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โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  

ฉบับเข้าที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2557  วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 10  กันยายน 2557 



 

 

คํานาํ 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คณะ
กรรมการฯ จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัว
บ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ และ ผลการประเมินตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
มหาวิทยาลัยศลิปากร   

ประจําปีการศึกษา 2556 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศกึษา 2556 

 
1. บทสรปุผูบ้ริหาร 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.  
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.49 โดยมีผลการประเมินปัจจัยกระบวนการ (process) อยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 4.72 รองลงมา  ปัจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) อยู่ในระดับ 
“ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.48 และ ปัจจัยนําเข้า (input) อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.52 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. รวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
คะแนนเฉลี่ย 4.53 โดยจําแนกรายองค์ประกอบของ สกอ. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินดังนี้ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ค่าคะแนน 
ผลการ
ประเมนิ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.84 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพฒันานักศึกษา 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ 4.78 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D  (ไม่นําผลมาคํานวณ) 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 4.53 ดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 
       (ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี) 

 

 
  ลงนาม................................................................................กรรมการ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย) 
 

 
ลงนาม................................................................................กรรมการ 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสรญิ  มลิินทสูต) 

 
 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 
                   (รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 

 
 

  ลงนาม................................................................................กรรมการ 
                         (เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.อรลักษณา  แพรัตกุล) 

 
 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์) 

 
 

  ลงนาม................................................................................กรรมการ 
                               (รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป่ิน  พรหมสุทธิรักษ์) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

3. บทนาํ 
 

 3.1 ช่ือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
            ประจําปีการศึกษา 2556  (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม  – วันพุธที่  6  สิงหาคม  2557 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  มีภารกิจหลัก  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ถือกําเนิดขึ้นจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์
ศิลป์  พีระศรี (Professor Corrado Feroci) เป็นผู้ก่อต้ังขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมแก่
ข้าราชการและเยาวชนไทยโดยมิได้เก็บค่าเล่าเรียน มีศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน  เป็นผู้อํานวยการ 
(อธิการบดี) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2486-2492 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2486    มีฐานะเทียบเท่ากรม 
ในพื้นที่ของวังกลาง และวังตะวันออกของวังท่าพระ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ติดต่อกับทายาทเจ้าของวังเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้วังท่าพระและขอใช้พ้ืนที่วังจากสายสกุลจิตรพงศ์
ในปี พ.ศ. 2507 นับต้ังแต่นั้นมาพื้นที่ของวังถนนหน้าพระลานทั้ง 3 วัง  จึงรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร  

มหาวิทยาลัยฯ เริ่มเปิดการเรียนการสอนที่วังท่าพระเป็นที่แรกในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 
(ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) เป็นคณะวิชาแรก ต่อมาจึงได้จัดต้ังคณะ
สถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2498   ส่วนคณะ
มัณฑนศิลป์ จัดต้ังขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ส่วนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นดําเนินการในปี พ.ศ. 
2515 โดยการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  

ปี พ.ศ. 2509  มหาวิทยาลัยฯ โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีในขณะนั้น มีนโยบายที่จะเปิด
คณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะ
ขยายพื้นที่ออกไปได้ จึงได้ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคตะวันตก โดยการจัดต้ัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  และได้มีการจัดต้ังคณะวิชา ดังนี้ คณะอักษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ ใน
ปี พ.ศ. 2513 คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515 ตามลําดับ หลังจากนั้นจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2529 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน   
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ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยเปิดการเรียนการสอนในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการ
จัดการ ในปี พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 
ตามลําดับ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2533  สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2534  
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2537 สํานักบริการวิชาการในปี พ.ศ.2538 และจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา   

ปัจจุบันนี้ วังท่าพระ มีคณะที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ พระราชวัง
สนามจันทร์ มีจํานวน 5 คณะวิชาได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกลุ่มอาคารศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นอาคารเรียน
และห้องปฎิบัติการของคณะวิชาที่ตั้งอยู่ที่วังท่าพระรวมอยู่ด้วย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวน 3 
คณะวิชา ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สําหรับสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มีคณะวิชาที่เปิดสอน คือ คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งจัดต้ังขึ้น
ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อทําให้การจัดการศึกษาทางศิลปะมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ และเป็นที่ต้ังของวิทยาลัย
นานาชาติ  

ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในปี 
พ.ศ. 2534 ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี  
ความเช่ียวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี พระราชปรารภว่าประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้ 
บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดย
ออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังให้ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่า
คณะวิชาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงปรับรูปแบบการดําเนินงานของศูนย์ฯ ให้ทดลอง
บริหารในรูปแบบใหม่ในรูปของคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ โดยไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2538 – 2542)  มีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูล 
สนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป และ
ในปีงบประมาณ 2543 ซึ่งศูนย์ฯได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง 5 ปี คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ ได้เสนอ
โครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 

มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย  โดยร่วมมือกับ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดต้ัง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะด้านดนตรีคลาสสิคสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา  ปัจจุบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้กับการก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
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2555 เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสําคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของ
รัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฎิบัติราชการประจําปี 
 ปรัชญา 

“ศิลป์และศาสตร์  สร้างสรรค์ชาติย่ังยืน” 
 
 ปณิธาน  

“สร้างสรรค์ศลิปะ  วิทยาการ  และภูมิปัญญาเพื่อสงัคม” 

 วิสัยทัศน์ 
 “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์” 
           (Silpakorn is a leading creative university) 

 พันธกิจ 
1)  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา 

ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2)  ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ   เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 
3)  นําองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
4)  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร   
       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวช้ีวัด  20 กลยุทธ์  โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําพาองค์กรสู่สากล โดยสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย
ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1 :  ด้านการจัดการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ใหผู้้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และศลิป์ทีส่ามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิด
สร้างสรรค ์
      ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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  2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

       กลยุทธ ์1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
       กลยุทธ ์1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของ
บัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปากร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนานักศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความคดิสร้างสรรค ์ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้ มีความคดิสร้างสรรค์ คณุธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์2.1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
       กลยุทธ ์2.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       กลยุทธ ์2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศกึษาที่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
       กลยุทธ ์2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า รองรับการทํางาน การประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู ้และความคิดสรา้งสรรค ์

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลยัมีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และกระตุน้ใหเ้กิดความคิด
สรา้งสรรค ์

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
 5. จํานวนแหลง่เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
  6. ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรูข้อง    
      หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51 

    กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 :  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค ์เพือ่ก้าวสู่การเปน็มหาวิทยาลยัที่ได้รับการยอมรับ 
            ระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าประสงค์  :  เปน็มหาวทิยาลัยวิจยัเชิงสรา้งสรรค ์
  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
  7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด 
  8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
  9. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

กลยุทธ ์4.1 การวิจัยและสรา้งสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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       กลยุทธ ์4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ 
       กลยุทธ ์4.3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 :  ด้านบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
  10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ 
บริการวิชาการทั้งหมด 

       กลยุทธ ์5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชาติและนานาชาติ  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4 :  ด้านทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การอนุรักษ์และสง่เสริมเอกลักษณศ์ิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้ 
   เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดบัชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ : เปน็ผูน้าํในการอนรุักษ์และประยุกต์ใชศ้ลิปะและวฒันธรรมเพือ่เพิ่มคณุค่าและมลูคา่
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
  11. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

       กลยุทธ ์6.1 พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการ
บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
       กลยุทธ ์6.2 การเป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจดัการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ 
   สร้างสรรค ์

เปา้ประสงค์ 1 : บุคลากรมีทกัษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  เปา้ประสงค์ 2 :  มีโครงสรา้งการบรหิารจดัการที่มีประสทิธิภาพและคล่องตัวรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
 
 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
  12. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
  13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
  14. จํานวนผู้ได้รับตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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       กลยุทธ ์7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
       กลยุทธ ์7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       กลยุทธ ์7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรบัในมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 
       กลยุทธ ์7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 :  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

      เปา้ประสงค์ที่ 1    มีระบบสารสนเทศที่มีคณุภาพและครอบคลมุในการบริหารจัดการทรพัยากรและ
การดาํเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                       

เป้าประสงค์ที ่2  มีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดาํเนนิการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
  15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด 

กลยุทธ ์8.1 จัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 7 :  ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์  :  ระบบการเงนิงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ   

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
 17. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน 

กลยุทธ ์9.1 การเงินและงบประมาณ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 8 :  ด้านการขยายโอกาสทางการศกึษาสู่ความเปน็นานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาต ิ
เปา้ประสงค์ :  มหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับดา้นศลิปวฒันธรรมและการออกแบบในระดับ

