
 
 

 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

(วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 
 
 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเมินเมื่อวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

ค ำน ำ 
 
 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร  

เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ด ำเนินกำรไปอย่ำงต่อเนื่อง        
คณะกรรมกำรฯ จึงขอเสนอผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งประกอบด้วย ผลกำรประเมิน รำย
ตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ รวมทั้งจุดอ่อน 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรของคณะอักษรศำสตร์ ต่อไป 
 
 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
 

 หน้า 
1. บทสรุปผู้บริหาร 1 
2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2 
3. บทน า 3 
4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 12 
5. วัตถุประสงค์ในการประเมิน 24 
6. วิธีการประเมิน 25 
7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  25 
8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 29 
9. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ 30 
ภาคผนวก  

- ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1050/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

 

- ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะอักษรศำสตร์  
- รำยนำมผู้ร่วมให้ข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
 



- 1 - 
รำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในคณะอักษรศำสตร ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

 
กำรด ำเนินงำนของคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร รอบปีกำรศึกษำ 2560 ตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำ ของ สกอ. จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีคุณภำพระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.15 โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนระดับดีมำก มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำร
วิชำกำร องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 
องค์ประกอบที่มีคะแนนระดับดี มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 2 
กำรวิจัย เมื่อพิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบ มีผลกำรประเมิน ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 3.77 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 3.76 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมำก 
องคป์ระกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.15 ดี 
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3. บทน า   
 

 3.1 ชื่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรประเมิน 
 คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
 3.2 รอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
            ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (วันที่ 1 สิงหำคม  2560 – 31 กรกฎำคม  2561) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 วันพุธที่ 29 สิงหำคม  2561 

 
      3.4 ประวัติควำมเป็นมำและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะอักษรศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  

ประวัติความเป็นมา 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้รับกำรสถำปนำเมื่อปี พ.ศ. 2486 ในระยะแรกได้มีกำรจัดตั้งคณะวิชำทำงด้ำน

ศิลปะและโบรำณคดี รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ณ วังท่ำพระ กรุงเทพมหำนคร ต่อมำเมื่อผู้แทนขององค์กำรกำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติได้ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทยให้มี
ลักษณะสอดคล้องกับหลักกำรสำกล คณะรัฐมนตรีจึงได้พิจำรณำโครงกำรปรับปรุงมหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือ
ขยำยกำรศึกษำวิชำต่ำง ๆ โดยไม่จ ำกัดเฉพำะศิลปะและโบรำณคดีเท่ำนั้น ศำสตรำจำรย์ หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล 
ซึ่งขณะนั้นด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร จึงได้ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะอักษรศำสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชำ
ล ำดับที่ 5 และเป็นคณะวิชำแรกของวิทยำเขตแห่งใหม่ คือ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ ณ จังหวัดนครปฐม 
โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษำรุ่นแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  มิถุนำยน  พ.ศ. 2511และคณะอักษรศำสตร์ได้ถือวัน
ดังกล่ำวเป็นวันสถำปนำคณะฯ ตลอดมำ 

 
ปรัชญา (Philosophy) 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์คือแสงแห่งปัญญำแก่มนุษยชำติให้ตระหนักในรำกเหง้ำและแก่นแท้แห่ง

ตัวตนและสังคม  บังเกิดจิตวิญญำณอันเป็นอิสระ  และเป็นไทจำกอวิชชำทั้งปวง 
 
ปณิธาน (Determination) 
คณะอักษรศำสตร์มุ่งมั่นที่จะด ำรงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและควำมเป็นสำกล สร้ำงสรรค์ทรัพยำกร

มนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภำพและศักยภำพแห่งควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แสวงหำพัฒนำและสั่งสมองค์ควำมรู้ให้
เกิดควำมเจริญงอกงำมทำงปัญญำ อีกทั้งเป็นผู้ชี้น ำทิศทำงสืบทอดเจตนำรมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือควำมคงอยู่ ควำม
เจริญและควำมเป็นอำรยะของชำติ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คณะอักษรศำสตร์มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม จริยธรรม น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในทำงปฏิบัติ และตอบสนองควำมต้องกำรในระดับสำกล 
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พันธกิจ (Mission) 
คณะอักษรศำสตร์ในฐำนะองค์กรทำงกำรศึกษำ มีพันธกิจหลัก 4 ประกำร ได้แก่ 

