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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 

 

1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการเรียนการสอน จํานวน 194 หลักสูตร จําแนกเป็น
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต จํานวน 85 หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 72 หลักสูตร และระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 37 หลักสูตร โดยดําเนินการภายใต้คณะวิชา 14 คณะวิชา และประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 11 สิงหาคม 2560 พบว่าหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ และมีจํานวน 188 หลักสูตร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร มีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 0.35 – 4.09 โดยมีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ได้คะแนนสูงสุด ขณะที่มี 5 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิต 
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี และเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีอินทรีย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ ในส่วนของการประเมินคุณภาพระดับ
คณะ ได้ดําเนินการระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 - วันที่ 8 กันยายน 2560 พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับดี จํานวน 14 คณะวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.62 – 4.49 จากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ซึ่งมีคะแนน
เท่ากับปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉล่ีย 4.06) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ปัจจัยนําเข้ามีคุณภาพระดับพอใช้ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.41) กระบวนการมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 4.43) และผลผลิตมีคุณภาพระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.84) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีคุณภาพระดับดีมาก การบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับดี และการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพระดับพอใช้ 

ข้อสังเกตสําคัญที่คณะกรรมการตรวจพบ คือ ผลการประเมินในบางหลักสูตรอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. กําหนด และไม่พบการกําหนดเป้าหมายของ 7 ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 
6.1) ดังน้ัน คะแนนข้อ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมในระดับคณะน่าจะมีความคลาดเคลื่อนจาก
สภาพความเป็นจริง นอกจากน้ีในการประเมินระดับคณะ อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดเช่นกัน โดย
พบว่าตัวบ่งช้ี 1.4 และตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ในบางคณะไม่ได้ประเมินตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด ดังน้ัน ผลการประเมิน
คุณภาพในระดับคณะน่าจะมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงด้วย 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ประจําปีการศกึษา 2557-2559 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
2557 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
2558 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
2559 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.27 3.06 3.11 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.05 3.10 3.30 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2.49 2.49 2.63 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 3.00 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

4.00 4.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.75 3.79 4.30 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และ
นักวิจัย 

4.07 4.35 4.38 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 5.00 4.00 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.67 4.00 4.02 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 4.00 4.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.95 4.06 4.06 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพสูง โดยเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และบางท่าน

ได้รับการแต่งต้ังเป็นศิลปินแห่งชาติ จึงควรใช้ศักยภาพของบุคลากรผู้ทรงคุณค่าดังกล่าว ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสร้างผลงานวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น เป็นการ
สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการธํารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เหล่าน้ีให้คงอยู่ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 

1. สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะเฉพาะสายศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือให้มี
มติเห็นชอบ และนําเสนอ สกอ. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน จะได้สอดคล้องกับธรรมชาติ
วิชาทางด้านศิลปะในทุกแขนง 

2. สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณานําทรัพยากรรวมท้ังผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าของแต่ละ
หน่วยงานไปเผยแพร่ให้ประชาคมท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ช่ืนชม ซึ่งเป็นการสร้าง Value Added ให้แก่
หน่วยงาน ศิลปิน หรือนักวิจัย ที่มีศักยภาพ ได้พัฒนาต่อยอดความสําเร็จไปสู่ระดับสากล 

3. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจึงต้องประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. 2560-2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือจัดทําแผนให้ครอบคลุมในทุกพันธกิจ และการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่สวนทางกับ
จํานวนประชากรท่ีลดลง รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต้องกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะมีการนําผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตร ไปเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งวิเคราะห์
โอกาสในการแข่งขันกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอ่ืน 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการดําเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบแต่ยังไม่สามารถดําเนินการให้ทุกหน่วยงานทําได้อย่างครบวงจร เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังน้ัน ทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต้องวางระบบและกลไกให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ กําหนดเป้าหมายให้
ชัดเจน และกํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้จนกระทั่งได้องค์ความรู้ใหม่ที่นําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

5. มหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตรอย่างจริงจัง เพ่ือทําให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งต้องมีระบบการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับความซ้ําซ้อนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทําให้มีหลักสูตรผ่านผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน โดย
อาจารย์ประจําหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้องเร่ง
รีบวางระบบกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อยทุกภาคการศึกษา และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ตลอดจนดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
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กํากับติดตามให้ทุกหลักสูตรที่เปิดดําเนินการ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด และให้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตร การเขียนผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning Outcome) เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรดําเนินการขอการเผยแพร่หลักสูตรตามระบบ TQR จาก สกอ. 
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3. บทนาํ 
 

 3.1 ช่ือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
          ประจําปีการศึกษา 2559  (วันที่ 1 สิงหาคม  2559 – 31 กรกฎาคม  2560) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 – วันอังคารที่  31  ตุลาคม  2560 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มีภารกิจหลัก  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ถือกําเนิดขึ้นจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
(Professor Corrado Feroci) เป็นผู้ก่อต้ังขึ้นเพ่ือฝึกอบรมวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมแก่ข้าราชการและ
เยาวชนไทยโดยมิได้เก็บค่าเล่าเรียน และมีศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เป็นผู้อํานวยการ (อธิการบดี) คนแรก
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2486-2492 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 มีฐานะเทียบเท่ากรม ในพ้ืนที่ของวังกลาง และวังตะวันออก
ของวังท่าพระ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ติดต่อกับทายาทเจ้าของวังเพ่ือขอพระราชทาน
พระราชานุญาตใช้วังท่าพระและขอใช้พ้ืนที่วังจากสายสกุลจิตรพงศ์ในปี พ.ศ. 2507 นับต้ังแต่น้ันมาพ้ืนที่ของวัง
ถนนหน้าพระลานท้ัง 3 วัง จึงรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรม
ศิลปากร  