นานาชาต ิ

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์

  18. จํานวนหนว่ยงานภายนอกที่มีความร่วมมือในการอนุรกัษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ ์10.1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี 
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 แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้นภายใต้กรอบ

ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 - 2563 (ฉบับปรับแผน) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกในการเร่งรัด กํากับ
ติดตามการดําเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน โดยประกอบด้วยประเด็นนโยบาย ซึ่งกําหนดจาก 8 
ยุทธศาสตร์ 16 นโยบาย 30 กลยุทธ์ 42 มาตรการ และ 40 ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้ 
 1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และมาตรการที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์  
  2. แสดงแผนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกับค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสําเร็จของเป้าหมายของ
คณะวิชา/หน่วยงาน และระดับความสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนระยะเวลา
ดําเนินการ วงเงินงบประมาณที่ใช้ดําเนินการในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

 โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย คณะวิชา จํานวน 13  คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ  
1 แห่ง  บัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง  และหน่วยงานประเภทศูนย์ สถาบัน สํานัก 6 แห่ง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 คณะวิชา ศูนย์/สถาบัน/สํานัก และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

คณะวชิา 
ศูนย/์สถาบัน/สํานักและ 
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

1.   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3.   คณะโบราณคดี 
4.   คณะมัณฑนศิลป์ 
5.   คณะอักษรศาสตร์ 
6.   คณะศึกษาศาสตร์ 
7.   คณะวิทยาศาสตร์ 
8.   คณะเภสชัศาสตร์ 
9.   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10.  คณะดุริยางคศาสตร์* 
11   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร* 
12.  คณะวิทยาการจัดการ* 
13.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร* 
14.  วิทยาลัยนานาชาติ* 
 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3.  สํานักหอสมุดกลาง 
4.  หอศิลป์ 
5. บัณฑิตวิทยาลัย 
6.  สํานักงานอธิการบดี 

   6.1 กองกลาง 
   6.2 กองแผนงาน 
   6.3 กองบริการการศึกษา 
   6.4 กองกิจการนักศึกษา 
   6.5 กองงานวิทยาเขต 
   6.6 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา* 
   6.7 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี* 
   6.8 กองคลัง* 
   6.9 กองบริการอาคารสถานที่และ 
        ยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์*      
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ตารางที่ 1 คณะวิชา ศูนย์/สถาบัน/สํานัก และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

คณะวชิา 
ศูนย/์สถาบัน/สํานักและ 
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

   6.10 กองการเจ้าหน้าที่* 
   6.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
 6.12 กองนิติการ* 

7.  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย*  (จัดต้ังเป็นการ
ภายในขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย) 

* หมายถึง  หน่วยงานในกํากับท่ีได้รับการจัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลพืน้ฐานที่สําคัญ 
หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2556 มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 177 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 79 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 68 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 30 หลักสูตร และ ซึ่งมีจํานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จํานวน 177 
หลักสูตร ในจํานวนนี้เป็นหลักสูตรที่ดําเนินการตามกรอบ TQF แล้วได้รับการรับรองจาก สกอ. จํานวน 169 
หลักสูตร รอ สกอ. รับทราบในปี 2557 จํานวน 8 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบประเมิน
หลักสูตร  

 
 

ข้อมูลนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 26,642 คน จําแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน  

22,210 คน คิดเป็นร้อยละ 83.36 นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน  3,646 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68 
จําแนกเป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 1,434 คน หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก/
ข ที่มีนักศึกษาลงเรียนแผน ก 1,569 คน และนักศึกษาลงเรียนแผน ข 643 คน และนักศึกษาระดับปริญญา
เอกจํานวน 786 คน คิดเป็นร้อยละ 2.95 จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  

อาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมีจํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด  2,682 คน จําแนกตาม

ประเภทได้ดังนี้ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 1,112 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.46 มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้งหมด 83 คน จําแนกเป็นลาศึกษาต่อในประเทศ 44.5 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.61 และต่างประเทศ 38.5 คิดเป็นร้อยละ 46.39 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งหมด 1,570 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.54 
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 

 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 391 339 730 

ร้อยละ 14.58 12.64 27.22 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 648.5 569.5 1,218 

ร้อยละ 24.18 21.23 45.41 

ลูกจ้างประจํา 
คน - 203 203 

ร้อยละ - 7.57 7.57 

ลูกจ้างชั่วคราว 
คน 72.5 425.5 498 

ร้อยละ 2.70 15.87 18.57 

พนักงานราชการ 
คน - 33 33 

ร้อยละ - 1.23 1.23 

รวม 
คน 1,112 1,570 2,682 

ร้อยละ 41.46 58.54 100 
 

งบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแหล่งจาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณ

แผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณจากรายรับโครงการพิเศษ เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ.2556 จําแนกตามแผนงาน และ

แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 

ประเภท
งบประมาณ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินโครงการพิเศษ รวม 

จํานวน (บาท) 

ร้อ
ยล

ะ จํานวน 
(บาท) ร้อ
ยล

ะ 

จํานวน (บาท) 

ร้อ
ยล

ะ 

จํานวน (บาท) 
ร้อ

ยล
ะ 

จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1,124,600,500 94.41 531,390,080 95.48 806,252,446 93.33 2,462,246,026 94.28 

แผนงานวิจัย 30,543,000 2.56 17,166,320 3.08 47,410,354 5.49 95,119,674 3.64 

แผนงานบริการ
วิชาการ 

20,269,100 1.70 2,497,900 0.45 5,967,300 0.69 28,733,800 1.10 

แผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

15,833,100 1.33 5,499,900 0.99 4,204,300 0.49 25,537,300 0.98 

รวม 1,191,245,700 45.61 556,553,700 21.31 863,834,400 33.08 2,611,633,800 100 
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ตารางที่ 4  งบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -  พ.ศ. 2556 จําแนกสัดส่วน
ตามแหล่งที่มา งบประมาณแผ่นดิน : งบประมาณเงินรายได้ : งบประมาณจากแหล่งอื่น (เงิน
รายรับโครงการพิเศษ)  

ปีงบประมาณ 
แหล่งเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ร้อยละของยอดรวม) รวมเงินงบประมาณ 
เงินแผ่นดิน (บาท) เงินรายได้ (บาท) แหล่งอื่น (บาท) 

2553 921,515,100 
(43.70%) 

461,325,300 
(21.90%) 

727,816,200 
(34.50%) 

2,110,656,600 
(100.0%) 

2554 1,108,321,700 
(47.00%) 

487,104,400 
(20.70%) 

763,014,500 
(32.40%) 

2,358,440,600 
(100.0%) 

2555 1,071,600,800 
(43.80%) 

537,717,300 
(22.00%) 

839,544,500 
(34.30%) 

2,448,862,600 
(100.0%) 

2556 1,191,245,700 
(45.61%) 

556,553,700 
(21.31%) 

863,834,400 
(33.08%) 

2,611,633,800 
(100.0%) 

เปรียบเทียบ
งบประมาณระหว่าง
ปี 2555 กับ 2556  
(+ เพิ่ม / - ลด) 

119,644,900 
(+11.17%) 

18,836,400 
(+3.50%) 

24,289,900 
(+2.89%) 

162,771,200 
(+6.65%) 

 

อาคารสถานที่  
 มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการด้านการเรียนการสอน 3 แห่งคือ วังท่าพระกรุงเทพมหานคร 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสํานักงาน
อธิการบดีต้ังอยู่ที่เขตตลิ่งชัน และมีสถานที่ต้ังดังนี้ 

 วังท่าพระ  ต้ั งอยู่ เลขที่  31 ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวั ง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร   มีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยใช้เป็นพื้นที่ของคณะวิชา ได้แก่ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ 
และพื้นที่หน่วยงานด้านบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา และกองบริการ
การศึกษา หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป์ ศูนย์หนังสือวังท่าพระ สํานักบริการวิชาการ 
และสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 พระราชวังสนามจันทร์ ต้ังอยู่เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง            
จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ประมาณ 440 ไร่ เป็นที่เช่าจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นพื้นที่
ของคณะวิชา ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพื้นที่หน่วยงานด้านบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 
กองกิจการนักศึกษา กองบริการอาคารและสถานที่และงานพาหนะ กองบริการการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต้ังอยู่เลขที่ 1 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 821 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา   เป็นที่ราชพัสดุมอบให้มหาวิทยาลัยใช้จัด
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การศึกษา เป็นพื้นที่ของคณะวิชา ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานด้านบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ต้ังอยู่เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร โดยต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีพ้ืนที่ประมาณ 6 
ไร่ 80 ตารางวา  เป็นที่ราชพัสดุ มอบให้ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ใช้
เป็นพื้นที่ของคณะวิชา ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ และหน่วยงาน
ด้านบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี งานในสังกัดประกอบด้วย กองกลาง กองการ
เจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
4.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
  4.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2553 กําหนด โดยใช้เกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
  4.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควร
ปรับปรุงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดควรปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

