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ค าน า 
 

   การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรมีความสําคัญในการดําเนินงานของทุกองคกร เพ่ือ
ชวยใหทราบถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบใชเปน
เครื่องมือในการวางแผน คนหาวิธีปรับปรุงงาน และบริหารจัดการยุทธศาสตร แผนงานโครงการใหไดผล
ในระยะตอไป มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ และคาดหวังใหเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร จํานวน 10 ยุทธศาสตร  17 ตัวชี้วัด โดยประเมินความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัด  คุณภาพของผลการดําเนินงาน  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานระดับ
คณะวิชา/หนวยงาน วามีการดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยหรือไม   
    การประเมินผลแผนยุทธศาสตรประจําปครั้งนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจาก
คณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และการปรับทิศทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ธันวาคม 2557 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

   การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดมิติและ
เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

1. ความส าเร็จของการด าเนินงานภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์  

 ความส าเร็จของการด าเนินงานภาพรวม พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามจ านวนตัวชี้วัด ทั้งใน

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา/หน่วยงาน โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ วิธีค านวณ 
   ร้อยละ 90.00 – 100.00 ดีมาก จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย x 100 

       จ านวนตัวชีว้ัดทั้งหมด    ร้อยละ 70.00 – 89.00 ดี 
   ร้อยละ 50.00 – 69.00 ปานกลาง 
   ร้อยละ 30.00 – 49.00 ปรับปรุง 
   ต่ ากว่าร้อยละ 30.00 ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2556-30 กันยายน 2557) ประกอบด้วยตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 17 ตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมายทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 88.24  โดยมหาวิทยาลัยมีความส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี และตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.76  ทั้งนี้ สามารถจ าแนกผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน   
     มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนพันธกิจการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  โดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เ อ้ือให้เกิดการเรียนรู้  และความคิดสร้างสรรค์   มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 5 ตัวชี้วัด  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  
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 2. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
      มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 3 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 
1 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 33.33 และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด และร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
      เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จ านวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากอาจารย์ในบางคณะวิชามีภาระงานสอนมาก ซึ่ง
เป็นภาระงานประจ าของอาจารย์  รวมทั้งคณะวิชาบางส่วนยังไม่มีนโยบายก าหนดภาระงานและท าข้อตกลง
ภาระงานรายบุคคลของอาจารย์ เพ่ือใช้ในการเร่งรัดการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพ่ิม
ช่องทางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะวิชาที่มีระบบและกลไกในการสนับสนุน
ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างชัดเจน กับคณะวิชาที่ยังมีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่
ไม่สมบูรณ์ เพ่ือช่วยเหลือคณะวิชาให้ด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 
      ในส่วนของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพนั้น พบว่า มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุน
สนับสนุนอาจารย์เพ่ือผลิตผลงานวิชาการ ต าราหรือหนังสือ แต่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ยังคงมีจ านวนค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน  ส่วนหนึ่งเนื่องจากการผลิตต าราต้องใช้เวลามากทั้งในส่วนของ
ระยะเวลาในการเขียน และระยะเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการประเมิน  หรือต ารา/หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประกอบกับภาระงานประจ าของอาจารย์ที่มีมาก 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านการเขียนต ารา รวมทั้ง ควรมีนโยบาย
ก าหนดภาระงานและท าข้อตกลงภาระงานประจ ารายบุคคลของอาจารย์ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการต่อไป 
 
 3. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   
      มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีตัวชี้วัด จ านวน 1 ตัวชี้วัด โดยเป็น
ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 2 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ   และ
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 2 
ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายท้ัง 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  
  
 5. ด้านการบริหารจัดการ  
      มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ จ านวน 3 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม    
พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 6 ตัวชี้วัด  สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100  

  ส าหรับการด าเนินงานภาพรวมในระดับคณะวิชา พบว่า คณะวิชาที่มีความส าเร็จของการด าเนินงาน

ระดับดีมาก ได้แก่  คณะมัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 100) คณะดุริยางคศาสตร์ (ร้อยละ 100)  วิทยาลัยนานาชาติ 

(ร้อยละ 100) และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 93.75)  คณะวิชาที่มีความส าเร็จของ

การด าเนินงานระดับดี  ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ (ร้อยละ 86.67)  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการ เกษตร 

(ร้อยละ 86.67)   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 80.00)   คณะศึกษาศาสตร์ 

(ร้อยละ 80.00) คณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 80.00)   และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 73.33)  คณะวิชาที่มี

ความส าเร็จของการด าเนินงานระดับปานกลาง  ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ร้อยละ 62.50)   คณะ

โบราณคดี (ร้อยละ 60.00)  คณะอักษรศาสตร์ (ร้อยละ 60.00)    และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ร้อยละ 60.00)    

 ในส่วนของการด าเนินงานระดับหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีความส าเร็จของการด าเนินงานระดับดี

มาก ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย (ร้อยละ 100)   สถาบันวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 100)  และส านักงานอธิการบดี 

(ร้อยละ 100)  หน่วยงานที่มีความส าเร็จของการด าเนินงานระดับดี  ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 83.33)  

หอศิลป์ (ร้อยละ 83.33)  และส านักหอสมุดกลาง (ร้อยละ 80.00)   รายละเอียดตามตารางที่ 1  ของ

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. คุณภาพการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  พิจารณาจากผลลัพธ์ของการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแต่ละ
ตัวชี้วัด  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ) 
รวมท้ังสิ้น 100  

ด้านการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน 40  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

16 
 

1. บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ   
    ภายใน 1 ปี 

8 ร้อยละ 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

2. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โท และเอกตามกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศกึษาแห่งชาติ 

8 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต 
(คะแนนเต็ม 5) 

3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู ้
    ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (exit-exam) 

- ร้อยละ 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

8  

4. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตรตีามผลการพัฒนาบณัฑติ 
    ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

8 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต 
(คะแนนเต็ม 5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคดิสร้างสรรค์ 

16  

5. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อ 
    ความต้องการของนักศึกษา 

8 10 แหล่ง เท่ากับ 5 คะแนน 

6. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจ 
    ของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
    ไม่น้อยกว่า 3.51 

8 ร้อยละ 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 15  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค ์เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

15  

7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ ์
    หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 ก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน 
 - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 10 
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รอ้ยละ 20 
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ร้อยละ 20 

8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
    ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 ร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ) 
9. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรบัรองคุณภาพต่อ 
    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 ร้อยละ 10  เท่ากับ 5 คะแนน 

ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 10  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน และสังคม
โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

10  

10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกบัการเรียน 
     การสอนหรือการวิจัยต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

10 ร้อยละ 30  เท่ากับ 5 คะแนน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

5 
 

11. จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา 
    บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดร้บัในการเสริมสร้างเอกลักษณ ์
    ด้านศิลปวัฒนธรรม 

5 150 รางวัล เท่ากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสู่นานาชาติ 

5  

18. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีมคีวามร่วมมือในการอนุรักษ ์
     พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทัง้ในและต่างประเทศ 

5 10 หน่วยงาน เท่ากับ 5 คะแนน 

ด้านการบริหารจัดการ 25  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

13  

12. ร้อยละของหน่วยงานท่ีบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

4 ร้อยละ 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
     ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

