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คํานาํ 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2557 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ รวมท้ังจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศลิปากร  

ประจําปีการศึกษา 2557 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
1. บทสรปุผูบ้ริหาร 

จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย พบว่า หน่วยงานมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.00  โดยมีผลการประเมินด้าน
กระบวนการระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.0 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.00  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินจําแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ.  หน่วยงานมีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00 ระดับดี 
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3. บทนาํ 
 

 3.1 ช่ือหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
            ประจําปีการศึกษา 2557  (วันที่ 1 สิงหาคม  2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 วันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  2558 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย (Governing 
Body) กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาและสนับสนุนผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินงานตาม
พันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์การที่มีบทบาทและความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ  การปฏิรูประบบราชการ ทําให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบอํานาจการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจให้สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด ทั้งงานด้านการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ 
งานการเงินงบประมาณ  ทําให้สภามหาวิทยาลัยย่ิงมีบทบาทอํานาจหน้าที่เพิ่มขึ้น เมื่อบทบาท อํานาจหน้าที่ภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีเครื่องมือและกลไกของตนเองที่จะช่วย
สนับสนุนการทํางาน การติดตาม ผลักดันตามนโยบายและที่กําหนดไว้ เพื่อทําให้การทํางานของสภามหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งต่อเนื่องถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
         สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดําริของนายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง จึงได้เสนอโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
การทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 
มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองใน
สํานักงานอธิการบดี 
           ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบให้ปรับ
โครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกํากับขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย แบ่งโครงสร้างเป็น 4 งาน คือ 
งานประชุมและเลขานุการ งานกิจการพิเศษ งานบริหารธุรการ และงานแผนและยุทธศาสตร์ และหลังจากนั้นได้เริ่มรับ
โอนงานมาดําเนินการ อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดี การสรรหาคณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน สํานัก การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
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ปรัชญา 
         รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
 

ปณิธาน  
          สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือ กลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน การกํากับ

ติดตาม การดําเนินการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นหน่วยงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ ( Mission) 
 1)  ปฏิบัติงานด้านบริหารธุรการของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 

 2)  เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การค้นคว้า อ้างอิงของสภามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3) รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 4)  การติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 5)  ฝ่ายเลขานุการของคณะการสรรหาของผู้บริหาร/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

6) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร/ หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 7) การประสานติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1) รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
3) ประสานงานติดตามและเชื่อมโยงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจาก

มหาวิทยาลัยประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย 
 
ภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์จัดทําข้อมูลสารสนเทศ และแนวโน้มสถานการณ์ เพื่อการ

บริหารจัดการเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์  
2) ด้านการกํากับติดตามการดําเนินการตามมติ ข้อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย   

 3) ด้านการกลั่นกรองข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลเอกสารเพื่อประกอบการบริหารจัดการ การตัดสินใจของสภา
มหาวิทยาลัย 
 4) ด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล งานวิจัย เพื่อนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการ
บริหารงานเชิงรุก 
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 5) ด้านเลขานุการกิจ รับผิดชอบงาน เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย และการติดต่อประสานงานอํานวย
ความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 6) ด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย การติดตามการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 7) ด้านการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และผู้บริหาร  
 8) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 
ขอบข่ายหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน และมีขอบข่ายหน้าที่ ดังนี้  
1) งานบริหารงานทั่วไป  แบ่งเป็น 3 หน่วย  

1.1) หน่วยสารบรรณ ทําหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้-ตอบหนังสือ การจัดเก็บ-ค้นหาเอกสารหนังสือ           
การเวียนข่าวสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   

1.2) หน่วยบริหารทั่วไป ทําหน้าที่ด้านการเบิกเงิน การจัดทําบัญชี การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดทํา
ทะเบียนครุภัณฑ์ งานบุคคลของสํานักงานฯ การจัดทําข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดเลี้ยง การ
ต้อนรับ 

1.3) หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล ทําหน้าที่ ดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดทํา
ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ  

 

2) งานประชุมและเลขานุการ แบ่งเป็น 3 หน่วย 
2.1) หน่วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ ด้านการจัดเตรียมการประชุม การติดต่อ

ประสานงาน การจัดทํารายงานการประชุม การเวียนแจ้งมติการประชุม 
2.2) หน่วยเลขานุการนายกสภาและติดต่อประสาน ทําหน้าที่ เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานการเข้าร่วมประชุม การอํานวยความสะดวก
ด้านต่างๆ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.3) หน่วยติดตามการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ ติดตาม และรายงาน การ
ดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย หรือ เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

3) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  แบ่งเป็น 3 หน่วย  
3.1)  หน่วยข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทําหน้าที่ วิเคราะห์จัดทําข้อมูลสารสนเทศและ

แนวโน้ม สถานการณ์  การวิจัย กลั่นกรองข้อมูล  การค้นคว้าข้อมูลเอกสารเพื่อการบริหาร
จัดการ ของสภามหาวิทยาลัยหน่วยนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนา ทําหน้าที่จัดหาข้อมูล
สารสนเทศและประสานงานเพื่อการจัดทําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้สภา
มหาวิทยาลัย และการประสานงานการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   