มหาวิทยาลัยฯ เริ่มเปิดการเรียนการสอนที่วังท่าพระเป็นที่แรกในคณะจิตรกรรมและ ประติมากรรม 
(ปัจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) เป็นคณะวิชาแรก ต่อมาจึงได้จัดต้ังคณะสถาปัตยกรรม
ไทย (ปัจจุบันคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2498   ส่วนคณะมัณฑนศิลป์ จัดต้ัง
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 ส่วนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันดําเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย  

ปี พ.ศ. 2509  มหาวิทยาลัยฯ โดยหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล อธิการบดีในขณะนั้น มีนโยบายที่จะเปิดคณะ
วิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพ้ืนที่
ออกไปได้ จึงได้ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคตะวันตก โดยการจัดต้ัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
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และได้มีการจัดต้ังคณะวิชา ดังน้ี คณะอักษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2513 คณะวิทยาศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. 2515 ตามลําดับ หลังจากน้ันจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2529 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 
2534 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

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 ได้จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2533  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2534 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2537 สํานักบริการวิชาการในปี 
พ.ศ. 2538 และจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2548  

เน่ืองจากวังท่าพระมีข้อจํากัดในการสร้างอาคารสูง ในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดิน
จากที่ราชพัสดุ เพ่ือสร้างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ต่อมาได้ใช้พ้ืนที่ด้านหลังสร้างสํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน และ
ย้ายมาทําการในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ ได้ซื้อพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น จึงจัดต้ังคณะดุริยางคศาสตร์ในปี พ.ศ. 2542 ทํา
ให้การจัดการศึกษาทางศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และต่อมาได้ใช้เป็นที่ต้ังของวิทยาลัยนานาชาติ 
ซึ่งจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ด้วย 

ปัจจุบัน วังท่าพระ มีคณะที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ มีจํานวน 5 
คณะ ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกลุ่มอาคารศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะวิชาที่ต้ังอยู่
ที่วังท่าพระรวมอยู่ด้วย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีจํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 
ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี
พระราชปรารภว่าประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านน้ี เพ่ือให้ บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โครงการ
จัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังให้เป็นหน่วยงานราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จึงปรับรูปแบบ
การดําเนินงานของศูนย์ฯ ให้ทดลองบริหารในรูปแบบใหม่ในรูปของคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ โดยไม่ขึ้นกับระบบ
ราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2538 – 2542)  มีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่และให้บริการข้อมูล
และข้อมูล สนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป และในปีงบประมาณ 2543 ซึ่งศูนย์ฯได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง 5 ปี คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ ได้เสนอ
โครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรข้ึนเป็นหน่วยงานอิสระในกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรี
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ได้มีมติเห็นชอบการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดย
มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2543 

มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มโครงการเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย  โดยร่วมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรมจัดต้ัง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เพ่ือให้เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
ดนตรีคลาสสิคสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้รับการก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสําคัญ
ต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกํากับของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเป็น
สถาบันอุดมศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ เริ่มดําเนินโครงการจัดต้ัง “สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทย” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบโครงการ เพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและองค์
ความรู้ของชาติที่สําคัญ และให้ขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นมรดก
ของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปทั้งรูปแบบในระบบและนอกระบบในระยะต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่สมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ จะทําให้การบริหาร
จัดการที่ เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
  

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฎิบัติราชการประจําปี 

 ปรัชญา 
“ศิลป์และศาสตร์  สร้างสรรค์ชาติย่ังยืน” 
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 ปณิธาน  
“สร้างสรรค์ศลิปะ  วิทยาการ  และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” 

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

พันธกิจ 
1)  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพช้ันสูง มีสติปัญญา ความคิด 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2)  ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ   เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 
3)  นําองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
4)  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย คณะวิชา จํานวน 14  คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 7 
แห่ง ดังน้ี 

ตารางที่ 1 คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 

คณะวิชา 
ศูนย์/สถาบัน/สํานักและ 

หน่วยงานสนบัสนนุ 
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* 

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* 
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ตารางที ่1 คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 

คณะวิชา 
ศูนย์/สถาบัน/สํานักและ 

หน่วยงานสนบัสนนุ 
14.  วิทยาลัยนานาชาติ* 
 

   6.8 กองคลัง* 
   6.9 กองบริการอาคารสถานที่และ 
        ยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์*      
   6.10 กองการเจ้าหน้าที่* 
   6.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
 6.12 กองนิติการ* 

7.  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย*  (จัดต้ังเป็นการ
ภายในขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัย) 

* หมายถึง  หน่วยงานในกํากับท่ีได้รับการจัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก 

เลขานุการ 

รองผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ประจําวิทยาเขต 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการของมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์ 

รองอธกิารบด ีผู้ช่วยอธิการบด ี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
/ผู้อาํนวยการกอง 

คณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

คณบด ี 
คณะดุริยางคศาสตร ์

เลขานุการคณะ 

คณบด ี(4 คณะ) 
คณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

คณบด ี(9 คณะ) 

ภาควิชา 

เลขานุการคณะ 

คณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

คณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เลขานุการคณะ 
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ข้อมูลพืน้ฐานที่สําคัญ 
ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน   

 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จํานวนทั้งสิ้น 193 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 84 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 72 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 37 หลักสูตร สําหรับหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์น้ันได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการประเมินเน่ืองจากผ่านการรับรองโดย
สภาเภสัชกรรม ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 39/2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้ระบบ
การรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป (ได้รับการรับรองปี
การศึกษา 2557 - 2561) 
 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) จํานวน 
188 หลักสูตร (ร้อยละ 97.41) ในจํานวนน้ีเป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป 154 หลักสูตร 
(ร้อยละ 79.79) หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพน้อยถึงปานกลาง จํานวน 34 หลักสูตร (ร้อยละ 17.62) 
และมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรและพร้อมนําเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือ
พิจารณาการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualification Register; TQR) จํานวน 59 หลักสูตร (ร้อยละ 30.57) จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 31 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร  

อย่างไรก็ตาม  ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 จํานวน 5 หลักสูตร (ร้อยละ 
2.59) ดังน้ี  

1.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะอักษรศาสตร์ เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ 
2.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ

ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะได้เสนอขอปิดหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังมีนักศึกษา
คงค้างอยู่ 

   2.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559) คณะ
 วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 คน เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร   
มากกว่า 1 หลักสูตร (ซ้ํากับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์) 
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3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ 
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ

วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 คน เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มากกว่า 1 หลักสูตร (ซ้ํากับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 

3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) คณะวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งน้ี หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิด
หลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ 

สําหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 น้ัน ได้มีการดําเนินการแล้วดังน้ี 
      1. คณะที่ดูแลรับผิดชอบได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
2. กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ให้

มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 
3. มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลไกและมาตรการในการกํากับดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จากสภาวิชาการแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  
ในส่วนของหลักสูตรที่มีผลประเมินตํ่ากว่าระดับดีน้ัน มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือในการพัฒนาการดําเนินการของหลักสูตร  
 

ข้อมูลนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,120 คน จําแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

21,187 คน คิดเป็นร้อยละ 84.34 มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 3,933 คน จําแนกเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 3,017 คน คิดเป็นร้อยละ 12.01 โดยเป็นนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 1,006 คน 
โครงการพิเศษ จํานวน 2,011 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 916 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โดยเป็นนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 362 คน และโครงการพิเศษ จํานวน 554 คน  

อาจารย์และบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด 2,789 คน จําแนกตาม
ประเภทได้ดังน้ี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 1,197 คน คิดเป็นร้อยละ 42.93 
มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้งหมด 50.5 คน จําแนกเป็นลาศึกษาต่อในประเทศ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 55.44  และ
ต่างประเทศ 22.5 คิดเป็นร้อยละ 44.55 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งหมด 1,592 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.08 
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 
 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 103 58 161 
ร้อยละ 8.60 3.65 5.77 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 1,055 1,054 2,109 

ร้อยละ 88.14 66.21 75.62 

ลูกจ้างประจํา 
คน - 161 161 
ร้อยละ - 10.12 5.77 

ลูกจ้างชั่วคราว 
คน 39 319 358 
ร้อยละ 3.26 20.05 12.84 

รวม 
คน 1,197 1,592 2,789 

ร้อยละ 42.93 57.08 100.00 

 
 การบริหารจัดการ 

งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณจากทุกแหล่งรวมจํานวนทั้งสิ้น 3,660,979,500 

บาท เพ่ิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจํานวนเงิน 67,904,100 บาท หรือเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1.71) มีการจัดสรรให้
สําหรับงบลงทุน จํานวน 467,785,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน 55,648,477 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.63 และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณแผ่นดินมีสัดส่วนลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จํานวน 60,013,400 
บาท หรือลดลง (ร้อยละ 3.82) โดยที่งบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น จํานวน 127,917,500 บาท หรือเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 6.33) ซึ่งเปรียบเทียบและจําแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังตาราง 
 
ตารางที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560   
               จาํแนกตามแหลง่งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ  
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ การ 

เพ่ิม/ลดลง พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

(1) งบประมาณแผ่นดิน 
จํานวน 1,222,901,900 1,364,269,600 1,571,937,200 1,511,923,800 -60,013,400 

(ร้อยละ) (45.54) (45.78) (43.75) (41.30) (-3.82) 

(2) งบประมาณเงินรายได้ 
จํานวน 1,462,258,300 1,615,685,100 2,021,138,200 2,149,055,700 127,917,500 

(ร้อยละ) (54.46) (54.22) (56.25) (58.70) (6.33) 

2.1 งบประมาณเงิน
รายได้จากโครงการ
ปกติ 

 

จํานวน 573,414,800 628,959,700 837,442,400 865,283,300 27,840,900 

(ร้อยละ) (39.21) (38.93) (41.80) (40.26) (3.32) 
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ตารางที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560   
               จาํแนกตามแหลง่งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ  
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ การ 

เพ่ิม/ลดลง พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
2.2 งบประมาณเงิน

รายได้จากโครงการ
พิเศษ 

จํานวน 790,579,500 807,809,600 885,206,900 912,629,500 27,422,600 

(ร้อยละ) (54.07) (50.00) (43.80) (42.47) (3.10) 

2.3 เงินสะสม จํานวน 98,264,000 178,915,800 298,488,900 371,142,900 72,654,000 

(ร้อยละ) (6.72) (11.07) (14.77) (17.27) (24.34) 

รวม 
จํานวน 2,685,160,200 2,979,954,700 3,593,075,400 3,660,979,500 67,904,100 

(ร้อยละ) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (1.71) 

ท่ีมา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เมื่อจําแนกงบประมาณตามแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณในแผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มากที่สุด จํานวน 3,397,776,625 บาท (ร้อยละ 92.81) รองลงมา คือ แผนงานวิจัย จํานวน 
157,844,475 (ร้อยละ 4.31) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 63,538,700 บาท (ร้อยละ 1.74) และ
แผนงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 41,819,700 บาท (ร้อยละ 1.14) 

 
4. ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

มหาวิทยาลัยฯ  ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินประจําปีการศึกษา 2558 ไปวางแผนพัฒนาทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 
ตารางที ่4 การนําผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาระบบและกลไก การ

ควบคุมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร โดยมี
การกําหนดกรอบเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรและมาตรการควบคุมกํากับ ท่ี
เข้มงวด  ทําให้สามารถเชื่อ ม่ันได้ว่าทุก
หลักสูตรสามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในปีการศึกษาต่อไป 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

 
1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ SU-TQF-
MIS ข้ึน เพ่ือเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สามารถบันทึกข้อมูล
หลักสูตรและรายวิชาออนไลน์ได้ ช่วยเหลือในการจัดทํา มคอ. 2 ถึง มคอ. 7 มี
การกําหนดข้ันตอนการเสนอหลักสูตร มีเอกสารแบบฟอร์มในการเสนอหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดท่ีเว็บไซต์ www.tqf.su.ac.th มีประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ใน
แต่ละปีการศึกษา และมปีฏิทิน TQF กํากับการจัดทํา มคอ. 3 ถึง มคอ. 7  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตร เ พ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ รับการ
รับรองมาตรฐานหลักสูตร 