14. จ านวนผู้ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจ านวน   
     อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

4 10 คน เท่ากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธภิาพ 

8  

15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ  
     บริหารจัดการของหน่วยงาน 

4 ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้าน     
     เทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด 

4 ร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก 

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4  

17. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
     ยุทธศาสตร์การเงินของมหาวทิยาลัย 

4 ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 ค่าคะแนนรายตัวชี้วัดหรือค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.50–5.00 ดีมาก 
3.50–4.49 ดี 
2.50–3.49 ปานกลาง 
1.50–2.49 ปรับปรุง 

น้อยกว่า 1.50 ปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 การประเมินคุณภาพของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัย พบว่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพในระดับดีมาก (4.75 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามพันธกิจ 

พบว่า ทุกพันธกิจมีผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพในระดับดีมาก ประกอบด้วย พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

จัดการเรียนการสอน (4.68 คะแนน)  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ (4.83 คะแนน) ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม (5 คะแนน)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5 คะแนน) และด้านการบริหารจัดการ 

(4.60 คะแนน)   

  เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพในระดับดีมาก 
จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (4.53 คะแนน)   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   (5 คะแนน)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
(4.83 คะแนน)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 คะแนน)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ (5 คะแนน)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม
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พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ (5 คะแนน)  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5 คะแนน)  และยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ          
(5 คะแนน)  ส าหรับยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพในระดับดี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ (4.43 คะแนน) และยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  (4.24 คะแนน)   
รายละเอียดดังนี้ 
  

ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
คะแนนรวม 100    4.75 

[ดีมาก] 
ด้านการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน 

 
40   4.68 

[ดีมาก] 
1.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

16 
  

4.43 
[ ดี ] 

0.71 

1. ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรไีด้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

8 84.50 87.99 4.40 
[ ดี ] 

0.35 

2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

8 4.34 4.45 4.45 
[ ดี ] 

0.36 

3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ (exit-exam) 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

8   4.53 
[ดีมาก] 

0.36 

4. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรตีามผลการพัฒนาบณัฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

8 4.22 4.53 4.53 
[ดีมาก] 

0.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคดิสร้างสรรค์ 

16   5 
[ดีมาก] 

0.80 

5. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษา 

8 1 31 5 
[ดีมาก] 

0.40 

6. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

8 80 100 5 
[ดีมาก] 

0.40 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 15   4.83 

[ดีมาก] 
0.72 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค ์เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

15   4.83 
[ดีมาก] 

0.72 

7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

5 5
คะแนน 

4.75 4.75 
[ดมีาก] 

0.24 

8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 20 48.63 5 
[ดีมาก] 

0.25 

9. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 10 9.47 4.74 
[ดีมาก] 

0.24 

ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 10   5 
[ดีมาก] 

0.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน และสังคม
โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

10   5 
[ดีมาก] 

0.50 

10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยัต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

10 78 80.39 5 
[ดีมาก] 

0.50 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10   5 
[ดีมาก] 

0.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่า
และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและ นานาชาติ 

5   5 
[ดีมาก] 

0.25 

11. จ านวนรางวัลระดับชาต/ินานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดร้ับในการเสริมสร้าง
เอกลักษณด์้านศิลปวัฒนธรรม 

5 140 238 5 
[ดีมาก] 

0.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสู่นานาชาติ 

5   5 
[ดีมาก] 

0.25 

18. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือในการอนุรักษ์
พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ 

5 8 68 5 
[ดีมาก] 

0.25 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ ์
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ด้านการบริหารจัดการ 25   4.60 

[ดีมาก] 
1.15 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

13   4.24 
[ ดี ] 

0.55 

12. ร้อยละของหน่วยงานท่ีบรรลเุป้าหมายการบริหารจัดการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80   

4 80 80 4.00 
[ ด ี] 

0.16 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5 42 45.83 3.82 
[ ดี ] 

0.19 

14. จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

4 10 46 5 
[ดีมาก] 

0.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธภิาพ 

8   5 
[ดีมาก] 

0.40 

15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

4 80 81.40 5 
[ดีมาก] 

0.20 

16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด 

4 3 6.47 5 
[ดีมาก] 

0.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4   5 
[ดีมาก] 

0.20 

17. ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การเงินของมหาวิทยาลยั 

4 80 100 5 
[ดีมาก] 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3. ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน 
   พิจารณาจากผลการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน ในแต่ละตัวชี้วัด เทียบกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และเป้าหมายของคณะวิชา/หน่วยงาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  3.1 ตัวชี้วัดที่มีหน่วยนับเป็นร้อยละ  
ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะวิชา/หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์
1. ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ข้ึนไป  
หรือ 
2. ด าเนินงานไดร้้อยละ 100  

ดีเด่น 1. ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ข้ึนไป  
หรือ 
2. ด าเนินงานไดร้้อยละ 100  

ดีเด่น 

ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1–10 ดีมาก ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1–10 ดีมาก 
ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ด ี ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ดี 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1–10 ปานกลาง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1–10 ปานกลาง 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ข้ึนไป ปรับปรุง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ข้ึนไป ปรับปรุง 

 

  3.2 ตัวชี้วัดที่มีหน่วยนับเป็นจ านวน   
ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะวิชา/หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์
1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศกึษา 
ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 แหล่ง 
ขึ้นไป 

ดีเด่น ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 แหล่ง 
ขึ้นไป 

ดีเด่น 

ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1 แหล่ง ดีมาก ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1 แหล่ง ดีมาก 
ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ด ี ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ดี 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 แหล่ง ปานกลาง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 แหล่ง ปานกลาง 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 แหล่ง  
ขึ้นไป 

ปรับปรุง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 แหล่ง  
ขึ้นไป 

ปรับปรุง 

2. จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย จ านวน 2 คน ขึ้นไป   

ดีเด่น ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 คนขึ้นไป ดีเด่น 

ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย จ านวน 1 คน   

ดีมาก ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1 คน ดีมาก 

ด าเนินงานเท่ากับจ านวนร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย  (เท่ากับ 2 คน) 

ด ี ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ดี 

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 20 ของ 
เป้าหมาย  จ านวน 1 คน   

ปานกลาง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 คน ปานกลาง 

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย จ านวน 2 คน ข้ึนไป   

ปรับปรุง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 คน 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง 



 11 

ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะวิชา/หน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

3. จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

กลุ่มศลิปะและการออกแบบ  ทุกกลุ่มสาขา 
ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 รางวัลขึ้นไป  

ดีเด่น ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 รางวัล 
ขึ้นไป 

ดีเด่น 

ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 รางวัล    

ดีมาก ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1 รางวัล ดีมาก 

ด าเนินงานเท่ากับจ านวนร้อยละ 5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด (เท่ากับ 7 รางวัล) 

ด ี ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ดี 

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 รางวัล 

ปานกลาง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 รางวัล ปานกลาง 

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 รางวัลขึ้นไป 

ปรับปรุง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 รางวัล 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 2.5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 รางวัลขึ้นไป  

ดีเด่น   

ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 2.5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 รางวัล    

ดีมาก   

ด าเนินงานเท่ากับจ านวนร้อยละ 2.5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด (เท่ากับ 3 รางวัล) 

ด ี   

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 2.5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 รางวัล 

