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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2557 
 
1. บทสรปุผูบ้ริหาร 

จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนน
เฉลี่ย 3.95  โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ระดับ 
“พอใช้” คะแนนเฉลี่ย 3.34 และปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับ “พอใช้” คะแนนเฉลี่ย 3.10 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินจําแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ. คณะฯ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.56 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.94 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.89 ระดับดี 
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3. บทนาํ 
 

 3.1 ช่ือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร   

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

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่  20 ตุลาคม  2558 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวติัความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มีภารกิจหลัก  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ถือกําเนิดขึ้นจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์  พีระ
ศรี (Professor Corrado Feroci) เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมแก่ข้าราชการ
และเยาวชนไทยโดยมิได้เก็บค่าเล่าเรียน มีศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน  เป็นผู้อํานวยการ (อธิการบดี) 
คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2486-2492 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2486 มีฐานะเทียบเท่ากรม ในพื้นที่ของวัง
กลาง และวังตะวันออกของวังท่าพระ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ติดต่อกับทายาท
เจ้าของวังเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้วังท่าพระและขอใช้พื้นที่วังจากสายสกุลจิตรพงศ์ในปี พ.ศ. 
2507 นับตั้งแต่นั้นมาพื้นที่ของวังถนนหน้าพระลานทั้ง 3 วัง จึงรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร  

มหาวิทยาลัยฯ เริ่มเปิดการเรียนการสอนที่วังท่าพระเป็นที่แรกในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 
(ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) เป็นคณะวิชาแรก ต่อมาจึงได้จัดต้ังคณะสถาปัตยกรรม
ไทย (ปัจจุบันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2498 ส่วนคณะมัณฑนศิลป์ จัดต้ังขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2499 ส่วนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นดําเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยการจัดต้ังบัณฑิต
วิทยาลัย  

ปี พ.ศ. 2509  มหาวิทยาลัยฯ โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีในขณะนั้น มีนโยบายที่จะเปิดคณะ
วิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพื้นที่
ออกไปได้ จึงได้ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคตะวันตก โดยการจัดต้ัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
และได้มีการจัดต้ังคณะวิชา ดังนี้ คณะอักษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2513 คณะ
วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515 ตามลําดับ หลังจากนั้นจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529 และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน   
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ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย
เปิดการเรียนการสอนในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการจัดการ ในปี 
พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 ตามลําดับ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2533  สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2534  หอ
ศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2537 สํานักบริการวิชาการในปี พ.ศ.2538 และจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา   

ปัจจุบันนี้ วังท่าพระ มีคณะที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ มีจํานวน 5 
คณะวิชาได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกลุ่มอาคารศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นอาคารเรียนและห้องปฎิบัติการของ
คณะวิชาที่ตั้งอยู่ที่วังท่าพระรวมอยู่ด้วย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวน 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สําหรับ
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มีคณะวิชาที่เปิดสอน คือ คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อทําให้
การจัดการศึกษาทางศิลปะมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ และเป็นที่ต้ังของวิทยาลัยนานาชาติ  

ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 
ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี พระ
ราชปรารภว่าประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้ บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โครงการ
จัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังให้ เป็นหน่วยงานราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงปรับ
รูปแบบการดําเนินงานของศูนย์ฯ ให้ทดลองบริหารในรูปแบบใหม่ในรูปของคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ โดยไม่
ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2538 – 2542)  มีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และ
ให้บริการข้อมูลและข้อมูล สนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป และในปีงบประมาณ 2543 ซึ่งศูนย์ฯได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง 5 ปี คณะกรรมการประจํา
ศูนย์ฯ ได้เสนอโครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2543 

มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย  โดยร่วมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรมจัดต้ัง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
ดนตรีคลาสสิคสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลท่ัวไปทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ปัจจุบันสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้กับการก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้
ความสําคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกํากับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
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 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฎิบัติราชการประจําปี 

 ปรัชญา 
“ศิลป์และศาสตร์  สร้างสรรค์ชาติย่ังยืน” 

 ปณิธาน  
“สร้างสรรค์ศลิปะ  วิทยาการ  และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” 

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

พันธกิจ 
1)  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2)  ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ   เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 
3)  นําองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
4)  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

10 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวช้ีวัด  20 กลยุทธ์  โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การนําพาองค์กรสู่สากล โดยสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1 :  ด้านการจัดการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

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

       กลยุทธ ์1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
       กลยุทธ ์1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิต
เรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปากร 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  :   พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสรา้งสรรค ์ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคดิสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

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

    กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 :  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 

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

กลยุทธ ์4.1 การวิจัยและสรา้งสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
       กลยุทธ ์4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ 
       กลยุทธ ์4.3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค ์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 :  ด้านบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

   



- 7 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
  10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ 
บริการวิชาการทั้งหมด 

       กลยุทธ์ 5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชาติและนานาชาติ  

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4 :  ด้านทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ ประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ : เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ 

  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
  11. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

       กลยุทธ ์6.1 พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการ
ทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
       กลยุทธ ์6.2 การเป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

เปา้ประสงค์ 1 : บุคลากรมีทกัษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เปา้ประสงค์ 2 : มีโครงสรา้งการบรหิารจดัการที่มีประสทิธิภาพและคล่องตัวรองรบัการเปลี่ยนแปลง 

 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
  12. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80   
  13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
  14. จํานวนผู้ได้รับตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

       กลยุทธ ์7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
       กลยุทธ ์7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       กลยุทธ์ 7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชน 
       กลยุทธ ์7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 :  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  :   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1  :  มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ 
     ดําเนนิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                       
เป้าประสงค์ที่ 2 :  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
  15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด 

กลยุทธ ์8.1 จัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 7 :  ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  :  ปรับปรุงระบบการเงนิงบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ 

เปา้ประสงค์  :  ระบบการเงนิงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ   

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
 17. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน 

กลยุทธ ์9.1 การเงินและงบประมาณ 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 8 :  ด้านการขยายโอกาสทางการศกึษาสู่ความเปน็นานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่10  :  พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์

  18. จํานวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ ์10.1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้นภายใต้กรอบของ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 - 2563 (ฉบับปรับแผน) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกในการเร่งรัด กํากับติดตามการ
ดําเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน   ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 17 นโยบาย 17 กลยุทธ์ 45 มาตรการ 44 
ตัวช้ีวัด 32 แผนงาน และ 59 โครงการ  จําแนกเป็นโครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 25 โครงการ และภารกิจ
ประจํา 34 โครงการ 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้ 
 1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และมาตรการที่ใช้ในการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์  
  2. แสดงแผนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสําเร็จของเป้าหมายของคณะวิชา/
หน่วยงาน และระดับความสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนระยะเวลาดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณที่ใช้ดําเนินการในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบดาํเนินการ 

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*      
   6.10 กองการเจ้าหน้าที่* 
   6.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
 6.12 กองนิติการ* 

7.  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย*  (จัดต้ังเป็นการ
ภายในขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย) 

* หมายถึง  หน่วยงานในกํากับท่ีได้รับการจัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 



- 10 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

  ข้อมูลพืน้ฐานที่สําคัญ 
หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2557 มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับการประเมินหลักสูตรทั้งหมด 180 หลักสูตร 

จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 81 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 68 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 31 
หลักสูตร พบว่า หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เนื่องจากไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) มีจํานวน 7, 12 และ 8 หลักสูตร ตามลําดับ ส่วน
หลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1  แต่มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมในองค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) 
องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน) และองค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) น้อยกว่า 3.01 คือ หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร แต่ไม่ได้รับการรับรองในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 58, 39 และ 
15 หลักสูตร ตามลําดับ ในขณะที่มีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 และมีผลการประเมิน
เฉลี่ยรวมในองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 6 
มากกว่า 3.01 คือ หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีแนวโน้มได้รับการรับรอง จํานวน 41 
หลักสูตร จําแนกเป็นปริญญาตรีจํานวน 16 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 17 หลักสูตร และปริญญาเอกจํานวน 8 
หลักสูตร 

 

ข้อมูลนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 30,270 คน จําแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

26,090 คน คิดเป็นร้อยละ 86.19 นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3,306 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 จําแนก
เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 1,674 คน หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก/ข ที่มี
นักศึกษาลงเรียนแผน ก 1,221 คน และนักศึกษาลงเรียนแผน ข 411 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 
874 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 

