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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,554 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 22,102 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 3,452 คน โดยจ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
2,564 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 888 คน ในด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 2,809.5 คน จ าแนกเป็นจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 1 ,206 คน ซึ่งมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ทั้งหมด 44.5 คน และมีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 1,603.5 คน 

 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 197 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จ านวน 87 
หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 71 หลักสูตร และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 39 หลักสูตร 
โดยด าเนินการภายใต้คณะวิชา 15 คณะวิชา   

 หลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) มีจ านวน 197 หลักสูตร   
(ร้อยละ 100) ในจ านวนนี้เป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ผลประเมินเฉลี่ยตั้งแต่ 3.01 ขึ้น
ไป) 170 หลักสูตร (ร้อยละ 86.29) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2558 และ 2559 และหลักสูตรที่มีผลประเมินระดับ
คุณภาพน้อยถึงปานกลาง (ผลประเมินเฉลี่ยน้อยกว่า 3.01) มีจ านวน 27 หลักสูตร (ร้อยละ 13.71)  นอกจากนี้
หลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายและการสนับสนุนอย่างจริงจังของ
มหาวิทยาลัยและคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม ส าหรับหลักสูตรที่มีผลประเมินต่ ากว่าระดับดี
นั้น มหาวิทยาลัยฯ จะได้เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 

 ในส่วนของผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พบว่า มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.29) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับของปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 4.06) และปี
การศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 4.06) โดยมีผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.88) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.42) องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับดีมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.36) และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า ปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.23) กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 
4.86) และผลผลิต อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.02) 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558-2560 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
2558 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
2559 

คณะกรรมการ
ประเมิน 
2560 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.06 3.11 3.27 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.10 3.30 3.43 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.49 2.63 2.71 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 3.00 5.00 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

4.00 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.79 4.30 3.54 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และ
นักวิจัย 

4.35 4.38 4.71 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 4.00 4.00 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.00 4.02 4.09 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 4.00 4.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.06 4.06 4.29 
ผลการประเมิน ดี ดี ดี 
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ข้อเสนอแนะภาพรวมให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมี Alignment ในศาสตร์ที่เป็นจุดเน้น ตามแนวทาง EdPEx เพ่ือเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งขององค์ความรู้รากฐาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เพ่ือให้การปลูกฝังอัตลักษณ์ในตัวนักศึกษาเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศ ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรก าหนดเป็นประเด็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตของทุกคณะ  

3. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรเพ่ิมเติมการประเมินเชิง
คุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4. ควรมีคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งรวบรวมข้อมูลทุกมิติ เช่น การจดสิทธิบัตร ทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลังความรู้ของสถาบัน  

5. ในการพัฒนาระบบ SU-ERP ควรท าควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร เพ่ือให้การวางแผน
และการตัดสินใจอยู่บนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ 

6. ควรมีการอบรมสัมมนาหรือจัดท าคู่มือ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ระบบการรายงานการด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง เ พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในระดับ
กรรมการประจ าคณะ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้างาน 

7. ควรเสริมทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 
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3. กระบวนการประเมิน 
3.1  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

  1)  ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบัน ตามระบบและกลไก ที่สถาบันนั้นๆ ก าหนด
ขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

  2)  ให้สถาบันทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

  3)  ให้สถาบันทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนา จุดที่ควรปรับปรุงของคณะวิชา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

4. วิธีการประเมิน 
1.  

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2560  และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
  2)  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560  ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ/ผู ้ช ่วยอธิการบดี รวมทั ้งบุคลากรและนักศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
    3)  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   4)  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
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5.  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และตามองค์ประกอบ 
ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ

ของ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.15 

643.31 3.27 3.27 3.27 

  
197   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ≥ร้อยละ 

48.00 

661.5 54.85 3.43 3.43 

  1206 3.43     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

≥ร้อยละ 
39.00 

523.5 43.41 2.71 2.71 

  1206 2.71   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.88 3.88 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ

ของ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  ค่าเฉลี่ย 

5.00  

53.16 3.54 3.54 3.54 

  15       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

 ค่าเฉลี่ย 
5.00  

70.66 4.71 4.71 4.71 

  15       

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.42 4.42   
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00   
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 
 

 

ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมนิ

ของ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 7 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 

ประเมินได้ในเกณฑ์ 1-4 
และ 6 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ค่าเฉลี่ย 4.10 

61.28 4.09 4.09 4.09 

  15       
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.70 4.36   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.37 4.29   



- 9 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์ 

(O) 
คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 3.07 5.00 3.27 3.88 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3.54 5.00 4.71 4.42 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