ปานกลาง 
  

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 2.5 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 รางวัลขึ้นไป 

ปรับปรุง   

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 1 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 รางวัลขึ้นไป  

ดีเด่น   

ด าเนินงานสูงกว่าจ านวนร้อยละ 1 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 รางวัล    

ดีมาก   

ด าเนินงานเท่ากับจ านวนร้อยละ 1 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด (เท่ากับ 1 รางวัล) 

ด ี   

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 1 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 1 รางวัล 

ปานกลาง 
  

ด าเนินงานต่ ากว่าจ านวนร้อยละ 1 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 รางวัลขึ้นไป 

ปรับปรุง   
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ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะวิชา/หน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์ เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

4. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มคีวามร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 10 
หน่วยงานขึ้นไป 

ดีเด่น ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 10 
หน่วยงานขึ้นไป 

ดีเด่น 

ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1–9 
หน่วยงาน 

ดีมาก ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1–9 
หน่วยงาน 

ดีมาก 

ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ด ี ด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด ดี 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1–9 
หน่วยงาน 

ปานกลาง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1–9 
หน่วยงาน 

ปานกลาง 

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 10 
หน่วยงานขึ้นไป 

ปรับปรุง ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 10 
หน่วยงานขึ้นไป 

ปรับปรุง 

 

  ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานแสดงตามตารางท่ี 2 ของภาคผนวก 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์   
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่อง 
               ประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปากร 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 1 ป ี

ร้อยละ 84 
 

89.66 84.50 87.99 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

คะแนน 4.33 
 

4.37 4.34 4.45 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้   ความสามารถด้ านภาษาต่ า งประ เทศ       
(exit-exam) 

ร้อยละ ก าหนดเป้าหมาย 
ในปี 2558 

ก าหนดเป้าหมาย 
ในปี 2558 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 
โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งแรกในช่วงที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และติดตามผลจนครบรอบการ
ท างานหลังส าเร็จการศึกษาครบ 1 ปี โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 87.99  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร รายละเอียดการมีงานท าของบัณฑิตจ าแนกตามคณะวิชา 
ดังนี้ 
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คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 90 100 

ร้อยละ
84.50 

100 100 ดีเด่น ดีเด่น 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 85 88.57 88.57 100 ดีเด่น ดีเด่น 
3. มัณฑนศลิป ์ 84 87.04 87.04 88.85 ดีมาก ดีมาก 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 85 82.72 83 84.78 ดีมาก ดี 
5. โบราณคด ี 84 98.42 90 100 ดีเด่น ดีเด่น 
6. อักษรศาสตร ์ 84 94.37 85 76.11 ปานกลาง ปานกลาง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 85 96.66 85 98.43 ดีเด่น ดีเด่น 
8. วิทยาการจัดการ 80 85.46 85.46 86.07 ด ี ดีมาก 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 84 100 85 100 ดีเด่น ดีเด่น 
10. วิทยาศาสตร์ 85 79.05 85 87.37 ดีมาก ดีมาก 
11. เภสัชศาสตร์ 98 98.61 98 100 ดีเด่น ดีเด่น 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 90 86.84 85 90.10 ดีมาก ดีมาก 
13. สัตวศาสตร์ฯ 80 77.97 80 60.48 ปรับปรุง ปรับปรุง 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 88 94.10 95 96.84 ดีมาก ดีเด่น 

รวม 85.86 89.66 88.01 87.99 ดี ดีมาก 
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   ในส่วนของคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะวิชาได้ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน  คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรม 2) ด้าน
ความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด โดยส ารวจจาก
นายจ้างและอาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินเฉลี่ยทุกระดับการศึกษามีคะแนนเท่ากับ 4. 45 จ าแนกตามคณะ
วิชา ดังนี้ 
 

 
  ส าหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (exit-exam) ของนักศึกษานั้น 
มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายการด าเนินการไว้ในปีการศึกษา 2558 แต่ยังไม่ใช่ลักษณะของ  exit-exam โดย
อาจก าหนดให้เป็น Competence ของนักศึกษา หากสอบผ่านจะมอบประกาศนียบัตรและการสอบจ าแนก
เป็นกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะมีผลดีต่อนักศึกษาที่จะต้องขวนขวายหาความรู้ และเป็น
ประโยชน์ในการสมัครเข้าท างานหรือการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากนักศึกษาจะมีความมั่นใจในทักษะภาษาของ
ตนเอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการด าเนินการดังกล่าว 
 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 4.45 4.45 

4.34 
คะแนน 

4.45 4.45 ด ี ดมีาก 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 4.30 4.36 4.36 4.28 ปานกลาง ปานกลาง 
3. มัณฑนศลิป ์ 4.20 4.20 4.34 4.35 ด ี ดี 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 4.51 4.51 4.51 4.61 ดมีาก ดมีาก 
5. โบราณคด ี 4.30 4.60 4.60 4.53 ปานกลาง ดมีาก 
6. อักษรศาสตร ์ 4.40 4.51 4.40 4.27 ปานกลาง ปานกลาง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 4.51 4.61 4.51 4.62 ดมีาก ดมีาก 
8. วิทยาการจัดการ 4.30 4.13 4.34 4.12 ปานกลาง ปานกลาง 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.30 4.44 4.34 4.57 ดมีาก ดมีาก 
10. วิทยาศาสตร์ 4.18 4.18 4.34 4.34 ด ี ดี 
11. เภสัชศาสตร์ 4.06 4.21 4.34 4.51 ดมีาก ดมีาก 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 4.23 4.04 4.34 4.20 ปานกลาง ปานกลาง 
13. สัตวศาสตร์ฯ 4.49 4.40 4.34 4.45 ดมีาก ดมีาก 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 4.51 4.53 4.53 4.04 ปรับปรุง ปานกลาง 

รวม 4.34 4.37 4.41 4.45 ดี ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความ 
                    รับผิดชอบต่อสังคม  
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ 2.1 เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ์ 2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่ารองรับการท างาน การประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

คะแนน 4.21 
 

4.29 4.22 4.53 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิชาได้ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ โดยส ารวจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต/สถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิตคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานพบว่า บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณภาพตามผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 4.51 4.53 

4.22
คะแนน 

4.53 4.53 ด ี ดมีาก 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 4.00 4.14 4.22 3.95 ปานกลาง ปานกลาง 
3. มัณฑนศลิป ์ 4.40 4.40 4.40 4.41 ด ี ดมีาก 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 4.81 4.53 4.53 4.63 ดมีาก ดมีาก 
5. โบราณคด ี 4.21 4.16 4.16 4.57 ดมีาก ดมีาก 
6. อักษรศาสตร ์ 4.20 4.49 4.22 4.18 ปานกลาง ปานกลาง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 4.51 4.58 5.00 5.00 ดเีด่น ดเีด่น 
8. วิทยาการจัดการ 4.21 4.13 4.22 4.12 ปานกลาง ปานกลาง 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.21 4.47 4.22 4.61 ดมีาก ดมีาก 
10. วิทยาศาสตร์ 4.13 4.12 4.22 4.43 ดมีาก ดมีาก 
11. เภสัชศาสตร์ 3.71 4.02 4.22 4.49 ดมีาก ดมีาก 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 4.00 3.64 4.22 3.81 ปานกลาง ปานกลาง 
13. สัตวศาสตร์ฯ 4.51 4.37 4.22 4.36 ดมีาก ดมีาก 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 4.70 4.54 4.54 4.03 ปรับปรุง ปานกลาง 

