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ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการเรียนการสอน จ านวน 190 หลักสูตร จ าแนกเป็น
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต จ านวน 82 หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 72 หลักสูตร และระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 36 หลักสูตร โดยด าเนินการภายใต้คณะวิชา จ านวน 14 คณะวิชา และได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 15 สิงหาคม 2559 พบว่าหลักสูตร 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ และมี      1 หลักสูตรคือ  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส่วนอีก
จ านวน 188 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.38 – 4.13 โดยมีหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพระดับคณะ ระหว่างวันที่ 
16 สิงหาคม 2559 - วันที่ 9 กันยายน 2559 มีผลการประเมินคุณภาพระดับพอใช้ จ านวน 2 คณะ ระดับดี 
จ านวน 12 คณะวิชา มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.28 – 4.38 จากการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยในระหว่าง
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ซึ่งมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ปัจจัยน าเข้ามีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนน
เฉลี่ย 3.13) กระบวนการมีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.57) และผลผลิตมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 
3.79) โดยมีผลการประเมินด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับดี
มาก และผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการ ในระดับดี  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมากกว่า 

3.01 จ านวน 132 หลักสูตร (ร้อยละ 69.84) ที่พร้อมจะขึ้นทะเบียน Thai Qualifications Register 

(TQR) แต่มหาวิทยาลัยควรวางระบบในการผลักดันเพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไป

ตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามองค์ประกอบคุณภาพของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
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2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด าเนินการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้รายบุคคล (Individuals’ KPIs) เพ่ือก าหนด

เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐาน TCI หรือ Scopus เป็นต้น และงานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และ

น าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. หลักสูตรที่มีแนวโน้มอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดแคลนต้องมีมาตรการ

หรือแนวทางในการธ ารงรักษาอาจารย์เหล่านี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

ลงนาม...................................................................................................ประธานกรรมการ 
            (อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์) 

 
 
 

  ลงนาม....................................................................................................กรรมการ 
                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์) 

 
 
 

  ลงนาม....................................................................................................กรรมการ 
                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน  สิริธีรศาสน์) 

 
 
 

  ลงนาม....................................................................................................กรรมการ 
                                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันชัย  สุ่มเล็ก) 

 
 
 

  ลงนาม....................................................................................................กรรมการ 
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เรืองศรี) 

 
 
 

  ลงนาม....................................................................................................กรรมการ       
              (อาจารย์ ดร.น้ าฝน  ใจดี) 
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3. บทน า 
 

 3.1 ชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
          ประจ าปีการศึกษา 2558  (วันที่ 1 สิงหาคม  2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระหว่างวันพฤหัสบดีที ่20 – วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2559 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มี

ภารกิจหลัก  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ถือก าเนิดข้ึนจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
(Professor Corrado Feroci) เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเพ่ือฝึกอบรมวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมแก่ข้าราชการและ
เยาวชนไทยโดยมิได้เก็บค่าเล่าเรียน และมี ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน เป็นผู้อ านวยการ (อธิการบดี) คน
แรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2486-2492 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2486  มีฐานะเทียบเท่ากรม ในพ้ืนที่ของวังกลาง และวัง
ตะวันออกของวังท่าพระ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ติดต่อกับทายาทเจ้าของวังเพ่ือขอ
พระราชทานพระราชานุญาตใช้วังท่าพระและขอใช้พ้ืนที่วังจากสายสกุลจิตรพงศ์ในปี  พ.ศ. 2507 นับตั้งแต่นั้นมา
พ้ืนที่ของวังถนนหน้าพระลานทั้ง 3 วัง  จึงรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และกรมศิลปากร  

มหาวิทยาลัยฯ เริ่มเปิดการเรียนการสอนที่วังท่าพระเป็นที่แรกในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 
(ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) เป็นคณะวิชาแรก ต่อมาจึงได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรม
ไทย (ปัจจุบันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2498   ส่วนคณะมัณฑนศิลป์ จัดตั้ง
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ส่วนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นด าเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย  

ปี พ.ศ. 2509  มหาวิทยาลัยฯ โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีในขณะนั้น มีนโยบายที่จะเปิดคณะ
วิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพ้ืนที่
ออกไปได้ จึงได้ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคตะวันตก โดยการจัดตั้ง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
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และได้มีการจัดตั้งคณะวิชา ดังนี้ คณะอักษรศาสตร์ ในปี พ .ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2513 คณะ
วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2515 ตามล าดับ หลังจากนั้นจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529 และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน   

ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดย
เปิดการเรียนการสอนในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ .ศ. 2544  คณะวิทยาการจัดการ ในปี 
พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 ตามล าดับ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2533  สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2534  หอ
ศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2537 ส านักบริการวิชาการในปี พ.ศ.2538 และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   

ปัจจุบันนี้ วังท่าพระ มีคณะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนาม
จันทร์ มีจ านวน 5 คณะวิชาได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกลุ่มอาคารศิลป์ พีระศรี  ซึ่งเป็นอาคารเรียนและ
ห้องปฏบิัติการของคณะวิชาที่ตั้งอยู่ที่วังท่าพระรวมอยู่ด้วย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจ านวน 3 คณะวิชา 
ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส าหรับส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มีคณะวิชาที่เปิดสอน คือ คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือ
ท าให้การจัดการศึกษาทางศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ  

 ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 
ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี  ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี 
พระราชปรารภว่าประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้  เพ่ือให้ บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป 
โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้ เป็นหน่วยงาน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 
จึงปรับรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ทดลองบริหารในรูปแบบใหม่ในรูปของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
โดยไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2538 – 2542) มีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เพ่ือ
เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูล สนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา 
นักเรียน และประชาชนทั่วไป และในปีงบประมาณ 2543 ซึ่งศูนย์ฯได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง 5 ปี 
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในก ากับของ
ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชน
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ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)  ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 

มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย  โดยร่วมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรมจัดตั้ง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เพ่ือให้เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
ดนตรีคลาสสิคส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ปัจจุบันสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้
ความส าคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในก ากับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

ในปี พ.ศ. 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนา
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ จะท าให้การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
และมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 

 ปรัชญา 
“ศิลป์และศาสตร์  สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 

 ปณิธาน  
“สร้างสรรค์ศิลปะ  วิทยาการ  และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” 

 วิสัยทัศน์ 
 “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
           (Silpakorn is a leading creative university) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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พันธกิจ 
1)  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2)  ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ   เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 
3)  น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
4)  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556–2563 (ปรับแผน) ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 
18 ตัวชี้วัด  20 กลยุทธ์  โดยครอบคลุมกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าพาองค์กรสู่
สากล โดยสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาการปรับยุทธศาสตร์ให้
ตอบสนองต่อบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับต่อการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นจุดแข็งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 มีมติให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 23 ตัวชี้วัด  20 กลยุทธ์   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :  ด้านการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
      ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ที่เพ่ิมขึ้น (joint degree/หลักสูตรบูรณาการ) 
2. ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

       กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
       กลยุทธ์ 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิต
เรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :   พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 2.1 เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
       กลยุทธ์ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       กลยุทธ์ 2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
       กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า รองรับการท างาน การประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที ่3  :   การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
 4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
  5. ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของ    
      หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.51 

    กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์  :  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 สมศ.รอบสาม) 
7. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สกอ.) 
8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของงบประมาณเงินรายได้ที่สนับสนุนด้านวิจัยและการสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ 

       กลยุทธ์ 4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ 
       กลยุทธ์ 4.3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  ด้านบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 :  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
9. ระดับคุณภาพของประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยระดับ

พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 
   ระดับท่ี 1  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   ระดับท่ี 2  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชน ไปสู่การแข่งขันใน    
       ระดับชาติและนานาชาติ     
   ระดับท่ี 3  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

  กลยุทธ์ 5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชาติและนานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 :  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ ประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ 

  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
10. จ านวนรางวัลระดับชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
11. จ านวนรางวัลระดับนานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
12. จ านวนกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

       กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการ
ทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       กลยุทธ์ 6.2 การเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 



- 10 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 :  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7 :  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ 1 : บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
13. ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน) 

       กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
       กลยุทธ์ 7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       กลยุทธ์ 7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชน 
       กลยุทธ์ 7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 :  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8  :   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital education 
เป้าประสงค์ที ่1  :  มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ 
     ด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย                       
เป้าประสงค์ที่ 2 :  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
  14. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  15. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณท้ังหมด 

กลยุทธ์ 8.1 จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 :  ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  :  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  :  ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
16. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน (ตชว.แผนกลยุทธ์การเงิน) 
17. ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตชว.แผนกลยุทธ์การเงิน) 
18. จ านวนหน่วยงานที่วางระบบควบคุมภายในและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล (ตชว.แผนกลยุทธ์

การเงิน) 
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19. ความพึงพอใจของกรรมการสภาฯ กรรมการที่ปรึกษานโยบายการเงิน และผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพ
ของรายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 9.1 การเงินและงบประมาณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 :  ด้านการขยายโอกาสสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 
เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
20. จ านวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน QS Ranking 
21. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ และมีกิจกรรมในระดับนานาชาติ (active MOU) 
22. สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 
23. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound อย่างน้อย 3 เดือน 

กลยุทธ์ 10.1 การขยายพ้ืนที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าขึ้นภายใต้กรอบของ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 (ฉบับปรับแผน) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2557-2560) ที่ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ที่
สะท้อนเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งงานประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ 16 นโยบาย 16 กลยุทธ์ 44 มาตรการ 39 ตัวชี้วัด 32 แผนงาน และ 65 โครงการ  จ าแนกเป็น
โครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 25 โครงการ และภารกิจประจ า 34 โครงการ จัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 3,593,075,400 บาท โดยมีแหล่งที่มาของ
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,571,937,200 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2,021,138,200 บาท 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการที่ใช้ในการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์  
  2. แสดงแผนการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความส าเร็จของเป้าหมายของคณะวิชา/
หน่วยงาน และระดับความส าเร็จในการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนระยะเวลาด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
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  3. โครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ที่เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 25 โครงการ 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย คณะวิชา จ านวน 13  คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ 1 
แห่ง  บัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง  และหน่วยงานประเภทศูนย์ สถาบัน ส านัก 7 แห่ง ดังนี้ 
ตารางที่ 1 คณะวิชา ศูนย์/สถาบัน/ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

คณะวิชา 
ศูนย/์สถาบัน/ส านักและ 
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

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

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3.  ส านักหอสมุดกลาง 
4.  หอศิลป์ 
5. บัณฑิตวิทยาลัย 
6.  ส านักงานอธิการบดี 

   6.1 กองกลาง 
   6.2 กองแผนงาน 
   6.3 กองบริการการศึกษา 
   6.4 กองกิจการนักศึกษา 
   6.5 กองงานวิทยาเขต 
   6.6 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา* 
   6.7 ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี* 
   6.8 กองคลัง* 
   6.9 กองบริการอาคารสถานที่และ 
        ยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์*         
   6.10 กองการเจ้าหน้าที่* 
   6.11 ส านักงานตรวจสอบภายใน* 
 6.12 กองนิติการ* 

7.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย*  (จัดตั้งเป็นการ
ภายในขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย) 

* หมายถึง  หน่วยงานในก ากับท่ีได้รับการจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/ส านัก 

เลขานุการ 

รองผู้อ านวยการศูนย/์สถาบัน/ส านัก 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบด ี

ที่ประชุม กบม. 

ที่ประชุม กบพ. 

คณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาเขต 

ท่ีประชุมคณบดี 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการของมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย ์

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส านักงานอธิการบดี /
ผู้อ านวยการกอง 

คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

คณบดี  
คณะดุริยางคศาสตร์ 

เลขานุการคณะ 

คณบดี (3 คณะ) 
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

คณบดี (9 คณะ) 

ภาควิชา 

เลขานุการคณะ 

คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เลขานุการคณะ 
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 ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 
ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน   

 ปีการศึกษา 2558 นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจ านวนทั้งสิ้น 190 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 82 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 72 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 36 หลักสูตร
โดยพบว่า หลักสูตรที่ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
จ านวนทั้งสิ้น 189 หลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกเว้นเนื่องจาก
ได้ผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 39/2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556) โดย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังคงต้องด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาคงค้างอยู่ในหลักสูตร 
 พบว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจากไม่ผ่านในองค์ประกอบที่ 
1 (การก ากับมาตรฐาน) มีจ านวน 1 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1  แต่มีผล
การประเมินเฉลี่ยรวมในองค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์) 
องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) และองค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
น้อยกว่า 3.01 คือ หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่ไม่ได้รับการรับรองจ านวน 56 หลักสูตร 
จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 17, 20 และ 19 หลักสูตร ตามล าดับ ในขณะที่
มีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 และมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมในองค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 6 มากกว่า 3.01 คือ หลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีแนวโน้มได้รับการรับรอง จ านวน 132 หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี
จ านวน 64 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 51 หลักสูตร และปริญญาเอกจ านวน 17 หลักสูตร 

ข้อมูลนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 30 ,458 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

26,451 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 4,007 คน จ าแนกเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 3,061 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05 โดยเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 972 คน โครงการ
พิเศษ จ านวน 2,089 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 946 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 จากจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด โดยเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 357 คน และโครงการพิเศษ จ านวน 589 คน อาจารย์และ     

อาจารย์และบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด  2,540.5 คน จ าแนกตาม
ประเภทได้ดังนี้ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) มีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 1,196 คน คิดเป็นร้อยละ 47.08 
มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้งหมด 70.5 คน จ าแนกเป็นลาศึกษาต่อในประเทศ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48 และ



- 15 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 

ต่างประเทศ 33.5 คิดเป็นร้อยละ 47.52 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจ านวนทั้งหมด 1,344.5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.92 
 
ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท  

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 356 297 653 

ร้อยละ 14.01 11.69 25.70 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 726 568.5 1,294.5 

ร้อยละ 28.58 22.38 50.95 

ลูกจ้างประจ า 
คน - 134 134 

ร้อยละ - 5.27 5.27 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 95 29.5 124.5 
ร้อยละ 3.74 1.16 4.90 

