข้อกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
 1. ทําการศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ทั้งหมด 
 2. ผู้ใช้งานได้เลือกทําการศึกษาวิจัยเฉพาะระดับปริญญาตรี-โทแบบสุ่มจากคณะต่างๆและ
บุคลากรได้แก่อาจารย์เจ้าหน้าที่และพนักงานรวมถึงทั่วไปทั้งชายและหญิงที่ ใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เท่านั้น 
 3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความต้องการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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เพชรบุรีโดยไม่ทําการศึกษาเกี่ยวข้องไปถึงการออกแบบอาคารโดยตรงและไม่รวมถึงการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีการและขั้นตอนโดย   ลําดับดังนี้ 
 1. ทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ
การวางผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัยในลักษณะ Green and CleanUniversityจาก
ห้องสมุดและเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิระบบการจัดการภายใต้
แนวคิดมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดการวางผังและการจัดการมหาวิทยาลัยรายงานการวิจัยการปรับปรุง
ผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  การออกแบบและวางผังเมืองแนวทางการออกแบบที่ย่ังยืน
และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อการลดมลภาวะเป็นต้น 
 2. ทําการสํารวจเบื้องต้นโดยการสังเกตการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการวางผังบริเวณและการจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีพร้อมกันนี้ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของ
การวางผังบริเวณและการจัดการและผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรวมทั้งศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานและศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อการวางผังบริเวณและการจัดกา
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามต่อไป 
 3. จัดทําเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลทั้งด้านการวางผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัย
และความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 
 4. ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (validity test) กับผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สาขาวิชาที่ศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางสถิติเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหาข้อคําถามและ
ภาษาที่ใช้ 
 5. ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม(reliability test) โดยวิธีการดังนี้ 
  5.1 ทําการทดสอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 (pretestquestionnaire) กับผู้ใช้งาน
จํานวน 30 รายเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามความเหมาะสม 
  5.2 ทําการปรับปรุง-แก้ไขแบบสอบถามให้ชัดเจนและรัดกุมขึ้นจากนั้นทําการ
ทดสอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 (test-retest questionnaire) กับผู้ใช้งานจํานวน 30 ราย (ผู้ใช้งาน
เดิมที่เคยทําแบบสอบถามครั้งที่ 1)ห่างจากการทดสอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 6. กําหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายSample Random Sampling จํานวน 430 ราย
โดยอ้างอิงจํานวนกลุ่มประชากรตามวิธีของ Taro Yamane ขั้นตํ่าจํานวน 450 รายตามกระบวนการ
ทางสถิติที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95 % ในสัดส่วนของนักศึกษา : บุคลากร : ผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งจําแนก
ได้ดังนี้ 

นักศึกษาจํานวน 300 ราย 
บุคลากรจํานวน 100 ราย 
ทั่วไปจํานวน 50 ราย 
จากนั้นทําการแจกและรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้สอบถามอยู่กับผู้ตอบแบบสอบถาม

ตลอดเวลาตอบ 
แบบสอบถาม 
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 7. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และฐานนิยม (Mode) ด้วยโปรแกรมSPSS Version 11.0 เพื่อหาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามที่กําหนดไว้และทําการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
 8. จัดทํารายงานการศึกษาวิจัย 
 
7. แนวทางการศึกษา 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
สามารถแยกวิเคราะห์ได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
 1. สํารวจการใช้งานทั่วไปและความคิดเห็นเบื้อง-ต้นของผู้ใช้งานที่มีต่อการวางผังบริเวณและ
การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในปัจจุบัน 
 2. สํารวจความเหมาะสมของการวางผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในปัจจุบัน 
 3. สํารวจความเพียงพอขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางผังบริเวณและการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในปัจจุบัน 
 4. สํารวจความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อแผนงานที่นําเสนอตามหลักทฤษฎีมหาวิทยาลัย
เขียวสะอาด 
 5. สํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อแผนงานที่นําเสนอตามหลักทฤษฎีมหาวิทยาลัย
เขียวสะอาด 
 6. สอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงผังบริเวณและการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี  เขียวสะอาด 
 
8. ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. การศึกษาวิจัยทําให้ทราบถึงแนวความคิดในการปรับ-ปรุงผังบริเวณและการจัดการใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด 
 

******************** 
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          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้น
การให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้าน
ต่างๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา  
โดยเฉพาะด้านการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ด้วย
การนําข้อคํ าถามที่ เกิดจากการลงทะเบียนของ
นักศึกษา นํามาวิเคราะห์  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และพัฒนาระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะ ได้เป็นแนวทาง
ส่ ว นหนึ่ ง ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า ร   

ลงทะเบียนของนักศึกษาต่อไป 
 

              Graduate School, Silpakorn University  
aim  to   support  and  providing  services  to 
students  in various  part of  education.   
Especially  registration  of  student, we will 
collects question of registration to analyzed  for 
resolve the problem and develop system. We 
hope this operation will be guidelines to resolve 
the problem for registration. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง : “การพัฒนาระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
Title : Development for online registration of graduate students system 
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2. ชื่อเจ้าของผลงาน 

ช่ือ-สกุล      นางสาวสายสวาท  พงษ์วิธี 

ตําแหน่ง      นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
ช่ือสถาบัน   บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพท์      088-2292015  เบอร์ต่อภายใน 31207     mail monticha2521@gmail.com 

3.   บทสรปุผู้บริหาร  

           ด้วยปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีนักศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ  มีระบบการ
ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ แต่ที่จะกล่าวถึง
คือระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งงานบริการการศึกษา ได้มี
การศึกษาหาข้อมูลปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับข้อคําถามจากนักศึกษา ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน
ออนไลน์ ในด้านต่าง ๆ นํามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดเก็บไว้ในระบบการ
ช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการลงทะเบียนของนักศึกษาต่อไป  
           ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบคุณ บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่ให้คําแนะนํา และเพิ่มระบบช่วยเหลือการลงทะเบียนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์  ให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th  เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษา แต่การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา จะมีนักศึกษาบางส่วนมีปัญหาลงทะเบียน
เรียนด้วยตนเองไม่ได้  และต้องมาติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์มาสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ลงทะเบียนเรียนเป็นประจํา  งานบริการการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะจัดการความรู้ในรูปแบบของ
ระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้   
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1. มีการประชุมร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาหาข้อมูลปัญหาที่ได้รับคําถามจาก
นักศึกษาที่พบบ่อยครั้ง ในการลงทะเบียน  

2. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึน้ในการลงทะเบียน เช่น 
- ไม่พบรายวิชาที่จะลงทะเบียน  
- ที่นั่งเต็ม บันทกึรายวิชาไม่ได้ 
- ไม่ทราบจะลงทะเบียนรายวิชาอะไร  
- ไม่ทราบลงทะเบียนช่วงเวลาไหน 
- ลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็น 
- จะลงทะเบียนรักษาสภาพในกรณีไหนบ้าง 
- จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะลงเมื่อไหร่ 
- ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา จะทําอย่างไร 
- จะลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้ เมื่อไหร่ ทําอย่างไร  
- จะลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อไหร่ ทาํอย่างไร 

3. หาสาเหตุของการเกิดปัญหา 
-  ระบบ Internet ขัดข้อง  
-  การเปิดรายวิชาในตารางสอนยังไม่ครบถ้วน ตามกําหนดเวลาลงทะเบียน 
- การกําหนดกลุ่มการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาไม่ชัดเจน  
-  นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้เพราะค้างค่าปรับ 
-  ล็อคการลงทะเบียนจากห้องสมุด – อาจารย์ที่ปรึกษา  
- ระบบการลงทะเบียนปิดแล้ว  
- นักศึกษาลงทะเบียนผิดขั้นตอน 

4. การหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียน 
- ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษากําหนดการลงทะเบียนใหน้ักศึกษาทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
  และทางคณะวิชา 
- ประสานงานกับคณะวิชา/ภาควิชา เพื่อแจ้งการเปิดรายวิชาเรียนให้ครบถว้นทันตามกําหนด 
  ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  
- การเปิดรายวิชาเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ กําหนดกลุ่มการเรียน และกลุ่มนักศกึษา 
  ทีล่งทะเบียนให้ชัดเจน 
- ประสานงาน ให้คําปรึกษา แก่อาจารย์ และนักศึกษา ในชว่งของการลงทะเบียน 
- ประสานงานกับห้องสมุด ขอรายชื่อนักศึกษาที่โดนล็อคการลงทะเบียน  
 เพื่อจะได้แจ้งเตือนนักศึกษา 
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- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน  
- จัดทําระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 
- นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการลงทะเบียน 
- นักศึกษาลงทะเบียนได้ทันกําหนดเวลา 
- นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อ 
- เพิ่มช่องทางในการให้บริการการแก่นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการตอบปัญหาในทางเดียวกัน  

6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
- ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ระบบ MIS) 
- ปฎิทินการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             7. แนวทางในการพัฒนาต่อ 
                  - จัดประชุม-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน ให้มคีวามชํานาญในงานมาก

ย่ิงขึ้น 
                  - ส่งเสริมให้จดัทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

- เพิ่มช่องทางแจ้งเตือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนให้นกัศึกษา และพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

                  - แจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมข้อมูลในการลงทะเบียนให้ทันกําหนดเวลา 
                                    
การเขา้ระบบขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา 

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบโปรแกรมการลงทะเบียนมหาวิทยาลัยศิลปากรที ่
http://www.reg.su.ac.th 