 
อาจารย์และบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยมีจํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด  2,806 คน จําแนกตามประเภท
ได้ดังนี้ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 1,184.5 คน คิดเป็นร้อยละ 42.21 มี
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้งหมด 77 คน จําแนกเป็นลาศึกษาต่อในประเทศ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61.04  และ
ต่างประเทศ 30.5 คิดเป็นร้อยละ 39.61 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งหมด 1,621.5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.79 
 
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท  

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 375.5 325 700.5 

ร้อยละ 13.38 11.58 24.96 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 688 619 1,307 

ร้อยละ 24.52 22.06 46.58 

ลูกจ้างประจํา 
คน - 194 194 

ร้อยละ - 6.91 6.91 



- 11 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
คน 75.5 451.5 527 

ร้อยละ 2.69 16.09 18.78 

พนักงานราชการ 
คน 1 32 33 

ร้อยละ 0.04 1.14 1.18 

รวม 
คน 1,184.5 1,621.5 2,806 

ร้อยละ 42.21 57.79 100.00 
 
 
การบริหารจัดการ 

งบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณจาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณจากรายรับโครงการพิเศษ  เพื่อดําเนินการตามภารกิจต่างๆ 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังตาราง 
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2557 และประจาํปี

งบประมาณ 2558 จําแนกตามแผนงาน และแหล่งทีม่าของงบประมาณ  
 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เงินแผ่นดนิ เงินรายได ้ รวม เงินแผ่นดนิ เงินรายได ้ รวม 

จัด
การศึกษา
ระดับอุดมศึ

กษา 

จํานวน 1,139,571,200 1,355,551,400 2,495,122,600 1,267,944,300 1,511,717,690 2,779,661,990 

ร้อยละ 93.19 92.70 92.92 92.94 93.57 93.28 

แผน
งานวจิัย 

จํานวน 39,818,400 73,423,600 113,242,000 45,799,800 76,214,910 122,014,710 

ร้อยละ 3.26 5.02 4.22 3.36 4.72 4.09 

แผนงาน
บริการ

วิชาการแก่
สังคม 

จํานวน 24,273,600 24,603,600 48,877,200 24,273,600 18,502,200 42,775,800 

ร้อยละ 1.98 1.68 1.82 1.78 1.15 1.44 

แผนงาน
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จํานวน 19,238,700 8,679,700 27,918,400 26,251,900 9,250,300 35,502,200 

ร้อยละ 1.57 0.59 1.04 1.92 0.57 1.19 

รวม 
จํานวน 1,222,901,900 1,462,258,300 2,685,160,200 1,364,269,600 1,615,685,100 2,979,954,700 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปี พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,979,954,700 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,364,269,600 บาท (ร้อยละ 45.78) และงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 1,615,685,100 บาท (ร้อยละ 54.22) 

 
4. ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีทีผ่่านมา 

 มหาวิทยาลัยฯ  ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินประจําปีการศึกษา 2556 ไปวางแผนพัฒนาทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตารางที่ 4  ตารางการนําผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2556  

ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ  

1. นอกจากได้ข้อมูลท่ีกว้างขวางมาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ควรให้
ความสําคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมาใช้ประโยชน์เมื่อมีการปรับปรุง
แผนในแต่ละช่วง รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีด้วย 

 
 
1. กองแผนงานได้ดําเนินการปรับปรุงแผนและการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี มีการนําข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมา
ใช้ประกอบดําเนินงาน เช่น การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต และนําผลท่ีได้มาใช้ประกอบการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําข้อมูลในส่วน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ต่อไป 

2. การกําหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และสะท้อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ควรวิเคราะห์
และสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการสร้างสรรค์ ซ่ึง
เป็นจุดเน้นในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ว่ าการ
สร้างสรรค์จะครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง เช่น หลักสูตร
สร้างสรรค์ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์
อื่นๆ แล้วกําหนดตัวชี้วัดให้ตอบยุทธศาสตร์ และสะท้อน
วิสัยทัศน์ รวมทั้งให้แนวทางแก่คณะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในแนวเดียวกัน 

2. สร้างความเข้าใจร่วมกันในการกําหนดแนวคิดเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างคณะวิชา หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จะได้กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดท่ีสะท้อนใน
เรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจัดทํา Road Map ของ
มหาวิทยาลัย และจะได้ถ่ายทอดแนวทางไปสู่คณะวิชาและ
หน่วยงานตามลําดับต่อไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ในบางด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเช่น ร้อย
ละของงานวิจัย ท่ีได้รับการตีพิมพ์ฯ และร้อยละของ
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
ควรวิเคราะห์สาเหตุของการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และ
หาวิธีการเพื่อดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมายเช่น ให้
ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการที่มี
คุณภาพ รวมทั้งศึกษา best practices จากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ 

 

3. มีการวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางต่าง ๆ ท่ีจะ
นําไปช่วยผลักดันตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย
ให้มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น โดยข้อเสนอดังกล่าวได้นําไป
ดําเนินการในแผนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 4  ตารางการนําผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2556  
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้มีอํานาจหน้าท่ีเพื่อควบคุม
กํากับการจัดการหลักสูตรอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ดําเนินการได้ตามระบบให้ครบถ้วน 

 
1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ
ดําเนินงานหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และ
คณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ทําหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาและควบคุมกํากับการจัดการหลักสูตรให้
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.อย่างชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนในการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อให้
สาธารณชนได้รับรู้มากย่ิงขึ้น 

2. กองกิจการนักศึกษามีการวางแผนส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น โดย
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่นักกิจกรรม
ดีเด่น ในวันที่ 8 เมษายน 2558 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือกและรอบมหกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจน
หน่วยได้ประชาสัมพันธ์นักศึกษาท่ีมีผลงานได้รับรางวัล 
เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้มากย่ิงขึ้น 

ซ่ึงขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้จัดทําบันทึกถึงหน่วย
ต่างๆ ในกองกิจการนักศึกษาให้ส่งเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานไว้รองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในนักศึกษา 2558 

3. มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างระบบและกลไกเพื่อ
เพิ่มจํานวนบัณฑิตศึกษา โดยอาจจะ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนกับภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษานอกเวลา 

3.1 จัดทําหลักสูตรพหุวิทยาการมหาบัณฑิตเพื่อเป็น
ช่องทางในการเพิ่มจํานวนบัณฑิตศึกษา       

3 . 2  สร้ า งคว ามร่ วม มื อการรั บนั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  เช่น การรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เริ่มปี
การศึกษา 2557เป็นต้น       

3 .3  สร้ า งความร่ วม มือการจั ดการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษากับสภาอุตสาหกรรม     

 3.4 จัดทํา MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
วิจัย กับ   The Center for Integrated Area Studies 
The Center for Southeast Asian Studies  The 
Graduate School of Asian and African Area Studies 
Kyoto University           

                                          
4. ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตหนังสือและ

ตําราเพื่อเป็นสื่อในการสอน และเพื่อใช้เป็นผลงานเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น (มีตําราที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพจํานวน 26 เล่ม จําแนกเป็นตําราท่ีใช้ขอ
ผลงานทางวิชาการจํานวน 23 เล่ม และมีตําราท่ีมี
คุณภาพสูง เข้าสู่ผลงานทางวิชาการในปีการศึกษา 

สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานเข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น ดังนี้ 

4.1 จัดทําเอกสารข้อเสนอหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการสาขาศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ  

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยหรืองาน
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
2556 เพียง3 เล่ม จากจํานวนอาจารย์ 1,112 คน) สร้างสรรค์ เพื่อนําผลจากการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 

4.3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัย ในหัวข้อ "การเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ" 
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 

4.4 การเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand 
Research Expo 2014) เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 เพื่อ
เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์สู่สาธารณชน 

4.5 จัดเวทีการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์" เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 

4.6 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เป็นวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

5. ควรมีแผนในการธํารงรักษาบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีมีคุณสมบัติสูงในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อทดแทนจํานวน
ตําแหน่งที่เกษียณอายุมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ควรมีการ
เพิ่มสวัสดิการที่ไม่กระทบกับงบประมาณมากเกินไป เช่น 
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกับพนักงานที่มีอายุการ
ทํางานมากแทนการขึ้นเงินเดือนที่มีอัตราน้อยกว่าคนรุ่น
ใหม่ 