5.  วิธีการประเมิน 
     5.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประชุมร่วมกันในวันจันทร์
ที่  4 สิงหาคม  2556  โดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ ได้แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์และมอบหมายความ
รับผิดชอบในการตรวจประเมินรายองค์ประกอบ แก่กรรมการประเมินฯ ดังนี้ 

 
ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบ กลุ่มการสมัภาษณ์ 

1. ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี สกอ. 1,7  / สมศ. 12 และ 13 ก ลุ่ ม ที่  1  น า ก ย ก สภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

2. รศ.ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย สกอ. 3,10  
3. ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต สกอ. 8 และ 9 / สมศ. 15 
4. ภก.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล สกอ. 4 / สมศ. 5 - 7 กลุ่มที่ 2 อธิการบดี รอง

อ ธิ ก า รบ ดี ฝ่ า ย ต่ า งๆ  / 
ผู้ช่วยอธิการบดี / ประธาน
ช ม ร ม ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
พนักงาน 

5. ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ สกอ. 5 และ 6 / สมศ. 8 -11 
6. รศ.จันทนี  เพชรานนท์ สกอ. 2 / สมศ. 1-4 และ 14 
7. รศ.ดร.มณีป่ิน  พรหมสุทธิรักษ์ 
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 5.2  การดําเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบเอกสารรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2556  ตรวจสอบ
เอกสารอ้างอิง และสัมภาษณ์ ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานชมรมข้าราชการและพนักงาน ประกอบการพิจารณา
ประเมินคุณภาพภายใน  
  
 5.3  การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวม 
38 ตัวบ่งชี้ พร้อมเสนอแนะจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา  เพื่อ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 5.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 
กับเอกสารอ้างอิง การสัมภาษณ์ การยืนยันข้อมูลจากหลายแหล่ง และตรวจเยี ่ยมสภาพจริง รวมถึง
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
 
6.   ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้รายงานผลการประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยวาจา ในวันพุธที่ 6 
สิงหาคม  2557 พบว่า  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 15 ตัวบ่งชี้ตาม
แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  โดยมีผล
การประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป.1 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    8 ข้อ (5)   8 ข้อ 5.00 5.00   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
ตามระบบ CHE 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร     

5+2 ข้อ (4)   3+2 ข้อ (3) 3.00 3.00 
คณะวิทยาการจัดการ
ต้องพัฒนาเรื่อง
หลักสูตรตั้งแต่ 4-8 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
≥41% 

508 45.68 3.81 3.81 

  1,112       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (รศ. , ศ.)    ≥11.57% 

129 11.60 1.93 1.93 

  1,112       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน    7 ข้อ (5)   7 ข้อ 5.00 5.00 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 7 ข้อ (5)   6 ข้อ 4.00 4.00 
  การประเมินอาหาร
และสุขภาพผลประเมิน 
3.43 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  5 ข้อ (3)   5 ข้อ 3.00 3.00 

 - คณะจิตรกรรมฯ 
(6/7) , วิศวฯ (6) , 
วิทยาการจัดการ (6/7)  
- การประเมินผล
จิตรกรรม/วิศวะ  ไม่
ผ่านเกณฑ์ 3.51 ทุก
รายวิชา  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5+1 ข้อ (5)   5+1 ข้อ  5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศึกษา  

5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 

  
 
 
 



 

- 17 - 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80% 

3,596 89.05 4.45 4.45 

  
4,803       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.51 
211,585   4.27 4.27 

  49,600       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 25% 

226.75 35.38 5.00 5.00   

754       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 50% 

22,875 29.71 2.97 2.97   

77       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
3.51 

4,359 3.92 3.27 3.27 

  1,112       
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 
ตามเกณฑ์ สกอ. 3.84 3.84   

ตามระบบ CHE 3.90 3.90   
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร     

7 ข้อ (5)   7 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6 ข้อ (5)   6 ข้อ 5.00 5.00 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
ตามระบบ CHE 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 7 ข้อ (5)   7 ข้อ 5.00 5.00 

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 6 ข้อ (5)   6 ข้อ 5.00 5.00 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 5 คะแนน 

60.90 4.35 4.35 4.35   

14       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 10% 

66.95 4.78 4.78 4.78   

14       
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ 

20% 769 69.09 5.00 5.00   

1,113       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

10% 87 7.82 3.91 3.91   

1,113       

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 
ตามเกณฑ์ สกอ. 4.78 4.78   
ตามระบบ CHE 4.67 4.67   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 

  
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 

  
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 8 ผลการนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 30% 

130 73.03 5.00 5.00 
  

178       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 
 

ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

ตามระบบ CHE 5.00 5.00 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ (5)   6 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมใน 

5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
ตามระบบ CHE 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 7 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 

  
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 

5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 

5 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 

6 ข้อ (5)   6 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน  
 

3.51     4.28 4.28 
  

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 
 
 

3.51     4.23 4.23 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 

ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

5.00 5.00 
  

ตามระบบ CHE 4.75 4.75 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ (5)   5 ข้อ 5.00 5.00 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

ตามระบบ CHE 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ (5)   8 ข้อ 4.00 4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

      4.57 4.57 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 
ตามเกณฑ์ สกอ. 4.00 4.00   
ตามระบบ CHE 4.00 4.00   
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 10 สถานศกึษา 3D  
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3D 5 - 5 5 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3D มี
ความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

3 - 3 5 5 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
ตามระบบ CHE 5.00 5.00   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 
ตามเกณฑ์ สกอ. 4.53 4.53   
ตามระบบ CHE 4.49 4.49   
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7. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษามุมมองด้านการบริหารจัดการและ
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 7.1  สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตาราง ป.2 ตาราง ป.3 ตาราง ป.4 และ ตารางป.5) 
  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตารางที่ ป.2) 
 ตารางที่  6   ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบ (ตามเกณฑ์ สกอ.+ สมศ. 38 ตัวบ่งชี้) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมนิ 

ปัจจัย
นําเข้า  

(I) 

กระบวน
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์  
(O) 

คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.25 4.00 4.16 3.90 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

  5.00   
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.35 5.00 4.56 4.67 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  5.00 5.00 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ 

  5.00 4.26 4.75 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

  5.00   5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

  4.00 4.57 4.00 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.52 4.72 4.48 4.49 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
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 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตารางที่ ป.3) 
 ตารางที่ 7  ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์ สกอ.+ สมศ. 38 ตัวบ่งชี้) 
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน ผลการประเมนิ 

ปัจจัย
นําเข้า  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์  
(O) 

คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต     4.34 4.34 ดี 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

        

  
     ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา   4.86 4.26 4.72 ดีมาก 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 3.52 4.56 4.65 4.35 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  5.00 4.56 4.74 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.52 4.72 4.48 4.49 
ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
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 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตารางที่ ป.4) 
 ตารางที่ 8  ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตามเกณฑ์ สกอ.+ สมศ. 38 ตัวบ่งชี้) 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์  
(O) 

คะแนน
รวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  4.67 4.53 4.59 
ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 4.00 4.67 3.70 4.61 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 4.35 5.00   4.68 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.87 5.00 4.24 4.09 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 3.52 4.72 4.48 4.49 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
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 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตารางที่ ป.5) 
 ตารางที่ 9  ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์ สกอ. + สมศ. 38 ตัวบ่งชี้)               
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์  
(O) 

คะแนน
รวม 

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

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา           
   (1) ด้านกายภาพ 4.00     4.00 ดี 
   (2) ด้านวิชาการ 2.87 3.67 3.27 3.34 พอใช้ 
   (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.83 4.26 4.69 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 3.25 4.50 3.93 4.43 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

        

  
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 4.34 4.59 ดีมาก 
   (2) ด้านการวิจัย 4.35 5.00 4.56 4.67 ดีมาก 
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

  5.00 5.00 
5.00 ดีมาก 

   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.35 5.00 4.62 4.75 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.52 4.72 4.48 4.49 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
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7.2  จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดทีค่วรพัฒนา และแนวทางแก้ไขของแต่ละองค์ประกอบ 
 ผลการประเมนิในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาํเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

      มีการนําขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
บูรณาการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เช่น แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาเซียนปี 58 แผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559) และ 
นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับ 8 (2555-
2559) 

 

      นอกจาก ได้ ข้ อมู ลที่ ก ว้ า งขวา งมา ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
แล้ว ควรให้ความสําคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมมาใช้
ประโยชน์เมื่อมีการปรับปรุงแผนในแต่ละช่วง รวมทั้ง
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีด้วย 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- 

 
- 

 