2. จากนั้นเข้าสู่ระบบโปรแกรมการลงทะเบียนโดย click ที่เมน ูเข้าสู่ระบบ 
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3. ป้อนรหัสประจําตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน (password) ทั้งนี้การเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ใช้
รหัสผ่านเป็นเลขเดียวกันกับรหัสประจําตัวนักศึกษา และให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งต่อไปหาก
ต้องการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให ้click ที่เมนู ลงทะเบียน และจากนั้นให ้click ที่เมน ูค้นหารายวิชา 

เพื่อค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนและเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง 
ๆ ตามที่ปรากฏในหน้าจอนั้นให้ครบถ้วน 
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เมื่อทราบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วให ้
1. click กลับไปที่เมนู ลงทะเบียน 
2. ทําการป้อนรหัสรายวิชา หน่วยกิต และกลุ่มของรายวิชา ที่ต้องการ 
   ลงทะเบียนให้ครบถ้วน  

                     3. click ปุ่มบันทึก  
 
5. หากป้อนข้อมูลรายวิชาผิดให้ click ปุ่มลบ และป้อนข้อมูลใหม ่
6. หากรายวิชาที่ลงทะเบียน เป็นวิทยานิพนธ์ หรือเป็นรายวิชาที่ต้องการให้เป็น Audit ให้

เลือกแบบลงทะเบียนด้วยการ click ที่ปุ่มตัวเลือกแบบลงทะเบียนพิเศษและป้อนข้อมูลตามที่ปรากฎที่
หน้าจอให้ครบถ้วน (Audit คือการลงทะเบียนโดยไม่มีการประเมินผลการศึกษาและไม่นับหน่วยกิ
ตได้รับสัญลักษณ์ Au)  

7. เมื่อป้อนข้อมูลรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ทําการยืนยันการ 
ลงทะเบียนโดย click ที่เมนูยืนยันการลงทะเบียน (หากยืนยันการลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลการลงทะเบียนได้อีกแล้ว) 

8. ตรวจสอบการลงทะเบียนโดยการ click ที่เมนู ผลการลงทะเบียน โดยหน้าจอจะปรากฏ
รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 

9. พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนโดย click ที่ปุ่ม Word ของหน้าเมนู ผลการลงทะเบียน 
นั้น และใช้คําสั่ง print ของโปรแกรม Microsoft Word เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนต่อไป 
           10. นําใบแจ้งยอดการลงทะเบียนไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย / 
ธนาคารทหารไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ ตามกําหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ 
ระบบช่วยเหลอืการลงทะเบยีน 
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ระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้ แนวทางแก้ไข 

 1 .ปรากฏว่าท่ีนั่งสํารองเต็ม  - ติดต่ออาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา ของรายวิชานั้น ๆ 
   หรือตรวจสอบว่าเลือกกลุ่มการเรียนถูกต้องตามที่   
   กําหนดไว้ในรายวิชาหรือไม่ รายวิชานั้น ๆ อาจเปิด 
   ให้นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ 

 2. ไม่ทราบจะลงทะเบียนรายวิชา 
     อะไรบ้าง 

-  นักศึกษาจะต้องขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
   ทางวิชาการหรือสาขาวิชา 

ระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้ แนวทางแก้ไข 

 3. ปรากฏว่าเวลาซํ้าซ้อนกัน -  นักศึกษาตรวจสอบกับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ 
   ท่ีปรึกษา  หรือสาขาวิชา  เพื่อสาขาวิชาจักได้แจ้ง 
   เปลี่ยนแปลงวันเวลาสอนกับบัณฑิตวิทยาลัย 

4.  ไม่ทราบว่าจะลงทะเบียน 
     ช่วงเวลาไหน 

-  นักศึกษาตรวจสอบจากปฏิทินการศึกษา และ 
   บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งเตือนออนไลน์ด้วย 

5.  ลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็น 
 

-  นักศึกษาสามารถสอบถามบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแนะนํา 
    ขั้นตอนการลงทะเบียน หรือสามารถดูจากเว็บไซด์  
    เข้าไปท่ีขั้นตอนการลงทะเบียน 

6. จะลงทะเบียนรักษาสภาพ 
    ในกรณีไหนบ้าง 
 

-  นักศึกษาจะลงทะเบียนรักษาสภาพในกรณีท่ี 
    1. เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว                
    2. ยังไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า 
        อิสระ 

7. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ 
   การค้นคว้าอิสระ จะลงเมื่อไหร่ 

-  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า 
    อิสระแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามเวลาท่ีกําหนด 
    ไว้ในปฏิทินการศึกษา 

8. เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ 
    การค้นคว้าอสิระแล้ว แต่ยัง   
    ไม่สําเร็จการศึกษาในภาค 
    การศึกษานั้น จะทําอย่างไร   

-  ให้นักศึกษาลงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาค 
   การศึกษาต่อไปอีก ท้ังนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าหน่วยกิต 
   แต่จะมีการประเมินผลความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ 
   การค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

9. จะลงทะเบียนสอบประมวล 
    ความรอบรู้ เมื่อไหร่ ทําอย่างไร   

-  เมื่อศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่ 
   กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้ลงทะเบียนตามกําหนดในช่วง 
   ปฏิทินการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา 

 10.จะลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 
     เมื่อไหร่ ทําอย่างไร 

 - นักศึกษาแบบ 1 สอบก่อนทําวิทยานิพนธ์ 
   นักศึกษาแบบ 2 จะต้องเรียนรายวิชาบังคับให้ครบตาม 
   หลักสูตรกําหนด  และลงทะเบียนตามกําหนดในช่วง 
   ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

11. ระบบ Internet ขัดข้อง -  ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์/บัณฑิตวิทยาลัย 

12. ระบบแจ้งว่ามีหนี้ค้าง -  ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย/งานคลัง 

 
******************** 
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          จากการที่ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 ด้วยผลการประเมินที่สูงกว่าปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา ทําให้ภาควิชาเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามาสู่
แนวปฏิบั ติ ท่ี ดีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ีต่อการประกันคุณภาพ ได้ถูกพัฒนาผ่านการ
จัดการความรู้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
          การจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นหนึ่งในผลจากกิจกรรมดังกล่าว 
กระบวนการเริ่มจากกําหนดแผนปฏิบัติการที่ดีเพื่อให้ได้
การติดตามผลการดําเนินงานแต่ละองค์ประกอบที่
สมบูรณ์  การจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ควรเข้าใจได้
ง่าย และสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยคณาจารย์ทุกท่าน 
การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบที่ชัดเจน
ให้แก่บุคลากรในภาควิชา รูปแบบการรายงานตัวบ่งชี้ท่ีไม่
ซับซ้อน  ภายหลังการประเมินจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ  ผลการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบจะถูก
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพในปี
ต่อไป  
          ในที่สุด ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรใน
ภาควิชา การวางแผนปฏิบัติท่ีดี และเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพนํามาซ่ึงความสําเร็จของการ
จัดการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
 

            The higher evaluation result of the 
educational quality assurance of the 
Department of Pharmaceutical Chemistry, 
Faculty of Pharmacy in 2012 than the 
previous years made the motivation of the 
members to improve the quality assurance 
process leading to the best practice in the 
educational quality assurance in 2013.  
Knowledge and understanding in role and 
duty in the quality assurance of the 
members were continuously developed 
through knowledge management in the 
operation of the quality assurance 
according to system and educational 
quality assurance device of the 
department.  
          The database system management 
for educational quality assurance was one 
of the consequences of this activity.  The 
process was started from setting the well 
operational plan to give a proper tracking 
of each component outcome. The 
database storage of each indicator should 
be understood easily and accessed 
conveniently by department’s members.  
The responsibility in each component was 
clearly divided to every member.  The 
indicator report form should be simple.  
After evaluation of quality assurance 
committee, the results of each indicator 
were then used to improve the process in 
the educational quality assurance for 
the following year. 
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          Eventually, the corporation of 
everyone in the department, well 
operation plan and effective data storage 
device led to the success in database  
 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสําคัญ : การจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการที่ดี การติดตามผลการ
ดําเนินงานแต่ละองคป์ระกอบ การเข้าถึงข้อมูล การแบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ แบบฟอรม์การ
รายงานตัวบง่ชี ้

Keywords : database system management for 
educational quality assurance, well operational 
plan, tracking of indicator outcome, accessability 
to database, division of responsibility in each 
component, indicator report form 
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 “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาควิชาเภสัชเคมี ประจําปีการศึกษา 2556” 
 
2. เจ้าของผลงาน 
 ภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย   สถิรพันธ์ุ 
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E-mail smalai@su.ac.th  โทร 034-255800 
 

3. บทสรุปของผู้บริหาร 
ภาควิชาเภสัชเคมี มีเป้าหมายหลักให้คณาจารย์ในภาควิชามีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท

และหน้าที่ต่อการประกันคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
คุณภาพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะแรกของการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเภสัชเคมี  
คณาจารย์ในภาควิชายังขาดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานและการประเมินผล
ตามตัวช้ีวัดในแต่ละองค์ประกอบ ทั้งนี้หลังจากที่มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนของ
ภาควิชาอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ในภาควิชาเภสัชเคมีได้ร่วมกันจัดทําแผนการดําเนินงานที่ดีเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาผลการประเมินในแต่ละปีและมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินพร้อมทั้งมีความต้ังใจในการปรับปรุงการดําเนินงานใน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเพื่อนํามาสู่แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

การจัดการระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพครั้งนี้  ภาควิชา
ได้ร่วมกันวางแผนการจัดทําระบบฐานข้อมูลโดยอาศัยการจัดเก็บด้วยระบบฐานข้อมูลกลางของคณะ
วิชา ทําให้คณาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมที่ซับซ้อน  วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่แยกตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ทําให้เข้าใจง่าย บุคลากรในภาควิชาสามารถร่วมกัน
เก็บข้อมูลตามกล่องแฟ้มข้อมูลในความรับผิดชอบของตนตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการสรุปเอกสารข้อมูลที่เข้าตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ในไฟล์ที่แยกต่างหาก ทําให้สามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว สุดท้ายข้อมูลต่างๆ จึงถูกดึงมาบรรจุในรายงานการประเมินผลได้อย่าง
ครบถ้วน 
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ภาควิชาได้เริ่มดําเนินการตามแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวในปี
การศึกษา 2555 โดยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ในภาควิชา การวางแผนงานที่ดี และการ
จัดเก็บฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาประสบความสําเร็จในการจัดการระบบฐานข้อมูลของภาควิชา และผลการประเมินใน
ระดับสูงกว่าปีก่อนๆภาควิชาจึงได้นํามาปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อในปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งเห็นควรถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลของการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเภสัชเคมีเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 
4. แนวปฏบิตัิท่ีด ี

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภาควิชาเริ่มจากการจัดประชุมร่วมกันในการจัดทํา
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ภาควิชาเภสัชเคมี) (ตาราง1) พร้อมแผนปฏิบัติการที่มี
การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายและตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน 
(ตารางที่ 2) พร้อมทั้งตระเตรียมระบบการจัดเก็บข้อมูลของภาควิชาซึ่งอิงระบบฐานข้อมูลของคณะ
วิชา โดยจัดต้ังกล่องเก็บเอกสารข้อมูล (folder) แยกตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั้ง
เตรียมไฟล์สรุปเอกสารที่ได้ทําการรวบรวมเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ของ
องค์ประกอบที่ 1 (ตาราง 3) และการจัดเก็บตัวบ่งชี้ 1.1 (ตาราง 4, รูปที่ 1)  

สําหรับระบบการประเมินคุณภาพ ภาควิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชาเภสัชเคมีเพื่อแบ่งภาระหน้าที่กํากับดูแลรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานตามกล่องเก็บข้อมูลที่ได้ตระเตรียมไว้และจัดทํารายงานใน
การประเมินตนเองในองค์ประกอบที่รับผิดชอบ เพื่อนํามารวมเป็นรายงานประเมินตนเองของคณะ
วิชาจัดประชุมร่วมกันเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพมีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนพร้อม
ทั้งเสนอแนวทางพัฒนาโดยจัดทําเป็นรายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประจําปีเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อยและเก็บรายงานรูปแบบไฟล์ในกล่องข้อมูล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านระบบการติดตามคุณภาพภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนของ
ภาควิชาภาควิชาได้ติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนการจัดเก็บเอกสารในกล่องเก็บข้อมูล
ส่วนกลางภาควิชาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

ประโยชน์ที่ได้จากการดําเนนิงาน 

1. คณาจารย์ในภาควิชาให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้นและทํางานเป็นทีมในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความม่ันใจในการทํางานประกันคุณภาพมากขึ้นและ
เกิดบรรยากาศที่ดีในภาควิชา 

2. ภาควิชามีนโยบาย ระบบและกลไก แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา 
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3. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบและนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

5. ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 

1. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในภาควิชา 
2. แผนการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลที่ดี 
3. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
4. เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย และระบบการจัดเก็บที่ไม่ซับซ้อน 
5. การติดตามการจัดเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนด 
6. รูปแบบการรายงานผลที่เข้าใจง่าย 

6. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแก้ไข 

1. ความซับซ้อนของรายงานการประเมิน รายงานมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มากมาย ลักษณะ
ของรายงานเป็นในเชิงบรรยาย บุคลากรสายวิทยาศาสตร์บางคนไม่คุ้นเคยกับงานประเภทนี้ 
ทําให้การแปลความหมายแตกต่างไปจากกรรมการประเมิน  แนวทางแก้ไข คือ  
1.1. การต้ังกรรมการประเมินภายในภาควิชาเป็นคณะกรรมการในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อ

ช่วยเหลือกันในเรื่องการตีความ 
1.2. จัดประชุมภายในภาควิชาเพื่อร่วมกันแปลความหมายที่ถูกต้อง 

2. ความซ้ําซ้อนของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ทําให้ต้องมีการจัดเก็บเอกสารเดียวกันหลายที่ 
ทําให้สับสนระหว่างการจัดเก็บเอกสาร แนวทางแก้ไข คือ  
2.1. ให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดและแยกการจดัเก็บชัดเจน ไม่อิงกัน  

ตาราง 1ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ภาควิชาเภสัชเคมี)ปีการศึกษา 2556 

ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(ภาควิชาเภสัชเคมี) 

ปีการศึกษา 2556 
 

เดือน 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
1. กําหนดแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา2556และเผยแพร่ผลการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2555 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับภาควิชา ติดตามผลและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประเมินในปีการศึกษา 2555 เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและดําเนินการ 

            

3. ประชุมร่วมกัน เพื่อทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้
กําหนดการดําเนินงาน และมอบหมายคณะทํางานใน
แต่ละองค์ประกอบ 

            

4. รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดําเนินการการ
ประกันคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ 
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ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(ภาควิชาเภสัชเคมี) 

ปีการศึกษา 2556 
 

เดือน 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
5. ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินตนเองและจัดทํา
รายงาน SAR 

            

6. ประเมินภาควิชาโดยคณะกรรมการประเมิน             
7. ติดตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
และประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง และดําเนินการ 

            

8. ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรค ใน
การประกันคุณภาพ เพื่อมาปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 

            

 

ตาราง 2 ปฏิทินและวาระการประชุมหลักของภาควิชาเภสัชเคมี ประจําปี พ.ศ.2556  

ครั้งที่ วัน เดือน วาระการประชุม(หลัก) 

6/2556 วันศุกร์ท่ี 14 
มิถุนายน 2556 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาประจําปี
การศึกษา 2556 
-  การจัดทําแผนบริหารความรู้และความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557และ
ปีงบประมาณ 2558 
- (ร่าง) ปฎิทินและกิจกรรมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 

7/2556 วันศุกร์ท่ี 12 
กรกฎาคม 2556 

-การพิจารณาโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2556 (งบประมาณแผ่นดิน) โดยนํา
ผลประเมินโครงการมาพัฒนาปรับปรุง 
-การนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการวิเคราะห์มาพัฒนาและ
ปรับปรุงกลยุทธ์ 
- การนําผลการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2556มาปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาในปีงบประมาณ 2556 (ปีการศึกษา 2/2556และ 
1/2557) 
- การแจ้งผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการปรับปรุงการ
ทํางาน 
- การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่คณาจารย์ในภาควิชา 
- รายงานสรุปโครงการประจําปี 2556ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมแนวทางใน
การปรับปรุงโครงการ  

8/2556 วันศุกร์ท่ี 9 
สิงหาคม 2556 

-สรุปและประเมินผลโครงการต่างๆ ท่ีได้ดําเนินการ(โดยนําผลประเมินโครงการ
มาพัฒนาปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม) 
-มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น 
- การติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2556 (รอบ 12 เดือน) 
- ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชาและผลการดําเนินงานของ
ภาควิชาเภสัชเคมีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ครั้งที่ วัน เดือน วาระการประชุม(หลัก) 

ภายในระดับหน่วยงานย่อยประจําปีการศึกษา 2555 
- รายงานสรุปโครงการต่างๆ   
- การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัยและแนวทางการปรับปรุงโครงการและการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

9/2556 วันศุกร์ท่ี 13 
กันยายน 2556 

- รายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 (รอบ 12 เดือน) 
- การพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี จากข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ (ถ้ามี) และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
- การกําหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาระดับ
ภาควิชา 

10/2556 วันศุกร์ 11 
ตุลาคม 2556 

-เขียนแผนปฏิบัติราชการของภาควิชาฯ ประจําป ี2557 
- การนําผลประเมินโครงการบริการวิชาการไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ 2557  

11/2556 วันศุกร์ท่ี 8 
พฤศจิกายน 2556 

-ประชุมนําผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา  
-การควบคุม การติดตาม การดําเนินงาน เรื่อง ประกันคุณภาพ 
-การพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคต้นปี
การศึกษา 2556 
- การติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้องค์ท่ี 2 
- การติดตามและประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหาร ความ เสี่ยงประจําปี
งบประมาณ 2557 
- การติดตามผลของแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษารอบที่ 1 

12/2556 วันศุกร์ท่ี 13 
ธันวาคม 2556 

-การเตรียมจัดโครงการบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์ 
-การพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคต้นปี
การศึกษา 2556 
- การติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้องค์ท่ี 1 และ 9 
- การติดตามและประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหาร ความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณ 2557 
- การติดตามผลของแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษารอบที่ 1 
- การติดตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา เคมีทางยา 

1/2557 วันศุกร์ท่ี 17 
มกราคม 2557 

-การติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 4 และ 6(SAR ประจําปี 
2556)  
-การพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ภาคต้นปีการศึกษา
2556มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
-การจัดทําปฏิทินและวาระการประชุมหลักของภาควิชาปี 2557  
-ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