(1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(2) กำรวิจัย 
(3) กำรบริกำรวิชำกำร 
(4) กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนยุทธศาสตร์ 
คณะอักษรศำสตร์ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์คณะอักษรศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2560 – 2563 

ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์  20 ตัวชี้วัด  22 กลยุทธ์ โดยครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักของ
สถำบันอุดมศึกษำทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร  และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  พร้อมทั้งมิติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคณะอักษรศำสตร์สู่กำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
ชั้นน ำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ชั้นน ำของประเทศไทย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความ
เป็นเลิศอย่างสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของหลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต ของคณะอักษรศำสตร์ ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
3. อัตรำเงินเดือนหรือรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
4. ค่ำเฉลี่ยคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรีตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 

กลยุทธ์ 1.1 มุ่งให้หลักสูตรทุกระดับได้มำตรฐำน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือไปสู่หลักสูตร 2 ภำษำ 
กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรในระดับบัณฑิตศึกษำ 
กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์  จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 ตัวช้ีวัด 

5. ค่ำเฉลี่ยคุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตรีตำมผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร (ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ กำรมีจิตอำสำ) 

 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำในรูปแบบที่สร้ำงสรรค์และแสดงออกถึงควำมมีจิตอำสำ 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ ทั้ง 5 ด้ำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้าง
สุนทรียภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

6. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นหรือได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
7. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำแหล่งเรียนรู้และบริกำรทำงกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้มีควำมปลอดภัยและตอบสนองควำมต้องกำรของ

นักศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิงประยุกต์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของ
สังคมและประเทศชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

8. ร้อยละของผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

9. ร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด 

10. จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยต่ออำจำรย์ประจ ำ 
 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงวิชำกำรของบุคลำกรคณะอักษรศำสตร์ด้วยกำรวิจัย 
 กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ และน ำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แกชุ่มชน สังคมและประเทศชำติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้องค์ความรู้ของคณะอักษรศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัด 

11. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีใช้บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยต่อโครงกำร
บริกำรวิชำกำรท้ังหมด 

12. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีค่ำเฉลี่ยจำกกำรสอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 3.75 
(จำกระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

กลยุทธ์ 5.1 ให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและชุมชนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 5.2 ใช้องค์ควำมรู้ที่คณะอักษรศำสตร์มีควำมเชี่ยวชำญให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน 
 กลยุทธ์ 5.3 บูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรเข้ำกับงำนวิจัยและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะอักษรศาสตร์เพื่อรักษาคุณค่าและเชิดชู
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสากล 
 ตัวช้ีวัด 

13. จ ำนวนรำงวัลระดับชำติ/นำนำชำติที่ศิษย์เก่ำ นักศึกษำ บุคลำกรของคณะอักษรศำสตร์ได้รับในกำร
เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์ 6.1 รักษำคุณค่ำและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทย 
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 กลยุทธ์ 6.2 ให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนภำยในคณะอักษรศำสตร์ในกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญของตนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารคณะอักษรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ชั้นน าแห่งประเทศไทย 
 ตัวช้ีวัด 

14. ร้อยละกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
15. ร้อยละของอำจำรย์ที่มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอกต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
16. ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
17. จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
กลยุทธ์ 7.1 บริหำรคณะอักษรศำสตร์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ 7.2  พัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะของบุคลำกรในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติตามพันธกิจของคณะอักษรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

18. ร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่องบประมำณท้ังหมด (ไม่นับ
งบประมำณแผ่นดิน) 