พนักงานราชการ 
คน 1 26 27 
ร้อยละ 0.04 1.02 1.06 

รวม 
คน 1,196 1,344.5 2,540.5 
ร้อยละ 47.08 52.92 100.00 

 
 การบริหารจัดการ 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณจากทุกแหล่งรวมจ านวนทั้งสิ้น  

3,593,075,400 บาท เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงิน 613,120,700 บาท หรือเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 
20.57) มีการจัดสรรให้ส าหรับงบลงทุน จ านวน 523,433,477 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ิมขึ้นจ านวน 
213,539,549 บาท หรือเพ่ิม (ร้อยละ 68.91) และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- พ.ศ. 2558 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  งบประมาณเงินรายได้เพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุด ซึ่งเพ่ิมขึ้นจ านวน 405,453,100 บาท หรือเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 25.09)  และงบประมาณเงินแผ่นดินเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 207,667,600 บาท หรือเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 15.22)  ซึ่งเปรียบเทียบและจ าแนกตามแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559   
               จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ  
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ การ 

เพ่ิม/ลดลง พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

(1) งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน 1,125,409,500 1,222,901,900 1,364,269,600 1,571,937,200 207,667,600 

(ร้อยละ) (44.21) (45.54) (45.78) (43.75) (15.22) 

(2) งบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน 1,420,388,100 1,462,258,300 1,615,685,100 2,021,138,200 405,453,100 

(ร้อยละ) (55.79) (54.46) (54.22) (56.25) (25.09) 

2.1 งบประมาณเงนิ
รายได้จากโครงการ
ปกต ิ

จ านวน 556,553,700 573,414,800 628,959,700 837,442,400 208,482,700 

(ร้อยละ) (39.18) (39.21) (38.93) (41.80) (33.15) 

2.2 งบประมาณเงนิ
รายได้จากโครงการ
พิเศษ 

จ านวน 863,834,400 790,579,500 807,809,600 885,206,900 77,397,300 

(ร้อยละ) (60.82) (54.07) (50.00) (43.80) (9.58) 

2.3 เงินสะสม จ านวน - 98,264,000 178,915,800 298,488,900 119,573,100 

(ร้อยละ) - (6.72) (11.07) (14.77) (66.83) 

รวม 
จ านวน 2,545,797,600 2,685,160,200 2,979,954,700 3,593,075,400 613,120,700 

(ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (20.57) 

ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เมื่อจ าแนกงบประมาณตามแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดสรรงบประมาณในแผนงานจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มากที่สุด จ านวน 3,362,750,827 บาท (ร้อยละ 93.59) รองลงมา คือ แผนงานวิจัย 
จ านวน 141,565,273 (ร้อยละ 3.94) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 47,896,200 บาท (ร้อยละ 1.33) 
และแผนงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 40,863,100 บาท (ร้อยละ 1.14) 

 
4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 มหาวิทยาลัยฯ  ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินประจ าปีการศึกษา 2557 ไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับ

มาตรฐาน (27 หลักสูตร) 

 
1. มหาวิทยาลัยด าเนินการให้คณะวิชาที่มีหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ใน

ระดับหลักสูตร รายงานเสนอแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาด าเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
รวบรวมข้อมูลแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 1 จากคณะวิชา น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดท ารายงานสรุปข้อมูลไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบวาระ
สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการประเมินปี
การศึกษา 2558 รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน ในการการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2559 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 ตามล าดับ 

2. ก ากับ ติดตาม ให้ทุกหลักสูตร
ด า เนินการให้ผ่านเกณฑ์การก ากับ
มาตรฐาน รวมถึงยกระดับคุณภาพให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.1 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2558 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ในที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และอยู่ในระหว่างการติดตามความ
คืบหน้าผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 30 
เมษายน 2559) เข้าสู่วาระการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
นอกจากน้ียังจัดส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนาผลการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อให้คณะ
วิชาก ากับติดตามทุกหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดการจัดส่ง
ภายใน วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

2.2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2558 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ 

3. สื่อสังคมออนไลน์ที่ ใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารของกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ เว็บไซต์ และ 
Facebook มีจ านวนผู้ติดตามค่อนข้างน้อย 

3. กองกิจการนักศึกษาได้ปรับปรุงเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ให้
น่าสนใจ น่าติดตามมากขึ้นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 

4. ควรมีวิธีการเพื่อท าให้สื่อสังคม
ออนไลน์ของกองกิจการนักศึกษาปรากฏ
เป็นอันดับต้นๆ ของการค้นหาด้วย 
search engine 

 
 

4. กองกิจการนักศึกษาใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ
วิธีการค้นหาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยค าว่า "กองกิจการนักศึกษา" 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
1. ควรมีระบบสนับสนุนการจัดท า

วารสารให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
ตามเกณฑ์ของฐานข้อมูล 

 
1. สถาบันวิจัยฯ มีระบบการสนับสนุนการจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของฐานข้อมูลใน
ระดับนานาชาติ (TCI) ทั้งระบบการเปิดรับบทความ ระบบการแต่งตั้งกอง
บรรณาธิการ การพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตรงต่อเวลาในการ
ออกของวารสาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยี ( IT) เข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการวารสารเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน รองรับกับ
จ านวนบทความวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
พัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor ที่สูงมากข้ึน 

2. พิจารณาจัดท าแผนยกระดับ
คุณภาพวารสาร (เฉพาะบางวารสาร 
ตามศักยภาพและความเหมาะสม) ขึ้นสู่
ระดับสากล (เช่น ACI, Scopus) 

2. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ  "Silpakorn University 

Social Sciences, Humanities and Arts Journal" (SUSHAJ) และ "Silpakorn University 

Science and Technology Journal" (SUSTJ) ก าลังถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ASEAN Citation Index (ACI) 

3. ควรสร้างมาตรการจูงใจให้
คณาจารย์ขอทุนในรูปชุดโครงการซึ่งเนน้
การบูรณาการระหว่างศาสตร์มากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ 

3. สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสริมและประสานงานให้เกิดการท างานวิจัยในเชิงบูรณา
การระหว่างศาสตร์ในโครงการ "ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
ขอสังคมและชุมชน ระยะที่ 2" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม และเห็นผลเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเป็นความต้องการของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้
ผู้วิจัยสามารถน าผลงานไปใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

4. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจควรกระตุ้น
และอ านวยความสะดวกในการยื่นขอจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากช้ินงาน
นวัตกรรมที่มีศักยภาพ 