ข้อเสนอแนะ  
1.  การกําหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

        ควรวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดเน้นในวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ว่าการสร้างสรรค์จะครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง เช่น หลักสูตรสร้างสรรค์ จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ แล้วกําหนดตัวช้ีวัดให้ตอบ
ยุทธศาสตร์ และสะท้อนวิสัยทัศน์ รวมทั้งให้แนวทางแก่คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
ในแนวเดียวกัน 

2. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในบางด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเช่น ร้อยละ
ของงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ และร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มหาวิทยาลัย ควร
วิเคราะห์สาเหตุของการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และหาวิธีการเพื่อดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมายเช่น ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งศึกษา best practices จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา ทุกหลักสูตร และมีแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับยุคสมัยและความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนา
หลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นเชิงปฏิบัติการ 

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้มีอํานาจหน้าที่
เพื่อควบคุมกํากับการจัดการหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้การดําเนินการได้ตามระบบให้
ครบถ้วน 
 

 
2. มีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย และ

ประก าศ เ กี ย ร ติ คุ ณ  ทั้ ง ด้ า นค ว าม รู้
ความสามารถในวิชาชีพครบทุกศาสตร์ 
โ ดย เฉพาะคณะทางด้ านศิ ลปะและ
สถาปัตยกรรม  และมีรางวัลทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจํานวนมาก 

2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนในการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาก
ย่ิงขึ้น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รับรางวัลเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้มาก
ย่ิงขึ้น 
 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร

บัณฑิตศึกษาถึงร้อยละ 55.93 แต่มีจํานวน
นักศึกษาน้อยในระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 
16.64 เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ซึ่ ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มหาวิทยาลัยประเภท ค 1 

1. มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างระบบและกลไกเพื่อ
เพิ่มจํานวนบัณฑิตศึกษา โดยอาจจะ สร้าง
ความร่ วมมื อ ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย กับ
ภาค เอกชนกั บภาค อุตสาหกรรม  เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษานอกเวลา 

2. ตํ า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ต้ั ง แ ต่ ร อ ง
ศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยยังมีจํานวนน้อย ร้อยละ 
11.60 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตศึกษาและการ
วิจัย 
 

2. ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตหนังสือและ
ตําราเพื่อเป็นสื่อในการสอน และเพื่อใช้เป็น
ผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น (มี
ตําราที่ได้รับการรับรองคุณภาพจํานวน 26 
เล่ม  จําแนกเป็นตําราที่ ใช้ขอผลงานทาง
วิชาการจํานวน  23 เล่ม  และมี ตําราที่มี
คุณภาพสูง เข้าสู่ผลงานทางวิชาการในปี
การศึกษา 2556 เพียง3 เล่ม จากจํานวน
อาจารย์ 1,112 คน) 
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จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
3. การธํารงรักษา และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่

บุ คลากร  ในแผนบริ ห ารและพัฒนา
บุคลากรยังไม่ครอบคลุมสู่รายบุคคลอย่าง
ชัดเจน และยังมีความไม่สมดุลระหว่าง
บุคลากรรุ่นใหม่และรุ่นเก่า 
 

 

 

3. ควรมีแผนในการธํารงรักษาบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณสมบัติสูงในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
ทดแทนจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุมากขึ้น
ทุกปี นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มสวัสดิการที่ไม่
กระทบกับงบประมาณมากเกินไป  เช่น 
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกับพนักงานที่
มีอายุการทํางานมากแทนการขึ้นเงินเดือนที่มี
อัตราน้อยกว่าคนรุ่นใหม่ 

4. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น 
เช่น บริการด้านอาหาร สนามกีฬา ลาน
กิจกรรม ทั้ง 3 วิทยาเขตมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (3.15 
– 3.16)  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ทั นสมั ย  รวมถึ งการอนามั ยและการ
รักษาพยาบาล แหล่งสืบค้นข้อมูล การ
ประชาสัมพันธ์ ที่วิทยาเขตตลิ่งชันมีผลการ
ประเมินที่ต้องพัฒนา 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนาการบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา โดยอาจร่วมลงทุน
กับเอกชนในการพัฒนาให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น 
และอาจจัดสนามกีฬาในร่มให้สอดคล้องกับ
ข้อจํากัดของอาคารสถานที่ รวมทั้งมีการกํากับ
ดูแลให้สมดุลกันทั้ง 3 วิทยาเขต 
 

5. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนยังมีรายวิชาใน
บางคณะวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3.51  
 

5.  คณะวิชาควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้มีกระบวนการประเมินให้ครบถ้วนทุก
รายวิชา และนําผลไปพัฒนาให้ครบถ้วนทุก
ภาคการศึกษา โดยใช้กรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. การทําแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อหลักสูตรในอนาคต  และเพื่อ

การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
2. การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรปรญิญาเอกควรเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบั

นานาชาติ หรือในฐานข้อมูลที่มี  impact factor สูง และควรเน้นการผลิตบัณฑิตให้จบเร็วขึ้นตาม
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนานั กศึ กษา  โดยมี ก ร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
คณะกรรมการ 

2. แบบเสนอขออนุมัติโครงการกําหนดให้ระบุ
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการตามวงจร
คุณภาพ PDCA  โดยมีรายละเอียด วันเดือน
ปี กิจกรรมและผู้รับผิดชอบทุกโครงการ 

 
 
 
 

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรมี
ข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ/
กิจกรรม กับ   ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)   และวิทยาเขต และคณะหรือ
หน่วยงานที่จัดด้วย ซึ่งจะช่วยให้เห็นความ
ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน  TQF และ  ความครอบคลุม
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวิทยา
เขต ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยและ
คณะเป็นผู้จัด นอกจากจะเน้นที่ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF แล้ว ควร
จะต้องเน้นที่อัตลักษณ์และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ควบคู่กันไปด้วย 

3. การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนฯ 
ควรกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนฯ เป็นสําคัญ ไม่ควรกําหนดแต่เพียง
จํานวนโครงการ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรือระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม 
เท่านั้น 

4. การประเมินคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ 
ควรจําแนกเป็นวิทยาเขต เนื่องจากแต่ละ
วิทยาเขตมีการดําเนินงานที่แตกต่างกัน และ
ควรสุ่ ม ตัวอย่ างนักศึกษาผู้ ให้ข้ อมูล ให้
กระจายไปในทุกคณะตามจํานวนที่ เป็น
สัดส่วนกับจํานวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- 

 
- 

 

ข้อเสนอแนะ  - 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ งานศิลปกรรม
แห่งชาติ จัดเป็นเวที วิชาการซึ่งรวบรวม
ความรู้ที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. ควรจัดกิจกรรมจัดการความรู้ที่มาจากการ
วิจัยอย่ าง เป็นระบบมากขึ้ น   โดยอาจ
แบ่งกลุ่มศาสตร์เป็น cluster เพื่อประโยชน์
ในการสร้าง theme วิจัยและโครงการวิจัย
แบบบูรณาการในอนาคต 

2. มีวารสารหลายฉบับทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI/
สมศ. ได้แก่ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉ บั บภ าษ า ไ ท ย  ส า ข า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ (ช่ือเดิม Silpakorn 
University International Journal) และ
ว า ร ส า ร มห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ฉ บั บ
ภาษาอั งกฤษ  สาขา วิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี วารสารดํารงวิชาการ (คณะ
โ บ ร าณค ดี )  ว า ร ส า ร ห น้ า จั่ ว  ( คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์)  วารสารศิลปากร 
ศึกษาศาสตร์ วิจัย  (คณะศึกษาศาสตร์ )  
วารสารอักษรศาสตร์ ม .ศิลปากร (คณะ
อักษรศาสตร์) Viridian e-journal (บัณฑิต
วิทยาลัย) 

2.1 จัดให้มีระบบกํากับติดตามพัฒนาวารสารทุก
ฉบับ ทั้งเชิงคุณภาพ (ด้านวิชาการ) และเชิง
ปริมาณ (จํานวนพิมพ์) เพื่อนําเข้าระดับ
ฐานข้อมูลระดับที่สูงขึ้น/ระดับสากล 

2.2 ควรเร่งนําวารสารใหม่ เช่น วารสารของคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เข้า
ฐาน TCI เมื่อครบกําหนดเวลา ตามเกณฑ์ 

2.3 ควรพัฒนาให้วารสารทุกฉบับ มีความถี่ต่อปี
มากขึ้น (เช่น 3-4 ฉบับต่อปีจากเดิม 2 ฉบับ) 
และคว ร เ ผ ยแพร่ ใ น รู ป แบบว า รส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ (e journal) อย่างครบถ้วน 
เพื่อประโยชน์ด้านการสืบค้นและ citation 
 

3. มีการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจเป็นหน่วยประสานงาน 
 

3. ควรจัดกิจกรรมให้ผู้ มีประสบการณ์ขอ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เช่น อาจารย์จาก
ค ณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เภสัชศาสตร์  ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การขอ เพื่อจูงใจให้อาจารย์
ใหม่มีโอกาสสร้างและขอสิทธิบัตรในอนาคต 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
4. ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) มี

จํานวนมากกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 69.09) แต่
ส่วนใหญ่ (616 ช้ิน จาก 769 ช้ิน) เป็นงาน
สร้างสรรค์ 

4. สนับสนุนการทําวิจัย R2R และ/หรือการ
ทํางานวิจัยประเภท contract research 
ของคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาย
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ 

5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีผล
การดําเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน และอยู่ใน
ระดับดี (206,718.31 บาทต่อคน) 
 

5.1 ควรประชาสัมพันธ์งานวิจัยที่โดดเด่นและ
ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น แท่นพิมพ์ หมึก
พิมพ์อิงค์เจ็ต เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัย 

5.2 อาจกําหนดนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ เพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคม
ในระดับที่สูงขึ้น 

5.3 กระตุ้นให้หน่วยงานที่ยังได้คะแนนต่ํากว่า 
3.51 (จํานวน 3 หน่วยงาน) ขอทุนวิจัยมาก
ขึ้น  โดยอาจขอทุนวิจัยร่วมกับคณะที่มี
งานวิจัยเข้มแข็งและธรรมชาติของศาสตร์
คล้ายกัน 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของบางคณะ ยัง
อยู่ในรูป proceeding ระดับชาติ/นานาชาติ
เป็นส่วนใหญ่ 

1. ควรยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้อยู่ใน
รูป research article ในวารสารมากขึ้น 
โดยอาจกระตุ้นให้ ตีพิมพ์ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น 

2. ผลงานวิชาการที ่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
(สมศ. 7) ยังมีจํานวนต่ํากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 
7.82) มีจํานวน 6 คณะที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 
3.51 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการใน
รูป review article เช่น กําหนดให้ภาระงาน 
รวมทั้ ง ให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการ ต้ังแต่การจัดทําต้นฉบับหนังสือ/
ตํารา จนถึงการจัดพิมพ์ให้เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณของคณะกับสถาบันวิจัยและพัฒนา บางส่วน เช่น งบประมาณงานวิจัย ยังไม่ตรงกัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงควรประสานงานและตรวจสอบเลขให้ตรงกัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
คุณภาพระดับคณะ 

2. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ควรให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรอง 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการนํา
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาบูรณาการในการพัฒนาการสอน
และการวิ จั ยที่ ห ล ากหลายตามความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้ส่วนงานอื่นที่
ไม่ใช่คณะจัดทํารายงานประเมินตนเองใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น สํานักบริการวิชาการ  ควรจัดทํา
การเขียนรายงานประเมินตนเองด้านการ
บริการวิชาการให้สะท้อนถึงภาพรวมการ
ดําเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
และจุดเด่นต่าง ๆ ของคณะ  โดยเน้นถึง
ภาพลักษณ์ที่มีความเข้มแข็งและประสบ
ความสําเร็จในด้านการยอมรับและรายได้
แบบพ่ึงพาตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็น
มหา วิทยาลัยที่ ไ ด้ รับความเชื่ อถื อ ด้าน
วิ ช า ก า ร ใ น ร ะดั บป ร ะ เ ทศและ ร ะดั บ
ต่างประเทศ 

2. โครงการบริการวิชาการที่มีการส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในคณะมีจํานวนมากและมีความโดด
เด่นเฉพาะตัว  

 

2.1 สํานักบริการวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานของการบริการวิชาการของ
คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนให้เกิด
โครงการสหวิทยาการ  อย่ างน้อยหนึ่ ง
โครงการตามความต้องการของชุมชนหรือ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เ พื่ อ ร วม เ อ าศั ก ยภาพจากคณะมา ใ ช้
ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม ในเชิงสังคม 
และเชิงธุรกิจได้ 

2.2 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชุมชนต้นแบบหรือเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่
ชุมชนฯ เดิมให้เพิ่มขึ้น ตามความต้องการ
ของชุมชนฯ และเพิ่มจํานวนบุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

       การสํารวจความต้องการของชุมชนฯ บางคณะ
ยังไม่ครอบคลุมทําให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ร่วมจากชุมชนฯ เพิ่มขึ้น  และสร้างชุมชนฯ ต้นแบบ
ได้ 

       มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจความต้องการชุมชนฯ 
ในภาพรวมเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายในด้านการ
บริการวิชาการในยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จัดทําให้บรรลุเป้าประสงค์การเป็น
แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนฯ และสังคม 
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ข้อเสนอแนะ  
ควรนําข้อแนะนําผลการประเมิน ในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ

ฐานข้อมูลผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบถึงการกลับมาใช้การบริการซ้ํา และเกิดกลุ่มผู้รับบริการใหม่  
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกทางด้านการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้
บุคลากรนํากิจกรรมสู่การปฏิบัติ รวมทั้ งมี
ผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ และมี
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างชัดเจน เช่น 
หอศิลป์ วารสารศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

1. มหาวิทยา ลัยควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ สําหรับการอ้างอิง
เผยแพร่ให้เป็นมรดกของชาติต่อไป 
 
 
 
 

 
2. ทุกคณะในมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่นําการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนเป็นจํานวนมาก แต่ส่วน
ใหญ่คณะเป็นผู้ดําเนินการ 

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญของบทบาท
และหน้ าที่ ข อ งนั ก ศึกษา ในฐานะผู้ จั ด /ผู้
ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม มากกว่าที่จะ
ให้นักศึกษาเพียงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
       บางพื้นที่ในมหาวิทยาลัยยังขาดการกํากับดูแล 
บํารุงรักษา อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมรวมทั้ง
ความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ 

      มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนพัฒนา สภาพกายภาพ
และภูมิทัศน์  เพื่อให้เกิดการสร้างสุนทรียภาพและ
คุณลักษณะพิเศษของทุกพื้นที่ให้สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกํากับดูแลความสะอาดของอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 37 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

    คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันสู่
ส ถ า บันการ เ รี ยนรู้  และมี ก า รนํ า เ สนอ  best 
practices อย่างหลากหลาย 
 

       ควรมีการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละคณะ  ให้ก ว้างขวางทั้ งแก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปเพื่อ
เป็นแหล่งความรู้ 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
      ประเภทของโครงการที่จัดทําในการพัฒนา
สถา บันสู่ ส ถ าบั นการ เ รี ยนรู้  ควรสั ม พัน ธ์ กับ
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 

      ควรกําหนดประเด็นการจัดการความรู้  ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “การเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์” และควร
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และควรมุ่งทําโครงการให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น เช่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์คือมีหลักสูตรบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
วิจัยและการสร้างสรรค์ 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. การนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการบริหาร 
     ควรเสนอรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าผู้บริหารได้นําผลจากการประเมินจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในด้านใดบ้าง อย่างไร 
 
2. ระบบสารสนเทศ 

1.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทําการประเมิน ควรมีจํานวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 

1.2 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้และใช้งานได้อย่าง
รวดเร็วคล่องตัว 
 

3. ระบบบริหารความเสี่ยง 
3.1 การนําข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาปรับแผนบรหิารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 นั้น บางเรื่องควรยกมาเป็นกิจกรรมหลักแทนที่จะเป็นโครงการย่อย เช่น การเพิ่มช่อง
ทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

3.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice เพื่อนําไปป้องกันความเสี่ยงและพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงให้เข้มแข็งขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- - 

 

ข้อเสนอแนะ  
ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยดําเนินการวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการต่างๆ ที่มี

ศักยภาพในการหารายได้ และกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อขยายโอกาสในการหารายได้เพิ่มจากทุนทาง
วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
    มีกลยุทธ์ทีไ่ม่บรรลุตามเป้าหมาย ครบทกุตัวบ่งชี้ 

 
     ควรทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ และกําหนด
แนวทางในการปรับแก้ปัญหากลยุทธ์ที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
ข้อเสนอแนะ  

ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมลูสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
องค์ประกอบที่ 10 สถานศกึษา 3 D 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  
 มหาวิทยาลัยควรกํากับ ติดตามให้ทุกคณะ/หน่วยงานจัดทําระบบและกลไก และดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม  และควรจัดให้มี “สายด่วนแจ้งเหตุ” ให้นักศึกษาทุกคนสามารถแจ้งเหตุการณ์
ที่มีผู้ฝ่าฝืนนโยบายในแต่ละวิทยาเขต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีพยานหลักฐาน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้
ดําเนินการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  โดยปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเหตุเป็นความลับ และจัดหาสิ่งจูงใจ
ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นรางวัล หรือการยกย่องชมเชย มอบให้แก่ผู้แจ้งเหตุ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดบัมหาวทิยาลัย   
1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยดําเนินการวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการต่างๆ ที่มี