  
5.00 

 
5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ   4.50 4.09 4.36 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 3.23 4.86 4.02 4.29 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี   
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6. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การเรียนการสอนมุ่งเน้นพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์
ในทุกศาสตร์ 

 

ควรริ เ ริ่ มก าหนดวิ ธีการสอนให้ เกิด เป็น Best 
practice โดยเฉพาะวิธีการสอนหรือกิจกรรมที่
ส่ ง เสริม/จุดประกายให้นักศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ที่ตั้งไว้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีหลักสูตรจ านวนหนึ่งที่ได้คะแนนประเมินระดับ
หลักสูตรที่ต่ ากว่าระดับดี (3.01 คะแนน)  

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่าน
สู่ระบบ AUN-QA 

2. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า  2. ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล และ
ก ากับดูแลการลาศึกษาต่อให้เป็นไปตามแผน  

3. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  3. ควรมีกระบวนการก ากับดูแลให้มีการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตาม
แผนพัฒนาอาจารย์อย่างเคร่งครัด  

4. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมส าหรับ
ศิษย์เก่า 

4. ควรจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าและ
คณะอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อศิษย์เก่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการ/นิทรรศการ, การศึกษาต่อเนื่องของ
แต่ละสาขาวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยและวิจัยสร้างสรรค์ 
สามารถผลิตผลงานทางวิชาการจ านวนมาก 

1.1 ควรส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
จาก Proceeding ระดับชาติไปเป็น Proceeding 
ระดับนานาชาติ และบทความในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติให้มากข้ึน 
1.2 มหาวิทยาลัยควรก าหนด Theme วิจัย 2-3 
ประเด็ นที่ เป็ นจุ ด เน้ น  ทั้ งทางด้ านศิ ลปะและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในศาสตร์นั้น และมีส่วนช่วยก าหนด priority ในการ
สนับสนุนทุนวิจัย 
1.3 ควรส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดผลงานให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
รายได้ให้มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการ ทั้งในศาสตร์ด้าน
ศิลปะและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่อยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 (9 วารสาร) และกลุ่ม 2 (4 วารสาร) 

2. ควรผลักดันวารสารที่มีศักยภาพ เข้าสู่ฐานระดับ
สากล โดยเฉพาะวารสารทางด้านศิลปะซึ่งเป็นจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบันมีแนวโน้มลดลง
ในปี 2560 - 2561  

1.1 ควรมีมาตรการส่งเสริมการขอทุนวิจัยทั้งจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก  
1.2 ควรมีการก ากับติดตามเรื่องทุนวิจัยเป็นรายไตร
มาสตลอดทั้งปี เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือ
ประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ EdPEx ในระยะ
ต่อไป  
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
 

1. ควรมีการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยทุกวิทยา
เขต 

2. มีการจัดโครงการขยายโอกาส Silpakorn 
summer school  

2. พัฒนาโครงการไปสู่การสร้างรายได้ และการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างชาติสนใจเข้าเรียน
ในหลักสูตรปริญญาต่าง ๆ 

3. มีการจัดโครงการศิลปาแกรม และโครงการ 
Precision Agriculture ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ 

3. ควรมีการขยายผลโครงการและส่งเสริมให้คณะ/
หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
เป็นสถาบันที่มีจุดเด่น เป็นศูนย์กลาง แหล่งวิทยาการ
องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทัศนศิลป์ การ
ออกแบบ ศิลปกรรมร่วมสมัย 
 

จัดท ามาตรฐานวิชาชีพกลุ่มอนุรักษ์มรดกศิลปกรรม
ไทย อันเป็นมรดกส าคัญของชาติ เพ่ือออกใบรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เข้าประมูลงานอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ กับ
หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมศาสนา กรมศิลปากร 
ตลอดจนหน่วยงานเอกชน โดยเป็นการร่วมมือกัน
ร ะห ว่ า ง ก รมศิ ล ป ากร  ก ร ะท ร ว ง วัฒนธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Thailand Professional Qualification Institute : 
TPQI) 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การบริหารจัดการภายในฝ่ายต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีการก ากับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมโดย
สภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง 

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยควรเรียนรู้ประสบการณ์
และความเชี่ ยวชาญต่ างๆ จากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. มีการก ากับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน จน
น าไปสู่ค านวณต้นทุนต่อหน่วยได้ทุกคณะและทุก
หลักสูตร 

