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แบบฟอร์มปม. 2  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) 
 

ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
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ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล  

 นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
   

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ >80 80.49 3.5 บรรลุเป้าหมาย  

2 ร้อยละของความพึงพอใจ (ผลส ารวจความ
คิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ   

ร้อยละ >70 
(3.51) 

68.80 
(3.44) 

2.5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. ผลการส ารวจที่ด าเนินการเป็นครั้งแรกโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียภายนอก 
(สถาบันวิจัยฯของมศว.) เพื่อใช้เป็น baseline วัดผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2560-2564 
2. ส ารวจดูผลใน 2 ด้านคือ  
    - ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คือวัดด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และ 
    - ระดับประสบการณ์ที่ได้รับในหลักสูตรและนอกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
  

3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี  

ร้อยละ >80 89.77 4.5 บรรลุเป้าหมาย 

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ >80 84.01 4.50 บรรลุเป้าหมาย 

5 จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับ
การเผยแพร่   

เรื่อง 10 18 5 บรรลุเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือ 2 เล่มเพื่อรวบรวม และเผยแพรผ่ลงานนวัตกรรม
การสอนของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ และ
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ผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 และส่งเสริมให้คณาจารย์ เริ่มด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมการสอนคือ  
  (1) นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
  (2) Learning Design เมื่อนวัตกรรมการสอน เปลี่ยนการเรียนให้เป็นเลิศ  
  

6 จ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น 
active learning, social engagement,
การสร้างผู้ประกอบการ ที่ได้รับการ
เผยแพร่  

วิชา 20 42 5 บรรลุเป้าหมาย  

7 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาค
การศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม/

แหล่ง 

1 30 5 บรรลุเป้าหมาย 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ 
1. จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีฐานะเทียบเท่ากอง เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และก ากับดูแลการสอบวัดระดับ รวมทั้งการสร้างข้อสอบ 
การเก็บข้อมูลด้านทะเบียน รวมทั้งการฝึกอบรมด้านภาษา 
2. จัดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดและ
วิเคราะห์ระดับทักษะเทียบกับ CEFR 
3. จัดสร้างคลังขอ้สอบมาตรฐาน STEP หรือ Silpakorn University Test   
of English Proficiency  
4. จัดให้มีระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ online ซึ่งนักศึกษาเข้าถึงได้ 
anytime, anywhere และด าเนินการเปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปแล้ว 
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8 จ านวนหลักสูตรสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงจาก
เดิมหรือสร้างใหม่  

หลักสูตร 14 27 5 บรรลุเป้าหมาย 

9 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning ทั้งรายวิชา 

วิชา 14 38 5 บรรลุเป้าหมาย 

 นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
  

10 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ  คน 300 624 5 บรรลุเป้าหมาย 
ผลจากการจัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ระหว่าง 23 
มิถุนายน ถึง 8 กันยายน 2561 ซึ่งมีนักศึกษาจาก 4 ทวีป 19 ประเทศ จ านวน 
497 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะวิชาตา่งๆ 12 คณะวิชาจ านวน 27 
รายวิชาได้ช่วยท าให้จ านวนนักศึกษาต่างชาติ เป็นไปตามเป้าหมายที่จะเข้า
ประเมิน QS Star Rating คือ มากกว่า 1% ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

11 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  คน 130-150 47 1.0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น 
(มากกว่า 3 เดือน) กับต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องด าเนินการต่อไป 
2. อาจารย์ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่มี คืออาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ  
 

12 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้
ประเมิน AUN QA  

คน 50 63 5 บรรลุเป้าหมายท้ัง 3 ตัวชี้วัด (12-14) 
มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดทิศทางที่ด าเนินการชัดเจนตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คือ 13 จ านวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรอบรมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2วัน) 
กิจกรรม 1 5 5 
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14 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้
ประเมินตามเกณฑ์ TQA หรือ EdPex 
  

คน 10 17 5 1.  ใช้ AUN QA ในการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร
ภายในปีการศึกษา 2564 
2.  เริ่มใช้ ระบบ EdPex เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา
และมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยมีแผนงาน และด าเนินการได้ตามเป้าหมายในการเตรียมการให้
ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพภายในใหม่ โดยได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมผู้ประเมิน และ/หรือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

 นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  

15 จ านวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนับสนุนการการ
พัฒนานักศึกษา 

จ านวน 14 31 5 บรรลุเป้าหมาย 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ใหม่ จ านวน 2 แห่งที่วิทยาเขต
เพชรบุรี คือ 
1.  ถนนสายประติมากรรม ซึ่งประกอบด้วยผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบ
ดินเผากว่า 50 ผลงานจากศิลปินไทยและนานาชาติกว่า 14 ประเทศจ านวน
กว่า 50 คน ประดับภูมิสถาปัตย์ ณ แนวด้านหน้าอาคารเรียนรวม 2 จาก
โครงการ Silpakorn Clay Works Phetchaburi 2018 International Raku 
Sculpture ระหว่าง 4-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาเขตเพชรบุรี เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ให้แก่นักศึกษา 
2.  Smart Market Co. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของนักศึกษา 3 คณะในวิทยาเขต
โดยความร่วมมือกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนการ
ตกแต่งสถานที่ และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดการ
อบรมให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นทีมงานบริหาร ในการจัดการร้านค้าปลีก โดยใช้
สถานที่ธนาคารกรุงไทยเดิม โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และ
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ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน มียอดขายและก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบการที่ส าคัญ โดขให้โอกาสกับนักศึกษาได้ลง
มือท าและบริหารธุรกิจจริง 
 