5. ดําเนินการสํารวจ/วิเคราะห์ศักยภาพของคณาจารย์
และบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนาการบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา โดยอาจร่วมลงทุนกับเอกชน
ในการพัฒนาให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น และอาจจัดสนาม
กีฬาในร่มให้สอดคล้องกับข้อจํากัดของอาคารสถานที่ 
รวมทั้งมีการกํากับดูแลให้สมดุลกันทั้ง 3 วิทยาเขต 

6.1 กองกิจการนักศึกษาได้พัฒนาการบริการด้าน
อาหารเพื่อให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้นโดย 

-  โรงอาหารวังท่าพระ ได้เพิ่มงบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานที่จําหน่ายอาหาร ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร ตรวจ
สุขภาพผู้ประกอบการอาหารและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านโรงอาหารเพื่อนํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

-  โรงอาหารพระราชวังสนามจันทร์ ได้เพิ่มงบประมาณ
ในการควบคุมการทําความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะใน
การรับประทานอาหาร การปรับปรุงและเพิ่มสถานที่ในการ
จําหน่ายอาหาร การตรวจสุขภาพผู้ประกอบการอาหาร 
ร่ ว ม มื อ กั บหน่ ว ย ง านภายนอกจั ด โ ค ร ง ก า รอบรม
ผู้ประกอบการอาหาร ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ในการ
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านโรงอาหาร เพื่อนําไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

- ส่วนด้านสนามกีฬา มีการเพิ่มสนามกีฬาในร่มและ
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
สนามกีฬากลางแจ้งมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจํากัด
ของอาคารสถานที่ โดยสนามกีฬาวังท่าพระกองกิจการ
นักศึกษาได้ปรับปรุงสถานที่สําหรับออกกําลังกายในร่ม 
พร้อมทั้ งมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้นักศึกษาได้ ยืมและ
สนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชา  แอโรบิค เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการออก
กําลังกายของนักศึกษา 

นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษายังได้สอบถามความพึง
พอใจและความต้องการด้านสนามกีฬาอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
การพัฒนายังประสบกับปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ
และสถานที่ท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 

6.2 กองบริการอาคารและสถานที่ พระราชวังสนาม
จันทร์ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

กองบริการอาคารฯ ตรวจสอบ  บํารุงรักษา  ซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  บริเวณสนามกีฬา  (สนามตะกร้อ 
สนามเปตอง )  ซ่ึงเป็นการดูแลพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 

6.3 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 

การบริการด้านอาหาร 
  1. จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับ

ผู้ประกอบการ ทุกปี 
  2. จัดโครงการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง  
  3. มีคณะกรรมการดําเนินการจัดจําหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้แทน สนง. วิทยาเขต ,คณะวิชา ,
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา  มีหน้าท่ีบริหารจัดการการจัด
จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งควบคุมราคาและปริมาณ  

 4. ย้ายตลาดโต้รุ่งมาอยู่ท่ีด้านหลังหอพัก 5-6  จัดให้มี
การควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้ร้านค้าเก็บ
อุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารกลับทุกวัน และมีโครงการทํา
ความสะอาดตลาดโต้รุ่ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 
2557 

  5. เปิดให้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในมหาวิทยาลัย 
ต้ังอยู่ด้านหลังหอพัก 4 

  6. โครงการรณรงค์ให้ร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกใช้โฟม 

  7. ทําการดูดไขมันโรงอาหาร และปรับปรุงถังดักไขมัน
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

  8. ทําการสํารวจความพึงพอใจต่อการจัดจําหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ประจําปีการศึกษา 2557 

  นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อมของโรงอาหารและ
ร้านจําหน่ายอาหารก่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น/2558 
ดังนี้ 

  1. ติดต้ังอุปกรณ์กันนกพิราบ (หนามกันนก) เพื่อ
ป้องกันนกเข้ามาภายในโรงอาหารหอพัก 2 

2. ปรับปรุงผนังห้องน้ําชาย, ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า ทาสี
ใหม่ภายในโรงอาหารหอพัก 2, ปรับปรุงประตูรั้วโรงอาหาร
หอพัก 2 

3. ต้ังเต๊นท์ร้านค้าเพิ่มเติมบริเวณตลาดโต้รุ่ง หลังหอพัก 
5-6 

 
4. มีแผนการก่อสร้างคอมมูนิต้ียูนิเวอร์ซิต้ีโดยให้เอกชน

มาลงทุน 
การบริการด้านสนามกีฬา 
1.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษา 2557 งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษาได้
ดําเนินการติดต้ังตาข่ายกันนกพิราบภายในโรงพลศึกษา 
และทาสีพื้นสนามเทนนิส  

2. จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
เตรียมความพร้อมสนามกีฬา 

3. ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดิน และเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล จํานวน 4 เสา ตรวจรับมอบ
งานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ม.ค.58   

 4. ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดิน ในการติดต้ังป้ายประมวลผลสําหรับการแข่งขันกีฬา 
ขนาด 320*120 ม.พร้อมอุปกรณ์  ตรวจรับมอบงานเมื่อ
วันที่ 12 ธ.ค. 2557 

 5. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตฯ ในการติดต้ังพัดลมระบายอากาศภายในโรงพล
ศึกษา จํานวน 18 ตัว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58 

  6. อยู่ในระหว่างดําเนินการจ้างเขียนแบบรูปรายการ
อาคารกิจกรรมและนันทนาการ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
7. คณะวิชาควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ

ปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นให้มี
กระบวนการประเมินให้ครบถ้วนทุกรายวิชา และนําผล
ไปพัฒนา ให้ ค รบ ถ้วนทุ กภาคการศึ กษา  โดย ใช้
กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

7. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
ในการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. 
(บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

8. การทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรควรมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อหลักสูตรในอนาคต  และเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

8.1 ดําเนินการสํารวจ/วิเคราะห์ศักยภาพของคณาจารย์
และบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 
8.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดมาตรการ 

โครงการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ
ได้รับการพัฒนา โดยการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง และหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 

8.3 สนับสนุนให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และใช้เป็นข้อมูลในการ
สํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร (Training need) 

8.4 สนับสนุนให้บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ
ได้รับการพัฒนา โดยการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่
ได้รับการบรรจุใหม่ไม่เกิน 3 ปี หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ตามสายงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้อง
เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องให้ครบร้อยละ 100 

8.5 มีการติดตามให้ผู้ได้รับการพัฒนาได้จัดทํารายงาน
ผลการพัฒนา (Training Report) และมีการกลั่นกรององค์
ความรู้ท่ีได้รับนําไปเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

9. การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
หลักสูตรปริญญาเอกควรเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ หรือในฐานข้อมูลท่ีมี  impact factor สูง 
และควรเน้นการผลิตบัณฑิตให้จบเร็วขึ้นตามคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานสากล 

9.1 จัดทํา MOU กับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากประเทศในแถบอาเซียน 

9.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติผ่านเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ 

9.3 ส่งเสริมและสนับสนุน “การสร้างเครือข่ายการ
วิจัยสหวิทยาการ” เพื่อส่งเสริมการนาผลงานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคมและ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 
 



- 18 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรมีข้อมูล
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
และวิทยาเขต และคณะหรือหน่วยงานที่จัดด้วย ซ่ึงจะช่วย
ให้เห็นความครอบคลุมเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQFและความครอบคลุมนักศึกษาที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวิทยาเขต ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
1. กองกิจการนักศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ฉบับร่างเรียบร้อยแล้ว และจะทบทวนโดยใช้ความมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 13-15 กรกฏาคม 
2558 ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองกิจการ
นักศึกษา 2558 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยและคณะ
เป็นผู้จัด นอกจากจะเน้นที่ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF แล้ว ควรจะต้องเน้นที่อัตลักษณ์และ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ควบคู่กันไปด้วย 

2. กองกิจการนักศึกษาได้จัดทําตัวอย่างแบบฟอร์ม
โครงการ และการสรุปโครงการ โดยเน้นให้ผู้จัดกิจกรรม
เขียนโครงการ ดําเนินโครงการและสรุปผลโครงการ ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว้ โดย
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนานักศึกษาและผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน (TQF) 

3. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ ควร
กําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฯ เป็น
สําคัญ ไม่ควรกําหนดแต่เพียงจํานวนโครงการ จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือระดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
โดยรวม เท่านั้น 