2/2557 วันศุกร์ท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2557 

--การติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 5 และ 9(SAR 
ประจําปี 2556)  
-การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ ในปีงบประมาณ 2557 
-การกําหนดประเด็นความรู้ในแบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปี 2557 
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ครั้งที่ วัน เดือน วาระการประชุม(หลัก) 

3/2557 วันศุกร์ท่ี 14 
มีนาคม 2557 

-การประเมินผลสําเร็จของโครงการต่างๆ ในปี 2556 ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ/หรือ ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงานของโครงการในปี 2557ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตามผลโครงการปีงบประมาณ 2557 (ภาคปลาย 2556)  
(โครงการคุณธรรมจริยธรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน  
-การเตรียมความพร้อมในการจัดทํา SAR ปีการศกึษา 2556องค์ประกอบที่ 1-9(
รวมทุกองค์ประกอบ) 
-การเตรียมความพร้อมในการจัดทํา SAR ประจําปี 2556 (ส่วนหน้า (บทท่ี 3) 
และส่วนสรุป (บทท่ี 4) ของทุกองค์ประกอบ) 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ของภาควิชาประจาํปีงบประมาณ 
2557 
-ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 
-การติดตามผลของแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 
-การติดตามผลการดําเนินงานตามและประเมินผลดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 (รอบ 6 เดือน) 

4/2557 วันอังคารที่ 8 
เมษายน 2557 

-สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 และ 9 
- ข้อสรุปการนําผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 
- การพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ภาคปลายปี
การศึกษา 2556 
-  การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

5/2557 วันพุธท่ี 14 
พฤษภาคม 2557 

-การจัดทํา SAR ของภาควิชาฯ (สรุปรวม) 
-การจัดเตรียมเอกสารรับการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อย  
-การพิจารณารายวิชาที่จัดทํามาตรฐานข้อสอบ 
-การจัดทํามคอ. 3 (ประมวลการสอน)ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

6/2557 วันอังคารที่ 10 
มิถุนายน 2557 

-การจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณ โครงการ และครุภัณฑ์ต่างๆ 
ปีงบประมาณ (เงินแผ่นดิน+เงินรายได้) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาประจําปี
การศึกษา 2557 
- การพิจารณารายวิชาที่มีการจัดทํามาตรฐานข้อสอบประจําปีการศึกษา 2557
และ (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- (ร่าง) ปฎิทินและกิจกรรมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
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ตาราง 3 เกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1องค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1/ 

เกณฑ์ที่ 
การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

ก. 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ก. 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจคือด้านการ
เรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ก. 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ก. 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

ก. 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ก. 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

ก. 8 มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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ตาราง 4 ตัวอย่างการจัดเก็บเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1/
เกณฑ์ที่ 

หมายเลข ภส. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชา (เภสัชเคมี) 

ก. 1 1  วิ สั ย ทั ศ น์  ป รั ช ญ า 
ปณิธาน  และนโยบาย
ของคณะเภสัชศาสตร์  

 แผนระยะยาวภาคเภสัชเคมี 56-60 
 รายงานสรุปโครงการสัมมนาภาควิชาเภสัช
เคมี ประจําปีงบประมาณ 2556 
 บันทึกนําส่งแผนปฏิบัติราชการของภาควิชา
เภสัชเคมีระยะยาวประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554-2558  

  2  แผนกล ยุท ธ์ของคณะ
เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 
พ.ศ. 2556 – 2560 

 แผนปฏิบั ติ ราชการภาควิชา เภสัช เคมี 
ประจําปี งบประมาณ 2556 
แผนปฏิบั ติ ราชการภาควิชา เภสัช เคมี 
ประจําปี งบประมาณ 2557 

  3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํ า
คณะเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 
14/2555 วาระที่ 4.3 
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ
ภาควิชา 

 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่7/2556
วาระที่ 4.5เรื่อง ผลการดําเนินงานของ
ภาควิชาเภสัชเคมีตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาย ในระดั บหน่ วย ง านย่ อยประจํ าปี
การศึกษา 2555 และเอกสารแนบ 
 ผลการประเมินและข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่ วยงานย่อย  ประจํ าปี
การศึกษา 2555 

  4   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชา
ประจําปีการศึกษา 2556 
 รายงานการประชุมภาควิชาครั้งที่7/2556
วาระที่4 .4  เ รื่ อ ง  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา ประจําปีการศึกษา 2556
และเอกสารแนบ 
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รูป 1การจัดต้ังไฟล์เก็บเอกสารในระบบฐานข้อมูลของภาควิชา 
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          ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสําคัญกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร การติดตาม การตรวจสอบและ
ทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้ มีการแก้ไข  ปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินคุณภาพผลผลิต
และการจัดทํารายงาน เพื่อประโยชน์สําหรับการ
ตัดสินใจในระดับต่างๆ และสําหรับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของคณะวิชา การบริหารการจัดการที่มีการ
วางแผนล่วงหน้าและการประสานสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบจะสร้ างความมั่น ใจว่ าผู้ เ รียนจัก มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีได้กําหนดไว้ ภาควิชามีระบบพี่
เลี้ยงในการวิจัยท่ีช่วยให้อาจารย์รุ่นใหม่สามารถเติบโต
และสร้างผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ี เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีนักวิจัยรุ่นพี่ท่ีประสบความสําเร็จเป็นที่
ป รึ กษ า  นอกจากนี้ ภ า ค วิ ช า ไ ด้ นํ าDropboxมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการข้อมูลประกันคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ  เพื่ อ ให้ ง่ าย ต่อการสืบค้นและการใช้
ทรัพยากรดังกล่าวร่วมกันในภาควิชา รวมไปถึงการให้
สิทธิสําหรับหน่วยการประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ บุคคลากรในหน่วยงานต้อง
เห็นความสําคัญและให้ความสําคัญ จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องให้ข้อมูลและความรู้แก่บุคคลากรใน
หน่วยงานทุกคน การมีตัวอย่างของระบบและการ
จัดการที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
หรือการตรวจประเมินคุณภาพก่อนการตรวจประเมิน
จริง จะช่วยให้เกิดระบบประกันคุณภาพที่ดีต่อไป 
 

           Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 
focuses on using information technology in 
educational quality assurance system. Learning 
processes designed to meet standards-based 
curriculum requirement, monitoring and review 
are performed periodically for continuous quality 
improvement. Evaluation of the quality output 
and preparation of the report are used for 
decision making at different levels and for 
planning of faculty development. Well-planned 
management and systematic coordination ensure 
that students will have the knowledge, skills and 
standard desirable characteristics. The 
Department has a mentoring system to support 
young faculty members and allow them to create 
new researches in science and technology that 
will continuously benefit the nation, with a 
mentorship from senior researchers. In addition, 
Dropbox is applied to manage data in quality 
assurance system to make it easy to search, use 
and share such resources in the Department. 
However, the good quality assurance system will 
continue to develop when personnel in the 
organization recognize its importance and 
significance. Therefore, it is necessary to provide 
information and education to all personnel. The 
examples of good systems and management, the 
knowledge sharing and exchange in each 
assessment indicator before the actual audit will 
enable the great success in quality assurance. 

 
 

ชื่อเรื่อง : “แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้ Dropbox 
             เพ่ือการจัดการข้อมูล” 
Title :Best practices in quality assurance and application Dropbox to manage information 
หน่วยงานที่นําเสนอ   : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ / Abstract 

คําสําคัญ :ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม / คณะ
เภสัชศาสตร์ / แนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพ 
 

Keywords : Department of Pharmaceutical 
Technology, Faculty of Pharmacy / best 
practice in quality assurance 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบตัิท่ีด ี

“แนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้ Dropboxเพื่อการ
จัดการข้อมูลของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร" 

 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
 ภญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พิริยะ ประสาธน์    

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3. ท่ีมาและความสําคญั 
หลักการ 
ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเร่งดําเนินการ อาทิเช่น การต่ืนตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ในประเทศต่างๆ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเพิ่มเสรีด้านการค้าและการบริการ ความคาดหวังของ
สังคม ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวง
การศึกษาตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการสําหรับ
การจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสําคัญกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้และการวางแผนเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดต้ังแต่ในขั้นการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมทั้งใส่ใจในการบริหารหลักสูตร การติดตาม การตรวจสอบและ
ทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต 
การจัดทํารายงาน การนําเสนอข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในระดับ
ต่างๆ และ สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของคณะวิชาต่อไป หลักการสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่
มีการวางแผนล่วงหน้า และมีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจที่
สมเหตุสมผลว่าผู้เรียนจักมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
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การศึกษาที่ได้กําหนดไว้นอกจากนี้ภาควิชาที่ยังเล็งเห็นความสําคัญของการจัดระบบข้อมูลจํานวนมาก 
เช่นข้อมูลด้านงานวิจัย อันได้แก่ทุนวิจัย ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของคณาจารย์ และต้องทําการจัดการ
ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและการใช้ทรัพยากรดังกล่าวร่วมกันในภาควิชา 
รวมไปถึงการให้สิทธิสําหรับหน่วยการประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากข้ึนด้วยภาควิชา
จึงมีการประยุกต์ใช้ Dropboxเพื่อการจัดการข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ดังนั้นภาควิชาจึง
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําเอกสารเผยแพร่วิธีการประยุกต์ใช้
Dropboxเพื่อการจัดการข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สาธารณชนและหน่วยงานอื่นๆ 
ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สาธารณชนและหน่วยงาน