กลยุทธ์ 8.1 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

19. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
กลยุทธ์ 9.1 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินและงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ส่งเสริมความเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นน าของ
ประเทศไทย 
 ตัวช้ีวัด 

20. ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

 

กลยุทธ์ 10.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ ศิษย์เก่ำ องค์กร
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือและเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร 

กลยุทธ์ 10.2 พัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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 โครงสร้างการบริหารงาน 
       ในกำรบริหำรงำนของคณะอักษรศำสตร์นั้น ได้มีกำรจัดแบ่งหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในคณะอักษรศำสตร์ 
จ ำนวน 12 หน่วยงำน ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 

 คณะอักษรศาสตร ์  
  
   

ภาควิชาภาษาไทย 
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 

   

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
 

   

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 

   

ภาควิชานาฏยสังคีต 
 

ภาควิชาปรัชญา 
 

   

ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 

   

ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
 

ส านักงานคณบดี 
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ส ำหรับโครงสร้ำงกำรบริหำรคณะอักษรศำสตร์ได้แบ่งโครงสร้ำง ไว้ดังนี้ 
 

  

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
 

 

      

        

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
    

 

คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
อักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษสาขาวิชาเอเชยีศึกษา 

 

      

        
 

หัวหน้าภาควิชา 
 

 
 

รองคณบดี  
 

เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 
 

- ภำควิชำภำษำไทย 
- ภำควิชำภำษำอังกฤษ 
- ภำควิชำภำษำฝรั่งเศส 
- ภำควิชำภำษำเยอรมัน 
- ภำควิชำประวัติศำสตร ์
- ภำควิชำภูมิศำสตร ์
- ภำควิชำนำฏยสังคตี 
- ภำควิชำปรัชญำ 
- ภำควิชำสังคมศำสตร ์
- ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร ์
- ภำควิชำภำษำปัจจุบัน 
  ตะวันออก 

  

- รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
- รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
- รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสมัพันธ์และ 
  บริกำรวิชำกำร 
- รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ 
  เอเชียศึกษำ 

  

- งำนบริหำรและธุรกำร 
- งำนบริกำรกำรศึกษำ 
- งำนคลังและพสัด ุ
- งำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย 
- งำนแผนและประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 

 
รายนามผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560   

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วรำงคณำ นิพัทธ์สุขกิจ คณบดี 
 2. อำจำรย์ ดร.รัชฎำพร ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัธทรำ โต๊ะบุรินทร์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
 4. อำจำรย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
 5. อำจำรย์เนำวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร 
 6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
 7. อำจำรย์นำตยำ อยู่คง รองคณบดีฝ่ำยเอเชียศึกษำ 
 8. อำจำรย์สันติชัย ปรีชำบุญฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

รายนามคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 1. ผศ.ดร.วรำงคณำ นิพัทธ์สุขกิจ   คณบดี     ประธำนกรรมกำร 
 2. รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก   กรรมกำร 
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 3. อ.ดร.รัชฎำพร ฤทธิจันทร์   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน กรรมกำร 
 4. ผศ.ภัธทรำ โต๊ะบุรินทร์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร   กรรมกำร 
 5. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ   รองคณบดีฝ่ำยวิจัย    กรรมกำร 
 6. อ.เนำวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี   รองคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 
 7. อ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์    หัวหน้ำภำควิชำนำฎยสังคีต   กรรมกำร 
 8. อ.ดร.ปัญญำ จันทโคต    หัวหน้ำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์  กรรมกำร 
 9. ผศ.ดร.วรพร ภู่พงษ์พันธุ์   หัวหน้ำภำควิชำประวัติศำสตร์   กรรมกำร 
 10. อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง    หัวหน้ำภำควิชำปรัชญำ    กรรมกำร 
 11. อ.ดร.ปัทมำ ฑีฆประเสริฐกุล   หัวหน้ำภำควิชำภำษำไทย   กรรมกำร 
 12. ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล    หัวหน้ำภำควิชำภำษำปัจจุบันตะวันออก  กรรมกำร 
 13. อ.ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล   หัวหน้ำภำควิชำภำษำฝรั่งเศส   กรรมกำร 
 14. อ.ธีรัช รำแพนเพชร    รักษำกำรแทนหัวหน้ำภำควิชำภำษำอังกฤษ กรรมกำร 
 15. อ.ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์   หัวหน้ำภำควิชำภูมิศำสตร์   กรรมกำร 
 16. ผศ.ดร.อัจฉรำ รักยุติธรรม   หัวหน้ำภำควิชำสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
 17. อ.อันนำ คือเบล    หัวหน้ำภำควิชำ     กรรมกำร 
 18. ผศ.ดร.บูลย์จีรำ ชิรเวทย์   ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 19. อ.ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ ์  ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 20. อ.ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์  ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 21. อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย   ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 22. รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภำพ   ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 23. ผศ.สรรเสริญ สันติธญะวงศ์   ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 24. อ.ดร.นันทวัลย์ สุนทรภำระสถิตย์  ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 25. อ.ศุภฤกษ์ โออินทร์    ผู้แทนจำกคณำจำรย์ประจำคณะฯ  กรรมกำร 
 26. นำยชัชชัย กสิวำณิชยกุล   ผู้แทนสำยสนับสนุนประจำคณะฯ   กรรมกำร 
 