3. กองกิจการนักศึกษาได้จัดทําตัวอย่างแบบฟอร์ม
โครงการ และการสรุปโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์ไว้
ในเว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา www.Kongkit.su.ac.th 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีแนวทางในการเขียนโครงการ
และสรุปโครการให้บรรลุท้ังวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษา และบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

4. การประเมินคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ ควร
จําแนกเป็นวิทยาเขต เนื่องจากแต่ละวิทยาเขตมีการ
ดําเนินงานที่แตกต่างกัน และควรสุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลให้กระจายไปในทุกคณะตามจํานวนที่เป็น
สัดส่วนกับจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยู่จริง 

4. กองกิจการนักศึกษากําลังดําเนินการประเมิน
คุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามชุด
เดียวกัน จําแนกตามวิทยาเขต ซ่ึงคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ตามแนวคิดของเครซี่และมอร์แกน (Crejic and Morgan) 
แล้วนําจํานวนกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมวิทยาเขตมาคิด
คํานวณตามสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยู่จริงในคณะวิชา
นั้นๆ เพื่อสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ควรจัดกิจกรรมจัดการความรู ้ที ่มาจากการ

วิจัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น  โดยอาจแบ่งกลุ่มศาสตร์
เป็น cluster เพื่อประโยชน์ในการสร้าง theme วิจัย
และโครงการวิจัยแบบบูรณาการในอนาคต 

 
1. สถาบันวิจัยฯ ได้มีการจัดการความรู้ท่ีมาจากการวิจัย

อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ "การจัดการความรู้" 
รายละเอียดของเนื้อหาได้จําแนกเป็น ความรู้จากงานวิจัยเชิง
บูรณาการที่ได้มีการดําเนินงานแล้วในระหว่างสาขาศิลปะ
และวิทยาศาสตร์ บทสังเคราะห์งานวิจัย และความรู้จาก
ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์สําหรับเป็นแนวทาง
ในการจัดทําโครงการวิจัยแบบบูรณาการในอนาคต 

2. จัดให้มีระบบกํากับติดตามพัฒนาวารสารทุกฉบับ 
ท้ังเชิงคุณภาพ (ด้านวิชาการ) และเชิงปริมาณ (จํานวน
พิมพ์) เพื่อนําเข้าระดับฐานข้อมูลระดับท่ีสูงขึ้น/ระดับ

2.1 เพิ่มจํานวนการออกวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
สากล 

 
ฉบับ/ปีและพัฒนาการเผยแพร่ในรูปของ E-Journal ให้มาก
ขึ้น 

2.2 อบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องวิธีการจัดทําวารสาร
เพื่อให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ กับคณะวิชา
ท่ีมีการจัดทําวารสารแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล 

3. ควรเร่งนําวารสารใหม่ เช่น วารสารของคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เข้าฐาน TCI 
เมื่อครบกําหนดเวลา ตามเกณฑ์ 

4. ควรพัฒนาให้วารสารทุกฉบับ มีความถี่ต่อปีมาก
ขึ้น (เช่น 3-4 ฉบับต่อปีจากเดิม 2 ฉบับ) และควร
เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) 
อย่างครบถ้วน  เพื่อประโยชน์ ด้านการสืบค้นและ 
citation 

4. สถาบันวิจัยฯ ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติมาก
ย่ิงขึ้น เช่น ได้เพิ่มจํานวนการออกวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ท้ัง
ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 
ฉบับ/ปี และพัฒนาระบบการเผยแพร่ในรูปของ E-Journal 
ให้มากขึ้น 

5. ควรจัดกิจกรรมให้ผู้มีประสบการณ์ขอสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร เช่น อาจารย์จากคณะมัณฑนศิลป์ 
วิ ทยาศาสต ร์  วิ ศวกรรมศาสตร์ และ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม เภสัชศาสตร์ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การขอ เพื่อจูงใจให้อาจารย์ใหม่มีโอกาส
สร้างและขอสิทธิบัตรในอนาคต 

5. พิจารณาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์รวมท้ัง
สนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

6. สนับสนุนการทําวิจัย R2R และ/หรือการทํางาน
วิจัยประเภท contract research ของคณะสาย
วิ ท ย า ศ า สต ร์ สุ ข ภ าพ  แล ะส า ย วิ ท ย า ศ า สต ร์ /
วิศวกรรมศาสตร์ 

6. ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการ
จัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยใช้งบประมาณของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 
ท้ังนี้เพื่อนําผลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการทํางานของหน่วยงาน 

7. ควรประชาสัมพันธ์งานวิจัยท่ีโดดเด่นและส่งผล
กระทบต่อสังคม เช่น แท่นพิมพ์ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต เพื่อ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

7. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

8. อาจกําหนดนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ ในลักษณะบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อ
สร้างผลกระทบต่อสังคมในระดับท่ีสูงขึ้น 

8. สถาบันวิจัยฯ ได้สนับสนุนให้มีการดําเนินการวิจัยใน
ลักษณะของการตอบโจทย์เชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการศิลปากร
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สกว. ท้ังนี้ เพื่อสร้างงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ได้จริง โดยในเบื้องต้นได้มี
การทํางานร่วมกันระหว่างคณะวิชาต่างๆ เช่น คณะอักษร
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ สัตว
ศาสตร์ฯ และวิทยาการจัดการ และดําเนินการประสานงาน
จัดสรรทุนในลักษณะ Matching Fund ระหว่างคณะวิชากับ 
สกว. ไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 

9. กระตุ้นให้หน่วยงานที่ยังได้คะแนนต่ํากว่า 3.51 
(จํานวน 3 หน่วยงาน) ขอทุนวิจัยมากขึ้น โดยอาจขอทุน
วิจัยร่วมกับคณะที่มีงานวิจัยเข้มแข็งและธรรมชาติของ
ศาสตร์คล้ายกัน 

9. สถาบันวิจัยฯ ไ ด้ส่ง เสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัย ภายใต ้"โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย" ท้ังนี้ ได้กําหนดหัวข้อของ
การจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ ซ่ึงได้ดําเนินการไป
แล้วเมื่อวันที่ 4-5 และวันที่ 7 สิงหาคม 2558 การจัด
กิจกรรมดังกล่าว จะสามารถทําให้คณาจารย์ท่ีเข้าอบรมขอ
ทุนจากแหล่ งทุนต่ า งๆ  ไ ด้  เพื่ อช่ วย เพิ่ มคะแนนใน
องค์ประกอบของเงินวิจัยในระดับคณะวิชาได้ 

10. ควรยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้อยู่ในรูป 
research article ในวารสารมากขึ้น โดยอาจกระตุ้นให้
ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น 

10. สถาบันวิจัยฯ ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติมากย่ิงขึ้น 
เช่น ได้เพิ่มจํานวนการออกวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ท้ังฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี และพัฒนา
ระบบการเผยแพร่ในรูปของ E-Journal ให้มากขึ้น 

11. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการในรูป 
review article เช่น กําหนดให้ภาระงาน รวมทั้งให้ทุน
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ต้ังแต่การจัดทํา
ต้นฉบับหนังสือ/ตํารา จนถึงการจัดพิมพ์ให้เพิ่มมากขึ้น 

11. สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตหนังสือและตํารา
เพื่อเป็นสื่อในการสอน และเพื่อใช้เป็นผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

12. ข้อมูลเชิงปริมาณของคณะกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา บางส่วน เช่น งบประมาณงานวิจัย ยังไม่ตรงกัน 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนาจึ งควรประสานงานและ
ตรวจสอบเลขให้ตรงกัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
คุณภาพระดับคณะ 

12. สถาบันวิจัยฯ ได้ดําเนินการประสานกับคณะสัตว
ศาสตร์ฯ เพื่อปรับข้อมูลให้ตรงกันแล้ว ท้ังนี้ มติท่ีประชุม
คณบดี   ได้ มีมติให้ ทุกคณะวิชาส่งข้อมูลงานวิจัยไปยัง
สถาบันวิจัยฯ ถ้าไม่แจ้งข้อมูลจะยึดตามข้อมูลจากสถาบันวิจัย
ฯ เป็นหลัก 

1 3 .  ง า น วิ จั ย ท่ี นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์  ค ว ร ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรอง 

13. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รายงานผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะวิชา/หน่วยงานใน
ประเด็นดังกล่าวให้เข้าใจตรงกัน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้ส่วนงานอื่นที่ไม่ใช่

คณะจัดทํารายงานประเมินตนเองในองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สํานักบริการ
วิชาการ  ควรจัดทําการเขียนรายงานประเมินตนเองด้าน
การบริการวิชาการให้สะท้อนถึงภาพรวมการดําเนินการ
ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและจุดเด่นต่าง ๆ ของ
คณะ  โดยเน้นถึงภาพลักษณ์ท่ีมีความเข้มแข็งและ
ประสบความสําเร็จในด้านการยอมรับและรายได้แบบ
พึ่งพาตนเอง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยท่ี
ได้รับความเชื่อถือด้านวิชาการในระดับประเทศและ
ระดับต่างประเทศ 

 
1. สํานักบริการวิชาการได้รายงานผลการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในตัว
บ่งชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 
โ ดยหน่ ว ย ง านดั ง กล่ า ว เป็ นผู้ ร า ย ง านข้ อมู ล ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยในตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สํานักบริการวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของการบริการวิชาการของคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนให้เกิดโครงการสหวิทยาการ 
อย่างน้อยหนึ่งโครงการตามความต้องการของชุมชนหรือ

2. สํานักบริการวิชาการดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านการฝึกอบรมโดยจัดทําหลักสูตรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็น
สําคัญโดยในปี 2557 – 2560 นั้น สํานักฯ ได้วางแผน
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อรวม
เอาศักยภาพจากคณะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม 
ในเชิงสังคม และเชิงธุรกิจได้ 

พยายามจัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีศักยภาพในการจ่ายค่าลงทะเบียน
และมีจํานวนมากทั่วประเทศ โดยจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมที่
สนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรท้องถิ่น เช่น บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการ
อบรมและศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบ ณ ต่างประเทศ เป็น
ต้น นอกจากนี้ สํานักฯ ยังคงมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ ช่ น  บุ ค ล า ก ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น ท้ังนี้
อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ใน
การจัดการฝึกอบรม โดยพิจารณาปัญหาการดําเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงาน
ของบุคลากรเหล่านั้น 

3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มชุมชนต้นแบบหรือเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ เดิมให้
เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของชุมชนฯ และเพิ่มจํานวน
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนฯ 

3. มีการสํารวจความต้องการชุมชนในภาพรวมเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายในด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา/หน่วยงาน 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจความต้องการ
ชุมชนฯ ในภาพรวมเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายใน
ด้านการบริการวิชาการในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําให้บรรลุ
เป้าประสงค์การเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน
ฯ และสังคม 

4. มีการสํารวจความต้องการชุมชนในภาพรวมเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายในด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา/หน่วยงาน 

5. ควรนําข้อแนะนําผลการประเมิน ในปีท่ีผ่านมา 
มาปรับปรุงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงระบบ
ฐานข้อมูลผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบถึงการกลับมาใช้การ
บริการซํ้า และเกิดกลุ่มผู้รับบริการใหม่ 

5. ในการฝึกอบรมทุกครั้ งที่ผ่านมา สํานักบริการ
วิชาการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ สํานักบริการวิชาการได้นําข้อเสนอแนะ ข้อ
ตําหนิจากแบบสอบถาม ข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
การดําเนินการนั้นๆ ซ่ึงได้รับแจ้งจากผู้เข้าอบรม วิทยากร
และเจ้าหน้าท่ีผู้ ดูแลการจัดกิจกรรม/โครงการ มาหา
ทางแก้ไข ปรับปรุงและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําอย่าง
สมํ่าเสมอ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และใช้สําหรับการอ้างอิงเผยแพร่ให้เป็นมรดกของชาติ
ต่อไป 

 
1. มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการดําเนินโครงการต่างๆ โดยมีการจําแนก
ฐานข้อมูลออกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปิน นักถ่ายภาพ 
นักออกแบบ วรรณกรรม ผู้สร้างภาพยนตร์ เป็นต้น รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาและองค์กรในด้านศิลปะและองค์กรสาขา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญของบทบาทและ
หน้าท่ีของนักศึกษาในฐานะผู้จัด/ผู้ดําเนินงานใน
โครงการ/กิจกรรม มากกว่าท่ีจะให้นักศึกษาเพียงเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม  

2. โครงการทํานุศิลปวัฒนธรรมหลายโครงการ มี
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ องค์กร และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ แยกเป็นประเภท เผยแพร่สู่สาธารณชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ  รวมท้ัง นักศึกษา สามารถเข้ามาศึกษา ท่ีมา
และรายละเอียดของโครงการ  สามารถนําข้อมูลไป
สร้างสรรค์ผลงาน ส่งเข้าร่วมประกวด สร้างสรรค์และ
เสริมสร้างประสบการณ์ 

และเป็นส่วนหนึ่ งในการศึกษาวิชาทางด้านศิลปะ
นอกจากนี้ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชุน ได้แก่ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
ศิลปะสู่ชุมชนโดยรถเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  

โดยร่วมกับคณะวิชาทางศิลปะและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาศิลปะแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนให้สามารถทําความเข้าใจ เข้าถึงและสามารถฝึก
ปฏิบัติในการทํางานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายด้วย
ตนเอง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ซึมซับและสัมผัสกับการ
เรียนรู้ศิลปะโดยตรง 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
1. ควรมีการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละคณะ ให้กว้างขวางทั้งแก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ 

 
1.1 คณะวิชาและหน่วยงานจัดทําแผนการจัดการ

ความรู้ท่ีกําหนดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย“การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์” โดยเน้นจัดโครงการ
การจัดการความรู้ลักษณะบูรณาการระหว่างคณะวิชาและ
หน่วยงาน 

1.2 คณะวิชาและหน่วยงาน จําแนกหมวดหมู่การ
จัดการความรู้ในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบันและเผยแพร่แก่
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.3 ขยายผลการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปยังหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้ง
ติดตามและประเมินผล 

2. ควรกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์” และควรสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน และควรมุ่งทําโครงการให้สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น เช่น ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
เป้าประสงค์คือมีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และ
ศิลป์ ท่ีสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ 

3. การนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไป 3.  มีการดํ า เนินการนํ าผลการประเมินจากสภา



- 23 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงการบริหาร ควรเสนอรายละเอียดให้ชัดเจน ว่า
ผู้บริหารได้นําผลจากการประเมินจากสภาสถาบันไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในด้านใดบ้าง อย่างไร 

มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงการบริหารงานให้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมและโครงการ ดังนี้ 

   (1) โครงการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสนทนาและ
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558             

 (2) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การขับเคลื่อนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   

   (3) จัดทําหนังสือข้อมูลเบื้องต้นสําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(4) โครงการ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และพัฒนาเว็บไซต์สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้กองแผนงานยังได้ ดําเนินการนําเสนอ
รายละเอียดของการนําผลการประเมินจากสภามหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงการบริหารงานให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น โดย
กําหนดเป็นแผนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

4. ระบบสารสนเทศ การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ 
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการประเมิน ควรมีจํานวนมากพอที่จะ
เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 

4.1 หาแนวทางในการเพิ่มจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.2 หาแนวทางในการเพิ่มจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการดําเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเชื่อมโยงครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

4.4 จัดทําระบบฐานข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.5 พัฒนารูปแบบการรายงานผล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อง่ายต่อการเก็บเอกสารอ้างอิง 

5. ระบบสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้และใช้งานได้
อย่างรวดเร็วคล่องตัว 

6. ระบบบริหารความเสี่ยง การนําข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย มาปรับแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น บางเรื่องควรยกมาเป็น
กิจกรรมหลักแทนที่จะเป็นโครงการย่อย เช่น การเพิ่ม
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

6. นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 

7. ระบบบริหารความเสี่ยง ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ best practice เพื่อนําไปป้องกันความเสี่ยงและ

7. มีคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย  ซ่ึ ง
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เข้มแข็งขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะ

วิชา ซ่ึงคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
best practice ท่ีได้รับจากการบริหารจัดการ มาวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง โอกาส 
และผลกระทบ ท้ังที่เป็นความเสี่ยงเก่าท่ีหลงเหลืออยู่และ
ความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่ได้รับรู้จากผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ัง
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดย

ดําเนินการวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการต่างๆ ท่ีมี
ศักยภาพในการหารายได้ และกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
เพื่อขยายโอกาสในการหารายได้ เพิ่มจากทุนทาง
วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

 
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การ เป็นมหาวิทยา ลัย ในกํ ากับของรั ฐและการ เป็ น
มหาวิทยาลัย ค 1 