1.2 ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การกํากับ
มาตรฐานทุกหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินฯ 

เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

- กํากับติดตามให้คณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะ และกํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ/หน่วยงานฯ และระดับสถาบันทุกปีการศึกษา 

- จัดทําคู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับหลักสูตร คณะ/หน่วยงานสนับสนุน 

- จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2559 (รุ่นท่ี 2) วันท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลิตผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สายศิลปะและการออกแบบท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษารอบใหม่ 

1.3 มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลไกและมาตรการในการกํากับดูแล ควบคุม
คุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
แล้วในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอแนะ 
2. แม้ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีผล

การประเมินหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรมากกว่ า  3 .01 จํ านวน  132 
หลักสูตร (ร้อยละ 69.84) ท่ีพร้อมจะข้ึน
ทะเบียน Thai Qualifications Register 
(TQR) แต่มหาวิทยาลัยควรวางระบบในการ
ผลักดันเพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเพ่ือ
เผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

 
2.1 มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรท่ีได้รับผลประเมินระดับดีข้ึนไปต่อเนื่อง

สองปี (2557 – 2558) เสนอต่อ กกอ. เพ่ือให้พิจารณาการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
จํานวน 34 หลักสูตร เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีมีความพร้อมสามารถดําเนินการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่เป็นหลักสูตร TQR จึงได้เตรียมการโดยมีหนังสือแจ้ง
ไปยังคณะ เร่ืองการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register :TQR) 
(อ้างถึง ศธ 6803.9/ ว 078 ลงวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2560) และ สกอ. ได้มี
หนังสือแจ้ง เร่ืองคุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือการ
เผยแพร่หลักสูตรท่ี มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (อ้างถึง ศธ 6803.9/ ว 103 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรท่ีได้กําหนดไว้ 2560)  

2.3 มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการการเผยแพร่หลักสูตร TQR โดย
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้นําเสนอวาระ เร่ืองแนวทางการเสนอ
แต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 โดยแจ้งให้ทุกคณะส่งรายชื่อผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไปยังสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 โดยเฉพาะ 132 
หลักสูตรท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายในระดับดีข้ึนไป ในปีการศึกษา 2558 ให้
เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ จากทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2560 วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมมีมติให้
ความเห็นชอบ 

2.4 มหาวิทยาลัยได้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนและระดับสถาบัน 

2.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์หลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การขอเผยแพร่ TQR พบว่า
มีจํานวน 59 หลักสูตร และจะได้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อ กกอ. เพ่ือพิจารณา
การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ในลําดับต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
3. หลักสูตรท่ีมีแนวโน้มอาจารย์ประจํา

หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาด
แคลนต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการ
ธํารงรักษาอาจารย์เหล่านี้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
3.1 มีการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 

2557 – 2561) เพ่ือเป็นแผนกําหนดมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน ใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2557 – 2561  

3.2 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิเพ่ิมสูงข้ึน โดยจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ โดยให้ความสําคัญ
กับการบรรจุบุคลากรคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นลําดับต้น ๆ 

3.3 มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดอบรม/จัดสวัสดิการ/กําหนดค่าตอบแทนท่ีจูง
ใจ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 
4. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการ

สนับสนุนให้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
โดยดําเนินการกําหนดตัวบ่งชี้รายบุคคล 
(Individuals’ KPIs) เพ่ือกําหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยท่ีปรากฏในฐาน TCI หรือ 
Scopus เป็นต้น และงานสร้างสรรค์ตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. และนําไปสู่การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์/มาตรการในการสนับสนุนให้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
4.1 มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์/มาตรการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทําผลงานทางวิชาการสําหรับ
คณาจารย์ท่ีบรรจุไม่เกิน 5 ปี 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ 

4.2 มีโครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ด้านการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2559 ดังนี้   

 (1) โครงการสัมมนา เร่ือง “ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2560) 

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สําหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน เร่ือง แนวทางการเขียนโครงการ รายงาน และบทความวิจัย เพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1 กุมภาพันธ์ 2560) 

4.3 มีการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
- กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง เพ่ือส่งเสริมการเสนอผลงานทาง

วิจัยและสร้างสรรค์  ในต่างประเทศ และยังมีทุนดังกล่าวในส่วนของคณะต่าง ๆ 
ซ่ึงจัดสรรให้แก่บุคลากรในสังกัด 

- ทุนสนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และยังมีทุนดังกล่าวในส่วนของคณะต่าง ๆ 
ซ่ึงจัดสรรให้แก่บุคลากรในสังกัด 

- ทุนสนบัสนุนการวิจัยของคณะ หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยท่ี
จัดสรรให้แก่บุคลากรในสังกัด เป็นต้น    

จุดท่ีควรพัฒนา 
5. ตัวบ่งชี้ผลสําเร็จของโครงการ/

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไม่สอดคล้องกับ
โครงการ/กิจกรรม ทําให้ไม่สามารถสะท้อน
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมได้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควร พัฒนา ตัวบ่ งชี้ และ เกณฑ์การ

 
5. กองกิจการนักศึกษาได้ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษาปีที่ผ่านมา ซึ่งมี

แผนการดําเน ินงานที ่สอดคล้องก ับค ุณลักษณะบัณฑิตที ่พ ึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) แต่เนื่องจากในปีการศึกษานี้อยู่ในช่วงของการ
ไว้ทุกข์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ทําให้กิจกรรมส่วนหนึ่งท่ี
มีลักษณะไปทางรื่นเริงต้องงดไป กองกิจการนักศึกษาจึงได้กําหนดแผนการ
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ให้สามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้
สามารถประเ มินความสํ า เ ร็จของการ
ดําเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน และ
ตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภท ซ่ึงในการจัดกิจกรรมหากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
จะปรับปรุงตามผลการดําเนินการและข้อเสนอแนะ หน่วยงานได้ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายให้ผู้นํานักศึกษา
จัดทํา Year Plan ของสโมสรนักศึกษาและหน่วยงานประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1 .  ระบบฐานข้อมูล ยัง ไ ม่สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย โดยให้ครอบคลุม
ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่  