อ่ืนๆ ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ใช้ Dropboxเพื่อการจัดการข้อมูลประกันคุณภาพ

อย่างเป็นระบบ 
 

4. วิธีดําเนินงาน 
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคณุภาพการศึกษา  
วิธีดําเนนิงาน 
1. จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานภายในและ

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี อันได้แก่ 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิชาที่แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
1.2 รายงานผลการการประกันคุณภาพการศึกษาตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในประจําปีการศึกษา เช่น ปีการศึกษา 2555 (รอบการรายงาน 1 มิถุนายน 
2555– 31 พฤษภาคม 2556) 

1.3 รายงานผลแผนปฏิบัติราชการของภาควิชา ปีงบประมาณปัจจุบัน (รอบ 6 เดือน)  
1.4 รายงานและสรุปผลประเมินโครงการบริการวิชาการประจําปีการศึกษา 
1.5 ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการเสนอขอจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และงบ

รายได้ 
1.6 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2553 

(หรือใหม่กว่า) 
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2. วิเคราะห์ผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา โดยกําหนดกลยุทธ วิธีการการปรับปรุง 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าว พร้อมติดตามผลเป็นประจํา (เช่น ทุก 3 เดือน)  

2. วิเคราะห์สรุปผลประเมินโครงการบริการวิชาการประจําปีการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการบริการวิชาการในปีถัดไป 

3. กําหนดเป้าหมายและคะแนนสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
ที่ภาควิชาได้รับมอบหมาย (ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

4. กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ เป้าหมาย คะแนนและหลักฐาน (พร้อมใบลงนาม
รับรอง)  

5. จัดทําแผนปฏิบัติราชการภาควิชาฯ สําหรับปีงบประมาณถัดไป และแผนระยะยาวจากผล
ของแผนปีปัจจุบัน 

6. พิจารณารายการครุภัณฑ์เพื่อเสนอขอจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

7. จัดทําปฏิทินการประชุมภาควิชาฯ เพื่อติดตามผลสัมฤทธ์ิของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ บุคคลากรในหน่วยงานต้องเห็น
ความสําคัญและให้ความสําคัญ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้อมูลและความรู้แก่บุคคลากรใน
หน่วยงานทุกคน เพื่อให้บุคคลากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและไม่คิดว่าระบบประกันคุณภาพ
เป็นเรื่องเสียเวลาและยุ่งยากอีกต่อไป นอกจากนี้การมีตัวอย่างของระบบและการจัดการที่ดี มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละตัวบ่งชี้ หรือการตรวจประเมินคุณภาพ ก่อนการตรวจประเมินจริง ก็จะ
ช่วยให้เกิดระบบประกันคุณภาพที่ดีต่อไปได้ 

 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ใชD้ropboxเพื่อการจัดการข้อมูลประกนัคณุภาพ
อย่างเปน็ระบบ 

งานประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในภารกิจของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่จําเป็นต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจํานวนมากและต้องทําการจัดการข้อมูลนั้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการ
สืบค้นและการใช้ทรัพยากรดังกล่าวร่วมกันในภาควิชา รวมไปถึงการให้สิทธิสําหรับหน่วยการประกัน
คุณภาพเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นด้วย ในการจัดการที่ผ่านมา การใช้ Drive V มีส่วนช่วยอย่าง
มากในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาของพื้นที่การจัดเก็บที่จํากัดประกอบการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่สะดวกเนื่องจากความเร็วและการเข้าถึงข้อมูลต้องผ่านภายในคณะวิชา (intranet) 
ทางภาควิชาจึงมีแนวคิดในการจัดการข้อมูลใหม่ที่อาศัยทรัพยากรจากภายนอกคณะวิชาโดยผ่าน
ระบบคลาวด์เซอร์วิสที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกคณะวิชาได้ด้วย (internet) โดยDropbox
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เป็นหนึ่งในระบบดังกล่าวที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นและมีการใช้งานที่ฟรีถึงแม้ว่าจะมีการ
จํากัดพ้ืนที่การเก็บข้อมูลสําหรับ free account บ้างแต่มีจํานวนอย่างน้อย 2 GB และสามารถเพิ่มได้
ถึง 16 GB จากการมีเพื่อนในกลุ่มที่มากขึ้น 
 

Dropboxคืออะไร 
 เป็นการบริการที่ทําให้ไฟลท์ีใ่ช้ร่วมกันมีข้อมูลตรงกันและมีการสํารองข้อมูลในสมาชิกในกลุ่ม

เดียวกัน โดยมีการใช้งานทีสะดวก นอกจากนี้แล้วยังมีข้อดีอ่ืนๆ เช่น  
• ไม่ต้องอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด 
• ไม่ต้องพกพา thumb drive หรือเขียนข้อมลูลงไปใน CD/DVD สามารถเข้าถึงข้อมูล

ผ่าน internet ได้จากทุกที ่
• เวอร์ชันล่าสุดของไฟล์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติที่เครื่องที่เราใช้ 
• สามารถกู้คืนไฟล์ที่ไม่ได้ต้ังใจลบ 
• สามารถเก็บและเลือกเวอร์ชันที่เคยแก้ไขกอ่นหน้านี้ 
• สามารถแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์ให้กับบุคคลอ่ืนซึ่งสามารถสร้างไฟล์ ลบไฟล์ และแก้ไข

ไฟล์ได้ 
จากข้อดีดังกล่าวทางภาควิชาจึงมีความสนใจที่จะนํา Dropbox มาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่

จะช่วยในการจัดการการประกันคุณภาพต่อไป 
 

การใช้งาน Dropbox 
1. การติดต้ังDropbox 
Dropboxสามารถติดต้ังได้ในเกือบทุกระบบปฏิบัติการทั้งที่เป็น Windows, IOS หรือ

แม้กระทั่ง android ในที่นี้ขอแสดงในส่วนการติดต้ังผ่านระบบ Windows สําหรับระบบอื่นนั้น
สามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ยาก โดยกระบวนการที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถ download โปรแกรมได้
ที่ และทําการติดต้ังตามขั้นตอนที่ระบุใน website ได้เลย 

https://www.dropbox.com/ 
http://db.tt/VzVyMP4 
โดยการเลือกที่ URL ด้านล่างจะเพิ่มพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลของผู้เขียนใหม้ากขึ้น 
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ให้ทําการกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและกด create account เพื่อดําเนินการต่อไป 

2. การจัดการไฟล์ไว้ที่ Dropbox 
หลังจากติดต้ังแล้วจะมีพ้ืนที่สําหรับการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติในทันที 2 GB 

ซึ่งสามารถทําการจัดการได้ทันที โดยสามารถจัดการได้ทั้งผ่าน website โดยเข้าไปท่ี 
www.dropbox.com และ login โดยใช้ username และ password ที่ต้ังไว้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกที่ที่
สามารถต่อ internet ได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้งานผ่านโปรแกรม dropboxที่มีอยู่ในตัวเครื่อง
ได้เลยโดยสามารถสร้าง folder และ copy ข้อมูลเข้าไปได้เหมือนการจัดการกับ file ผ่าน windows 
ตามปกติ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกกว่าสําหรับการทํางานที่เครื่องของตัวเอง โดยปรากฏเป็น icon เล็กๆ
ที่มุมขวาด้านล่างของ windows 

 ในกรณีขอยกตวัอย่าง folder ที่มีข้อมลูของการจัดการในส่วนการประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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3. การแบ่งปันไฟล์ที่ Dropbox 
การแบ่งปัน file หรือ folder สามารถทําได้ง่ายมากโดยการเปิด Dropboxขึ้นมา

และเลือก folder ที่ต้องการ ใช้ mouse ปุ่มขวา คลิ๊ก จะปรากฏ dialog box ด้านล่าง ให้เลือก 
share this folder 

 

 
 

หลังจากนั้นโปรแกรมจะไปเปิด website  โดยอัตโนมัติเพื่อให้เราป้อน e-mail ของคนที่
ต้องการชักชวนมาอ่าน folder นี้ และให้เลือก share folder หลังจากนั้นก็รอให้คนที่เราต้องการให้
อ่าน click ใน link ที่ส่ง mail ไปให้ครับ 

 

 
 ที่กล่าวมาจะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับ ซึ่งเราน่าจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลาย

หลายในการประกันคุณภาพต่อไปครับ 
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5. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สาธารณชน

และหน่วยงานอื่นๆ ได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2. ได้เผยแพร่วิธีการประยุกต์ใช้ Dropboxเพื่อการจัดการข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็น

ระบบ 
 

6. หน่วยงานที่นําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ 
   คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical Sciences ภายใต้ ศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
 

ตัวอย่างการนํา Dropboxไปใช้สําหรับการแชร์ข้อมูลร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

สาขา Pharmaceutical Sciences ภายใต้ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
 

หน้าจอแสดงข้อมูลที่สามารถทํางานร่วมกัน โดยเป็นข้อมูลทั้งหมดสําหรับการฝึกงานในปี 
2557 ซึ่งสามารถเลือกทํางานผ่าน website หรือทํางานผ่าน  folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่
ละบุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคน ซึ่งผ่าน

การ invite ดังตัวอย่างในกรณีนี้ประธานอนุกรรมการทําการ invite ให้คณะอนุกรรมการแต่ละท่าน
ซึ่งถ้าตอบรับก็สามารถเข้ามาแชร์ข้อมูลได้เลย โดยสามารถกําหนดสิทธิให้อนุกรรมการแต่ละท่าน
สามารถ invite คนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย (หรือไม่ก็ได้) 
 