 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.  ควรทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ และกําหนด

แนวทางในการปรับแก้ปัญหากลยุทธ์ท่ีไม่บรรลุตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.1 กองแผนงานจัดประชุม/หารือร่วมกับคณะวิชา/

หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  เพื่อวิ เคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคของแต่ละคณะวิชา ท่ีส่งผลให้การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย และหาวิธีการเพื่อดําเนินการให้ได้
ตามเป้าหมาย รวมท้ังพิจารณาทบทวนกําหนดค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดบางตัวให้มีความท้าทายเพิ่มขึ้น 

1 .2 กํากับ  ติดตาม  ผลการดํ า เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  นํา เสนอที่ประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะ 
และนําไปกํากับการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. กําลังดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D 

1. มหาวิทยาลัยควรกํากับ ติดตามให้ทุกคณะ/
หน่วยงานจัดทําระบบและกลไก และดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม  และควรจัดให้มี “สาย
ด่วนแจ้งเหตุ” ให้นักศึกษาทุกคนสามารถแจ้งเหตุการณ์
ท่ีมีผู้ฝ่าฝืนนโยบายในแต่ละวิทยาเขต ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีพยานหลักฐาน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้
ดําเนินการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  โดย
ปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเหตุเป็นความลับ และจัดหา
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นรางวัล หรือการยกย่อง
ชมเชย มอบให้แก่ผู้แจ้งเหตุ 

 
1. กองกิจการนักศึกษาได้มี Facebook Silpakorn Act 

และ Facebook กมล  แมลงทับ เพื่อใช้เป็นสายด่วนแจ้ง
เหตุ พร้อมตอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

1 .  ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดย
ดําเนินการวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการต่างๆ ท่ีมี
ศักยภาพในการหารายได้ และกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
เพื่อขยายโอกาสในการหารายได้ เพิ่มจากทุนทาง
วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การ เป็นมหาวิทยา ลัย ในกํ ากับของรั ฐและการ เป็ น
มหาวิทยาลัย ค 1 

2. ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 
ให้บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้ทราบกิจกรรม 
หรือความเคลื่อนไหว และผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เป็นประจํา อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของบุคลากรส่วนใหญ่ 

2.1 พระราชวังสนามจันทร์               
กองงานวิทยาเขต 
1. สื่อสารทางเอกสารในรูปแบบ 
1.1 จดหมายข่าวศิลปากร 
(ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน) 
ในรอบ  12  เดื อน  (1  ส .ค . 57 -31  ก .ค . 58 )งาน

ประชาสัมพันธ์ ได้จัดทําจดหมายข่าวศิลปากร เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ รวม 27,000 ฉบับ (24 ครั้ง ครั้งละ 
1,500 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 36,000 ฉบับ 24x1,500 = 36,000)  

1.2 จุลสารสนามจันทร์ 
(ราย 3 เดือน/ปีละ 4 ครั้ง) 
 -กองงานวิทยาเขต ได้จัดทําจุลสารสนามจันทร์ฉบับ

ล่าสุดคือ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 31 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 57 (ในรอบ 12 
เดือน 1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58 

งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทําจุลสารสนามจันทร์ เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 1,200 ฉบับ ต่อมา 
กองงานวิทยาเขตได้ส่ งข้อมูลการจัดกิจกรรม/ความ
เคลื่อนไหว ผลการดําเนินงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับ
กองกลาง เพื่อรวบรวมและดําเนินการจัดทํา 

1.3 ข่าวส่งสื่อมวลชนทางภาคตะวันตก 
(จํานวน 360 ราย) 
จัดทําข่าวกิจกรรม การรับสมัครงาน เปิดซองสอบราคาฯ 

ให้สื่อมวลชนภาคตะวันตก เดือนละ 2 ครั้ง      
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
2. สื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ 
2.1 ข่าวส่งสื่อมวลชนทางภาคตะวันตก 
(ทาง E-mail 72 ราย) 
จัดทําข่าวกิจกรรม การรับสมัครงาน เปิดซองสอบราคาฯ 

ให้สื่อมวลชนภาคตะวันตก โดยส่งผ่านช่องทาง E-mail 
เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2.2 ทาง facebook : PR Silpakorn Sanam Chandra 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง facebook เพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
กองบริการอาคารฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่

มีความสําคัญ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมโดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารหลากหลายช่องทาง  ท้ังในรุปแบบเอกสารและผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์  ดังนี้   

 1. ประกาศมหาวิทยาลัย  เผยแพร่ข่าวการจัดสรร
บ้านพักอาศัย  ข่าวการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า/น้ําประปา เพื่อ
การซ่อมแซม 

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองอาคารฯ  เผยแพร่ข่าว
การรับสมัครงาน  ฯลฯ 

3. จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย  เผยแพร่ข่าวการปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ 

2.2 เพชรบุรี        
1. เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ผ่านทาง Social Network ในช่องทาง
ต่างๆ เช่น Facebook ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี เว็บไซต์ www.pitc.su.ac.th  

2. ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดิน เพื่ อจั ด ซ้ือป้ ายไฟตัวอักษรสํ าหรับใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต้ัง 

 ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2  
3. ในภาคต้น  ปีการศึกษา  2557 ติด ต้ั งตะแกรง

ประชาสัมพันธ์เพิ่ม จํานวน 3 จุด คือ (1) จุดรอรถรางที่ 2 (2) 
ด้านข้างอาคารเรียนรวม 2 ฝั่งธนาคารกรุงไทย (3) บริเวณ 7-
ELEVEN 

3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในเชิงการบูรณาการข้ามศาสตร์ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

3. ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยและคณะวิชาได้
ดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ต่างๆ อย่างหลากหลาย และมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในเชิงการบรูณาการข้ามศาสตร์ ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาธุรกิจหมู่บ้านหัตถกรรมและเครือข่าย 
(Craft Communities) ปี 2557 โดยสํานักบริการวิชาการ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
4. เพื่อตอบสนองการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยควรกําหนดให้
คณะหรือสโมสรนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่จัดทํา
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า มีสิ่งใด
แปลกใหม่ไปจากโครงการเดิมๆ และเมื่อดําเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ควรรายงานผลเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งแปลกใหม่
ดังกล่าวนั้นส่งผลอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการหรือเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแปลกใหม่นั้นหรือไม่ อย่างไร  เมื่อใกล้สิ้น
ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดเวทีให้แต่ละกลุ่มท่ีผ่าน
การคัดเลือกนําเสนอผลงาน และมีการลงประชามติเลือก 
“สุดยอดสิ่งแปลกใหม่” ประจําปี เพื่อยกย่องเชิดชูต่อไป 

4.1 ทบทวน/จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งระบุ
ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาและสถานที่จัดให้ชัดเจน 

4.2 จัดทําแบบฟอร์มการเขียนโครงการ การประเมินผล
และการสรุปผลที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ขณะนี้กองกิจการนักศึกษาได้จัดทําบันทึกถึงหน่วย
ต่างๆ ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเอกสาร
หลักฐานไว้รองรับการประเมินคุณภาพภายในนักศึกษา 
2558 

5. มหาวิทยาลัยควรออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวิทยาเขตอื่น กับ
นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทุกปีการศึกษา 
เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของศิลปากร 

5. กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศและ
ต้อนรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 

     5.1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวกับระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

     5.2 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีช่วงเวลาที่สามารถทํา
ความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนใหม่ 
รุ่นพึ่และผู้บริหาร 

5.3 เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
นักศึกษาใหม่ท้ังมหาวิทยาลัย 

5.4 เพื่อสร้างจิตวิญญาณ ความรัก และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 5.5 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีพื้นที่สําหรับแสดงถึง

ความสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ อีกท้ังยังสามารถนํา
แนวคิดจากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และ
การทํางานในอนาคต 

 5.6 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามของไทย เช่น การไหว้ครู การทําบายศรีสู่
ขวัญ และยังได้เข้าใจประเพณีของชาวศิลปากรอีกด้วยและ
ในการออกแบบกิจกรรมซ่ึงปรากฏอยู่ในกําหนดการจะเน้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันทุกคณะวิชา ภายใต้
เนื้อหาสาระของกิจกรรมที่เน้นความเป็นเลิศ 

6 .  ในอนาคตที่ จะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในด้านระบบ
สารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร (คนและเงิน) 

6. แผนปฏิบัติราชการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
1 สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
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ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
รวมถึงวางระบบการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
ทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 1.1 การเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

มาตรการท่ี 1.1.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํา
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสภาพของมหาวิทยาลัย
ประกอบการการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ จัดทํารายงาน
ข้อมูลอัตรากําลังบุคลากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
จําแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ควรนําข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายใน ในปีท่ีผ่านมาไปดําเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

1. นําข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน ใน
ปี ท่ีผ่านมาไปดําเนินการให้ครบถ้วน  โดยบรรจุ ไ ว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 
และ ได้ ดํ า เ นิ นก า รติ ดต ามผลการดํ า เ นิ น ง านตาม
ข้อเสนอแนะ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

2. การเขียนรายงานการประเมิน ควรเขียนให้ตอบ
เกณฑ์ ก ารประ เมิ นอย่ า งชั ด เ จน  เ ช่ น  มี ก า รนํ า
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ควรยกตัวอย่างให้เห็น
ว่า นําข้อเสนอแนะใดไปปรับปรุงบ้าง 

2. ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อดําเนินการเขียน
รายงานการประเมินตนเองเขียนรายงานการประเมินให้
ตอบเกณฑ์การประเมินชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอธิบายระบุการ
ดําเนินงานให้ละเอียดและครบถ้วน 

ความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาในหัวข้อแนวทางนําผลการประเมิน
ไปวางแผนพัฒนา 

1. นอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ 
เ ข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ใ นสั ด ส่ ว นที่ สู ง ขึ้ น 
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้คณะวิชา จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล 
ให้พร้อมและเพียงพอที่จะบริหารหลักสูตรสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการ และควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปะ ซ่ึงมีแนวโน้มเกษียณอายุจํานวนมาก ได้เป็น
อาจารย์ประจํา 

1 .  สนั บสนุน ให้ คณะวิ ช าและหน่ วยง านจั ด ทํ า
แผนพัฒนารายบุคคล (individual score card) เพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการดําเนินการ
ต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเชื่อมโยงครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

2. หารือร่วมกันระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และเจ้าของ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําไปเชื่อมโยงให้สามารถใช้งานได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

3. ส่ง เสริมให้มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ี
เผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น และควรมีระบบ
การส่งเสริมการอ้างอิงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(citation) รวมถึงการได้สิทธิบัตรมากขึ้น 

3. สถาบันวิจัยฯ ได้ส่ง เสริมสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ใน
รู ป แบบของ ว า รส า รมหาวิ ท ยาลั ยศิ ลป าก ร  ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ) และการจัด
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
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ตารางที่ 4  ตารางการนําผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2556  
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 

4. ควรมีแผนการจัดทํา City Campus การวาง
แผนพัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ของทั้ง 4 แห่ง ให้มี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 

4. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาเขตใน
แ ต่ละแ ห่ ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง และ เชื่ อม โย ง เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของรองอธิการบดีท่ีดูแลวิทยาเขตแต่ละแห่ง ซ่ึง
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
จัด ทําแผนพัฒนามหาวิทยา ลัยศิลปากร  วิทยา เขต
สารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 
มีนาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น . ณ ห้องประชุม
สํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) เมื่อ
วันที่ 25 พ.ค. 58 และ 3 มิ.ย. 58 หลังจากนั้นได้ประชุม
คณะทํางานเพื่อสรุปผล SWOT และ TOWS จํานวน 3 ครั้ง 

ท้ังนี้การวางแผนพัฒนา City Campus เป็นเรื่องที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญจึงกําหนดให้มีการรายงานผล
ความก้าวหน้ในการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ควรมีแผนและแนวทางการจัดการท่ีชัดเจนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ โดย
ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาคมได้รับรู้อย่างครบถ้วน 

5. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนงานเตรียมความพร้อมใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การจัดทําระเบียบข้อบังคับเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ รวมท้ังการติดตามความก้าวหน้าในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาคม 

กองแผนงาน  ได้นําเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณ และการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ
เงินแผ่นดินและเงินรายได้  ซ่ึงเป็นผลจากการปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให้แก่ผู้บริหาร
ได้รับทราบ และนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับเตรียมการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปีการศึกษา 2557 โดยกําหนดใช้เกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของ และมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเนื่อง 
 5.3 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพจิารณา 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนกอ่นตรวจเยี่ยม  
โดยศึกษาจากรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2557 และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 
 6.2  การดําเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีการศึกษา 2557  ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้ช่วยอธิการบดี และนักศึกษา  ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
 
 6.3  การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
 
7.   ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม  2558  แล้ว
เห็นว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.01 

408.28 

2.27 2.27 2.27 
 180 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ≥ร้อยละ 42.00 

577.5 
48.75 3.05 3.05 

 1,184.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ≥ร้อยละ 11.57 

471.5 
39.81 2.49 2.49 

 1,184.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.56 3.56   
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  

6 ข้อ 5 ข้อ 5 4 
ปรับแก้จาก 6 ข้อเป็น 
5 ข้อ เนื่องจากขาด
เกณฑ์ข้อที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 ค่าเฉลี่ย 5.00  
52.46 

3.75 3.75  3.75  

  14 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย  ค่าเฉลี่ย 5.00  

56.94 
4.07 4.07 4.07  

  14 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.27 3.94   
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 5 ข้อ 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00 
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ตารางที่ 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมินของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 7 ข้อ 6 ข้อ 5 4 

ปรับแก้จาก 7 ข้อ 
เป็น 6 ข้อ
เนื่องจาก ขาดเกณฑ์
ข้อที่ 2 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 

55.08 
3.67  3.67 3.67  

  15 
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 4 ข้อ 5 ข้อ 4 4 

  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.22 3.89   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.10 3.95   



- 34- 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2557 

8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที่ 6   ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมนิ 

ปัจจัย
นําเข้า  

(I) 

กระบวนการ  
(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 การดําเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.77 5.00 2.27 3.56 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.75 4.00 4.07 3.94 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

4.00 3.67 3.89 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.10 4.57 3.34 3.95 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก พอใช้ ดี   
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบนั 
จุดแข็งในภาพรวม 

1. เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นศนูย์รวมของความโดดเด่นด้านศิลปะและวฒันธรรมของประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล (QS ranking by subject)  

2. มีการใช้ความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการให้แก่องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานในกํากับของรัฐ  
ซึ่งนําไปสู่ช่ือเสียงและการหารายได้เข้าสู่สถาบัน 

3. มีการจัดการประชุม การประกวด และการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติที่โดดเด่น รวมทั้งการ
จัดวันสําคัญเพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

4. มีศิษย์เก่ารังสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติหลายคน อีกทัง้เป็น
ผู้มีช่ือเสียงในระดับสากล 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรกําหนดมาตรการตรวจติดตาม เพื่อให้ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ. ในปีการศึกษา 2558 

2. ควรมีแผนพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามผล
การประเมินโดยนักศึกษา 

 
ผลการประเมนิในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีหลักสูตรที่ ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน (27 

หลักสูตร) 
 
2. สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารของ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ 
เว็บไซต์ และ Facebook มีจํานวนผู้ติดตาม
ค่อนข้างน้อย 

 
 

1. กํากับ ติดตาม ให้ทกุหลักสูตรดําเนินการให้ผ่าน
เกณฑ์การกํากับมาตรฐาน รวมถึงยกระดับคุณภาพให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. ควรมีวิธีการเพื่อทําให้สื่อสังคมออนไลนข์องกอง
กิจการนักศึกษาปรากฏเป็นอันดับต้นๆ ของการค้นหา
ด้วย search engine  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีวารสารที่มีคุณค่า โดยเฉพาะวารสารทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่ ง ไ ด้รับการพัฒนาเข้าสู่
ฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) 

1.1 ควรมีระบบสนับสนุนการจัดทําวารสารให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ตามเกณฑ์ของฐานข้อมูล  
1.2 พิจารณาจัดทําแผนยกระดับคุณภาพวารสาร 
( เฉพาะบางวารสาร  ตามศักยภาพและความ
เหมาะสม) ขึ้นสู่ระดับสากล (เช่น ACI, Scopus) 

2. มีการขอทุนในลักษณะชุดโครงการ ซึ่งเป็นการ
ทํางานร่วมกันของนักวิจัยในหน่วยงานต่างคณะ 