(1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย และงาน
ส ร้ า งส ร รค์  ท้ั ง ภ าย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   

(2) ข้อมูลด้านผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ท้ังปัจจุบันและ
ผลงานท่ีผ่านมา   

(3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ท้ังวารสารและการ
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงาน   

(4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ
มหา วิทยาลั ย ใ นก า รส่ ง เ ส ริ ม ก า รนํ า
ผลงาน วิจั ยและงานส ร้ า งสรรค์ ไป ใช้
ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซ้ือขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา   

 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประสานงานและร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยนําข้อมูลวิจัยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บรวบรวมไว้
ในรูปของไฟล์ Excel อาทิเช่น  ข้อมูลผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
ข้อมูลด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท้ังปัจจุบันและที่
ผ่านมา มาพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการงานวิจัยได้  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเมินระบบฐานข้อมูลวิจัย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามท่ีได้ลงทุนไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการประเมิน
ระบบแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงระบบในส่วนของ report งานวิจัยเพ่ิมเติมซ่ึงได้
เสนอแผนและค่าใช้จ่ายไปยังมหาวิทยาลัยแล้วและได้จัดโครงการอบรมการใช้
งานระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ .ศ . 2559 ท่ีผ่านมา โดยได้เชิญคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะมัณฑนศิลป์ และ
คณะอักษรศาสตร์ ซ่ึงเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาวิชามาร่วมทําการทดสอบการ
นําเข้าข้อมูลในระบบ  

1.3 ได้ดําเนินการทําสัญญากับบริษัทเพ่ือดูแลรักษาระบบ เป็นระยะเวลา1 ปี 
(ระยะเวลาต้ังแต่ มิถุนายน 2560- มิถุนายน พ.ศ. 2561) โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์
ช่วยในการประสานงาน 

1.4 ขณะนี้ได้ดําเนินการปรับแก้ไขแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลให้ครอบคลุม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และได้ดําเนินการลงข้อมูลจริงของ
แต่ละคณะแล้ว ในระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(www.ris.su.ac.th) และจะได้จัดทําเป็นแบบรายงานผลเพื่อให้คณะสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ต่อไป 

1.5 ในระหว่างท่ีกําลังพัฒนาปรับแก้ไขระบบฐานข้อมูล สถาบันวิจัยฯ ได้นํา
ข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ท่ีสถาบันวิจัยฯ ประสานงานในรูปของไฟล์ 
Excel เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.surdi.su.ac.th ในหัวข้อ "ลิงก์



- 20 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2559 

ตารางที ่4 การนําผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

อ่ืน ๆ" แล้วคลิก "ข้อมูลงานวิจัย/สร้างสรรค์" 
1.6 สถาบันวิจัยฯ ได้ทําการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้แก่ผู้ขอทุนวิจัย อาทิเช่น ข้อมูลด้านการจัดสรรทุน ข้อมูลแหล่งทุนท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อมูลด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
การจดทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แบบฟอร์ม และ
วิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีผลงานการให้บริการ

ทางวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนท่ีหลากหลาย
และต่อเนื่อง ท่ีเน้นบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยง
องค์ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ อันจะนําไปสู่
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่าง
แท้จริง เช่น การให้บริการทางวิชาการด้าน
ศิ ลปะและการออกแบบใ ห้กั บชุ มชน
ตลอดจนหน่วยงานที่มีความต้องการเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ในรูปแบบของ Art Mobile Unit 

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
ขยายผลการดําเนินงานการให้บริการ

ทางวิชาการไปยังชุมชน หน่วยงานอ่ืน โดย
การใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี จากการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ ระหว่างศิลปะและการออกแบบ กับ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็น
ต้ น แ บ บ ใ ห้ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 
1.1 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้บริการวิชาการ

อย่างต่อเนื่องในรูปแบบการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
พ้ืนท่ีและชุมชน นําองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ลงไปพัฒนาพ้ืนท่ี โดยสนับสนุน
ให้คณะได้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนมาให้บริการรับใช้สังคม มีการเผยแพร่และต่อ
ยอดการดําเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ภายใต้นโยบาย “ประเทศ
ไทย 4.0” ซ่ึงได้รับความสนใจจากภาครัฐ นําไปสู่ต้นแบบในการการขยายผลการ
ดําเนินงานไปยังพ้ืนท่ีชุมชนหรือจังหวัดอ่ืน และยังสามารถนําให้สถาบันอุดมศึกษา
ใกล้เคียงเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนได้ตามแนวทางอีกด้วย (จาก “เพชรบุรีโมเดล” 
นําไปสู่การดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม)   

1.2 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนโดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนท่ี 
(Silpakorn Art Mobile) ในปี 2559 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชา
ภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้นํารถปฏิบัติการศิลปะ
เคลื่อนท่ีให้บริการในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ร่วมใน
กิจกรรม SU-OPEN HOUSE ของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิต
ผลงานภาพพิมพ์ในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้จัดแสดงผล
งานและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี 
นอกจากนี้ ยังได้นํารถโมบายศิลปะเคล่ือนท่ีไปเข้าร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะ และสาธิตผลงานภาพพิมพ์เพ่ือมอบเป็นท่ีระลึกให้กับผู ้เข้าชมงานและ
เยาวชน เนื่องในวันเปิดบ้านอาจารย์ฝร่ัง (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) ท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึน โดยความร่วมมือกับสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารบก กองทัพบกเพ่ือร่วมรําลึกและเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใน
วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก 
ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จุดแข็ง 
1. มีการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติ เช่น รางวัลศิลปินชั้น
เย่ียม (การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ) การ
ส ร้ า งมาตรฐานการแสดงดนต รี แจ๊ ส 
(โครงการ Thailand Jazz Competition) 
มาตรฐานเครื่องปั้นดินเผา (การแสดงศิลปะ
เคร่ืองปั้นดินเผาแห่งชาติ)  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
เผยแพร่ผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นําด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยได้จัดโครงการท่ีสําคัญในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มีโครงการ/
กิจกรรม ท่ีดําเนินงานโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 
1. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 62 (ประจําปี 2559) และคร้ังท่ี 63 