 
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เราสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ซึงจะทราบผู้ทําการ

เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีการผิดพลาด ประธานอนุกรรมการสามารถย้อนกลับไปสู่ version เดิมได้
อย่างง่าย ผ่านหน้า website ได้โดยตรง 
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          คณะศึกษาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการของคณะที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนงาน
ตามภารกิ จหลั กของคณะในทุกภาคส่ วนคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
เป็นแนวคิดหลักในการดํา เนินการโดยคํ านึ งถึ ง
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มี
ขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ 
2) ศึกษาแผนการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 3) ศึกษาแผนการประกันคุณภาพ 4) 
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรับฟัง
ปัญหาทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 5) 
พัฒนาระบบร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
6) ทดสอบระบบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
ทํางานประจํา 7) เผยแพร่ระบบให้เกิดการใช้ทุกภาค
ส่วน  
          การจัดทําฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่าง
สร้างสรรค์เพื่องานประกันคุณภาพจึงเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพ 
ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลท่ีซํ้าซ้อน และสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้สําหรับการบริหารจัดการทางการศึกษาใน
ลักษณะอื่น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ 
 

           The faculty of Education provides a 
strategic management plan which is 
consistent with the quality assurance for 
education. This plan is supported by the 
department which does the main mission of 
the faculty. Moreover, the department 
indicates the means to develop the 
database by using research process and the 
main thought according to a technology 
development plan. The aim of plan is 
divided into seven sections as follow : 1)To 
study data from the user 2) To study the 
plan of information technology 3) To study 
the quality assurance plan 4) To join the 
meeting betweenthe lecturer and staff for 
sharingformal and informal problems 5)To 
develop the system with computer center 
which is the main section for developing 
information technology of university 6) To 
test and improve the system to be 
consistent with daily working 7) To broadcast 
the system to every department 

The creative database management 
is the center of helpful information for the 
quality assurance. Also, it reduces the 
repeated steps of filling the information and 
the database can be completely used for 
Educational Management Administration in 
other aspects. 
 

 

ชื่อเรื่อง : “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพ่ืองานประกันคุณภาพ” 
Title : The Project of Development of Creative Database Management for Quality 

Assurance 
หน่วยงานที่นําเสนอ   :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ / Abstract 
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ผลงานแนวปฏบิัติท่ีดี (Best Practice) ฉบับเตม็ (Full Paper) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏบิัติท่ีด ี
“โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่องานประกันคุณภาพ” 
 

2.  ชื่อเจ้าของผลงาน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 คณะศึกษาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการของคณะที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารและการ
จัดการ งานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานสนองนโยบายของคณะในการจัดการข้อมูลของคณะให้เป็น
ระบบโดยมีคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ฐานข้อมูลการบริหารจัดการเพื่อ
งานประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มุ่งเน้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนภายในคณะ นอกจากนี้         ยังคํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์ของข้อมูล การเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และความปลอดภัยของข้อมูล ให้มีความสมดุลอย่างเหมาะสม  
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการกําหนดแนวทางในพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนา (Research and Development) เป็นฐานในการดําเนินการ มีการศึกษาสภาพปัญหาที่
พบขึ้นในการจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานและกับ
มหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงนโยบายการใช้ข้อมูลที่ เป็นไปตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและแผนการประกันคุณภาพ คณะกรรมการดําเนินงานจึงศึกษาแนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ดําเนินการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนการทํางาน
และการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทดลองใช้ระบบ
ฐานข้อมูลกับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนในการกรอกข้อมูล ทดสอบประสิทธิภาพในการใช้
ฐานข้อมูลและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงในการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพที่เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย 
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4. แนวปฏบิตัิท่ีด ี
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในการพัฒนา

ฐานข้อมูลประกัน โดยมีการดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา โดยมีกระบวนการดังนี้  
1. ศึกษาความต้องการพื้นฐานของอาจารย์ภายในคณะโดยมีการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน

รูปแบบการประชุมและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในการพัฒนาระบบ สามารถสรุปได้ว่า อาจารย์
มีความประสงค์ในการพัฒนาฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับระบบประกันคุณภาพเพื่อความ
สะดวกในการใช้ข้อมูล ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่ซ้ําซ้อน และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในลักษณะอื่น 
ๆ ได้แก่ นําไปใช้เป็นประวัติส่วนตัว การประเมินประจําปี การจัดทํารายงานของภาควิชา 

2. ศึกษาความต้องการพื้นฐานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยการสอบถามข้อมูลต่างๆ สรุป
ได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีความประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่โดยไม่ต้องการให้เริ่มพัฒนาใหม่ เนื่องจากจะเกิดปัญหาในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่
มีอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้ระบบต่าง ๆ มีรูปแบบหน้าจอ (Interface) ที่
กรอกข้อมูลได้ง่าย สามารถบันทึกข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้  

3. ในระยะแรกเริ่มคณะกรรมการดําเนินงานได้มีการศึกษาข้อมูลของระบบฐานใน
มหาวิทยาลัยพบว่ามหาวิทยาลัยไม่มีระบบกลางในการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ แต่มีระบบต่าง ๆ 
ให้เลือกนํามาใช้ในแต่ละส่วนงาน จึงทําให้เกิดความยุ่งยากสําหรับเจ้าหน้าที่ในการนําข้อมูลมาใช้ 
คณะกรรมการจึงได้ดําเนินการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาทั้งหมด ซึ่งเมื่อศึกษากับหน่วยงานที่พัฒนา
ระบบ พบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่สามารถเชื่อมโยงได้เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลและยังต้องกรอก
ข้อมูลใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้หน่วยงานที่คณะได้ติดต่อในการพัฒนาระบบจะมีการพัฒนาระบบใน
รูปแบบการเช่า และบํารุงรักษาระบบเป็นรายปี โดยฐานข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในคลังจัดเก็บซึ่งอยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งไม่เป็นไปตามแผนสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการจึงต้องยุติ
การพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าว แต่สิ่งที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือได้ทราบกระบวนการในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก 

4. คณะกรรมการดําเนินงานได้ประชุมร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา
การพัฒนาระบบซึ่งพบว่ามีความซับซ้อนของระบบผู้ใช้งาน และพบว่าหากต้องการพัฒนาระบบที่มี
การเชื่อมต่ออาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนเนื่องจากต้องการเชื่อมระบบจากหลายแหล่งข้อมูลและ
ต้องดําเนินการในเรื่อง Username และ Password ในทุกระบบให้เป็นแบบเดียวกัน (Single Sig 
on) แต่ที่สามารถดําเนินการได้โดยต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนามากขึ้น คณะฯ จึงดําเนินการทํา
หนังสือเพื่อประสานงานอย่างเป็นทางการกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน  

5. ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการจึงใช้วิธีการการเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูล
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบริการนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลบุคลากร ให้อยู่
ใน web page เดียวกัน 
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6. คณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายการจัดการ
ความรู้ และคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการเตรียมความพร้อม
ในการใช้ข้อมูลในระหว่างการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง “การจัดเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา” วันที่ 26 มกราคม 2555 โดยมุ่งหวังให้
บุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดเก็บเอกสารและเริ่มต้นในการเก็บฐานข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้  

6.1 บุคลากรสายสนับสนุนที่ประจําสํานักงาน จัดทําช่องใส่เอกสารในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพเท่านั้น โดยอาจมีการสําเนาเอกสารแยกสําหรับงานประกันคุณภาพเพื่อเก็บ
รวบรวมได้ ง่ายเม่ือถึงรอบการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีการแยกพื้นที่ เก็บข้อมูลตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพในส่วนที่รับผิดชอบโดยการสร้างแฟ้ม (Folder) ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของแต่ละส่วนงานไว้ให้เป็นระบบ  

6.2 บุคลากรสายสนับสนุนที่ประจําภาควิชา จัดทําช่องใส่เอกสารในส่วนงานส่วนกลาง
ของภาควิชา และช่องสําหรับอาจารย์โดยแยกเป็นรายชื่ออาจารย์แต่ละคน และมีการแบ่งการจัดเก็บ
พ้ืนที่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับบุคลากรประจําสํานักงาน 
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7. ติดตามการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการจัดให้มีผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลจากส่วนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยคํานึงความสอดคล้องของงาน
ประจําของคณะ งานประกันคุณภาพ งานของภาควิชา งานสํานักงานเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ
จะต้องทํางานร่วมกัน และมีการประชุมกับผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและมีการกําหนดการนําข้อมูล
ไปใช้สู่เป้าหมายที่สําคัญสําหรับการประกันคุณภาพ เช่นการกําหนดการกรอกข้อมูล นําเสนอข้อมูล 
โดยแบ่งข้อมูลตาม ปีการศึกษา ปีพุทธศักราช ปีงบประมาณเป็นต้น 
 
ตัวอย่างข้อมลูของระบบ 

ข้อมูล รายละเอียด 
บุคลากร - ช่ือตําแหน่ง 

- ช่ือสกุล 
- รูป 
- วันเดือนปีเกิด 
- วุฒิการศึกษา 
- สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- ผู้บริหารหน่วยงาน 
- สังกัดภาควิชา 
- โทรศัพท ์
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ข้อมูล รายละเอียด 
- อีเมล ์