ศักยภาพในการหารายได้ และกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อขยายโอกาสในการหารายได้เพิ่มจากทุนทาง
วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้ทราบ
กิจกรรม หรือความเคลื่อนไหว และผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นประจํา อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของบุคลากรส่วนใหญ่ 

3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงการบูรณาการข้ามศาสตร์
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อตอบสนองการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยควร
กําหนดให้คณะหรือสโมสรนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า มีสิ่งใดแปลกใหม่ไปจากโครงการเดิมๆ และเมื่อดําเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ควรรายงานผลเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งแปลกใหม่ดังกล่าวนั้นส่งผลอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการหรือเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง และควรมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแปลกใหม่นั้นหรือไม่ อย่างไร  เมื่อใกล้สิ้นปี
การศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดเวทีให้แต่ละกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงาน และมีการลงประชามติ
เลือก “สุดยอดสิ่งแปลกใหม่” ประจําปี เพื่อยกย่องเชิดชูต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยควรออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวิทยาเขตอื่น กับ
นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทุกปีการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของศิลปากร 

6. ในอนาคตที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในด้านระบบ
สารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร (คนและเงิน) รวมถึงวางระบบการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
ทรัพย์สิน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. ควรนําข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน ในปีที่ผ่านมาไปดําเนินการให้ครบถ้วน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าย่ิงขึ้น  

2. การเขียนรายงานการประเมิน ควรเขียนให้ตอบเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน เช่น มีการนํา
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ควรยกตัวอย่างให้เห็นว่า 
นําข้อเสนอแนะใดไปปรับปรุงบ้าง  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และ สมศ. 38 ตัวบ่งชี้ พบว่า มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มี
คะแนนเฉลี่ย 4.74, 4.72 ตามลําดับ  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.35, 4.34 ตามลําดับ 

 ส่วนผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ พบว่า มี 3 มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” คือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนน
เฉลี่ย 4.68, 4.61 และ 4.59 ตามลําดับ และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับ “ดี”  คะแนน
เฉลี่ย 4.09 
 
 
7.3 จุดเด่นใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการ
ทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

1. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2. อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้รับการยกย่องชมเชย และประกาศเกียรติคุณ ทั้งด้านความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ โดยเฉพาะคณะทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม  และมีรางวัลทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจํานวนมาก 

3. มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปพัฒนาเป็นงานวิจัย ที่เกิด
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์   
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7.4 ความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาในหัวข้อแนวทางนําผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนา (โดยพิจารณาจากบทที่ 3 ของรายงานการประเมินตนเอง คือ ส่วนสรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนาในหัวข้อ แนวทางนําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบว่าแนวทาง
ดังกล่าวนั้น ตรงกับความเห็นของผู้ประเมินหากผู้ประเมินไม่พบหัวข้อดังกล่าว ให้ผู้ประเมินขอจากคณะวิชา) 
 

- เห็นด้วยกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 10 ประเด็น โดยคณะกรรมการประเมินฯ มี
ข้อเสนอแนะให้มีจุดเน้นในประเด็นต่อไปนี้ 

1. นอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้คณะวิชา จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนบัสนุนเป็นรายบุคคล 
ให้พร้อมและเพียงพอที่จะบริหารหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ และควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะทางด้านศิลปะ ซึ่งมีแนวโนม้เกษียณอายุจํานวนมาก ได้เป็น
อาจารย์ประจํา 

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการดําเนินการต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเชื่อมโยง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3. ส่งเสริมให้มงีานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดบันานาชาติให้มากขึ้น และควรมีระบบการ
ส่งเสริมการอ้างอิงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (citation) รวมถึงการได้สิทธิบัตรมากขึ้น  

4. ควรมีแผนการจัดทํา City Campus การวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ของทั้ง 4 แห่ง ให้
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 

5. ควรมีแผนและแนวทางการจัดการที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
โดยต้องสร้างความเข้าใจกับประชาคมได้รับรู้อย่างครบถ้วน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 531/2557 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 
 2. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2556 
 3. รายนามผูใ้ห้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 4. การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประจําปีการศกึษา 2556 ระหว่างวันจนัทร์ที่ 4 – วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 

**************************************************** 
วันจันทรท์ี่ 4 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ห้องประชุม 414 

สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 
09.30 - 11.00 น. พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและซักถาม 

- อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนําบุคลากร 
(รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/รองคณบดี/ผู้อํานวยการ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย) 
- สรุปผลการประเมินตนเองโดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินฯกําหนดการและการสัมภาษณ์คณะผู้บรหิาร 

ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ ์
(มี VDO- Conference 
-สนามจันทร์ห้องอธ 1302 
- เพชรบุรีห้องบ.1313) 
 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร  
 กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ 

             - นายกสภามหาวิทยาลัย 
             - กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2 ท่าน) 
(ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี / รศ.ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย/ ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต) 

ห้องประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

 กลุ่มที่ 2 : คณะกรรมการฯสัมภาษณ์ 
             - อธิการบดี 
             - รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ / ผู้ช่วยอธิการบดี 
            - ประธานสภาคณาจารย์ 
            - ประธานชมรมข้าราชการและพนักงาน 
(ภก.รศ.ดร.อรลักษณา  แพรัตกุล/ ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์/ รศ.จันทนี   
เพชรานนท์/ รศ.ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์) 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 401 
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแบ่งกลุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน(สกอ. 

+ สมศ.)  
 

 คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

- ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี (สกอ. = องค์ประกอบที่ 1 (1.1) , องค์ประกอบที่7 
(7.1-7.4) สมศ.12-13 

- รศ.ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย องคป์ระกอบที่ 3 (3.1 – 3.2),องค์ประกอบ
ท่ี 10 (10.1-10.3)   

- ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต องค์ประกอบที่8 (8.1) , องค์ประกอบที่ 9 
(9.1) , สมศ. 15 ) 

- ภก.รศ.ดร.อรลักษณา  แพรัตกุล องค์ประกอบที่ 4 (4.1 - 4.3),  
สมศ. 5-7 

- ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ องค์ประกอบที่ 5 (5.1 – 5.2), 
องค์ประกอบที่ 6 (6.1), สมศ. 8-11 

- รศ.จันทนี  เพชรานนท์ และ รศ.ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์  
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 (2.1-2.8), สมศ. 1-4 และ 14 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

16.00 - 16.30 น.  
 

คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการประเมินฯประจําวัน ห้องประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 
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วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแบ่งกลุ่มตรวจเอกสารและ

หลักฐาน(สกอ. + สมศ.) 
 

 กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริงของการ
ดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
(สกอ. = องค์ประกอบที่ 1 (1.1) , องค์ประกอบที่ 3 (3.1 – 3.2), 
องค์ประกอบที่ 6 (6.1), องค์ประกอบที่7(7.1-7.4) , องค์ประกอบที่8(8.1), 
องค์ประกอบที่9(9.1) , องค์ประกอบที่ 10 (10.1-10.3)  / สมศ. = ตัวบ่งชี้ท่ี 
10-15 ) 

ห้องประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

 กลุ่มที่ 2 : คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริง 
ของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
(สกอ. = องค์ประกอบที่ 2 (2.1-2.8), องค์ประกอบที่ 4 (4.1 - 4.3), 
องค์ประกอบที่ 5 (5.1 – 5.2) / สมศ. = ตัวบ่งชี้ท่ี 1- 7 ) 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 401 
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแบ่งกลุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน

(สกอ. + สมศ.)  (ต่อ) 
 

16.00 - 16.30 น.  
 

คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการประเมินฯประจําวัน ห้องประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

 
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และสรุปคะแนนในแบบ ป1.- ป4. พร้อม
ท้ังเตรียมแถลงผลการประเมินด้วยวาจา 

ห้องประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 401 
13.30 - 15.00 น. - คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแถลงผลการประเมินด้วยวาจา 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับฟังผลการประเมินและซักถาม 
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน 
 

ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 
(มี VDO- Conference 
-สนามจันทร์ห้องอธ 1302 
- เพชรบุรีห้องบ.1313) 

 



  ภาคผนวก -  รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์         
   

รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท์ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี 

2 ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3 ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4 ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
และกิจการพิเศษ 

5 ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

6 รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

7 อาจารย์ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

8 รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

9 อาจารย์ ดร. นนท์  คุณค้ําชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

10 ผศ.ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

11 ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

12 อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ 
กิจการพิเศษ 

13 ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
สนามจันทร ์

ชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.  นางทิพนิภา เหรียญทอง  ประธานชมรมข้าราชการและพนักงาน 
2.  นายกฤษดา ไพรวรรณ์  คณะกรรมการและสมาชิกชมรม (ประเภทผู้แทนหน่วยงาน) 
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สัมภาษณผ์ู้บรหิาร 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยนําไปสู่การปฏิบัติเป็นอย่างไร 

การพัฒนาในด้านกายภาพพอมองเห็นได้ชัด แต่ในการพัฒนาทางด้านคุณภาพยังไม่ชัดเจน และยังไม่
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตรและงานวิจัยที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ยังมีน้อยงานวิจัยของกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีน้อย 

2. ความท้าทายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
ปัญหาของสังคมในอนาคต มี 4 ประเด็น ได้แก่ 

 2.1 การสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ยังไม่ชัดเจน ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีต้นทุนทางสังคมค่อนข้างสูงมา
ต้ังแต่ด้ังเดิม มีคณะวิชาที่มีความแข็งแกร่งทางศิลปะมาก แต่ยังไม่สามารถดึงจุดเหล่านั้นออกมาให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

 2.2 การผลักดันมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ world ranking ยังไม่มีทิศทางในการดําเนินการที่ชัดเจน เช่น 
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของranking ให้ชัดเจนเช่น QS World University Rankings หรือ Times 
Higher Education World University Rankingsในระดับเอเชีย หรือนานาชาติ 

 2.3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังไม่เห็นว่าได้ดําเนินการในส่วนนี้อย่างไรบ้าง 

 2.4 ทิศทางของสังคมในอนาคต ประชากรวัยเด็กจะลดลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรในวัยเรียน
ลดลง จึงเป็นเหตุให้มีคนเข้ามาสมัครเรียนน้อยลง อาจแก้ปัญหาได้ด้วยการยุบสาขาวิชาที่มีซ้ํากับที่สถาบันอื่น
สอน คัดสรรเฉพาะศาสตร์และสาขาที่เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบูรณาการที่สถาบันแห่งนี้
เพียงแห่งเดียวสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

3. สภาฯ มีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

 3.1 รับอาจารย์ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น  

 3.2 สนับสนุนให้ทุนในการศึกษาต่อ และการทําตําแหน่งทางวิชาการ  

4. การประเมินผู้บริหาร (คณบดี) ที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยให้ประเมิน 2 ปีต่อครั้ง ควรดําเนินการปรับ
แผนแก้ไขให้มีการประเมินเป็นปีเว้นปี โดยจัดทําปฏิทินวางแผนล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ทําให้
ผู้บริหารบางท่านไม่ได้รับการประเมิน 

5. ควรพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีความผูกพันกับสถาบันมากยิ่งขึ้น โดยการ
ปรับปรุงด้านกายภาพ ได้แก่ สโมสรนักศึกษา โรงอาหาร ห้องสมุด ให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษา 
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6. ควรมีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นมรดกทางปัญญา โดยนําออกมาใช้ประโยชน์หรือนํามาแสดงต่อ
สาธารณชน 

7. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ควรร่วมมือกันทําในทุกศาสตร์ หลากหลายสาขาวิชามาร่วมกันทํา ก็จะได้
โครงการใหญ่ที่แสดงศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. จากการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยนําไปสู่การปฏิบัติ เห็นภาพของการพัฒนาอย่างชัดเจนหรือไม่ 
อย่างไร 

 ในการกําหนดนโยบายแล้วนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นเพิ่งเริ่มดําเนินการในระยะเวลาอันสั้น ทํา
ให้ยังเห็นภาพไม่ชัดเจน นโยบายต่างๆ ยังไม่เห็นเป็นแนวทางชัดเจน แต่ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการ
ดําเนินการอยู่ 

2. มีความพึงพอใจกับผลการดําเนินการที่นําไปปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร 

 พึงพอใจระดับหนึ่ง บางอย่างไม่สามารถดําเนินการได้ทันท่วงที ต้องใช้ระยะเวลา แต่การบริหาร
จัดการยังไม่กระชับ ควรใช้บุคลากรที่มาจากคณะวิทยาการจัดการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

3. การสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ซี่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสะท้อนได้
จากสิ่งใด 

 ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกสาขาวิชา ควรมีการบูรณาการระหว่างระหว่างศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เช่น 
หลักสูตรและการวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ยังมีอยู่บ้าง แต่ควรมีมากกว่านี้ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน 

4. ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ ที่นําไปสู่การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

 4.1 ต้ังทีมวิจัยฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเกิดเหตุการณ์กะทันหัน จะได้ดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 

 4.2 การรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ควรมีแต่แผน ก เท่านั้น  

 4.3 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องรู้อย่างน้อย 3 ภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 4.4 อาจารย์ควรมีหัวข้อวิจัยปีละ 1 เรื่อง เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยไปสังเคราะห์เป็น data base ให้
นักศึกษาเลือกทําวิจัย 
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 4.5 หลักสูตรภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่
ดําเนินการอยู่ภายใต้ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ จึงค่อนข้างดําเนินการลําบากในการบริหารจัดการหลักสูตร 
จึงควรจัดต้ังเป็นสถาบันขึ้นมา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในหลายสาขาวิชา เพราะสถาบัน
จะมีความสามารถในการบริหารจัดการได้เทียบเท่าคณะวิชา 

 4.6 ควรให้มีการจัดต้ังลูกเสือในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนา ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตอาสา มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยพัฒนา 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง นําไปสู่การพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ ซึ่ง
เป็นเครือข่ายในระดับสากลท่ีมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม 162 ประเทศทั่วโลก 

อธิการบดีและรองอธิการบด ี

1. ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยศิลปากรคืออะไร การบริหารงาน (การนํา) ในสภาวะปัจจุบันทําอย่างไร 
1.1 ความสําเร็จของของมหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดจากช่ือเสียงที่มีมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันได้มี

การผลักดันให้คณะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ คณะที่เกิดใหม่ หรือมีผู้บริหารใหม่ ๆ 
พยายามจะเดินตามคณะที่มีมาก่อน (ด้ังเดิม) ซึ่งความสําเร็จต่าง ๆ เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับที่กระจายไปตาม
ทุกคณะวิชา 

1.2 สิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามฝึกฝน ทําให้บัณฑิตมีคุณภาพ 
1.3 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันมีหลายโครงการที่เป็นการ

เตรยีมพร้อมเข้าสู่อาเซียน อาทิ อบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดอบรมด้าน Cultural Tourism เชิญตัวแทน
จากอาเซียน มาทํา workshop ในด้านการท่องเที่ยว (เน้นศิลปะและวัฒนธรรม) 

1.4 มหาวิทยาลัยมีนโยบายบูรณาการด้านศิลปะในคณะต่าง ๆ วางแผนการเป็นแหล่งผลิต 
Equipment ทางด้านศิลปะโดยเฉพาะในเอเชีย มีการประดิษฐ์สี แท่นพิมพ์ (คุณภาพสูง/ราคาถูก) โอกาสคือ
ทําให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ และอาจเป็นประเทศแรกที่ผลิตแท่นพิมพ์จําหน่ายใน
อาเซียน และนําไปสู่การผลิตอุปกรณ์ให้ไทยเป็น Centre of Art Supply 

1.5 มีการทํา Art mobile รถเคลื่อนที่ว่ิงไปสอนศิลปะให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจขยาย
ไปถึงประชาคมอาเซียน 

1.6 มีการผลิตเตาเผาเซรามิค โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา และเครือขา่ยทั้งในและนอกประเทศ  
1.7 เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เริ่มจาก สีหลักสูตรของคณะวิชา อาทิ คณะวิทยาการจัดการมี

หลักสูตรใหม่ ๆ ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (เน้นนักศึกษาให้เป็นเกษตรการสมัยใหม่ที่มีการบริหารจัดการที่ดีทัน
ต่อโลก) หลักสูตรจดหมายเหตุและสารสนเทศ ซึ่งการบูรณาการข้ามศาสตร์นี้นับเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
2. จํานวนบัณฑิตศึกษามีน้อยมาก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอยา่งไร 

- มีการเร่งการเพิ่มนักศึกษาปริญญาโท และมีแผนเพิ่มขยายพื้นที่ทางการศึกษา City Campus ซึ่งใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ หาพื้นที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กลาง วางหลักสูตรที่เอื้อต่อคนทํางานประจํา ให้สามารถ
มาลงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลาหลังเลิกงานได้ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ไม่ให้มีผู้เรียนค้างท่อ 
โดยให้เจ้าของหลักสูตรเข้าไปดูแล 
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4. ด้านงานวิจัย บางคณะมีความเข้มแข็ง ทัง้ทุน และผลผลิต แต่บางคณะก็ยังไม่เข้มแขง็ ดังนั้นจะมีวิธีการ
บริหารจัดการอย่างไรในเรื่องนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัยฯ มีการต้ังกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ (หัก 5% ของคณะเข้ามหาวิทยาลัย) เพื่อบริหาร
จัดการในเรื่องของงานวิจัย(ส่วนหนึ่งเป็นเงินสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่) 