 3.2) หน่วยนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนา ทําหน้าที่จัดหาข้อมูลสารสนเทศและประสานงานเพื่อ
การจัดทําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้สภามหาวิทยาลัย และการประสานงานการ
ถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   

 3.3) หน่วยกํากับติดตามและประเมินผล ทําหน้าที่  กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และรายงานผล ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
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 4) งานกิจการพิเศษ  แบ่งเป็น 3 หน่วย 
   4.1)  หน่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
    อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์*  

4.2)  หน่วยประสานงานติดตามคดีความ ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจัดทําคําฟ้อง และการประสานงาน
ติดตามคดีฟ้องร้องต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย* 

                   4.3)  หน่วยการสรรหาคณะกรรมการ ทําหน้าที่ ด้านการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เช่น การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์/
สถาบัน/สํานัก การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

                   

หมายเหตุ *5.4.1, 5.4.2 ปัจจุบันกองนิติการทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 3) 
 

ยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้คือ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาภารกจิของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ                    
   เป้าประสงค์     ยกระดับคุณภาพการทาํงานตามภารกิจของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยให้มี      
                      คุณภาพมากขึ้น  

     ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ์
     (1) มีคู่มือการปฏิบัติงาน ปีละ 1 เรื่อง 
     (2) มีการจัดโครงการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 
     (3) มีการพัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 (4) มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 (5) มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสภามหาวิทยาลัยผา่นช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 
 กลยุทธ ์

 กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริม สนับสนุนการทําคู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิจัยเพื่อพัฒนาการทํางาน 
     มาตรการ  

1) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
2) กําหนดเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน 
มาตรการ  
1) พัฒนาระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบ e-meeting 
2) ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
3) จัดทําหนังสอื ข่าวสารเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยผา่นช่องทางต่างๆ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ  
      1) จัดโครงการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
      2) จัดโครงการให้ข้อมูลแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
      3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม อบรมประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 
               

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปน็หน่วยงานแห่งการสร้างสรรค์  
      เป้าประสงค์ บคุลากรมีทักษะและขดีความสามารถในการทาํงานตามภารกิจ  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ์
(1) บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 
(2) มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 โครงการ 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
มาตรการ 
1) ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการประชุม อบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  
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โครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างการบริหาร สํานักงานสภามหาวทิยาลัยศลิปากร (ขอปรับใหม่) 
 
 
 

                                                              สภามหาวิทยาลัย 
                                                                           

 
                                             

    อธิการบดี 
                                      สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
                                                       

รองอธิการบด ี
 
 
 
 

                                                                                   สํานักงานอธิการบดี            ศูนย์/สถาบนั/สํานกั          คณะวิชา 
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งานบริหารทั่วไป งานประชุมและเลขานุการ งานแผนและยทุธศาสตร์            งานกจิการพิเศษ 

โครงสร้างการบริหารงานภายในสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
         นายกสภามหาวิทยาลัย 

                                                                           
 

 
รองอธิการบด ี(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ) 

                                                                  
 
 

                   ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
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 บุคลากร 
 หน่วยงานมีบุคลากรจํานวน 5 คน จําแนกเป็น ข้าราชการ 1 คน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 คน  
 
 การบริหารจัดการ 

งบประมาณ  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเดียวคือ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ที่ได้รับจัดสรรจริงจากมหาวิทยาลัยจํานวน 754,035.43 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับดังนี้ 

 

       ตารางที ่1 งบประมาณรายจา่ยที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปี 2555-2558  
 

ปี 
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

(ต้นปีงบประมาณ) 
(บาท) 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจริง
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

(บาท) 

ได้รับงบประมาณคิดเปน็ 
ร้อยละ 

2558 
2557 
2556 
2555 

1,538,600 
1,464,100 
1,330,200 
938,800 

654,882.12* 
754,035.43 
1,330,200 
938,800 

42.56 
51.50 
100 
100 
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4. ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีทีผ่่านมา 

องค์ประกอบที่ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมโครงการ/ผลการดําเนินการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา/ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1  
กระบวนการพัฒนา
แผน  
 
 
  

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการระบุข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้สามารถติดตาม
การปรับปรุงได้ตรงประเด็นมากขึ้น 
จุดท่ีควรพัฒนา 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปียังขาดการ
วางแผนเชิงรุกหรือเชิงพัฒนาให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
แนวทางแก้ไข 
ควรมีการวางแผนและจัดทําโครงการที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ 
 
 

1.ได้มีการทบทวนการจัดกิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในเชิง
รุกให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถผลักดันการทํางานของสํานัก
สภาฯ สู่วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ โดยมีการวางแผนจัดทํา
โครงการจํานวน 5 โครงการ คอื           
 1.โครงการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสนทนาและรับทราบข้อมูล
เบื้องต้นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอมิแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
และนําแนวปฎิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีได้ มา
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต่อไป 
3.จัดทําหนังสือข้อมูลเบื้องต้นสําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
4. โครงการระดมความคิดเห็นระหว่างสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร หัวข้อ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในเดือน 
กันยายน 2558 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม  
5.คู่มือ แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2 :  การ
พัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