รวม 4.29 4.29 4.35 4.53 ดีมาก ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์  
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

5. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักศึกษา 

แหล่ง 1 
 

24 1 31 

6. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า  3.51 

ร้อยละ 80 
 

100 80 100 

 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิชา/หน่วยงาน ได้จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้
ประโยชน์และท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกชั้นเรียน ทั้งด้านการค้นคว้าหาข้อมูล การพัฒนาทักษะด้านภาษา       
ฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 31 แหล่ง อาทิเช่น  แหล่งเรียนรู้ด้านดนตรี  ห้องดาวเทียม
เพ่ือการศึกษา  ห้อง I-studio  เรือนเพาะช า  แหล่งเรียนรู้ศิลปะสู่ชุมชน  และแหล่งเรียนรู้อาเซียน  เป็นต้น 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ ไม่ได้ก าหนด - 

1  
แหล่ง 

1 1 ด ี ดี 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 1 1 1 ด ี ดี 
3. มัณฑนศลิป ์ 1 1 1 1 ด ี ดี 
4. ดุริยางคศาสตร ์ ไม่ได้ก าหนด 1 1 1 ด ี ดี 
5. โบราณคด ี 1 3 2 3 ดีมาก ดีเด่น 
6. อักษรศาสตร ์ 1 1 1 2 ดีมาก ดีมาก 
7. ศึกษาศาสตร ์ 1 1 1 1 ด ี ดี 
8. วิทยาการจัดการ 1 1 3 3 ด ี ดีเด่น 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ ไม่ได้ก าหนด - 1 1 ด ี ดี 
10. วิทยาศาสตร์ 1 1 1 1 ด ี ดี 
11. เภสัชศาสตร์ 1 1 1 1 ด ี ดี 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 1 1 2 ดีมาก ดีมาก 
13. สัตวศาสตร์ฯ 1 1 1 3 ดีเด่น ดีเด่น 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 1 1 1 2 ดีมาก ดีมาก 
15. บัณฑิตวิทยาลัย 3 4 1 1 ด ี ดี 
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   ทั้งนี้  แหล่งเรียนรู้ที่คณะวิชา/หน่วยงาน ปรับปรุงพัฒนา จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

16. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 1 

1 
แหล่ง 

1 1 ด ี ดี 
17. ส านักหอสมุดกลาง 1 1 1 3 ดีเด่น ดีเด่น 
18. หอศิลป์ 1 1 1 1 ด ี ดี 
19. ส านักงานอธิการบด ี 1 3 1 2 ดีมาก ดีมาก 

รวม 18 24 22 31 ดีเด่น ดีเด่น 

คณะวิชา/หน่วยงาน ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. อาคารศูนย์ปฏิบตัิการทัศนศลิป์ สิรินธร  
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ “ชานสถาปัตย์” 
3. มัณฑนศลิป ์ 1. ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 1. แหล่งเรียนรู้ด้านดนตรี  ศูนยส์นัสกฤตศึกษา 
5. โบราณคด ี 1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

2. ห้องสมุดภาควิชามานุษยวิทยา 
3. ฐานข้อมูลอาเซียน 

6. อักษรศาสตร ์ 1. ศูนย์เรียนรูด้้วยตนเองคณะอักษรศาสตร ์
2. ห้องดาวเทียมเพื่อการศึกษา  

7. ศึกษาศาสตร ์ 1. ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรยีนการสอน 
8. วิทยาการจัดการ 1. ปรับปรุงห้อง I-studio 

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
3. ปรับปรุงห้องเรียนระดับบณัฑติศึกษา 

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. ปรับปรุงห้องบรรยาย 509 
10. วิทยาศาสตร์ 1. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
11. เภสัชศาสตร์ 1. เรือนเพาะช า 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 ส าหรับการเรียน  e-learning 

2. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 ส าหรับการเรียนรู้นอกเวลา 
13. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1. ปรับภูมิทัศน์จดัท าแนวการจอดจักรยาน 

2. ปรับพ้ืนท่ีลานกิจกรรมหน้าสโมสรนักศึกษา 
3. ปรับปรุงด้านอาคารปฏิบตัิการเป็นท่ีท ากิจกรรมนักศึกษา     

14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ห้อง Studio โทรทัศน ์
2. ห้อง Animation Studios 
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  ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้นั้น  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิชาและ
หน่วยงาน ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษายิ่งขึ้น  โดยผลการประเมินพบว่า  ทุก
หน่วยงานมีคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3.51 คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ทั้งหมดท่ีมีการประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดจ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

 

คณะวิชา/หน่วยงาน ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

15. บัณฑิตวิทยาลัย 1. ศูนย์เรียนรูด้้วยตนเองระดับบณัฑิตศึกษา (บณัฑิตวิทยาลัย
เพชรบุรี) 

16. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้ายให้นักศึกษาเข้าถึง แหล่งเรียนรู ้
    ได้ง่าย 

17. ส านักหอสมุดกลาง 1. หอจดหมายเหตุ ม.ศลิปากร 
2. ปรับปรุงโซนพื้นที่ให้บริการของหอสมุดสารสนเทศเพชรบรุ ี
3. ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องสมุด สนามจันทร์ 

18. หอศิลป์ 1. แหล่งเรียนรู้ศิลปะสู่ชุมชน 
19. ส านักงานอธิการบด ี 1. แหล่งเรียนรู้อาเซียน   

2. ปรับปรุงห้องเรียน ว 1401 ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ เป็นแหล่ง      
   เรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ 
ด าเนินงานปี 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ ไม่ได้ก าหนด - 

ไม่น้อย
กว่า 
3.51 

คะแนน 

3.51 4.23 ดเีด่น ดเีด่น 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3.75 3.56 3.56 3.60 ดมีาก ดมีาก 
3. มัณฑนศลิป ์ 3.51 3.84 3.51 3.60 ดมีาก ดมีาก 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 4.00 4.22 4.22 4.34 ดมีาก ดเีด่น 
5. โบราณคด ี 3.51 3.57 3.80 3.63 ปานกลาง ดีมาก 
6. อักษรศาสตร ์ 3.51 3.60 3.51 3.99 ดเีด่น ดเีด่น 
7. ศึกษาศาสตร ์ 3.51 3.89 4.00 3.65 ปานกลาง ดีมาก 
8. วิทยาการจัดการ 3.51 3.66 3.70 3.70 ด ี ดีมาก 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ ไม่ได้ก าหนด - 3.51 3.64 ดีมาก ดีมาก 
10. วิทยาศาสตร์ 3.51 3.51 3.51 3.71 ดีมาก ดีมาก 
11. เภสัชศาสตร์ 3.51 3.68 3.51 3.90 ดเีด่น ดเีด่น 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 3.51 3.53 3.51 4.09 ดเีด่น ดเีด่น 
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2. พันธกิจด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรับ   
                   ระดับชาติและนานาชาติ   
เป้าประสงค์ : เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ 4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ 
กลยุทธ์ 4.3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค์  