 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 คณะอักษรศำสตร์ได้ก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะอักษรศำสตร์ เอำไว้ตำม 
ประกำศคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2553 ดังนี้ 
 (1) รู้จักหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (2) มีควำมขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และอดทน 
 (3) มีควำมเสียสละ และเอ้ือเฟ้ือแผ่ต่อผู้อื่น 
 (4) มีควำมกตัญญูกตเวที 
 (5) สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่ำงดี 
 (6) สำมำรถทำควำมเข้ำใจ คิดวิเครำะห์ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐำนใหม่ๆจำก 
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย 
 (7) สำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินชีวิตและในกำรปฏิบัติงำนได้ด้วย 
ตนเอง 
 (8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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 (9) สำมำรถแสดงออกซ่ึงภำวะผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตำมที่ดี 
 (10) ให้ควำมส ำคัญและเชิดชูเกียรติองค์กร 
 (11) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งด้ำนกำรพูดและกำรเขียน 
 (12) มีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสมกับกำรพัฒนำตนและสังคม 
 

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1. นักศึกษำคณะอักษรศำสตร์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และจิตอำสำ 
 2. คณะอักษรศำสตร์เป็นคณะวิชำที่มีศำสตร์ด้ำนมนุษยศำสตร์  สังคมศำสตร์ และศิลปะรวมอยู่ในคณะ
วิชำเดียวกัน 
 

จุดเด่น 
 1. คณะอักษรศำสตร์มีชื่อเสียงด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพสูง 
 2. คณะอักษรศำสตร์มีหลักสูตรที่ผสำนควำมรู้ทั้งสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 3. นักศึกษำคณะอักษรศำสตร์เป็นผู้ที่มีคุณภำพและควำมสำมำรถ โดยภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำมี 
สัดส่วนกำรได้งำนท ำในอัตรำที่สูง 
 4. บัณฑิตคณะอักษรศำสตร์เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 5. คณะอักษรศำสตร์มีคณำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็น 
จ ำนวนมำก 
 6. บุคลำกรของคณะอักษรศำสตร์มีส่วนร่วมและเห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 หลักสูตร 

คณะอักษรศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนรวม  18 หลักสูตร โดยจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ซึ่งหลักสูตร
ทั้งหมดที่เปิดสอนเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ได้แก ่

1. หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)    
2. หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)    
3. หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
4. หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
5. หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
6. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
7. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
8. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
9. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
10. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
11. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
12. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรแสดงศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
13. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
14. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรพัฒนำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
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15. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)   

16. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคีตศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
17. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
18. หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 
ข้อมูลนักศึกษา 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะอักษรศำสตร์ มีนักศึกษำทั้งสิ้น 3,149 คน จ ำแนกเป็นนักศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี จ ำนวน 3,047 คน นักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 86 คน และนักศึกษำระดับปริญญำเอก 
จ ำนวน 16 คน 