(ประจําปี 2560) 
2. การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 33 (ประจําปี 2559)  

และคร้ังท่ี 34 (ประจําปี 2560) 
3. โครงการทุนศิลป์ พีระศรี คร้ังท่ี 16 และคร้ังท่ี 17  
4. นิทรรศการร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2559 SILPA : 

TRANSFORM กาย-วิพากษ์ 
5. โครงการศิลปกรรมไทย คร้ังท่ี 17  
   5.1 นิทรรศการ : สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม คนหนึ่งตา

แหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย 2 
   5.2 นิทรรศการ : HOMO Faber II นิทรรศการร่วมสมัยโดยศิลปินไทยและ

สวีเดน ในงาน GIBCA 2017, the Gothenburg International Biennale of 
Contemporary Art in Gothenburg 

6. โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ คร้ังท่ี 13 หัวข้อ "มอง" เนื่องในงาน
วันนริศ ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมได้จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศเป็น
ประจําทุกปี  

7. นิทรรศการ 365 DAYS : LIFE MUSE แบบจําลองการศึกษาแรงงานข้ามชาติ
ในชุมชนหนองโพ จังหวัดราชบุรี เปน็ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
สถาบันต่างประเทศ ได้แก่ Ho Chi Minh City University of Fine Arts ประเทศ
เวียดนาม Bamboo Curtain Studios ประเทศไต้หวัน Open Contemporary Art 
Center ประเทศไต้หวัน WAFT ประเทศอินโดนีเซีย 98B COLLABoratory ประเทศ
ฟิลิปปินส์ The Culture Center Konsthallen Bl. St.llet ประเทศสวีเดน และ
ศิลปินรับเชิญจากญี่ปุ่น เมียนมาร์ มาเลเซีย และอินเดีย เป็นต้น เป็นการเสวนา
วิชาการศิลปะกับชุมชนโดยศิลปินในโครงการ การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 
และการเสวนาเนื่องในนิทรรศการ โดยเชิญศิลปินและนักวิจัยไทย อาเซียน และ
นานาชาติจํานวน 22 ท่าน เข้าร่วมวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันกับ
แรงงานข้ามชาติชาวพม่าท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
8. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศักยภาพของไทยและความ

พร้อมในการเป็นผู้นําและการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศิลปะร่วมสมัยใน
อาเซียน” ประจําปี 2560 (อยู่ระหว่างการดําเนินงาน) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1 .  แผนกล ยุท ธ์ทางการ เ งิ น ยั ง ไ ม่

ค ร อบค ลุ ม ในบ า งป ร ะ เ ด็ น ขอ ง แ ผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
ควรมีการผนวกแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วย และค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่
ละหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 
1.1 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มี

ความสอดคล้องและครอบคลุมกับประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2559 โดยกองแผนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน พร้อมนําเสนอ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการท่ีปรึกษานโยบายทางการเงิน 
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบแนวทางดังกล่าว รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
สําหรับการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินในปีต่อไป 

1.2 มีการจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยตามผลผลิต ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในสิ้นปีงบประมาณทุกปี 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองคลังได้ทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
และนําเสนอมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และรายงาน
ผลการคํานวณดังกล่าวให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ทราบแล้ว เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1.3 มีการจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร โดยดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทุกสิ้นปีการศึกษา สําหรับปีการศึกษา 
2559 กองคลังได้ทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร และนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 
14/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 และให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ นําข้อมูล
ข้ึนประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบ เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยยังไม่

สามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
ควรทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ให้สอดคล้องกับบริบท เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายที่สะท้อนและสอดคล้องกับ
บริบท ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การจัดอันดับสากล (Star Rating 
by subject) ท้ังนี้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันนโยบายท่ีสําคัญ และสนับสนุน
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในการยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ  จึงมีการดําเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับบริบทและ
แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยยังคงวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย  ท่ีกําหนดไว้ว่า  "ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการ
สร้างสรรค์“และมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยเน้นการดําเนินงานตามพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายของการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์  จึงได้กําหนดจุดเน้นการขับเคลื่อนภารกิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

2. มุ่งเน้นการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการเสริมสร้างและเผยแพร่
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชนในด้านท่ีเป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ โดยการส่งเสริมให้มี
การประชุมวิชาการระดับชาติให้มากข้ึน รวมถึงการผลักดันให้มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
และการพัฒนาชุมชนและสังคมในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 นอกจากการดําเนินงานตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวแล้ว  
มหาวิทยาลัยได้เตรียมการด้านข้อมูลเพ่ือรองรับการดําเนินงานด้านนโยบายการ
ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ซ่ึงจะผลักดันให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา พร้อมกันนี้  มหาวิทยาลัยได้มี
การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร  เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  โดยสภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้ผู้บริหารชุดใหม่นําเสนอแนวทางในการบริหารงานและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อบริบทและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดังนั้นจึงได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปีงบประมาณ 
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ตารางที ่4 การนําผลประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ประจําปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
พ.ศ.2560 - 2564 นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และได้รับความเห็นชอบในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2560 วันพุธท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และได้
ถ่ายทอดไปยังส่วนงานเพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีท่ีสอดคล้องในปีต่อไป  ซ่ึงจะได้นําไปใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์
ในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

จุดท่ีควรพัฒนา 
3. การพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงและ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยยัง
ไ ม่ครอบคลุม ถึงความเสี่ ย งจากปัจจัย
ภายนอก  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
ควรมีการระบุปัจจัยเสี่ ยงและการ