4. โครงการอบรม “การยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการออกแบบ” 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ขาดระบบสารสนเทศบริหาร
งานวิจัยที่ให้ข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร ได้แก่ 
จ านวนเงินทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 
สถานภาพของงานวิจัย ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการรูปแบบ
ต่างๆ ความเชีย่วชาญของนักวิจัย 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าฐานข้อมูลวิจัย เช่น การได้รับรางวัลในแต่ละ
ปี ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่วนข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน
เงินทุนวิจัยภายใน/ภายนอก การตีพิมพ์การเผยแพร่ การจดสิทธิบัตร และอนุ
สิทธิบัตร ได้จัดท าโดยแยกเป็นคณะวิชา และตามปี เพื่อรองรับตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวก าลังพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถ
เผยแพร่และสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ได้ 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาควร
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ซึ่ง
ครอบคลุมข้อมูลวิจัยรอบด้าน ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการติดตามการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่าน
การประสานงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์ และได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปศึกษาดูงาน
ฐานข้อมูลวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซี่งประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล ประกอบกับทาง วช. ได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนการใช้
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) เพื่อเป็นระบบส าหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ใน
การบริหารจัดการงานวิจัยได้กับทุนวิจัยทุกประเภท ไม่ใช่แต่เฉพาะงบประมาณ
แผ่นดินเท่านั้น ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้สมัครเพื่อ
เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยน าร่องในการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว และคาดว่าจะน าระบบ
นี้มาใช้ได้ในปีการศึกษาต่อไป 

7. ควรเผยแพร่ความเช่ียวชาญของ
นักวิจัยบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและ/หรือคณะ เพื่อประโยชน์
ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ช่ือเสียงของนักวิจัย/มหาวิทยาลัย 

7.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอด
กระบวนการในการท างานวิจัยและสร้างสรรค์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และได้เผยแพร่ในห้องนิทรรศการของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความ
เช่ียวชาญของนักวิจัยและเป็นแรงบันดาลใจในการท างานวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ต่อไป 

7.2 สถาบันวิจัยฯ ก าลังพัฒนาคอลัมน์ Hall of Fame (หอเกียรติยศ) บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความน่าสนใจและครอบคลุมนักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่
ได้รับรางวลัในแต่ละปี ท้ังรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และดี มีการลงภาพนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลและมีประวัติโดยย่อพอสังเขป 

8. คะแนนประเมินด้านเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ ยังมีความแตกต่างระหว่าง
หน่วยงานค่อนข้างมาก 

8. สถาบันวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ดังน้ี 
 8.1 จัดโครงการอบรม เรื่อง "การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัย/การผลิตงานสร้างสรรค์" เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 
 8.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
 8.3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "การใช้สถิติในการวิจัย" เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2558 
 8.4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 
2559 

8.5 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การขอทุนสนับสนุนการวิจัยและการเขียน
แผนงบประมาณโครงการวิจัย" เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

 8.6 จัดโครงการ "การประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว กลุ่มภาคใต้ ปี 2560-2561" ส าหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันตก (Royal Coast) เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2559 

9. ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมให้
เกิดการกระจายของการขอทุนวิจัย (เช่น 
ก าหนดเป็น KPI ระดับคณะ) โดยมุ่งเน้น
คณะที่มีผลการด าเนินงานน้อยกว่า 3.51 

9. สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนการท างานวิจัยในเชิงบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ในโครงการ "ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนขอสังคม
และชุมชน" ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มีการสมทบทุนร่วมกันระหว่าง สกว. 
และของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะวิชา 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
(จ านวน 5 คณะวิชา) ประกอบด้วย คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะ

วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ 
เข้ามาร่วมในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 

องค์ประกอบที่  3  ก ารบริการ
วิชาการ 

1. แผนการบริ การวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดัน

ให้แผนบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย โดยคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด
วางแผนด าเนินการบริการวิชาการปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2559 ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า โดยก าหนดเป้าหมายของการให้บริการในลักษณะ area-based 
หรือ issue-base อย่างเป็นระบบ และให้ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 

2. ควรก าหนดแผนการบริการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัยในลักษณะ 
area-based หรือ issue-based ที่ทุก
หน่วยงานสามารถมีส่วนร่วม เพื่อให้
เกิดผลกระทบแก่สังคมในระดับที่สูงขึ้น 

3. ควรก าหนดให้มีการบริการ
วิชาการแก่สังคมในด้านที่เป็นความถนัด
และความ เ ช่ี ย วชาญ โดยตร งของ
มหาวิทยาลัย และให้บริการแก่ชุมชน
และสังคมโดยกว้าง 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมกันพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายให้เกดิความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมให้ทุกคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนฯ ที่ก าหนด โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในลักษณะของ
การบูรณาการเพื่อให้นักศึกษาน าองค์ความรู้จาการศึกษาในห้องเรียนมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีการด าเนินกิจกรรมโครงการภายใต้แผนแม่บท อาทิ เช่น โครงการ
โครงการพัฒนาอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษา ณ 
บริเวณเชิงเขาไกรลาศ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่ ประกอบด้วย การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ออกแบบภูมิสถาปัตย์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปสื่อดิจิตอล เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง นอกจากนี้  ยังมีการ
ด าเนินงานร่วมมือกับภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่โดยรอบชุมชน  

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบูรณาการเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนในรูปแบบของการวิจัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นผู้ประสานงานโครงการ ภายใต้ “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. การบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยควรมีความเช่ือมโยงกับ
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับคณะ  
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

5. ควรพัฒนาตัวบ่งช้ีที่จะสามารถใช้
เป็นหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้น ท าให้ชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายนั้นได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
6. มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้

อาจารย์ในคณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการระดับสถาบัน ที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนหรือสังคมให้ชัดเจน 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะที่ 1” มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหัวหน้า
โครงการฯ ภายใต้แผนงานการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้าง
นวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน อาศัยการน าองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์(Creative Economy) และได้ก าหนดชุมชนเป้าหมายโครงการฯไปที่
จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีความพร้อมทางกายภาพสูง ทั้งในด้านการคมนาคมที่เป็น
ศูนย์กลางเช่ือมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในทางบกและทางทะเล รวมถึงการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริหลายแห่ง การด าเนินโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
หลังจากการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนและหารือแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ก าหนด
ประเด็นวิจัยและพื้นที่วิจัย ดังต่อไปนี้  

2.1 ชุมชนการเกษตรบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
- การพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทองระดับอุตสาหกรรมชุมชนใน

จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(คณะวิทยาศาสตร์) 
- การสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนใน

จังหวัดเพชรบุรี(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
- การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน(คณะ

ศึกษาศาสตร์) 
- การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการ

เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี(คณะวิทยาการจัดการ) 

2.2 บ้านชาวไทยมุสลิม หมู่ 8 บ้านโครงการพัฒนา ต.สามพระยา      อ.ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

- การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการ
ฟอกหนังแพะ(คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 

2.3 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล
ทางเลือกส าหรับชุมชนยั่งยืน เพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)(คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

2.4 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน     (คณะ
ศึกษาศาสตร์) 

2.5 การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการ
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบมีอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม(คณะ
วิทยาการจัดการ) 

ในระยะยาว ผลจากงานวิจัยทั้งหมดนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
สินค้า OTOP และสถานบริการ เช่น ร้านอาหารและโรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาอาชีพ น าไปสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนอกจากน้ีในปี งบประมาณ 2559 
ได้รับงบประมาณ “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของ
สังคมและชุมชนระยะที่ 2” โดยขยายพื้นท่ีโครงการให้ครอบคลุมในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มโครงการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และวิทยาลัยนานาชาติ ในการด าเนินการโครงการดังกล่าว 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