4.2 มีการกําหนด KPI ระดับคณบดี ให้สอดคลอ้งกับแผนของมหาวิทยาลัย 
4.3 ปัญหาในด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ คือ ส่วนหนึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ ไม่ใช่งานวิจัย ส่งผลให้ 

ผลผลิต/คน จึงค่อนข้างน้อย  ในสายมนุษยศาสตร์และสังคมขาดวารสารที่ช่วยเผยแพร่ผลงาน ปัญหาอีกส่วน
คือแนวโน้มในปัจจุบันนิยมทํา Proceeding เป็นส่วนใหญ่ ทําให้มีผลต่อ paper ดี ๆ และวารสารอย่างเช่น 
วารสารดํารงวิชาการ หลุด TCI 

4.3 ในปัจจุบัน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีวารสารเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว 
 
5. การจัดลําดับ Ranking ระดับนานาชาติ ดําเนินการอย่างไร 

5.1 ปัจจุบันได้มีการรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และกําลังรอดําเนินการไป QS 
Ranking ในช่วงปลายปี 
 
6. ในเชิงกายภาพ หลายวิทยาเขตยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ มีการกระจาย
งบประมาณเพื่อพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ อย่างไร  

6.1 มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีวิทยาเขต การพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ทั้งท่าพระ สนามจันทร์ และเพชรบุรี ไม่
เกี่ยวกับว่าผู้บริหารมาจากที่ใด แต่งบประมาณที่ได้จะมีลักษณะเป็นรอบ ๆ เวียนกันไปเป็นวงรอบ แต่ที่ผ่านมา
ทั้ง 3 ที่ ไม่ค่อยจะได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปัจจุบันสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัยอยู่ในสภาวะเก่าหรือ
ทรุดโทรม ต้องเริ่มดําเนินการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด 

6.2 แต่ปัจจุบันพื้นที่ของพระราชวังสนามจันทร์มีการละเลยมานาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง
งบประมาณ แต่ได้พยายามซ่อมแซม อาทิ หอพัก สนามกีฬากลางแจ้ง และในปีหน้าจะเริ่มดําเนินการเรื่อง
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบรถราง ถนนสําหรับคนเดิน และทางจักรยาน 

6.3 พ้ืนที่วังท่าพระ ต้องปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาสัมผัส
บรรยากาศ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ 
 
7. พ้ืนที่พระราชวังสนามจันทร์มีความเสี่ยงในเรื่องการเช่าที่ หรือไม?่ 

- พ้ืนที่สนามจันทร์ปัจจุบันเช่าที่ดินค่อนข้างสูง เป็นปัญหาระยะยาวที่ยังแก้ไม่ได้ อนาคตอาจจะต้องหา
อาคารเพื่อเอาไว้ใช้ในเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยเก็บค่าเช่าได้) อาทิ อาคารหอพัก IT Square และอาจจะมีการ
เจรจากับสํานักงานทรัพย์สินในการผ่อนปรนค่าเช่าที่ การมองหาทรัพย์สินเป็นของตนเอง เลือกที่ต้ังที่มีรถไฟฟ้า
เข้าถึง อันได้แก่ เมืองทองธานี ซึ่ง Concept ของ City Campus คือการให้คนทํางานสามารถมองหาแหล่ง
เพิ่มพูนความรู้หลังเลิกงาน การเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ เน้น Facility Management วิทยาลัยนวัตกรรมที่เป็น
การบูรณาการใหม่ ๆ การเปิดโรงเรียนสาธิตในหลักสูตร Inter โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคต 
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8. กรรมการพฒันากิจกรรมนักศึกษา ในปทีี่ผ่านมาทําอะไร? 
8.1 เริ่มพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา วางนโยบายสําหรับการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามแนว 

ทางทั้งคุณธรรมจริยธรรม การช่วยเหลือสังคม 
8.2 มี course เรียนสําหรับนักศึกษา มีการพูดคุยระหว่างคณะวิชาเป็นแม่ข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย 

เรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
8.3 บุคลากรมีการวางแผนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8.4 ประเด็นเรื่อง หอพัก กําลังมีการดําเนินการซ่อมแซม 
8.5 ระยะแรกเน้นการพัฒนาเชิงกายภาพ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 50 ล้านบาท 

ในการปรับปรุงพื้นที่ เช่น โรงอาหารของท่าพระ ชมรมต่าง ๆ  
8.6 มีการจัดทําคลนิิกจิตเวช เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องนักศึกษากับความเครียด 
8.7 ให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมต่าง ๆ 

 
9. ทําอย่างไรให้บุคลากรสนใจในเรื่องของบริการวิชาการ มีแผนแม่บท หรือ KPI ให้แรงจูงใจ อย่างไร 

9.1 บางคนมีเป็น KPI และบางคนมีทํา Commitment ว่าทําเท่าไร 
 
10. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมลูศิษย์เก่าหรือไม่ รายได้จากการบริการวิชาการมีเท่าไร และแผน HR เป็นอย่างไร 

10.1 ฐานข้อมลูศิษย์เก่า พยายามรวบรวมหลักฐานข้อมลูศิษย์เก่าจากคณะวิชา คาดว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จทันภายในปีการศึกษา 2557 

10.2  รายได้จากการบริการวิชาการ 56 – 59 ล้านบาท 
10.3 ในประเด็น HR มีแนวคิดพัฒนาบุคลากร เรียนรู้งานจากผู้บริหาร มีการอบรมสายสนับสนุนเป็น

ประจําเพื่อให้มีคุณภาพ ส่วนผู้บริหารสายวิชาการ อบรมให้ความรู้คณบดีโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอนาคตจะจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรถึงระดับหัวหน้าภาค เลขาภาค สําหรับคณาจารย์มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับผิดชอบ 

10.4 ด้านวิชาการ สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบในการรับอาจารย์เฉพาะวุฒิปริญญาเอก ปัจจุบันมีผู้
ขอตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มากข้ึนจากเดิมถึง 3 เท่า สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์มี
จํานวนมากขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อได้แล้วมักเป็นเวลาใกล้กับช่วงเกษียณอายุราชการ ส่วนระดับรองศาสตราจารย์ยัง
มีผู้ขอไม่มาก (ยังไม่ประสบผลสําเร็จในการเข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยใช้มาตรการเชิงบวก เหลือแต่
การใช้มาตรการเชิงบังคับ) 
 
ชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั 
 
1. เรื่องสวัสดิการคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอย่างไร 

พนักงานสายวิชาการ / สายสนับสนุน ไม่ต่างกันใช้ระเบียบเดียวกันกับข้าราชการ มีประกันสุขภาพ
แบบกลุ่ม เงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางวิชาการ เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้างาน เป็นต้น 
 
2. ประเด็นออกนอกระบบมีการเตรียมความพร้อม/ประชาพิจารณ์ มากน้อยแค่ไหน 

มีประชาพิจารณ์เป็นระยะ 
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3. ความเห็นของพนักงานและข้าราชการมหาวิทยาลัย อยากออกนอกระบบหรือไม่? 
อย่างไรก็ได้ แต่ควรท่ีจะเลือกสักทางอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เนื่องจากส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

โครงสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทบขวัญและกําลังใจของคนทํางาน ส่วนข้าราชการอาจจะไม่อยากออก
นอกระบบ เนื่องจากเป็นเรื่องของความไม่มั่นคง 
 
4. ภาพรวมของการบริหารจัดการของผู้บริหารในชุดนี้ พอใจหรือไม่อยา่งไร 

4.1 ภาพรวมคํานึงถึงการอบรมพัฒนา HR มากขึ้น 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม อยากให้จัดการมากขึ้นเนื่องจากนักศึกษามากขึ้น อาทิ การจราจร ที่อยู่

อาศัย (หอพักทรุดโทรม) ห้องน้ํา 
4.2 ปัจจุบันมีนโยบายเชิงรุกมากขึ้น แต่ภายใต้งบประมาณที่จํากัด 
4.4 เริ่มมีการปรับค่าเล่าเรียนบ้างแล้ว 

 
5. มีอะไรฝากมหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบคุลากร Career Path บ้างไหม 

5.1 การปฏิบัติยังไม่เข้มข้นมาก ขอฝากเรื่องมาตรการเยียวยาบุคลากรที่อยู่มานานเรื่องการปรับ
เงินเดือน 

5.2 อยากให้สานต่อเรื่อง City Campus  
 

 

 

 