 
 
ควรเร่งรัดให้บุคลากรร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
จัดทําคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว แล้วบันทึกเป็นหลักฐานและ
นําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
1.จัดทําหนังสือข้อมูลเบื้องต้นสําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร                2.จัดทําคู่มือแนว
ปฎิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี  7 . 4  : 
ระบบบริหารความ
เสี่ยง 
 

ควรปรับเปลี่ยนมาตรการหรือกิจกรรมในการควบคุม
หรือบริหารความเสี่ยง เมื่อมาตรการหรือกิจกรรมนั้น
ไม่สามารถลดระดับของความเสี่ยงได้ 
 

มีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม มาตรการในการ
ควบคุม การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถลดความ
เสี่ยง อาทิ  
1.ด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพิ่มจํานวนผู้ใช้ระบบ 
e-meeting ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2557  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  
เลขานุการสภาฯได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเปน็ผู้
สังเกตการณ์ จํานวน 23 คน ใช้ระบบ e-meeting 
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องค์ประกอบที่ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมโครงการ/ผลการดําเนินการ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2557 

ท้ังหมด 
ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงเรื่อง งบประมาณของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยด้านค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุต่าง ๆ  
2.ได้จัดทําบันทึกถึงอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน ผู้อํานวยการกองต่างๆ แจ้งกําหนดการปิดรับ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง รวมทั้งขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกําหนดการ (โดยเริ่มต้ังแต่ 
สิงหาคม 2558)  
ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการปิดรับวาระการประชุมให้
เป็นไปตามเวลาในปฏิทิน ลดการมีวาระเพิ่มเติมในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 8  
การเงินและ
งบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  : 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

 
 
ควรมีการจัดทําเอกสารประกอบการรายงานให้
สามารถตรวจสอบ/เห็นสภาพความจริงได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการตั้งคําของบประมาณประจําปีและการ
ของบประมาณเพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อให้เห็นการ
วางแผนการทํางานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

 
 
 
ปรับปรุงการจัดทําเอกสารให้ชัดเจนมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 
 
 
ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีมีวิสัยทัศน์ด้านการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
 
 

- 
 
 
 

 
5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปีการศึกษา 2557 โดยกําหนดใช้เกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อํานวยการ บุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่าง
ต่อเนื่อง 
 5.3 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
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6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนกอ่นตรวจเยี่ยม  
โดยศึกษาจากรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 6.2  การดําเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557  ตรวจสอบรายการ
เอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากร 
ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
 6.3  การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ผลการ
ประเมินรายองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
 
7.   ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558  แล้ว
เห็นว่าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา 1 
องค์ประกอบ 1 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางที่ 2 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการประเมนิที่ต่าง

จากที่ระบใุน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 4 

  
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

ไม่นํามาคํานวณ 
ตัวบ่งชี้ 6.2 งานสรรหาผู้บริหาร (อธิการบดี 
คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก) 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 

ไม่นํามาคํานวณ 
ตัวบ่งชี้ 6.3 งานติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

ไม่นํามาคํานวณ 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.00 4.00   

  ตามระบบ CHE 4.00 4.00   
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.00 4.00   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที่  3   ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
   สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมนิ 

ปัจจัย
นําเข้า  

(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์  

(O) 
คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช้ 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ   4.00   4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

  4.00 4.00 4.00 ดี 

ผลการประเมิน   ดี ดี ดี   
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพฒันา 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรกําหนดประเด็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจเช่น
ความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลจากการประเมินผู้บริหารการถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในระหว่างการสรรหาผู้บริหารหรือความเสี่ยงด้านบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มคีวามเชียวชาญ
ด้านกฎหมาย ฯลฯ 

2. ควรนําแนวปฏิบัติในเรื่องของการประชุมสภามหาวิทยาลัย เผยแพรใ่ห้กับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอ่ืน 
ได้นําไปใช้เพื่อได้รับการรับรองการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
ข้อเสนอแนะในตัวบ่งชี้ภารกิจของหน่วยงาน 
ควรกําหนดตัวบ่งชี้ที่ท้าทาย หรือตัวบ่งชี้เฉพาะที่หน่วยงานต้องการพัฒนา เช่น ระดับความสําเร็จของการใช้
ระบบ e–meeting ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านจํานวนผู้ใช้ระบบ และด้านงบประมาณที่
ลดลง เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบนั 

ควรให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการปรับเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกับบริบทของหน่วยงาน โดยเฉพาะใน
องค์ประกอบที่ 5 ที่นําตัวบ่งชี้ในระดับคณะมาปรับใช้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 - คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2557 เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - รายนามผู้ร่วมให้ข้อมลูการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 







รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
สํานักงานสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

2 นางประไพพรรณ ขําภาษี นักบริหารงานทั่วไป 

 