2. ควรใช้ประโยชน์จากระบบ SU-ERP ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา ให้สามารถค านวณต้นทุนต่อหน่วยได้อย่าง
แม่นย าและสะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรมีบรรยากาศการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
ท าให้เกิดผลงาน (Productivity) ที่มีคุณภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างบรรยากาศ
เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ AUN-QA ใน
ระดับหลักสูตร และ EdPEx ในระดับคณะ 

4. ควรมีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงาน 
ก่อนปรับเปลี่ยนเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพระบบใหม่ในปี 
2562 เช่น ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้บริหารระดับอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ, 
การจัดท า Organization profile (OP) ตาม
ธรรมชาติเฉพาะของหน่วยงาน, การเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือแสดงแนวโน้มของผลการ
ด าเนินงาน, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้
หน่วยงานน าร่องเป็นกรณีศึกษา 

จดุที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีบางหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมีบางหน่วยงานที่ยัง
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่ยังไม่ครบวงจร 

1.1 ควรมีการก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงาน
ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ ห้ ค ร บ ทุ ก
องค์ประกอบ 
1.2 ควรมีการเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจ
กับหน่วยงานในระดับคณะในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การท าประกันคุณภาพในระบบ EdPEx 
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กําหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 

วันพุธท่ี 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
 

วันพุธท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หองประชุม 401  
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

09.30 – 11.15 น. พบผูบริหารมหาวิทยาลัย พรอมรบัฟงการบรรยายสรุปและซักถาม  
- อธิการบดีกลาวตอนรับและแนะนําบุคลากร 

- สรุปผลการประเมินตนเอง โดย รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การประเมินฯ / กําหนดการ และการสัมภาษณคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลยั 

หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
มี  Conference 

- สนามจันทร หอง อธ 1302 

- เพชรบุรี หอง บ 1313 

ถายทอดสด ทาง Internet 
 

10.30 - 11.15 น. คณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ 
- อธิการบด ี

- รองอธิการบดีฝายตางๆ / ผูชวยอธิการบด ี

หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

11.20 - 12.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ 
- นายกสภามหาวิทยาลัย 

หองทํางานนายกสภา
มหาวิทยาลยั 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุม 414  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

13.00 - 13.30 น. คณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ 
- นักศึกษา / กองกิจการนักศึกษา 

หองประชุม 401  
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

13.30 - 16.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน
เพ่ือยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
 

หองประชุม 401  
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน หองประชุม 401  
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.30 - 12.00 น. - คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจเอกสาร
หลักฐานเพ่ือยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงานตามรายงานการ
ประเมินตนเอง (ตอ) 

- คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และสรุป
คะแนนในแบบ ป.1 พรอมท้ังเตรยีมแถลงผลการประเมินดวยวาจา 

หองประชุม 401  
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุม 414  
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

13.30 - 15.00 น. - คณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน แถลงผลการประเมิน
ดวยวาจา 

- ผูบริหารมหาวิทยาลัย รับฟงผลการประเมินฯ และซักถาม 

- อธิการบดี กลาวขอบคุณ มอบของท่ีระลึก และถายภาพรวมกัน 

หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
มี  Conference 

- สนามจันทร หอง อธ 1302 

- เพชรบุรี หอง บ 1313 

ถายทอดสด ทาง Internet 
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รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 

1 นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี 
3 อาจารย์ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4 รศ.ดร.ดวงเดือน   ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

5 ผศ.ดร.ปาเจรา   พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

6 รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท์ รองอธิการบดี  เพชรบุรี 

7 ผศ.ดร. เชาวรีย์   อรรถลังรอง รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

8 ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

9 รศ.ดร.อวยพร   อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

10 ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

11 อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

12 ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 

13 อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

14 อาจารย์พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 

15 อาจารย์สัญญา สุขพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

16 อ.ดร.โสภณ   ผู้มีจรรยา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
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บุคลากร 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 

2 นายกมล แมลงทับ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

3 นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กองกิจการนักศึกษา 

4 นายณัฐพล อาบสีนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา 

5 นางสาวเสาวณีย์  คูพูลทรัพย์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กองแผนงาน 

6 นางสาวศวัสศนันท์  ชีพชูเชาวน ์ 
หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ 

กองแผนงาน 

 

นักศึกษา 
ล าดับ ชื่อ สกุล คณะวิชา ชั้นปี 

1 นายธนกร     เพ็ญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
2 นายสิงหา   อ าพรรัตน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
3 นายสหรัฐ    เผื่อนบุก    คณะวิทยาศาสตร์    3 

 