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

คะแนน 5 
 

4.33 5 
 

4.75 

8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 20 
 

38.70 20.50 
 

48.63 

9. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 10 
 

7.09 10 
 

9.47 

ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารต่าง ๆ รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ได้รับการเผยแพร่ในระดับจังหวัด 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละถ่วงน้ าหนักและใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
ตามเกณฑ์ สมศ. ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  ตามกลุ่มสาขา คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ 
ด าเนินงานปี 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

13. สัตวศาสตร์ฯ 3.51 อยู่ระหว่าง
ประเมินผล 

ไม่น้อย
กว่า 
3.51 

คะแนน 

3.51 3.53 ด ี ดี 

14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 3.51 4.39 4.39 4.40 ด ี ดเีด่น 
15. บัณฑิตวิทยาลัย 4.00 4.33 3.51 4.34 ดเีด่น ดเีด่น 
16. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3.51 3.65 3.70 3.57 ปานกลาง ดีมาก 
17. ส านักหอสมุดกลาง 4.00 3.81 3.70 4.04 ดมีาก ดเีด่น 
18. หอศิลป์ 4.00 4.14 3.80 4.23 ดีเด่น ดเีด่น 
19. ส านักงานอธิการบด ี 3.51 3.63 3.51 3.65 ดมีาก ดีมาก 
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ร้อยละ 10  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 20 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 20 ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็น 4.75 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ มีผล
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ 
ด าเนินงานปี 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรม 
    และภาพพิมพ์ 

10 
[ 5 ] 

501.61 
[ 5 ] 

ร้อยละ 10 
[5 คะแนน] 

501.61 
[ 5 ] 

582.26 
[ 5 ] 

ดเีด่น ดีเด่น 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 
[ 5 ] 

4.17 
[ 2.09 ] 

4.17 
[ 2.09 ] 

9.83 
[ 4.92 ] 

ดมีาก ปานกลาง 

3. มัณฑนศลิป ์ 10 
[ 5 ] 

31.10 
[ 5 ] 

30 
[ 5 ] 

58.52 
[ 5 ] 

ดเีด่น ดีเด่น 

4. ดุริยางคศาสตร์ 10 
[ 5 ] 

13.79 
[ 5 ] 

20 
[ 5 ] 

26.61 
[ 5 ] 

ดมีาก ดีเด่น 

5. โบราณคด ี 10 
[ 5 ] 

1.81 
[ 0.91 ] 

8 
[ 4 ] 

6.08 
[ 3.04 ] 

ปานกลาง ปานกลาง 

6. อักษรศาสตร ์ 10 
[ 5 ] 

13.67 
[ 5 ] 

18.50 
[ 5 ] 

17.42 
[ 5 ] 

ปานกลาง ดีมาก 

7. ศึกษาศาสตร ์ 10 
[ 5 ] 

10.99 
[ 5 ] 

10 
[ 5 ] 

9.09 
[ 4.55 ] 

ปานกลาง ปานกลาง 

8. วิทยาการจัดการ 10 
[ 5 ] 

23.44 
[ 5 ] 

25 
[ 5 ] 

18.54 
[ 5 ] 

ปานกลาง ดีมาก 

*9. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     และการสื่อสาร (นิเทศฯ) 

10 
[ 5 ] 

12.50 
[ 5 ] 

12.50 
[ 5 ] 

8.93 
[ 4.47 ] 

ปานกลาง ปานกลาง 

10. วิทยาลัยนานาชาต ิ 4 
[ 2 ] 

5.21 
[ 2.61 ] 

5.21 
[ 2.61 ] 

159.57 
[ 5 ] 

ดีเด่น ดีเด่น 

11. วิทยาศาสตร์ 20 
[ 5 ] 

42.92 
[ 5 ] 

ร้อยละ 20 
[5 คะแนน] 

30 
[ 5 ] 

38.21 
[ 5 ] 

ดมีาก ดีเด่น 

12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 60 
[ 5 ] 

75.73 
[ 5 ] 

60 
[ 5 ] 

87.92 
[ 5 ] 

ดเีด่น ดีเด่น 

13. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

20 
[ 5 ] 

39.53 
[ 5 ] 

20 
[ 5 ] 

53.49 
[ 5 ] 

ดเีด่น ดีเด่น 

*14. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
       และการสื่อสาร 

20 
[ 5 ] 

28.78 
[ 5 ] 

28.70 
[ 5 ] 

14.17 
[ 3.54 ] 

ปรับปรุง ปานกลาง 
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ปัญหา/อุปสรรค 
   อาจารย์ในบางคณะวิชามีภาระงานสอนมาก ซึ่งเป็นภาระงานประจ าของอาจารย์  รวมทั้งคณะวิชา
บางส่วนยังไม่มีนโยบายก าหนดภาระงานและท าข้อตกลงภาระงานรายบุคคลของอาจารย์ เพ่ือใช้ในการเร่งรัด
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งผลให้การด าเนินงานดังกล่าวยังไม่บรรลุตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  
 
แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป 
  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  เสนอผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  การตีพิมพ์ผลงาน  การแต่งต ารา/หนังสือ  สนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ  การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทุนการน าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยและคณะ
วิชาควรจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะวิชาที่มีระบบและกลไกในการสนับสนุน
ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างชัดเจน กับคณะวิชาที่ยังมีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่
ไม่สมบูรณ์ เพ่ือช่วยเหลือคณะวิชาให้ด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ 
ด าเนินงานปี 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

15. คณะเภสัชศาสตร์ 20 
[ 5 ] 

101 
[ 5 ] 

ร้อยละ 20 
[5 คะแนน] 

40 
[ 5 ] 

43.96 
[ 5 ] 

ดีมาก ดีเด่น 

คะแนนคณะวชิาท่ีมี 2 กลุ่มสาขา      
*16. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ [ 5 ] [ 5 ]  [ 5 ] [ 4.01 ] ปรับปรุง ปรับปรุง 

รวมคะแนนทั้งหมด 67.00 60.61  63.69 66.50   
คะแนนเฉลี่ย 4.79 4.33  4.55 4.75 ดี ปานกลาง 
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 ส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ เพ่ือให้สามารถสร้างองค์ความรู้และเชื่อมโยงกับภาคการ
ผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งประโยชน์เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย์ และเชิงสุนทรียะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 48.63 จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ 
ด าเนินงานปี 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 20 145.16 

ร้อยละ 
20 

150 179.03 ดเีด่น ดเีด่น 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 20 13.89 13.89 9.66 ปานกลาง ปรับปรุง 
3. มัณฑนศลิป ์ 20 219.77 20 253.41 ดเีด่น ดเีด่น 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 20 20.69 30 32.26 ดมีาก ดเีด่น 
5. โบราณคด ี 20 21.74 20 22.97 ดมีาก ดมีาก 
6. อักษรศาสตร ์ 10 4.32 3 45.69 ดเีด่น ดเีด่น 
7. ศึกษาศาสตร ์ 20 12.12 20 35.23 ดเีด่น ดเีด่น 
8. วิทยาการจัดการ 20 38.75 40 11.24 ปรับปรุง ปานกลาง 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 15 25.00 16 25.53 ดมีาก ดมีาก 
10. วิทยาศาสตร์ 20 7.55 20 13.21 ปานกลาง ปานกลาง 
11. เภสัชศาสตร์ 20 27.00 20 5.80 ปรับปรุง ปรับปรุง 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 15 9.80 9 25.12 ดเีด่น ดมีาก 
13. สัตวศาสตร์ฯ 20 2.33 5 11.63 ดมีาก ปานกลาง 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 20 20.93 20.93 18.18 ปานกลาง ปานกลาง 