16 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษา 
  

บาท 500 2,148 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

17 จ านวนบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนวอาชีพ  คน 25 28 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

18 จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job 
fair ของหน่วยงาน  
  

บริษัท 300 341 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

  
เป้าหมายที่ 2  การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ  
  
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ 
  
19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์

สาขาของ สกอ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 
220,000 บาท/คน 
 
 

คะแนน 
บาท/คน 

สกอ. 5 
คะแนน 
166,666 
บาท/คน 

3.55 
 

158,344 
บาท/คน 

2.5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
งบประมาณทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ลดลงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ถึงแม้
จ านวนผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์จะเพิ่มขึ้น จาก 
1.54 เป็น 1.58 และ 1.82 ชิ้นต่ออาจารย์ 1 คนในปีพ.ศ. 2015, 2016 และ 
2017 ตามล าดับ (นับผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ทุกระดับ)   
ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องจาก  
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ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ =  
100,000 บาท/คน 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  
180,000 บาท/คน  

  -  งบประมาณวิจัยที่รัฐจัดสรรประจ าปีลดลง จากนโยบายของรัฐที่หันไป
สนับสนุน งบฯบูรณาการ ซึ่งเป็นงบฯบริการวิชาการ 
  -  คณาจารย์ส่วนหนึ่งไม่สนใจการของบประมาณวิจัย หันไปท างานบริการ
วิชาการตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย 
 -  คณะวิชาใหม่ อาจารย์ยังท างานวิจัยน้อย มีผลงานวิจัยน้อย จึงมีศักยภาพ
ในการขอรับทุนวิจัยน้อย 

20 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
(รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)  

ผลงาน 300 255 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
1. ถึงแม้ผลการด าเนินงานจะไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก 
(ต้ังตามค่าของ QS Ranking เพื่อการติดอันดับ QS Top 300 U ของเอเซีย) 
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้สะท้อน ปริมาณ และคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 204 และ 230 ชิ้นในปี 2015 และ 2016 เป็น 255 ชิ้นในปี
นี ้(หรือผลิตภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ 1 คนของ
มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจาก 0.17 ชิ้นต่อคนต่อปีในปี 2015 เป็น 0.19 และ 0.21 
ชิ้นต่อคนในปี 2016 และ 2017)  
 

21 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus 

No. of 
Citations 

1,500 3,455 5 บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 

22 จ านวนบทความ review article ใน 
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI  

ผลงาน 9 6 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
เป็นตัวชี้วัดที่ท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มี
ผลงานวิจัยที่โดดเด่นจ านวนมากพอ ที่จะได้รับเชิญให้เขียนบทความประเภท 
review article นี้ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

23 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS Top 500   ใน 
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
หรือ ISI (ในรอบ 5 ปี) 

ผลงาน 50 50 3.5 บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 

24 จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน  ใน วารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ปี 

ผลงาน 10 43 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
เป็นตัวชี้วัดท้าทาย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยคุณภาพกับเอกชน 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยมีชื่อร่วมกับนักวิจัยจากภาคเอกชนใน
วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS นั้นยากอย่างมากส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยโดยทั่วไปเนื่องจาก ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของ
เอกชนไทย ยังขาดนักวิจัยระดับปริญญาเอก และงานวิจัยที่อกชนสนับสนุนจะ
เป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศ ซึ่งคุณภาพของผลงานยังไม่ถึงระดับ
จะตีพิมพ์ได้ ในวารสารระดับนานาชาต ิ
  

25 จ านวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน 
exhibition/concert ทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ชิ้นงาน 500 559 5 บรรลุเป้าหมาย 

26 จ านวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยัง
อยู่ในอายุคุ้มครอง 

ผลงาน >20 68 5 บรรลุเป้าหมาย 

27 จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยได้รับ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัล 100 141 5 บรรลุเป้าหมาย 
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ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

28 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ  

โครงการ 14 53 5 บรรลุเป้าหมาย 

29 จ านวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ 2 36 5 บรรลุเป้าหมาย 

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก 
(ร้อยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ 8.00 14.22 4.5 บรรลุเป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในตัวชี้วัดนี้ รวบรวมจากการรายงานงบฯบ ารุงวิชาการ/ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชาต่างๆ โดยไม่รวมรายรับ หรืองบประมาณ
ของส านักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หารายได้จากการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ส านักบริการวิชาการ
สามารถท างานบริการวิชาการมีมูลค่ารวม 127,653,006 บาท 
  

  
เป้าหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)  
  
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  
31 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (QS) 

ร้อยละ 52.00 54.85 4.50 บรรลุเป้าหมาย 

32 ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 41.00 43.41 4.50 บรรลุเป้าหมาย 



9 
 

ล าดบั นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่
ได ้

ค าอธิบาย/ ข้อเสนอแนะ 
และความต้องการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย 

  
นโยบายที่ 3.3 การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ  

33 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 80.00 84.85 4.50 บรรลุเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 28 ตัวจาก
ตัวชี้วัดทั้งหมด 33 ตัว คิดเป็นบรรลุเป้าหมายร้อยละ 84.85 
2.  ในด้านคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน = 4.30 จาก 5.00 คะแนน
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.0  
 

คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 4.30 ร้อยละ 86.0 

 