2. ควรสร้างมาตรการจูงใจให้คณาจารย์ขอทุนในรูป
ชุดโครงการซึ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์มาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่  

3. มีนวัตกรรมหลายชิ้นงานที่เกิดจากการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ 

3. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจควรกระตุ้นและอํานวยความ
สะดวกในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจาก
ช้ินงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ขาดระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัยที่ให้ข้อมูล
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร ได้แก่ 
จํานวนเงินทุนวิจัยภายใน/ภายนอก สถานภาพของ
งานวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
รูปแบบต่างๆ ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 

1.1 สถาบั น วิ จั ย และพัฒนาควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัย ซึ่งครอบคลุมข้อมูลวิจัยรอบ
ด้าน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.2 ควรเผยแพร่ความเช่ียวชาญของนักวิจัยบน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและ/หรือคณะ 
เพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ช่ือเสียงของนักวิจัย/มหาวิทยาลัย 

2. คะแนนประเมินด้านเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ ยังมีความแตกต่างระหว่าง
หน่วยงานค่อนข้างมาก  

2. ควรกําหนดมาตรการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
ของการขอทุนวิจัย (เช่น กําหนดเป็น KPI ระดับคณะ) 
โดยมุ่งเน้นคณะที่มีผลการดําเนินงานน้อยกว่า 3.51 
(จํานวน 5 คณะวิชา) 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. แผนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 

1. ควรกํ าหนดแผนการบริการ วิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยในลักษณะ area-based หรือ issue-
based ที่ทุกหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วม เพื่อให้
เกิดผลกระทบแก่สังคมในระดับที่สูงขึ้น 
2. ควรกําหนดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ด้านที่เป็นความถนัดและความเชี่ยวชาญโดยตรงของ
มหาวิทยาลัย และให้บริการแก่ชุมชนและสังคมโดย
กว้าง  
3. การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยควร
มีความเช่ือมโยงกับบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
คณะ  ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
4. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่จะสามารถใช้เป็นหลักฐานซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้น ทําให้
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายนั้นได้รับการพัฒนาและมี
ความเข้มแข็ง 

 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการดําเนินงานด้านการทํานุ บํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ ชัด เจน   มีผลงานเป็นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติ และเป็นสถาบันหลักที่มีผลงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

พิจารณานําผลการประเมินแผนงานมาปรับแผน
หลังจากที่ผลของการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว  

วิธีปฏิบัติที่ดี 
มีการจัดการประชุม การประกวด และการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติที่โดดเด่น รวมทั้งการ

จัดวันสําคัญเพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพและกําหนดแนวทางดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในทุก
หน่วยงานของสถาบันและตามกลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่เครือข่าย 24 สถาบัน   

1. เตรียมการประชาสัมพันธ์แนวทางและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่หน่วยงานใน
สถาบันและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจจะมีขึ้น 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขาดการกํากับติดตามให้ทุกคณะวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต (ใน SAR นําเสนอแต่ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจํ า ปีงบประมาณ  2557 จํ าแนกตามกลุ่ ม
สาขาวิชาและคณะวิชา) 
2. ผลการบริหารงานของบางคณะยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
3. การดําเนินการบางหลักสูตรยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
กํากับมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะวิชาและหลักสูตร
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของแต่ละ
หลักสูตรได้  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม/ความ
คุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ 
 
 
 
2. กํากับติดตามให้หลักสูตรและคณะนําผลจากการ
ประเมินและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุง
การดําเนินงานอยา่งจริงจังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ัง
ไว้ 
3. กํากับให้หลักสตูรวิเคราะห์สาเหตุและหาแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่
กําหนดโดย สกอ.  

 
การสัมภาษณน์ักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

1. นักศึกษาขอใหม้หาวิทยาลัยพิจารณายกระดับสโมสรนักศึกษาเป็นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ควรปรับช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักศกึษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง  

โดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
3. ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในเชิงวิชาการที่มาจากความต้องการของนักศึกษา  และใน

บางวิทยาเขตควรมีพ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษาในภาพรวมด้วย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1397/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 
 2. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2557 
 3. รายนามผูใ้ห้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





ภาคผนวก หน้า 1 -  กําหนดการ 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ประจําปีการศกึษา 2557 

วันจันทรท์ี่ 19 – วันอังคารที ่20 ตุลาคม พ.ศ.2558 
ณ ห้องประชมุมหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิง่ชัน 

 
วันจันทร์ที ่19 ตุลาคม 2558 

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 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การประเมินฯกําหนดการและการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร 
 

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

เวลา กิจกรรม สถานที ่
11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร  
 กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการฯสัมภาษณ์ 

             - อธิการบดี 
             - รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ / ผู้ช่วยอธิการบดี 
(รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ/ รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ /  
ภก.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล/ ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี) 
 

ห้องประชุม401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน  

 กลุ่มที่ 2 : คณะกรรมการฯสัมภาษณ์ 
             - นักศึกษา 
             - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / ผู้ช่วยอธิการบดี 
(รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง / ผศ.ภาคม บํารุงสุข / ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ) 

ห้องประชุม414 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 401 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารและหลักฐานเพื่อ
ยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเองใน
ภาพรวมร่วมกันและแบ่งความรับผิดชอบในรายละเอียดดังนี้ 

ห้องประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

 - รศ.ดร.ชาคริต ชุม่วัฒนะ (องค์ประกอบที่5) 
- รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ (องค์ประกอบที่ 5) 
- ภก.รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล (องค์ประกอบที่ 2) 
- ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี(องค์ประกอบที่ 1)  
- รศ.สีปาน ทรัพย์ทอง (องค์ประกอบที่ 3) 
- ผศ.ภาคม บํารุงสุข(องค์ประกอบที่ 4) 
- ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ(องค์ประกอบที่ 4) 

16.00 - 16.30 น.  
 

คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการประเมินฯประจําวัน ห้องประชุม401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 



ภาคผนวก หน้า 2 -  กําหนดการ 

 
วันอังคารที2่0 ตุลาคม 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
9.00-10.00 น. คณะกรรมการฯสัมภาษณ์  นายกสภามหาวิทยาลัย ห้องทํางานนายกสภาฯ 

10.00 - 12.00 น. - คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารและหลักฐานเพื่อ
ยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเองใน
ภาพรวมร่วมกัน 

- คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
จุดอ่อน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และสรุปคะแนนในแบบ ป1 พร้อมทั้ง
เตรียมแถลงผลการประเมินด้วยวาจา 

 

ห้องประชุม401 
สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ห้องประชุม 401 

14.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในแถลงผลการประเมินด้วยวาจา 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับฟังผลการประเมินและซักถาม 
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน 
 

ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ ์
(มี VDO- Conference 
-สนามจันทร์ห้องอธ 1302 
- เพชรบุรีห้องบ.1313) 
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รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

 
 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

- นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง 

1 ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี 

2 อาจารย์ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

3 ผศ. ดร.เชาวรีย์ อรรถลัง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4 รศ.วัฒนา  เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5 รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

6 ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

7 อาจารย์ ดร. นนท์  คุณค้ําชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

8 อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 

9 ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สนามจันทร ์
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บุคลากร 
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายกมล แมลงทับ ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

2 นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กองกิจการนักศึกษา 

3 นายณัฐพล อาบสีนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา 

4 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 นางสาวเบญจมาศ  ขุนประเสริฐ  
นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนปฏิบัติการ 

กองแผนงาน 

6 นางทัตพิชาภรณ์  อนันตวิรุฬห์ หัวหน้างานตําแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ 

7 นางสาวศศิวิมล วัดตาล นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

 

นักศึกษา 
ลําดับ ชื่อ สกุล คณะวชิา ชั้นป ี

1 นางสาวธันย์ชนก สายรอด คณะโบราณคดี 4 

2 นางสาวญาดา กลิ่นสนิท คณะโบราณคดี 4 

3 นางสาวสาริศา แย้มเยื้อน คณะอักษรศาสตร์ 3 

4 นายวศิน พรจําเนียรกุล คณะอักษรศาสตร์ 4 

5 นายณัฐพล เสวตบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 4 

6 นางสาวสมฤทัย แสงใส คณะเภสัชศาสตร์ 4 

7 นายธีรโชติ ลีรุ่งสีทอง คณะเภสัชศาสตร์ 4 

8 นายอัมฤทธ์ิ แป้นไทย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 

 