รวม 18.57 38.70 27.70 48.63 ดีเด่น ดีเด่น 
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  ในส่วนของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุนสนับสนุนอาจารย์
เพ่ือผลิตผลงานวิชาการ ต าราหรือหนังสือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับ
การรับรองคุณภาพร้อยละ 9.47 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดเล็กน้อย จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค 
  การผลิตต าราต้องใช้เวลามากทั้งในส่วนของระยะเวลาในการเขียนและระยะเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ใน
การประเมิน หรือต ารา/หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประกอบกับภาระงานประจ าของอาจารย์ที่มีมาก ส่งผลให้การด าเนินงานดังกล่าวไม่บรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป 
  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  เสนอผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  การตีพิมพ์ผลงาน  การแต่งต ารา/หนังสือ  สนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ  การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรเพ่ิมความเข้มข้นในการก าหนดภาระงาน
และท าข้อตกลงภาระงานประจ ารายบุคคลของอาจารย์ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการต่อไป 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 10 1.98 

ร้อยละ 
10 

7 12.90 ดีมาก ดีมาก 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 6.94 8 9.31 ดีมาก ปานกลาง 
3. มัณฑนศลิป ์ 10 39.53 12 14.49 ดีมาก ดีมาก 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 5 0 5 6.45 ดีมาก ปานกลาง 
5. โบราณคด ี 10 4.71 8 12.84 ดีมาก ดีมาก 
6. อักษรศาสตร ์ 10 4.32 14 8.99 ปานกลาง ปานกลาง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 10 7.53 10 19.32 ดีมาก ดีมาก 
8. วิทยาการจัดการ 10 5.00 7 10.67 ดีมาก ดี 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 5 6.25 5.5 13.83 ดีมาก ดมีาก 
10. วิทยาศาสตร์ 10 2.99 10 6.13 ปานกลาง ปานกลาง 
11. เภสัชศาสตร์ 10 3.75 7 6.04 ปานกลาง ปานกลาง 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 5 1.96 5 2.17 ปานกลาง ปานกลาง 
13. สัตวศาสตร์ฯ 10 2.33 5 4.65 ปานกลาง ปานกลาง 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 10 10.71 10.71 10.23 ปานกลาง ดี 

รวม 8.93 7.09 8.16 9.47 ดีมาก ปานกลาง 
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3. พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ 5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนใน  
       ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยัต่อโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 76 
 

77 78 80.39 

ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงาน ในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย รวมทั้งจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีโครงการ
บริการวิชาการและอาจารย์ได้น านักศึกษามาเป็นผู้ช่วยในการด าเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีโครงการบริการวิชาการท่ีใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ร้อยละ 80.39 จ าแนกดังนี ้

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 100 100 

ร้อยละ 
78 

100 100 ดเีด่น ดเีด่น 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 75 46.15 78 83.33 ดีมาก ดีมาก 
3. มัณฑนศลิป ์ 85 88.89 88.89 100 ดเีด่น ดเีด่น 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 30 33.33 33.33 35.29 ดีมาก ปรับปรุง 
5. โบราณคด ี 100 42.86 50 70.59 ดเีด่น ปานกลาง 
6. อักษรศาสตร ์ 50 61.29 31 81.25 ดเีด่น ปรับปรุง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 60 44.44 60 70 ด ี ปานกลาง 
8. วิทยาการจัดการ 60 100 100 85.71 ปรับปรุง ดีมาก 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 55 100 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
10. วิทยาศาสตร์ 75 85.71 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
11. เภสัชศาสตร์ 75 100 80 80 ด ี ดีมาก 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 100 100 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
13. สัตวศาสตร์ฯ 96 33.33 40 100 ดเีด่น ดเีด่น 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 90 100 100 100 ดเีด่น ดเีด่น 

รวม 75 77 71.52 80.39 ดี ปานกลาง 
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4. พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้        
      เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าใน 
         ระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการ บริการทาง      
       วชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ 6.2 การเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

11. จ านวนรางวัลระดับชาต/ินานาชาติที่ศิษย์เก่า  นักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดร้ับในการเสริมสร้าง
เอกลักษณด์้านศิลปวัฒนธรรม 

รางวัล 130 
 

297 140 238 

 
ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งรางวัลในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
จ านวน 238 รางวัล จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 25 31 

140 
รางวัล 

31 39 ดีเด่น ดีเด่น 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 4 4 4 7 ดีเด่น ดี 
3. มัณฑนศลิป ์ 3 118 30 44 ดีเด่น ดีเด่น 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 15 15 15 15 ด ี ดีเด่น 
5. โบราณคด ี 5 13 7 11 ดีเด่น ดีเด่น 
6. อักษรศาสตร ์ 2 6 3 5 ดีเด่น ดีเด่น 
7. ศึกษาศาสตร ์ 2 8 2 7 ดีเด่น ดีเด่น 
8. วิทยาการจัดการ 50 46 20 33 ดีเด่น ดีเด่น 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 3 8 3 33 ดีเด่น ดีเด่น 
10. วิทยาศาสตร์ 15 8 15 4 ปรับปรุง ดีเด่น 
11. เภสัชศาสตร์ ไม่ได้ก าหนดเป้า 1 2 ดีมาก ดีมาก 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 0 1 2 ดีมาก ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ  
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบในระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ 10.1 การขยายพ้ืนที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2556 ปี 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
18. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความร่วมมือในการ

อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

หน่วยงาน 6 
 

57 8 68 

 
ผลการด าเนินงาน 
   มหาวิทยาลัยศิลปากรส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการอนุรักษ์พัฒนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชา/
หน่วยงาน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 68
หน่วยงาน  อาทิเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์  บริษัท ปตท. มูลนิธิเอสซีจี  บริษัทนานมี หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
จ าแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 

 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

13. สัตวศาสตร์ฯ ไม่ได้ก าหนดเป้า 
140 

รางวัล 

1 2 ดีมาก ดีมาก 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 30 38 38 34 ปรับปรุง ดีเด่น 

รวม 155 297 171 238 ดีเด่น ดีเด่น 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 3 6 

8 
หน่วยงาน 

6 9 ดีมาก ดีมาก 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 14 14 9 ปานกลาง ดีมาก 
3. มัณฑนศลิป ์ 3 8 3 20 ดีเด่น ดีเด่น 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 6 9 9 10 ดีมาก ดีมาก 
5. หอศิลป์ 12 20 20 20 ด ี ดีเด่น 

รวม 34 57 52 68 ดีเด่น ดีเด่น 
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5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์   
เป้าประสงค์  1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
                2. บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
กลยุทธ์ 7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ์ 7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อ 
               สาธารณชน 
กลยุทธ์ 7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

12. ร้อยละของหน่วยงานท่ีบรรลเุป้าหมายการบริหารจัดการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80   

ร้อยละ 80 
 

90 80 80 

13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 42 
 

44.09 42 45.83 

14. จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

คน 7 33 10 46 

  
ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะวิชา/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ด้วย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า มีหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 16 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน คิด
เป็นร้อยละ 80   
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   ทั้งนี้ ในส่วนของคณะวิชาที่มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชาค่อนข้างต่ านั้น 
พบว่า มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
ซึ่งควรพิจารณาปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเปิดภาคการศึกษา  
 