 
อาจารย์และบุคลากร 

 คณะอักษรศำสตร์ มีจำนวนบุคลำกรรวม 201 คน จ ำแนกเป็นสำยวิชำกำร (อำจำรย์) 144 คน และ 
สำยสนับสนุน 57 คน โดยมีอำจำรย์ที่เป็นข้ำรำชกำร 9 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย 114.5 คน และลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 20.5 คน ส่วนบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 29 คน พนักงำนชั่วครำว 4 คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 9 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว 15 คน 

 
 การบริหารจัดการ 

งบประมาณ 
 

ตารางท่ี 1 งบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรจ ำแนกตำมประเภทของแหล่งงบประมำณ 

ปี 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน
โครงการพิเศษ 

อื่น ๆ 

2561 21,098,900.00 45,074,324.00 43,407,789.36 5,710,709.77 115,291,723.13 
2560 22,802,228.00 37,881,600.00 46,975,530.50 42,428,56.53 111,902,325.03 
2559 52,179,718.00 31,594,884.00 42,728,490.00 3,624,146.87 130,127,238.87 
2558 61,974,200.00 14,215,033.00 33,771,572.00 3,021,235.50 112,982,040.50 
2557 56,147,919.00 19,520,294.00 39,256,993.00 2,548,544.00 117,473,750.00 
2556 64,537,473.00 18,165,601.00 46,269,265.00 2,794,533.50 131,766,872.50 
2555 68,646,050.00 17,909,300.00 43,716,185.00            0.00 130,271,535.00 

 
อาคารสถานที่ 

       คณะอักษรศำสตร์ ตั้งอยู่ ณ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ที่เป็นสถำนที่ท ำกำร  
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบรวม 20,076.62  ตำรำงเมตร     
มีรำยละเอียดดังนี้ 
  (1) อำคำรอักษรศำสตร์ 1  พ้ืนที่   976.00 ตำรำงเมตร 
  (2) อำคำรอักษรศำสตร์ 2  พ้ืนที่   488.00 ตำรำงเมตร 
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  (3) อำคำรอักษรศำสตร์ 3  พ้ืนที่ 2,037.00 ตำรำงเมตร 
  (4) อำคำรอักษรศำสตร์ 5  พ้ืนที่   340.00 ตำรำงเมตร 
  (5) อำคำร 50 ปี   พ้ืนที่ 3,016.87 ตำรำงเมตร 
  (6) อำคำรวัชรนำฏยสภำ  พ้ืนที่   388.75 ตำรำงเมตร 
  (7) อำคำร 36 ปี อักษรศำสตร์ พ้ืนที่ 2,456.00 ตำรำงเมตร 
  (8) อำคำรวชิรมงกุฎ  พ้ืนที่ 9,400.00 ตำรำงเมตร 

 

4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ตารางท่ี 2  กำรน ำผลกำรประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต     
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวม 
เกณฑ์กำรประเมิน 
- ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

     - ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
เนื่องจำกอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่
ครบ โดยเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้
มีคุณสมบัติครบทุกคน 
     - ควบคุมกำรด ำเนินกำรของหลักสตูรผ่ำน
แบบรำยงำนควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของหลกัสูตร 
     - จัดโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ให้แก่บุคลำกรของคณะฯ เช่น โครงกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 : ยกระดับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของคณะอักษรศำสตร์ 
     - เผยแพร่ข่ำวสำรกำรจัดประชุม สมัมนำ 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บคุลำกร
ของคณะทรำบ 

     - หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภูมิศำสตร์ ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 
2559 ได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่ำนที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกรำคม 
2561 
     - คณะฯ มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตร 
ประจ ำภำคกำรศึกษำต้น ปกีำรศึกษำ 2560 และได้
รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวของ
หลักสูตร จ ำนวน 18 หลักสูตร แก่ทีป่ระชุมคณะ
กรมมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์ ครั้งที่ 2/2561  
วันที่ 22 มกรำคม 2561 
     - คณะฯ ด ำเนินกำรจัด "โครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 : ยกระดบักำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของคณะอักษรศำสตร์" ขึ้นในวันที่ 28 - 
29 พฤศจิกำยน 2560 โดยม ีรองศำสตรำจำรย ์ดร.
วศิน อิงคพัฒนำกุล และ อำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์  
พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นผู้แลกเปลี่ยนควำมรู ้
     - คณะฯ จะส่งหนังสือเวียนแจ้งรำยละเอียดกำร
ประชุม สัมมนำ โครงกำร ไปยังหลักสูตรทุกคร้ังที่
คณะฯ หรือมหำวิทยำลยัได้มีกำรจัดประชุม สัมมนำ 
โครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
- ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- ก ำหนดคุณสมบัติในกำรรับบรรจุอำจำรย์ใหม่
หรือรับโอนยำ้ยอำจำรย์ ดว้ยวุฒิระดับปริญญำ
เอก 
 
 
 
- ติดตำม เร่งรัด อำจำรย์ประจ ำทีก่ ำลังศึกษำ
ระดับปริญญำเอกให้ด ำเนินกำรส ำเร็จศึกษำตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

     - คณะฯ ก ำหนดคุณสมบัติส ำหรับรบัอำจำรย์
ใหม่ให้มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
     - ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2560 ที่ได้มีกำรรับ
อำจำรย์ใหม่นั้น มีอำจำรย์ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิวุฒิ
ปริญญำเอกจ ำนวน 1 คน  คือ อ.ดร.อำคีรัต อับดุล
กำเดร์ 
     - คณะฯ จะติดตำมส่งอีเมล์สอบถำมอำจำรย์ที่
ก ำลังศึกษำระดับปริญญำเอกเมื่อใกล้ถึงระยะเวลำ
ก ำหนดจบกำรศึกษำ (3 ปี) วำ่อำจำรย์จะศึกษำจบ
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ตำมก ำหนดหรือไม่ หำกไม่จบตำมก ำหนดอำจำรย์
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรต่อระยะเวลำกำรศึกษำเพื่อ
รักษำผลประโยชน์ของตนต่อไป แตห่ำกอำจำรย์จบ
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เจำ้หน้ำที่จะ 

  ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมขั้นตอนของคณะฯ และ
มหำวิทยำลัยตอ่ไป เพื่อเตรียมปรับวุฒิกำรศึกษำให้
อำจำรย์ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
     - ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2560 มีอำจำรย์ที่จบ
ปริญญำเอกเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4 คน ได้แก่ อ.ดร.ศนิ 
ชำติอุดมเดช  อ.ดร.กฤณพงศ์ ทัศนบรรจง  อ.ดร.
นันทวรรณ สุนทรภำระสถิตย ์และ ผศ.ดร.คมสัน  
คีรีวงศ์วัฒนำ 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เกณฑ์กำรประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม 
ค1 และ ง 
- ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำคณะที่
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์
รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- จัดโครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่บุคลำกร เช่น โครงกำร
พัฒนำบุคลำกร เร่ือง กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของบุคลำกรคณะอักษรศำสตร์ 
 
- ส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรเพื่อจัดสิ่ง
สนับสนุนในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ให้แก่อำจำรย ์
 
 
 
 
 
- จัดท ำข้อมูลทั้งคุณสมบัติ ระยะเวลำในกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร เพื่อ
แจ้งเตือนบุคลำกรที่ถึงระยะเวลำและมคุีณสมบัติ
พร้อมในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     - คณะฯ ด ำเนินกำรจัด "โครงกำรพฒันำ
บุคลำกร เร่ือง กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ของบุคลำกรคณะอักษรศำสตร์" ขึ้นในวนัที่ 30 
สิงหำคม 2560 โดยมี ศำสตรำจำรย์เกยีรติคุณ ดร.
กุสุมำ รักษมณ ีเป็นวิทยำกร 
 