1. พิจารณาน าผลการประเมิน
แผนงานมาปรับแผนหลังจากที่ผลของ
การประเมินเสร็จสิ้นแล้ว 

 
 
1. ได้มีการน าผลการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557 แผนงานมาปรับแผน

และกลไกการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผลกว่าเดิม 

2. มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานของหอศิลป์ เพื่อให้เป็นแหล่ง
ทุนทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ
ไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ
บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
ช้ันน าของประเทศ 

2. หอศิลป์ได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหอศิลป์ให้ได้มาตรฐานเมื่อ
เทียบเคียงในระดับชาติ ทั้งในส่วนของวังท่าพระและหอศิลป์สนามจันทร์ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
และพัฒนาศักยภาพการจัดแสดงศิลปกรรมสะสมที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อนักศึกษา นักเรียน ประชาชนที่สนใจ และวงการศิลปะร่วมสมัย
อย่างสูงสุด 

3. มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันให้หอศิลป์ 
(โครงสร้างและระเบียบการบริหาร
จัดการ กายภาพ งบประมาณ และ
บุคลากร) 

4 .  ควรพัฒนาปรั บปรุ งอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของหอศิลป์ให้ได้
มาตรฐานเมื่อเทียบเคียงในระดับชาติ 
โดยเฉพาะวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ 

4. หอศิลป์ได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหอศิลป์ให้ได้มาตรฐานเมื่อ
เทียบเคียงในระดับชาติ ทั้งในส่วนของวังท่าพระและหอศิลป์สนามจันทร์ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
และพัฒนาศักยภาพการจัดแสดงศิลปกรรมสะสมที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อนักศึกษา นักเรียน ประชาชนที่สนใจ และวงการศิลปะร่วมสมัย
อย่างสูงสุด 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่  5  การบริหาร

จัดการ 
1. ขาดการก ากับติดตามให้ทุกคณะ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต (ใน SAR น าเสนอแต่
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2557 จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชาและคณะวิชา) 

 
 
1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมหารือแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้คณะวิชาด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้จัดการประชุมการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่งคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าคณะออกเป็น 4 กลุ่ม 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะ
วิชาและหลักสูตรสามารถวิ เคราะห์
ข้อมูลทางการเงินของแต่ละหลักสูตรได้  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม/ความ
คุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ 

มหาวิทยาลัยได้วางแผนและด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

2.1 วางแผนรูปแบบการค านวณต้นทุน และก าหนดแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล 
2.2 จัดประชุมเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจโดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบทุกคณะวิชา

เข้าร่วม 
2.3 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อท าความเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการท าอย่าง

ละเอียด 
2.4 คณะวิชาด าเนินการจัดส่งต้นทุนต่อหลักสูตรที่ค านวณได้มาที่กองคลัง 
2.5 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นก่อนการค านวณการ

ปันส่วนต้นทุนทางอ้อมของหน่วยงานสนับสนุนจากส่วนกลาง และส่งข้อมูลกลับไป
คณะวิชาเพื่อท าการแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด 

2.6 ค านวณต้นทุนท้ังหมดและส่งให้คณะวิชาเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
2.7 จัดท าสรุปข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณา
รายละเอียดข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท า 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางให้คณะวิชารวบรวมข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรโดย
ก าหนดให้ข้อมูลที่รวบรวมต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะต้องสามารถน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้รวดเร็ว 
และทันต่อความต้องการของผู้บริหาร โดยได้สั่งการให้ผู้รบัผิดชอบด าเนินการและหา
แนวทางที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการค านวณต้อทุนต่อหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

3. ผลการบริหารงานของบางคณะ
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดข้อความรว่มมือคณะวิชา/หน่วยงานได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2558 โดยน าผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2557 ไป
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 
22/2558 วันอังคาร ท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2558 วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558   

4. ก ากับติดตามให้หลักสูตรและ
คณะ น า ผล จ า กก า ร ปร ะ เ มิ น แล ะ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

มีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ครั้ง โดยด าเนินการ 

- สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 
2559) เข้าสู่วาระการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 

- สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 
2559) เข้าสู่วาระการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2559 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

- การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการประเมินปี
การศึกษา 2558 ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 
รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) นอกจากนี้ยังจัดส่ง
แบบฟอร์มแผนพัฒนาผลการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อให้คณะวิชาก ากับติดตาม
ทุกหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดการจัดส่งภายใน วันที่ 31 
สิงหาคม 2559 

5 .  เ ต รี ย มการประชาสั มพัน ธ์
แนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้แก่หน่วยงานใน
สถาบันและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
อาจจะมีขึ้น 

5. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงในวาระที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ว่าดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป นแน
วทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา ส าหรับ
หลักสูตรที่เปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้ง
แตวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป 

6. การด าเนินการบางหลักสูตรยังไม่
ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานที่ สกอ. 
ก าหนด 

6. มหาวิทยาลัยด าเนินการให้คณะวิชาที่มีหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ใน
ระดับหลักสูตร รายงานเสนอแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาด าเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2558 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมข้อมูลแนวทางการแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 จากคณะวิชา น าเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานสรุปข้อมูลไว้เป็น
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ส่วนหน่ึงของเอกสารแนบวาระสรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน เพื่อรองรับการประเมินปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน ใน
การการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และการประชุม
คณบดีครั้งที่ 11/2559 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ตามล าดับ 

7. ก ากับให้หลักสูตรวิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทางการปรับปรงุ
หลักสตูรนั้น ๆ ให้การบริหารจัดการ
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 

7. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท าบันทึกข้อความถึงคณะวิชาที่มี
หลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ในระดับหลักสูตร เพื่อให้คณะวิชารายงานเสนอ
แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 เพือ่เสนอเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและ 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 และ
ได้รวบรวมข้อมูลรายงานการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ในที่
ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และอยู่ในระหว่างการ
ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน (ระหว่าง 1 สิงหาคม 
2558 - 30 เมษายน 2559) เข้าสู่วาระการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2559 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 
2559) นอกจากนี้ยังจัดส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนาผลการประเมินระดับหลักสูตร 
เพื่อให้คณะวิชาก ากับติดตามทุกหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่ง
ก าหนดการจัดส่งภายใน วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

1.  ควรก าหนดมาตรการตรวจ
ติดตาม เพื่อให้ทุกหลักสูตรผ่านการ
ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
สกอ. ในปีการศึกษา 2558 

1.1 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ที่
รวบรวมข้อมูลจากคณะวิชา เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 และมีบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0520.101.5/ ว.015 การ
ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2559 

1.2 มีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ครั้ง โดยด าเนินการ 

 - สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 
2559) เข้าสู่วาระการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2559 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 

 - สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 30 เมษายน 
2559) เข้าสู่วาระการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2559 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

- การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน เพื่อรองรับการประเมินปี
การศึกษา 2558 ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 
รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) นอกจากนี้ยังจัดส่ง
แบบฟอร์มแผนพัฒนาผลการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อให้คณะวิชาก ากับติดตาม
ทุกหลักสูตร และติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งก าหนดการจัดส่งภายใน วันที่ 31 
สิงหาคม 2559 

1.3 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงาน ที่ช้ีแจง ให้ค าปรึกษา 
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษามาใช้ อีกทั้งยังได้รับฟังปัญหา-อุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ 

2. ควรมีแผนพัฒนาด้ าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละ
วิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ติดตามผลการประเมินโดยนักศึกษา 

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์  จัดท า
แผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี  ตามบันทึกที่  ศธ 0520.201.2/ 0262  ลงวันที่  9 กันยายน  2558  ซึ่งได้
จัดท าแผนต่อเนื่องทุกปี  โดยเน้นการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาวางแผน
ปรับปรุงการพัฒนา  ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2559 ได้ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การพัฒนาพื้นที่จุดพักขยะแห่งใหม่ มีพื้นที่รวม 400 ตร.ม. โดยเทปูนเพื่อจัดท า
พื้นที่จุดพักขยะและสร้างรั้วสูง 3 เมตร เพื่อความสะอาดของพื้นที่โดยรอบให้ถูก
สุขลักษณะ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ตลอดแนว เพื่อความสวยงาม ซี่งโครงสร้างจุดพักขยะ
จะถูกแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 พื้นที่ส าหรับเข้า-ออก 
ส่วนที่ 2 จุดพักกิ่งไม้ 
ส่วนที่ 3 ที่พักขยะ 1 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 4 ที่พักขยะ 2 
ส่วนที่ 5 จุดคัดแยกขยะ 
ส่วนที่ 6 เตาเผาขยะปลอดมลภาวะ (อยู่ระหว่างสืบราคาวัสดุเพื่อจัดท าเตาเผา) 
2.ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยตามก าหนดเวลาและติดตั้งถังดับเพลิงชนิดน้ ายา

เหลวระเหย ซึ่งสามารถดับไฟได้ทุกประเภททั้งจากไฟฟ้าลัดวงจรและวัสดุไวไฟ 
3. ติดตาม ตรวจสอบระบบป้องกันการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 
4. ปรับปรุงไหล่ทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยด าเนินการเทหินคลุก (บริเวณถนนสนาม

จันทร์ ตั้งแต่คณะอักษรศาสตร์ถึงหอพักเพชรรัตน 4) 
5. ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ซ่อมแซมบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยการติดตั้ง Solar Cell ขนาด 1.5 kW บริเวณโรง

พิมพ์ และเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็นหลอด LED จ่ายไฟฟ้าให้ถนนสนามจันทร์ 
7. ปรับปรุงรถบัสสวัสดิการสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ซ่อมตัวถังและหลังคารถท่ี

เสื่อมสภาพ ให้คืนสู่สภาพพร้อมใช้งาน 
8.ซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 
9.ซ่อมแซมบันไดเรือนจ าลองหลังที่ 1 - 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ  
10.ติดตั้งช้ินงานประติมากรรมภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 3 

จุด จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล เพื่อให้บุคคลทั่วไปตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
งานศิลปะ (มี.ค.59) 

11.การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ (ท าสัญญาเดือนกุมภาพันธ์  2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับพื้นที่
และปักเสาเข็มก่อสร้างตัวอาคาร ) 

12.บริการจัดระบบจราจรโดยเพิ่มเส้นทางรถรางไฟฟ้าสายที่ 2 เพื่อให้บริการแก่ผู้
สัญจรในเส้นทางฝั่งตะวันออก  ได้แก่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย  แฟลตเทพศิลป์ 2 
และ 17  ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์    หอพักทับแก้ว 1 - 2   
ส านักงานอธิการบดี   อาคารวัชรนาฎยสภา 

13.ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมฯ 
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จัดท าสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ประจ าปี
การศึกษา 2558 ดังนี ้

1) ด้านห้องเรีนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.73 (ระดับมาก) 
2) ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.68 (ระดับมาก) 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.63 (ระดับมาก) 
4) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อสุนทรียภาพในมิติศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 3.75 

(ระดับมาก) 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
นอกจากนี้มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการบริการด้าน

กายภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเพิ่มเติมดังนี้ 
14.ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 2 โดยติดตั้งเครื่องประมวลภาพ 3 มิติ เพื่อเพิ่ม

แรงจูงใจในการเรียนรู้และเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
15.รับปรุงระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
16.ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่บริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง 
17.เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า เอให้การส่ง-จ่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพ 
18.ด าเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งระบบสปิง

เกอร์รดน้ าต้นไม้ 
19.เพิ่มจุดบริการจัดระบบจราจรบริเวณจุดเสี่ยงเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

นักศึกษาและบุคคลทัว่ไปในการสัญจร 
ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีฯ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  นอกจากนี้ ยังได้บรรจุแผนการ
พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพลงในแผนปฏิบัติราชการส านักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ
แล้ว/ก าลังด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบสัญจรภายในวิทยาเขต 
1.1 จัดระบบสัญจรโดยใช้รถราง ซึ่งวิทยาเขตฯ ได้เริ่มน ารถรางมาให้บริการแก่

นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2557 รวมระยะเวลา 3 ปีการศึกษา  
ปีการศึกษาละ 8 เดือน ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือน ส.ค. 

58 -ก.ค. 59 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น 2,109,785.19 บาท 
1.2 จัดท าที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณประตูทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้นักศึกษาที่พักอยู่หอนอกน ารถจักรยานยนต์ไปจอดและใช้บริการรถรางที่สถานี
ต้นทาง และด าเนินการก่อสร้างลานจอดรถจักรยาน ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 
(283,000 บาท) 

1.3 ปรับปรุงเส้นทางจักรยานและเส้นทางสัญจร โดยการจ้างเหมาบริการทาสีพื้น
ถนนบริเวณแยกหน้าอาคารคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมสัญลักษณ์รถจักรยาน (6,080 
บาท) / ติดตั้งเสาจราจรล้มลุกเพิ่มเติม (17,000 บาท) รวมทั้งสิ้น 23,080 บาท 

1.4 จัดท าเส้นทางสัญจรช่ัวคราวด้านข้างหอพัก 6 งบประมาณ 185,000 บาท 
จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ 

2. โครงการศิลปากร Green Bike โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
2.1 โครงการกิจกรรมจิตอาสา ปั่นจั๊ก...บอกรักแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านดอนมะกอก (21,070 บาท) 

2.2 โครงการปั่นจั๊กรักษ์โลก วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 ณ โครงการสวนป่าหนอง
เขื่อน และบ้านลุงส ารอง แตงพลับ เกษตรกรตัวอย่าง (10,195 บาท) 

2.3 โครงการปั่นเพื่อโรค ลดโรคเพื่อเรา วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนหนอง
คร้า (12,985 บาท) 

2.4 โครงการ Silpakorn Green Bike ตอน Walk For Me วันที่ 17 มีนาคม 
2559 ณ ห้อง ว1401 อาคารวิทยบริการ (13,300 บาท) 

3. โครงการรณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "ลด ละ เลิก ใช้โฟม" (เป็น
โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558) กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านค้า
ภายในมหาวิทยาลัย 

4. โครงการคุมก าเนิดสุนัขในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ระยะที่ 2 ระยะเวลาในการด าเนินการเดือน ธ.ค. 58 - ก.ย. 59 ผลการด าเนินการ ณ 
วันที่ 30 เมษายน 2558 มีสุนัขที่ท าหมันแล้วจ านวน 20 ตัว 

5. ปรับปรุงพื้นที่ว่างหรือพ้ืนที่สีเขียวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรม
ของวิทยาเขตในอนาคต โดยการน าดินท่ีขุดลอกจากอ่างเก็บน้ าหนองจิกเข้ามาถมใน
พื้นที่ลุ่มภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บริเวณด้านข้างหอพัก 5-6 , พื้นที่ข้างโรง
เพาะช า ,พื้นที่ด้านหลังโรงจอดรถหน้าอาคารบริหาร,พื้นที่ด้านข้างโรงจอดรถหน้า
อาคารเรียนรวม 1, พื้นท่ีด้านหลังอาคารที่พักบุคลากรจนถึงเรือนแถว (2,516,440 
บาท) 

 และด าเนินการปลูกต้นปอเทืองในพื้นท่ีโล่งข้างโรงอาหารกลางเพื่อบ ารุงดิน ใน
พื้นที่ท่ีเอาดินไปถม  

6. โครงการจัดสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี งบประมาณ 10,700,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 
210 วัน จ านวน 5 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 11 กันยายน 2559 

7. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม 
7.1 จ้างเหมาบริการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริเวณสวนประติมากรรม สระศิลป์เพชรภิรมย์ สนามฟุตบอล 
เกาะกลางอาคารเรียนรวม 1-2 บริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวม 2 งบประมาณ 91,000 
บาท ต่อเดือน 

7.2 งานสวนสนามและภูมิทัศน์จัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
โดยเน้นเรื่องการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ และความสะอาดของพื้นที ่

8. ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
8.1 ปรับปรุงอาคารบริหารเนื่องจากน้ าฝนรั่วซึม ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จในภาค

ต้น ปีการศึกษา 2558 (1,776,860 บาท) 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุเสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อรองรับการ

ท ากิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา (83,440 บาท) 
8.3 ปรับปรุงสถานที่ภายในหอพักนักศึกษา พ.2-พ.6 เป็นสถานที่ส าหรับท่องต ารา

และทบทวนบทเรียนของนักศึกษา (182,803 บาท) 
9. ด าเนินการก่อสร้างหอเทวาลัยพระคเณศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี งบประมาณ 12,750,000 บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน 
10. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ

ประตูทางเข้า-ออก  ด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย งบประมาณ 145,520 บาทต่อ
เดือน  โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 8 คน  

11. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 15 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 

12.  ส ารวจผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในพื้นที่วังท่าพระ ตลิ่งชัน วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์  และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 เมื่อจ าแนกตามวิทยาเขตฯ พบว่า มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยมากว่า 3.51 ทุกวิทยาเขตฯ 

13. ด้านการจัดการขยะ 
13.1 ท าการติดตั้งป้ายบอกเวลาจัดเก็บขยะบริเวณถังขยะ จ านวน 12 ป้าย  
13.2 ท ารั้วปิดกัน้บ่อขยะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
13.3 ส ารวจปริมาณขยะเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน 

3 . 1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ว า ง
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนและให้การ
สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
เพื่อคณะจะได้ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและบรรลุผลอย่างจริงจัง 

3.1 มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 -2574) ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นกรอบในการวางยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน และเป็นกรอบให้แก่คณะวิชาน าไปจดัท าแผนของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะท าให้การบรรลุผล
เป็นไปอย่างจริงจัง ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรใน
ทุกระดับ ควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
อย่างทั่วถึง  เพื่อประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบท
ของมหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน 

3.2 มหาวิทยาลัยควรก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนประจ าปีที่มีการก าหนดตัวบ่ง ช้ี
ความส าเร็จของแผนตามวิสัยทัศน์หรือ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ย่อยที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน และควรให้

3.2 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งมีการพิจารณาปรับปรุงตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดจนแนวโน้มของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อก าหนด
ในการประกันคุณภาพภายใน 

เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย โดย
มอบหมายให้นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
เสนอรายชื่อกรรมการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามค าสั่งที่ 1194/2558 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  

คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จ านวน 3 ครั้ง(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2558 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) โดยพิจารณาการ
ปรับปรุงช่ือยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองต่อบริบทการพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับต่อ
การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นจุดแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.1 สถาบันควรมีการประเมินระบบ
และกล ไกการบริ ห ารหลั กสู ต ร ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ สกอ. ก าหนด 
ที่ส่งผลให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง ในประเด็นตัวบ่ง ช้ี  ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งการด าเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
อย่างทั่วถึง 

4.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการพิจารณา
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 6 
กันยายน 2559 และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
วิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2559 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว ก่อนน ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา/
หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าสู่ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ  

4.2 ให้คณะและหน่วยงานหารือกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสร้างแนว
ปฏิบัติ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และควรก าหนดให้หน่วยงาน
ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ป รั บ เ ก ณ ฑ์ ใ ห้
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

4.2 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 - 2560 โดยน าเสนอที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 
17/2558 เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2558 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
4.3  มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน
หลักสูตร ฯลฯ ที่คณะต่างๆ สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ 

4.3 มีการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF Online) เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลดภาระการจัดท าเอกสารให้มี
ประสิทธิภาพและลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน 

5.1 สิ่งที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน  
เนื่ อ ง จากมหาวิ ทย าลั ย จะ เปลี่ ย น
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับฯ 
ดังนั้นจึงควรมีการปรับกระบวนการใน
การบริหารงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
บริหารด้านงบประมาณ ควรให้คณะ
สามารถบริหารจัดการการเงินของคณะฯ
ในส่วนของเงินรายได้ เนื่องจากการ
ผลักดันกลยุทธ์ให้ส าเร็จต้องการระบบ
การบริหารด้านการเงินที่คล่องตัว เพื่อ
รองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  2558 – 2562 เพื่อวางแผนการบริหารจัดการด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ แผนกลยุทธ์การเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนและการบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน และการก ากับ
ติดตาม ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2556 - 2563 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้มีโครงการปรับปรุงระบบการเงิน ทั้งระบบบัญชี และ
ระบบงบประมาณ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน ดังนี้ 

1. การด าเนินการปรับปรุงระบบงบประมาณ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงระบบการจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ 220/2559 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 

2. การด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อให้รองรับการจัดการระบบบัญชีที่
ถูกต้อง และรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางการ
บันทึกตามระบบบัญชีภาครัฐ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อวางระบบ
บัญชีดังกล่าว 

5.2  การที่มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน
ระบบและกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มีผลต่อการบริหารจัดการในระดับคณะ 
ที่เกิดความล่าช้า ขาดความคล่องตัวและ
มีผลท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ไม่ เ ป็ น ไปต ามแผนที่ ก าหนด  เ ช่ น 
โครงการกิจกรรมนักศึกษา โครงการวิจัย 