 
 

คณะวิชา/หน่วยงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 80 80 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
80 

80 80.77 ด ี ดี 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 80 80.39 80.39 77.42 ปานกลาง ปานกลาง 
3. มัณฑนศลิป ์ 80 82.14 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 80 91.11 80 95.35 ดเีด่น ดเีด่น 
5. โบราณคด ี 80 80 80 71.43 ปานกลาง ปานกลาง 
6. อักษรศาสตร ์ 80 90.48 80 69.23 ปรับปรุง ปรับปรุง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 80 80.33 80 86.18 ดีมาก ดีมาก 
8. วิทยาการจัดการ 80 74.29 80 85.83 ดีมาก ดีมาก 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 80 92.11 80 95 ดเีด่น ดเีด่น 
10. วิทยาศาสตร์ 80 92 80 94.59 ดเีด่น ดเีด่น 
11. เภสัชศาสตร์ 80 84.86 80 80 ด ี ดี 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 80 94.21 80 92.31 ดเีด่น ดเีด่น 
13. สัตวศาสตร์ฯ 80 100 80 98.68 ดเีด่น ดเีด่น 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 90 91.30 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
15. บัณฑิตวิทยาลัย 80 100 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
16. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 80 70.37 80 83 ดีมาก ดีมาก 
17. ส านักหอสมุดกลาง 80 82.61 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
18. สถาบันวิจัยและพัฒนา 80 100 80 100 ดเีด่น ดเีด่น 
19. หอศิลป์ 85 82 80 85 ดมีาก ดีมาก 
20. ส านักงานอธิการบดี 80 82.76 80 81.48 ด ี ดี 
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 ในด้านการพัฒนาอาจารย์นั้น มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมี
อาจารย์ที่มวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 45.83 จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะวิชา/หน่วยงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 8.20 8.06 

ร้อยละ 
42 

8.10 8.06 ปานกลาง ปรับปรุง 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 37.14 35.21 35.21 39.73 ดีมาก ปานกลาง 
3. มัณฑนศลิป ์ 13.48 18.02 14 19.32 ดีมาก ปรับปรุง 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 14.81 17.24 20 25.81 ดีเด่น ปรับปรุง 
5. โบราณคด ี 45.00 44.44 45 45.21 ด ี ดมีาก 
6. อักษรศาสตร ์ 26.62 28.78 27 28.46 ดีมาก ปรับปรุง 
7. ศึกษาศาสตร ์ 60.00 63.64 60 62.50 ดีมาก ดีเด่น 
8. วิทยาการจัดการ 24.14 23.75 25 28.09 ดีมาก ปรับปรุง 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 24.00 33.33 25 34.04 ดีเด่น ปานกลาง 
10. วิทยาศาสตร์ 65.00 76.73 70 79.25 ดีเด่น ดีเด่น 
11. เภสัชศาสตร์ 70.00 71.50 70 74.88 ดีมาก ดีเด่น 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 66.83 68.57 50 69.57 ดีมาก ดีเด่น 
13. สัตวศาสตร์ฯ 40.00 34.88 33 34.88 ด ี ดี 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 2.27 2.27 2.33 4.55 ดมีาก ปรับปรุง 

รวม 42 44.09 34.62 45.83 ดีมาก ดีมาก 
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  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยการส่งเสริมการเขียนหนังสือ ต ารา และสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ท างานวิจัย เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัย/คณะวิชา สามารถพัฒนาและเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จ านวน 46 
คน  จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประกอบด้วยรายชื่อจ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิชา 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 2 2 

10  
คน 

2 4 ดีเด่น ดีเด่น 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 4 4 1 ปรับปรุง ปานกลาง 
3. มัณฑนศลิป ์ 2 2 2 2 ด ี ดี 
4. ดุริยางคศาสตร ์ ไม่ได้ก าหนด - 1 2 ดีมาก ดี 
5. โบราณคด ี 2 3 3 2 ปานกลาง ดี 
6. อักษรศาสตร ์ 1 4 1 4 ดีเด่น ดีเด่น 
7. ศึกษาศาสตร ์ 1 3 1 3 ดีเด่น ดีมาก 
8. วิทยาการจัดการ 8 0 2 7 ดีเด่น ดีเด่น 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ ไม่ได้ก าหนด 1 1 2 ดีมาก ดี 
10. วิทยาศาสตร์ 1 5 1 5 ดีเด่น ดีเด่น 
11. เภสัชศาสตร์ 1 2 1 3 ดีเด่น ดีมาก 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 5 1 3 ดีเด่น ดีมาก 
13. สัตวศาสตร์ฯ 1 2 2 5 ดีเด่น ดีเด่น 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 3 0 1 3 ดีเด่น ดีมาก 

รวม 24 33 23 46 ดีเด่น ดีเด่น 

คณะวิชา รายชื่อผู้ที่ได้รับต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 1. ผศ.ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 
2. ผศ.ปราการ  จันทรวิชิต 
3. ผศ.ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย 
4. ผศ.วันทนีย์  ศริิพัฒนานันทกูร 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์ 
3. มัณฑนศลิป ์ 1. ผศ.ปนท  ปลื้มชูศักดิ์ 

2. รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 1. ผศ.ดร.คมธรรม  ด ารงเจรญิ 

2. ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล 
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คณะวิชา รายชื่อผู้ที่ได้รับต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
5. โบราณคด ี 1. ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ 

2. รศ.ดร.เชษฐ์   ติงสัญชลี  
6. อักษรศาสตร ์ 1. ผศ.อัจฉรา  รักยุติธรรม  

2. ผศ.อารีย์ รุ่นพระแสง  
3. ผศ.สรรเสรญิ  สันติวงศ์ 
4. ผศ.ภัทธรา  โต๊ะบุรินทร์ 

7. ศึกษาศาสตร ์ 1. รศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจรญิ  
2. ผศ.ดร.วรกาญจน ์ สุขสดเขียว  
3. ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์    

8. วิทยาการจัดการ 1. ผศ.เฉลมิชัย  กิตติศักด์นาวิน  
2. ผศ.ภาวณิี  กาญจนาภา  
3. ผศ.ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล  
4. ผศ.วิโรจน์  เจษฏาลักษณ์  
5. ผศ.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ  
6. ผศ.ธีระวัฒน์  จันทึก  
7. ผศ.อมรินทร์  เทวตา    

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 
2. ผศ.ดร.ชัยชนะ  ตรีสุกติติมา 

10. วิทยาศาสตร์ 1. ผศ.ดร.จันทร์ด ีระแบบเลศิ   
2. รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์  
3. รศ.ดร.บญุศร ี จงเสรีจติต ์  
4. รศ.ดร.นลีวรรณ  พงศ์ศิลป์   
5. รศ.ปทุมพร  เมืองพระ    

11. เภสัชศาสตร์ 1. ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ ์
2. ภก.ผศ.วิวัฒน์  ถาวรวัฒนยงค ์
3. ภก.ผศ.ดร.พีรยศ  ภมรศลิปธรรม 