รายวิชาที่สอน - ปีการศึกษา 
- รหัสวิชา 
- ช่ือวิชา (ภาษาไทย) 
- ช่ือวิชา(ภาษาอังกฤษ) 
- วัน/เดือน/ปีที่เปิดสอน 
- หลักสูตรการศึกษา 
- เอกสารประกอบ 
- อ่ืนๆ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ปีการศึกษา 
- ประเภทที่ปรกึษา 
- ตําแหน่ง 
- ช่ือสกุลนักศกึษา 
- ระดับการศึกษา 
- ช่ือหลักสูตร 
- วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา 
- ช่ือเรื่องภาษาไทย 
- ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ 
- อ่ืนๆ 
- ประเภทการนําเสนอ 
- รูปแบบการนําเสนอ 

 
 8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งส่วนของการนําเสนอของระบบได้ 2 
ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนภาควิชาที่สามารถเผยแพร่และนําไปใช้สําหรับการประชาสัมพันธ์ได้ 2) ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีช้ันความลับ สามารถแสดงผลในลักษณะส่วนบุคคลและเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนกลางใน
การนําไปใช้ในการประกันคุณภาพได้ นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินงานได้คํานึงถึงลักษณะการ
กรอกข้อมูลโดยจัดให้มีช่องทางในการกรอกข้อมูลโดยให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาสามารถเป็นผู้รับผิดชอบใน
การกรอกข้อมูลแทนอาจารย์ได้ (ระบบ login as) และจัดให้มีช่องทางในการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
ได้สําหรับข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
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          9. นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
ร่วมกันกําหนดแนวทางในการนําข้อมูลไปใช้ในระดับภาควิชา และสํานักงานเลขานุการคณะฯ  
 10. ดําเนินการจัดการอบรมการใช้งานระบบโดยดําเนินการใน 2 ส่วน คือ ส่วนของอาจารย์ 
และส่วนของภาควิชา 

11. ดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูลส่วนของอาจารย์และ
ภาควิชาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ  
 12. ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและนําข้อมูลไปใช้สําหรับการประกัน
คุณภาพต่อไป 
 
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่า 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่อการประกันคุณภาพเป็นระบบที่
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสอดคล้อง ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล 
และเป็นไปตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา การประเมินบุคลากร รายงาน
ประจําปี การปรับปรุงประวัติส่วนบุคคลของอาจารย์และบุคลากรได้อย่างสอดคล้องและนําไปใช้ใน
งานประจําได้เป็นอย่างดี 
 
6. ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 
 มีการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนงานบริหารและงานด้านการปฏิบัติการ ตลอดจนได้มีการพัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลให้ลดขั้นตอนการทํางานประจํา เกิดการต่อยอด
การเรียนรู้และทําให้บุคลากรในคณะเห็นความสําคัญและมีความเข้าใจงานประกันคุณภาพได้อย่าง
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  
 
7. ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข 

1. รูปแบบการเชื่อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีเจ้าของข้อมูลที่หลากหลายและ
ขาดความเป็นปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

2. ข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและเทคโนโลยีด้าน 
Hardware และ Software ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ติดตาม
และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบทั้งในส่วน Hardware และ 
Software ให้เป็นปัจจุบัน 

3. การใช้งานระบบสําหรับอาจารย์ที่ไม่ประสงค์ในการใช้ข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 
กําหนดเป็นนโยบายและส่งเสริมให้เห็นความสําคัญในการใช้งานในระยะยาวโดยการจัดการประชุม 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดแทรกการใช้งานระบบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ขอความ
ร่วมมือและแสดงให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างและความยั่งยืนต่อไป 

******************** 
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ดัชนีค้นชื่อคณะวิชาและหน่วยงาน 

ช่ือคณะวิชาและหน่วยงาน หน้า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 79, 81 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3, 5 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 143, 145 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 41, 43 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

135 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 203, 205 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 101, 103 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 211, 213 

223, 225 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 161, 163, 

171, 173 
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 183 185 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 95 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 155 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 23 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 47, 49, 117, 

233, 235 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ์ 67, 71 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 53, 55 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 197 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   31, 33 

 

ดัชนีค้นคาํสาํคัญ 

คําสําคญั หน้า 
การเข้าถึงข้อมูล 212 
การจัดการความรู้ 3, 41 
การจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 212 
การจัดการเรียนการสอน 54 
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คําสําคญั หน้า 
การติดตามผลการดําเนินงานแต่ละองค์ประกอบ  212 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 54 
การบริการวิชาการ 54 
การบูรณาการ 54, 69 
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 212 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 101 
การฝึกปฏิบัติงาน 41 
การพัฒนาระบบ  203 
การวิจัย 54 
ขวัญกําลังใจ 101 
คณะเภสัชศาสตร์  223 
ความก้าวหน้าด้านความคิดสร้างสรรค์  183 
ความมั่นคงทางวิชาการ  183 
เครื่องบินปีกหมุน 31 
เครื่องประดับ 183 
โครงงานสหกิจศึกษา           3 
ทักษะฝีมือการผลิตผลงาน  183 
ทักษะภาษาฝรั่งเศส 41 
นวัตกรรมเทคโนโลยี   31 
แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ 223 
แบบฟอร์มการรายงานตัวบ่งชี้ 212 
ประเพณีไทย 183 
แผนปฏิบัติการที่ดี 212 
พันธกิจ 54 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  223 
โลกาภิวัฒน์ 183 
วงจรคุณภาพ P-D-C-A 31 
วัฒนธรรม 183 
สหกิจศึกษา 3 
อัตลักษณ์ 69 
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Keyword Index 

Keyword Page 
Cooperative Education 3 
Cooperative Education Project 3 
 best practice in quality assurance 223 
 Culture 183 
Academics Strength 183 
accessability to database 212 
commitments 54 
course management 54 
Craftsmanship 183 
Creative Progress 183 
Custom 183 
database system management for educational quality 
assurance 212 
Department of Pharmaceutical Technology 223 
division of responsibility in each component 212 
Faculty of Pharmacy 223 
French proficiency 41 
Globalization 183 
Identity 69 
indicator report form 212 
inspiration  101 
Integration 54, 69 
internship 41 
Jewelry 183 
knowledge management 41 
preservation of art and culture 54 
providing  54 
research 54 
research publication 101 
System Development 203 
well operational plan, tracking of indicator outcome 212 
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โครงการบริการวิชาการ  
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศลิปากร 

********************** 
 

ชื่อโครงการ โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา” 

 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา 
      (โปรดระบุรายละเอียด) ............................................................................... 
 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
      (โปรดระบุรายละเอียด) ............................................................................... 
 [√] ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

• ส่งเสริมการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะและ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 [√] ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ 
•การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยการให้บริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

  
ตอบสนองต่อพันธกิจ 
 [  ] พันธกิจด้านการเรียนการสอน  [  ] พันธกิจด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 [√] พันธกิจด้านการบริหารจัดการ  [  ] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ 
 [√] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  [  ] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 [√] พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 
ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผน 
 [√] แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
 
ประเภทโครงการ 
 [√] โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 [√] โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของบุคลากร 
 [√]โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป 
 
หนว่ยงานรับผิดชอบ 
 งานการจัดการความรู้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะ
วิชาและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาชิกสถาบันเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 
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ผู้ประสานงาน 
 นางสาวอัญชนา คล่องไชยชน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาววรนุช  พุ่มเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
งานจัดการความรู้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โทรศัพท์ 02-8497506 ต่อ 31322, 31324 
 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้

กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสูด ฯลฯ 

วิจารณ์ พานิช16  (อ้างถึงใน วันทนา เมืองจันทร์ และเต็มจิต  จันทคา 2548 : 12) กล่าวว่า 
องค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้อย่างง่าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการ
ทํางานแบบ Best Practice โดยการมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ (เช่น ด้านแนวคิด กระบวนการวางแผน การดําเนินงานตาม
แผน การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของชุมชน) โดยมีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้
หน่วยงานอื่นได้นําไปปรับใช้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ”  

ซึ่งการจัดการความรู้ในหน่วยงาน/องค์กร มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้บุคลากรหรือคนใน
องค์กร มี แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สําหรับการปฏิบัติงาน โดยสามารถช่วยให้องค์กรนั้นๆ 
บรรลุเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ดังคํากล่าวของ Peter Senge17 ที่ว่า 
ความรู้ คือ ความสามารถในการทําอะไรก็ตาม อย่างมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity 
for effective actions) ดังนั้น วิธีการ Best Practice  สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ เมื่อความรู้นั้นได้
ถูกใช้ก็ย่ิงทําให้เพิ่มคุณค่า เพราะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของคนอื่น และเกิดการ
ต่อยอด/ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆ ให้แตกแขนงนําไปสู่ความรู้ขององค์กร  ที่เรียกว่าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

                                                            
16แหล่งที่มา : http://www.dol.go.th/KMDOL/articles/artic_bestPrac.htm. (วันที่ค้นข้อมูล : 30 มกราคม 
2557). 
17 เรื่องเดียวกัน 
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สําหรับองค์ความรู้ในสถานศึกษานั้น แต่ละสถาบันได้ให้ความสําคัญและตระหนักเป็นอย่างดี  
โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดเครือข่ายต่างๆ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และในส่วนสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันตก ได้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
เครือข่ายสถาบันภาคตะวันตก ซึ่งขับเคลื่อนโดย “คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก” ประกอบด้วยผู้บริหาร/ผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันตกจํานวน 24 สถาบันด้วยกัน คณะกรรมการฯ ดังกล่าว 
มีหน้าที่พัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  จึงทําให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดําเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา 