5.3 ควรมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องภาษาทั้งนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

5.3 มหาวิทยาลัยมีการส่ ง เสริมและสนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้ 
ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากร ดังน้ี 

- มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ เพื่อให้
อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในระดับที่
ใช้งานได้ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับเข้าใหม่ตั้งแต่ประกาศฯ ดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น จะต้องมีคะแนนทดสอบ
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า โดยในการประชุมสัมมนา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ช้ีแจงเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ 
โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า “มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าที่
รับเข้าใหม่ ให้สถาบันก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษเอง ในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บังคับใช้(โดยเน้นการทดสอบ
ด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้)” ทั้งนี้ที่ประชุม ก.บ.ม และ ก.บ.พ ในการ
ประชุมครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 จึงได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์
การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่รับเข้า
ใหม่  

- มีการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อ
แรกเข้าด้วยแบบทดสอบ SEPT เพื่อวัดระดับทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทาง การพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมส าหรับนักศึกษาได้ และควรพิจารณาการ
จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อใกล้ส าเร็จ
การศึกษาด้วยแบบทดสอบ SEPT อีกครั้ง เพื่อวัดระดับพัฒนาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและเป็นการประเมินผลในการพัฒนาทักษะและผลการ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ ทั้งนี้ จะเริ่มด าเนินการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าในปีการศึกษา 
2559 และอาจระบุคะแนนสอบในทรานสคริปของนักศึกษา 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนโครงการพัฒนาทักษะ
และผลการเรี ยนรู้ ด้ านภาษาอังกฤษของนักศึกษามห าวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมหลายครั้งและได้เสนอแนวทางเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาและฝึกฝน
ทักษะและผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสามารถใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจ าวัน หรือในการศึกษาต่อ หรือในการท างานเชิงวิชาชีพ 
ทั้งนี้คณะอักษรศาสตร์ได้น าร่องในการน าข้อเสนอแนะนี้ไปด าเนินการแล้ว โดย
ก าหนดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะฯ 

ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 – 3 
จากเดิมที่ได้เรียนเพียงช้ันปีท่ี 1 – 2  

- มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้(KM) 
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ตารางที่ 4  ตารางการน าผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2557  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานและการสื่อสารเบื้องต้น” เพื่อเพ่ิมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่ง
มุ่งเน้นในด้านภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

 
5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยก าหนดใช้เกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเนื่อง 
 5.3 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  
โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2558 และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 6.2  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558  ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้ช่วยอธิการบดี 
และนักศึกษา  ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
 6.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
 
7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2559  แล้วเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัว
บ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางท่ี 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3.01 

577.66 

3.06 3.06 3.06 

  
189 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ≥ร้อยละ 48.00 

593.5 
49.62 3.10 3.10  

  1,196 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ≥ร้อยละ 39.00 

475.5 
49.62 2.48 2.48 

  1,196 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 4 ปรับจาก 6 ข้อ เป็น 
5 ข้อ (ไม่ได้ข้อ 4) 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.73 3.53   
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ตารางท่ี 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์   

6 ข้อ 5 ข้อ 4 4   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  ค่าเฉลี่ย 5.00  

53.03 3.79 3.79 3.79 

  14       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ค่าเฉลี่ย 5.00  

60.89 4.35 4.35 4.35 

  14       

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.05 4.05   
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 6 ข้อ 5 5   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
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ตารางท่ี 5 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 

  
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ค่าเฉลี่ย 3.75 
55.64 

3.97  3.97 3.97 
  14 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 5 ข้อ 5 ข้อ 4 4 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.32 4.32   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.14 4.06   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที ่6   ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์ 
(O) 

คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 2.79 4.50 3.06 3.53 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.79 4.00 4.35 4.05 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ 
 

4.50 3.97 4.32 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.12 4.57 3.79 4.06 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี 
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาระบบและกลไก การควบคุมการ

ก ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยมีการก าหนดกรอบ

เวลาในการปรับปรุงหลักสูตรและมาตรการ

ควบคุมก ากับท่ีเข้มงวด ท าให้สามารถเชื่อมั่นได้

ว่าทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานในปีการศึกษาต่อไป 

2. มีการก าหนดคุณสมบัติเทียบเคียงคณาจารย์

ประจ าและคณาจารย์พิเศษในสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ 

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน

หลักสูตร 

2. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบน าเสนอ กกอ. เพ่ือให้สามารถ

เป็นต้นแบบในการด าเนินงานของสาขาวิชาอ่ืนที่

ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
       ตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ไม่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ท าให้ไม่
สามารถสะท้อนความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมได้ 
 
 

       ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้สามารถสะท้อน

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งให้สามารถประเมินความส าเร็จของการ

ด าเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการข้ามศาสตร์
ระหว่างศิลปะและการออกแบบ กับวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งทางด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัย 
 

 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี จากการบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่าง
ศิลปะและการออกแบบ กับวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ระบบฐานข้อมูลยั ง ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการงานวิจัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่าง

น้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย และ

งานสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2) ข้อมูลด้านผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  3) 

ข้อมูลด้ านแหล่ ง เผยแพร่ผลงานวิ จั ยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงาน  4) 

ข้อมูลด้านระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการ

ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  5) 

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานการให้บริการทาง
วิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
และชุมชนที่หลากหลายและต่อเนื่อง ที่เน้นบูรณาการ
เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้สาขาวิชาต่างๆ อันจะน าไปสู่
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง เช่น 
การให้บริการทางวิชาการด้ านศิลปะและการ
ออกแบบให้กับชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่มีความ
ต้องการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ในรูปแบบของ Art Mobile Unit    

1.        ขยายผลการด าเนินงานการให้บริการทาง

วิชาการไปยังชุมชน หน่วยงานอ่ืน  โดยการใช้

กระบวนการจัดการความรู้ ในการค้นหาแนวปฏิบัติที่

ดี จากการบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างศิลปะและ

การออกแบบ กับวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือ

เป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มี ก า ร ส ร้ า ง ม าต ร ฐ านด้ า นศิ ล ปะและ

วัฒนธรรมของชาติ เช่น รางวัลศิลปินชั้นเยี่ยม (การ

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ) การสร้างมาตรฐานการ

แสดงดนตรีแจ๊ส (โครงการ Thailand Jazz 

Competition) มาตรฐานเครื่องปั้นดินเผา (การ

แสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ)  

 

 เผยแพร่ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-     - 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จดุที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ครอบคลุมใน

บางประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ ของ

มหาวิทยาลัย 

2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ

แสดงให้ เห็นถึ งทิศทางการ พัฒนาของ

มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

3. การพิจารณาระบุปั จจั ย เสี่ ย งและการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยังไม่

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

 

1. ควรมีการผนวกแผนกลยุทธ์ทางการเงินเข้า

กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย และ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

กับมหาวิทยาลัยอื่น  

2. ควรทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้

สอดคล้ อ ง กั บบริ บท  เ พ่ื อ ร อ งรั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

3. ควรมีการระบุปัจจัยเสี่ยงและการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยจากภายนอก เช่น 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การเข้าสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