12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 1. ผศ.ดร.ชูเกียรติ สอดศร ี
2. ผศ.ดร.สุวิมล  วงศ์สกลุเภสัช 
3. ผศ.ดร.ศุภชัย  วาสนานนท์ 

13. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1. ผศ.พฤฒิยา  นิลประพฤกษ ์
2. ผศ.อนวัช  บุญญภักดี  
3. ผศ.อรอุมา  ทองหล่อ  
4. ผศ.สุรวัฒน ์ ชลอสันติสกลุ  
5. ผศ.จารณุี  เกสรพิกุล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ 1. มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ  
                   ด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                       
       2. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจของ 
                   มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 8.1 จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

ร้อยละ 80 
 

83 80 
 

81.40 

16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 3 3.70 3 6.47 

 
ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ในด้านการ
ให้บริการฐานข้อมูลระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
81.40  

 
 
 
 

คณะวิชา รายชื่อผู้ที่ได้รับต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์   นิ่มอนุสรณ์กลุ 

2. ผศ.นัชรพัทร์   น้อยสวัสดิ ์
3. ผศ.มัทนา   เจรญิวงศ ์

หน่วยงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 2557 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
หน่วยงาน 

ผลลัพธ์
หน่วยงาน 

เทียบกับ 
เป้าหน่วยงาน  

เทียบกับ 
เป้า มศก. 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 80 83 ร้อยละ 
80 

83 81.40 ปานกลาง ดีมาก 
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  ในด้านงบประมาณที่ใช้ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับใช้ด าเนินการต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จัดท าฐานข้อมูล ค่าเช่าวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ต 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ค่าจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์  ค่า
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  ค่าบ ารุงรักษาระบบงาน EIS-MIS  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมี
งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว ร้อยละ 6.47 ของงบประมาณทั้งหมด จ าแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 

คณะวิชา/หน่วยงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เป้าหมาย 

มศก. 
เป้าหมาย
คณะวิชา 

ผลลัพธ์
คณะวิชา 

เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 0.05 2.90 

ร้อยละ 
3 

2.90 3.24 ด ี ดี 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 0.71 2.77 3 3 ด ี ดี 
3. มัณฑนศลิป ์ 1.00 1.27 1 1.10 ด ี ปานกลาง 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 0.05 0.16 0.16 0.18 ด ี ปานกลาง 
5. โบราณคด ี 1 1.26 1 0.71 ปานกลาง ปานกลาง 
6. อักษรศาสตร ์ 1.25 3.18 3 4.48 ดีมาก ดีมาก 
7. ศึกษาศาสตร ์ 0.30 3.58 0.30 0.08 ปานกลาง ปานกลาง 
8. วิทยาการจัดการ 3.50 4.42 2 2.37 ด ี ปานกลาง 
9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 0.50 2.50 0.5 1.76 ดีมาก ปานกลาง 
10. วิทยาศาสตร์ 5.00 2.56 5 5.27 ด ี ดมีาก 
11. เภสัชศาสตร์ 0.50 0.97 0.5 0.93 ด ี ปานกลาง 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 1.00 1.04 0.05 0.19 ด ี ปานกลาง 
13. สัตวศาสตร์ฯ 1.00 0.07 0.5 1.41 ด ี ปานกลาง 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 5.00 2.35 2.35 2.35 ด ี ปานกลาง 
15. บัณฑิตวิทยาลัย 1.75 1.76 0.26 2.92 ดีมาก ปานกลาง 
16. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 80.00 89.55 89.55 90.12 ด ี ดเีด่น 
17. ส านักหอสมุดกลาง 2.31 3.55 3.55 26.32 ดเีด่น ดเีด่น 
18. หอศิลป์ 0.45 2.90 1 2 ดมีาก ปานกลาง 
19. ส านักงานอธิการบดี 0.50 0.23 0.50 1.07 ด ี ปานกลาง 

รวม 5.32 3.70 5.86 6.47 ดี ดีมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ : ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ 9.1 การเงินและงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2556 ปี 2557 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

17. ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 
 

อยู่ระหว่าง
จัดท าแผน 

80 100 

 
ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีงบประมาณประจ า ปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจ มีการวางแผนการใช้เงิน การจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี   การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ 
โดยกองคลัง งานคลัง กองงานวิทยาเขต และส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีหน้าที่จัดท ารายงาน
ทางการเงิน โดยจัดท ารายงานการเงินเสนอผู้บริหารรวมถึงสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน รายไตรมาส
และรายปี  เพ่ือให้ทราบถึงสถานะของเงินงบประมาณและเงินรายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งวิเคราะห์
รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานแสดงผลการด าเนินงาน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ 
เงินทุน และรายได้ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นอกจากนี้ มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส านักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบและ
สอบทานด้านต่าง ๆ เช่น  Financial  Audit, Compliance Audit, Performance Audit, Operational        
Audi  และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานภายนอก ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบ/กฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและระเบียบที่ถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ  
 
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป 
  ควรพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยด าเนินการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่มี
ศักยภาพในการหารายได้ และก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกเพ่ือขยายโอกาสในการหารายได้เพ่ิมจากทุนทาง
วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
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  ในส่วนของคณะวิชา/หน่วยงาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน  ส าหรับก าหนด     
ทิศทางการจัดหาและสร้างรายได้  การบริหารงบประมาณ การควบคุมและติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะวิชา/หน่วยงาน ได้ติดตามประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน รายละเอียดจ าแนกดังนี้ 

 หมายเหตุ  ไม่มีผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นแผนคนละฉบับ 
 

 

คณะวิชา/หน่วยงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ผลสัมฤทธิ์ใน 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์ เป้าหมาย ผลลัพธ ์
เทียบกับ 
เป้าคณะ 

เทียบกับ 
เป้า มศก. 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมฯ 80 85.71 80 85.71 ดมีาก 

- 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 80 60 80 98.95 ดเีด่น 
3. มัณฑนศลิป ์ 80 100 80 100 ดเีด่น 
4. ดุริยางคศาสตร ์ 80 86.96 80 84.62 ดีมาก 
5. โบราณคด ี 80 100 85 76.63 ปานกลาง 
6. อักษรศาสตร ์ 80 90.91 80 90.91 ดเีด่น 
7. ศึกษาศาสตร ์ 80 100 80 100 ดเีด่น 
8. วิทยาการจัดการ 80 อยู่ระหว่าง

ปรับปรุง
ตัวชี้วัด 

80 87.50 ดีมาก 

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 80 90.91 80 92.31 ดเีด่น 
10. วิทยาศาสตร์ 80 80 80 180 ดเีด่น 
11. เภสัชศาสตร์ 80 91.67 80 100 ดเีด่น 
12. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 80 80 80 88.89 ดีมาก 
13. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 100 80 100 ดีเด่น 
14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 100 100 100 ดเีด่น 
15. บัณฑิตวิทยาลัย 90 100 90 100 ดเีด่น 
16. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 80 ยังไม่มีแผน 80 87 ดีมาก 
17. ส านักหอสมุดกลาง 80 100 100 80 ปรับปรุง 
18. สถาบันวิจัยและพัฒนา 80 87.50 80 88.89 ดมีาก 
19. หอศิลป์ 80 62.30 80 70 ปานกลาง 
20. ส านักงานอธิการบดี 80 83.33 80 83.33 ดีมาก 



แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก 1
ความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน


