วิ เคราะ ห์ความ เสี่ ย ง ท่ี เป็นปั จจั ยจาก
ภายนอก เช่น การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

 
3.1มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าท่ีได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาปรับแผน
บริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 2 ความเสี่ยง 
ได้แก่ การดําเนินงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล  

3.2 มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดย
กําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปีละ 2 คร้ัง ได้แก่ รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน 

3.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการดําเนินงานหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงของปีถัดไป มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จากทุกคณะและหน่วยงาน เพ่ือสรุปและรวบรวมผลการดําเนินงาน รอบ 6 
เดือน โดยปรับผลการดําเนินงานเป็นรอบ 9 เดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานในปัจจุบันท่ีได้ดําเนินการแล้ว และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับแผน
กลางปีโดยเพ่ิมเติมความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ทางการเงิน มีความถูกต้อง  เหมาะสม  รัดกุม  มากย่ิง ข้ึน  โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 16/2560 วันท่ี 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง โดยจัดทําเป็นรายงาน ปส. เพ่ือนําส่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ประจําทุกปี 
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5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
5.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหน่วยงาน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.2 เพ่ือยืนยันสภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5.3 เพ่ือให้หน่วยงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แท้จริงของตนเอง อันจะนําไปสู่แนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หน่วยงานกําหนดไว้ 
5.4 เพ่ือนําเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของ

หน่วยงานรับประเมิน 
 

6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเย่ียม  
โดยศึกษาจากรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2559 และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
 6.2  การดําเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559  ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ/ผู ้ช ่วยอธิการบดี รวมทั ้งบุคลากรและนักศึกษา เพื ่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
 6.3  การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
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7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม  2560  แล้ว

เห็นว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งช้ี ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ี ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 

 
ตารางที่ 5 ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

จํานวนหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบรวมทุกระดับ 2

1.2 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 3.30
1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 2.63
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 2 3 4 5 6 5
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 2 5 3
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 2 3 4 5 6 5

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 1 2 3 4 5 6 5
4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 2 3 4 5 6 7 5
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 1 3 4 6 7 4

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 1 2 3 4 5 4
4.06

ผลการประเมินระดับคณะวิชา

3.11
193

มหาวิทยาลัยศิลปากร

194 กลุ่มสถาบัน
เลข 1 แทนสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
เลข 2 แทนสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

ตวับ่งช้ีคณุภาพ
 ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)ตัวหาร

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 600.27 คะแนน
เฉล่ีย 3.11

631.5 1,197.0 52.76 3.30
504.5 1,197.0 42.15 2.63

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 60.19 คะแนน
เฉล่ีย 4.30 4.30

14
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 61.36 คะแนน

เฉล่ีย 4.38 4.38
14

คะแนนเฉลี่ย
การดําเนินงานระดบัดี

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 56.32 คะแนน
เฉล่ีย 4.02 4.02

14
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 

ตารางที่ 6   ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 5 2.97 4.00 3.11 3.41 การดําเนินงานระดบัพอใช้

2 3 4.30 5.00 4.38 4.56 การดําเนินงานระดบัดมีาก

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

5 3 - 4.00 4.02 4.01 การดําเนินงานระดบัดี

รวม 13 3 7 3
3.41 4.43 3.84 4.06 การดําเนินงานระดบัดี

การดําเนินงาน
ระดับพอใช้

การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

จํานวนตวับง่ช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรที่แสดงอัตลักษณ์
ของสถา บันที่ โ ดด เ ด่นทาง ด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

1. พัฒนาหลั กสู ต ร ใ ห้ เ ป็นที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ โดยการพัฒนาต่อยอดให้มีหลักสูตร
สองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มี 5 หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ

ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

แก่นักศึกษา ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษานําวงจร

คุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการดําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและครบวงจร 

 

1. ควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหาร
หลักสูตรอย่างจริงจัง เพ่ือทําให้หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังต้องมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงเ ก่ียวกับความซ้ําซ้อนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้องเร่งรีบ
วางระบบกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อยทุกภาค
การศึกษา และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาตลอดจนดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือกํากับติดตามให้
ทุกหลักสูตรที่เปิดดําเนินการมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด  

2. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริงตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
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จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ไม่สามารถสะท้อนความสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ 

 
 
4. ไม่พบการทบทวนผลการดําเนินงานกิจกรรม

นักศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็น

ข้อเสนอแนะในประเด็นเดิมที่ได้จากการประเมิน

เมื่อปีการศึกษา 2558 

3 .  ควรพัฒนาตั ว บ่ง ช้ีและเกณฑ์การประเมิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้สามารถ
สะท้อนวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่าง
เ ป็นรู ปธรรม  รวมทั้ ง ใ ห้ ส ามารถประ เมิ น
ความสําเร็จของการดําเนินงานได้ อันจะนําไปสู่
การปรับปรุ งแผนหรือ กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนา
นักศึกษาที่ได้มาจากผลการประเมิน 

4. ควรพิจารณาทบทวนผลการประเมินคุณภาพ
ภายในในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน (Improvement Plan) 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-      - 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ โดยมีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 จํานวน 6 ฉบับ และ TCI กลุ่ม 2 จํานวน 4 
ฉบับ 

1. ยกระดับวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่
ฐานข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าสู่ฐานข้อมูล
วารสารระดับนานาชาติ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การเก็บข้อมูลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ มีวิธีการเก็บข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจาก
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว้ 

1. ในการเก็บข้อมูลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ให้นับจํานวนเงินงบประมาณ
เต็มวงเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในรอบปี
น้ันๆ โดยใช้การแบ่งสัดส่วนเฉพาะในกรณีที่เป็น
ผลงานวิจัยร่วมต่างคณะ/ สถาบัน หรือผลงานวิจัย
ที่มีระยะเวลาดําเนินการเกิน 1 ปี 

2. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องอาจ

พิจารณาจัดเ ก็บข้อมูลจํานวนเ งินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นรอบปีปฏิทิน 