กอร์ปกับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2555 ที่ผ่านมา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้นําไปสู่ข้อสรุปในการพัฒนาที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและวิธีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากสถาบันอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับ
หลักการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยเป็นกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนให้แต่ละกระบวนงานสําเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ และเกิดการมีส่วนร่วมในหน่วยงานต่าง 
ๆ นําไปสู่การสกัดองค์ความรู้  ซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบของเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และองค์ความรู้ที่กระจายอยู่ในตัวบุคคล ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) 

จากการตระหนักและให้ความสําคัญถึงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษากับหลักการ
ดังกล่าวดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 
2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา และ
คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน ร่วมกันนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปของโปสเตอร์ ทําให้เห็นถึง
มุมมองในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่กว้างขึ้นและมีความหลากหลาย  ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานสามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพในการทําความตกลงและลงนามความ
ร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างเวทีในการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ 
แก่บุคลากรที่ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน 



Best Practices ด้านประกันคุณภาพการศกึษา เครอืข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 

254 

3. เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพมีคุณค่า
ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.1 บุคลากรได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2 มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 
2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.50 
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.00 

 
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 130 คน  

1. สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน  ในสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก  (23 สถาบัน) (หน่วยงานละ 3 คน) 

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชาและสถาบันของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (14 คณะวิชา/7 หน่วยงานเทียบเท่า/11กอง) (หน่วยงานละ 2 
คน) 

3. เจ้าหน้าที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 9 คน 
4. วิทยากร 2 คน 
5. ประธานเปิดงาน 1 คน 
6. นักศึกษา 25 คน  
7. คนขับรถ 4 คน 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 
 ผู้บริหาร/คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
คณะวิชา ภาควิชา และหน่วยงานจากสมาชิกสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสูตรและวิธีดําเนินการ 
 หัวข้อหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันการศึกษา 

2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคบรรยาย ใน 2 ประเด็น
ดังนี้ 
2.1 การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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2.2 การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน นําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้วยวาจา 

หน่วยงานละไม่เกิน 20 นาที สําหรับเวลาคําถาม-คําตอบ 5 นาที 
4. การนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ (Best Practice) ภาคโปสเตอร์ ในประเด็นดังนี้ 

3.1) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  
3.2) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
3.3) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
3.4) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
3.5) การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
3.6) การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.  แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค 
 
วิทยากร 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2)  ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห์ อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา 
ประจําปี 2556  

แผนดําเนินการ 
 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 

 
ธ.ค. 56 

 
ม.ค. 57 

 
ก.พ. 57 

 
มี.ค. 57 

 
เม.ย. 57 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ      
2. เ ต รี ย ม ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์โครงการ 
     

3. ดําเนินการจัดโครงการ      
4. ประเมินผลโครงการ      
5. นํ า เสนอผลการดํ า เนิน งานต่ อ

ผู้บริหารและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
     

 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2556 
แผน ผล 

ผลลัพธ์    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ

วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
83.00 

 
85.50 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2556 
แผน ผล 

ผลผลิต    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

 
คน 
 

ร้อยละ 
 
ร้อยละ 

 
บาท 

 
130  

 
85.50 

 
95.00 

 
175,000 
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กําหนดการ 
โครงการการจดัการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระหว่างเครือข่ายสถาบันอดุมศึกษา” 
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.00 น. 

ณ ศูนยศ์ิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวัง
สนามจันทร ์

***************************************** 
 

เวลา หัวข้อ 
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 น. – 9.15 น. พิธีเปิด ประธานกล่าวเปิดงาน 

โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
9.15 น. – 10.00 น. - มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ การลงนามความร่วมมือเครือข่าย

ก า รส่ ง เ ส ริ ม สนั บสนุ นก า รประกั นคุณภาพการศึ กษา  ระดั บ
สถาบันการศึกษา 
โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.15 น. - ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวข้อ “การบูรณาการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์”  
วิทยากร โดย ศ . ดร .ศักด์ิชัย  สายสิงห์ อาจารย์ประจําภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจําปี 2556  

11.15 – 12.15 น. - ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวข้อ “การจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา” 
วิทยากร โดย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.15 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00  การนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ และสรุป Best Practice ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน นําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ (Best 
Practice) ด้วยวาจา หน่วยงานละไม่เกิน 20 นาที และเวลาสําหรับ
คําถาม-คําตอบ 5 นาที 
- อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม  โ ด ย  ผ ศ . วั น ชั ย  สุ่ ม เ ล็ ก  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ ศ. ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห์ อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- พิธีปิด 

หมายเหตุ : มีการนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภาคโปสเตอร์ตลอดทั้งงาน 
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ระยะเวลาและสถานที่ 
 วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
งบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีเวทีในการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ แก่
บุคลากรที่ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน 

3. มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพมี
คุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่  412 / 2557 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา 
ในภูมิภาคตะวันตก ประจําปี 2557 

 

เพื่อให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาค
ตะวันตก ประจําปี 2557 ดังนี้ 

 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 

3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กรรมการ 

4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิทยาเขตราชบรุ ี

กรรมการ 

5. อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ กรรมการ 

6. อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลัย 

กรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวทิยาลัยมหิดล กรรมการ 

9. อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี กรรมการ 

10. อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 

11. อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี กรรมการ 

12. อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการ 

13. อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
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14. รักษาการผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้สุพรรณบรุี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กรรมการ 

15. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ กรรมการ 

16. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี กรรมการ 

17. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบรุ ี กรรมการ 

18. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จกัรรีัช กรรมการ 

19. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท กรรมการ 

20. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี กรรมการ 

21. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี กรรมการ 

22. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวดัเพชรบุร ี กรรมการ 

23. อธิการบดีสถาบนักันตนา กรรมการ 

24. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตสุพรรณบุร ี กรรมการ 

25. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

26. ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการ 

27. หัวหน้าสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยคริสเตยีน กรรมการ 

28. ผู้ช่วยอธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

วิทยาเขตราชบรุ ี

กรรมการ 

29. รองอธิการบดีพืน้ที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

กรรมการ 

30. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ กรรมการ 

31. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านบรหิาร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลัย  

กรรมการ 

32. ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายวทิยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 

33. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี กรรมการ 

34. ผู้ช่วยอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 

35. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี กรรมการ 

36. ผู้ช่วยอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการ 

37. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรรมการ 
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38. รองผู้บงัคับการสํานักประกันคณุภาพการศกึษา 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

กรรมการ 

39. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ วทิยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี กรรมการ 

40. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ วทิยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบรุ ี กรรมการ 

41. รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรรีัช 

กรรมการ 

42. รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

กรรมการ 

43. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี กรรมการ 

44. รองผู้อํานวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบรุ ี

กรรมการ 

45. รองผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวดัเพชรบรุ ี

กรรมการ 

46. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนกัศึกษา 

สถาบันกันตนา 

กรรมการ 

47. ผู้ช่วยอธิการบดสีถาบันพลศึกษาประจําวิทยาเขตสุพรรณบรุ ี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

48. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการและเลขานุการ 

49. ผู้อํานวยการสํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการและเลขานุการ 

50. น.ส.สาวิตตรี  ศิลปะระเสริฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

51. น.ส.เพญ็สุภา  ศรีพรหมทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

52. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

53. นางสุนทรี  กล่ินบุปผา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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54. น.ส.สุภาพร สัมเกสร มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

55. อาจารย์ ดร.รัตนา  รุ่งศิริสกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรรีาชบุร ี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

56. นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

57. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ สํานักคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

58. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลัย  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

59. หัวหน้างานบรหิารทัว่ไปมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุร ี กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

60. นายบัณฑิต  ปานโศก สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

61. น.ส.นิลภวิษย์  ทับทอง มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

62. น.ส.น้ําฝน  แสงอรณุ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

63. นางชุติมา  ชงสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

64. นายพิบูลย์  พูมว่ง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

65. รองผูก้ํากับการฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 

สํานักประกันคุณภาพการศกึษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

66. อาจารย์ปตัิมา  โฆษิตเกษม วทิยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

67. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฎศลิปสุพรรณบรุ ี กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

68. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนจีักรรีัช 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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69. นางทิพวรรณ  ตั้งวงศ์กิจ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

70. อาจารยร์ุ่งทิพย ์  ไชยโยยิ่งยงศ์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

71. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสุีพรรณบรุ ี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

72. น.ส.ชณุตพร  สมใจ 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวดัเพชรบุร ี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

73. น.ส.ณภัทร  แจม่ศรี สถาบันกันตนา กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

74. น.ส.กมลพร  สุขาทิพยพันธุ ์

สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุร ี

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มีหน้าทีด่ังนี ้

1. ร่วมกันเป็นเครอืข่ายการประกนัคุณภาพการศกึษา 
2. กําหนดแนวทางความร่วมมอื 24 สถาบัน 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นสว่นหนึ่งของระบบการบริหาร 
4. ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5. กํากับดูแลให้องค์กรนิสิต นักศึกษา ร่วมมอืกันสร้างเครือข่ายในการการพัฒนากิจกรรม 
6. ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 
7. กิจกรรมอื่นๆ ทีจ่ะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 

ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 เปน็ต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ป ี

      ส่ัง  ณ  วันที่   12   มีนาคม พ.ศ.  2557 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



ศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาแห่งการสร้างสรรค์

Silpakorn is a Leading Creative University

 การจัดการความรู้ : 

 เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี

 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก
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ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

           

 วันอังคารที่  25  มีนาคม 2557
 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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