เพ่ือให้เห็นแนวโน้มหรือทิศทางของงานวิจัยซึ่งจะ

สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการที่เก็บข้อมูลตาม

รอบปีปฏิทิน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-      - 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้ฐานศาสตร์
ที่ มี ความ เ ช่ี ยวชาญของแ ต่ละห น่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางการ
เรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และ
นําไปบูรณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

1. จัดทําฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่
สามารถสืบค้นออนไลน์ได้ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เป็นสถาบันที่มีจุดเด่นในด้านการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม มีโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติและความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดย
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนสังคม และใช้ 
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 

2. สถาบันเป็นศูนย์กลางและเป็นแหล่งวิทยาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย สามารถเป็น
ส่วนหน่ึงของการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่นานาชาติ ตลอดจน
โครงการที่อยู่ตามคณะต่างๆ 

1. ยกระดับโครงการพัฒนาช่างอนุรักษ์  มรดก
ศิลปกรรมไทย อันเป็นมรดกสําคัญของชาติ เพ่ือ
ออกใบประกาศรับรองมาตรฐาน ที่ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเข้าประมูลงานอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ กับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมศาสนา 
กรมศิลปากร ตลอดจนหน่วยงานเอกชน โดยเป็น
การร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  ในการกําหนดงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
รวม ท้ังควรมี โครงการ กิจกรรมที่ ขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
 



 
-      - 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่ได้มีการนําเอาต้นทุนต่อ
หน่วยที่ได้จัดทําเป็นรายหลักสูตรไปวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 

2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
โบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ มี
การดําเนินการจัดการความรู้ (KM) แต่ยังไม่ครบ
ทุกขั้นตอน 

1. ควรกํากับ ติดตาม และส่งเสริม ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
นําต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรไปวิเคราะห์ถึง
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ในแง่ของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตร 
และโอกาสในการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับ
ห ลั ก สู ต ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว ที่ เ ปิ ด ส อ น ที่
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 

2. ควรกํากับ ติดตาม และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดทําการจัดการความรู้ ให้ครบถ้วนทั้ งวงจร 
โดยเฉพาะในประเด็นการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์จากการดําเนินการอย่างแท้จริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1590/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 
 2. คําสั่งมหาวิทยาลัย ที ่2228/2560 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 (เฉพาะราย) 
 3. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2559 
 3. รายนามผู้ให้ข้อมูลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 







กําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปกีารศึกษา 2559 
วันจันทรท์ี่ 30 – วันอังคารที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2560 

ณ ห้องประชมุนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชนั 
 

วันจันทร์ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30 -09.30 น. ประชุมคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ห้องประชุม 401  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

09.30 -11.00 น. พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและซักถาม  
- อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนําบุคลากร 

- สรุปผลการประเมินตนเอง โดย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การประเมินฯ / กําหนดการ และการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ ์

มี  Conference 

- สนามจันทร์ ห้อง อธ 1302 

- เพชรบุรี ห้อง บ 1313 

ถ่ายทอดสด ทาง Internet 

 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งกลุ่มสัมภาษณ ์  

 กลุ่มท่ี 1 : คณะกรรมการสัมภาษณ์ 
- นายกสภามหาวิทยาลัย 

ห้องทํางานนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

 - อธิการบดี 

- รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ / ผู้ช่วยอธิการบดี 
ห้องประชุม 401  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 414  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

13.00 – 13.30 น. กลุ่มท่ี 2 : คณะกรรมการสัมภาษณ์ 
- นักศึกษา 

ห้องประชุม 401  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

13.30 – 16.00 น. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน
เพ่ือยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
 

ห้องประชุม 401  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน ห้องประชุม 401  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

 

วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30 – 12.00 น. - คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเอกสาร
หลักฐานเพ่ือยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตามรายงานการ
ประเมินตนเอง (ต่อ) 

- คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และสรุป
คะแนนในแบบ ป.1 พร้อมท้ังเตรียมแถลงผลการประเมินด้วยวาจา 

ห้องประชุม 401  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 414  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

13.30 – 15.00 น. - คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แถลงผลการประเมิน
ด้วยวาจา 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับฟังผลการประเมินฯ และซักถาม 

- อธิการบดี กล่าวขอบคุณ มอบของท่ีระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน 

ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ ์

มี  Conference 

- สนามจันทร์ ห้อง อธ 1302 

- เพชรบุรี ห้อง บ 1313 

ถ่ายทอดสด ทาง Internet 
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รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง 

1 ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2 ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี 
3 อาจารย์ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4 รศ.ดร.ดวงเดือน   ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

5 ศ.ดร.พรศักด์ิ   ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

6 ผศ.ดร.ปาเจรา   พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์

7 รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี  เพชรบุรี 

8 ผศ.ดร. เชาวรีย์   อรรถลังรอง รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

9 ผศ.ดร.ไธพัตย์   ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 

10 รศ.ดร.พิทักษ์    ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

11 รศ.ดร.อวยพร   อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

12 ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

13 อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

14 อาจารย์ปวริส   มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

15 อาจารย์นภดล   วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
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บุคลากร 
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี 

2 นายกมล แมลงทับ ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

3 นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กองกิจการนักศึกษา 

4 นายณัฐพล อาบสีนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา 

5 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

นักศึกษา 
ลําดับ ชื่อ สกุล คณะวิชา ชั้นป ี

1 น.ส.อิงครัต งามดี คณะอักษรศาสตร ์ 3 
2 น.ส.กันตพร จตุพัฒนกุล คณะอักษรศาสตร์ 3 

3 น.ส.ยศกร พิรเวชสกุล 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3 

4 นายจิตติพัฒน์ เงินพูล 
คณะสัตวศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร 

3 

5 น.ส.รัชดา เจริญพิมลกุล 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ 

4 

6 นายกฤษณา เข่งคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์ 4 

7 นายพีรภัทร สัญญาสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 4 

8 นายวิรายุทธ เสียงเพราะ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ 

4 

9 นายชนุดม กิตติสาเรศ คณะวิทยาการจัดการ 4 

 