     - เจ้ำหน้ำที่หนว่ยกำรเจ้ำหนำ้ที่ได้ด ำเนินกำร
ส ำรวจควำมตอ้งกำรเกี่ยวกบักำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และได้จัดท ำแผนกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์คณะอักษร
ศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อใช้
ประกอบกำรก ำกับติดตำมใหอ้ำจำรย์ด ำเนินกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ
ในแผน 
     - เจ้ำหน้ำที่หนว่ยกำรเจ้ำหนำ้ที่มีขัน้ตอนกำร
ก ำกับติดตำมอำจำรย์ที่ถึงระยะกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมแผน เพื่อติดตำมสอบถำม
ควำมคืบหน้ำและให้ค ำปรึกษำในกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
     - ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีอำจำรย์คณะ
อักษรศำสตร์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น จ ำนวน 
1 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ชลลดำ ทองทว ี

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
- ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
ต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเป็น
คะแนน 5 
- ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
ต่ออำจำรย์ประจ ำมำกกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนให้ค ำนวณหำค่ำควำม
แตกต่ำงระหวำ่งจ ำนวนนักศึกษำเต็ม
เวลำต่ออำจำรยป์ระจ ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน และน ำค่ำควำมแตกต่ำงมำ
พิจำรณำ  
ได้แก่ 

บริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกระจำย
ควำมรับผิดชอบในกำรสอนรำยวิชำของอำจำรย์
ประจ ำกลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ กับ 
กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ ให้มีควำมสมดุลกัน โดยค่ำควำมแตกต่ำงใน
แต่ละกลุ่มเป็น ดังนี้ 
- กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 4% 
- กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ฯ 0% 

     งำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ท ำ
กำรประมวลผลค่ำ FTES  
ของคณะอักษรศำสตร์จำกขอ้มูลในระบบ REG ของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
     โดยในปีกำรศึกษำ 2560 คณะอักษรศำสตร์มี
อำจำรย์ที่ปฏบิัติงำนจริง จ ำนวน 136 คน และมีค่ำ 
FTES รวมทั้งสิ้น 3,235.52 คน 
โดยแบ่งออกเป็น 
1. กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มีค่ำ FTES 
เป็นจ ำนวน 3,103.19 คน  
โดยมีอำจำรยป์ฏิบัติงำนจริง รวมทั้งสิ้น 120 คน  
คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 1 : 25.86 
แปลงเป็นค่ำคะแนนได้เท่ำกับ 5 – (2.6/4) = 4.35 
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(1) ค่ำร้อยละควำมแตกตำ่งของ
จ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่อำจำรย์
ประจ ำที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 
0 คิดเป็น 5 คะแนน 
(2) ค่ำร้อยละควำมแตกตำ่งของ
จ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่อำจำรย์
ประจ ำที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 
20 คิดเป็น 0 คะแนน 
(3) ค่ำร้อยละควำมแตกตำ่งของ
จ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่อำจำรย์
ประจ ำที่มำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อย
กว่ำร้อยละ 20 ให้น ำมำเทียบ
บัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็น
คะแนนหลักสูตรนั้นๆ 
คะแนนที่ได้ =  
5 – (ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก (3)) 
                 4 

คะแนน 
2. กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ มีค่ำ FTES เป็นจ ำนวน 
132.33 คน 
โดยมีอำจำรยป์ฏิบัติงำนจริง รวมทั้งสิ้น 16 คน 
คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ 1 : 8.27   
แปลงเป็นค่ำคะแนนได้เท่ำกับ 5 - (3.38/4) = 4.16 
คะแนน  
 
เฉลี่ยรวม 2 กลุ่มสำขำวิชำ 
คณะอักษรศำสตร์ = (4.35 + 4.16)/2 = 4.26 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่
ให้บริกำร กจิกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ 
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
กำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ 
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัด
กิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 
5 
5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำ
ปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำร
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวัง
ของนักศึกษำ 
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในกำรประกอบอำชพีแก่
ศิษย์เก่ำ 

- ก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกจิกำรนักศึกษำใน
ครบถ้วนรอบด้ำนทั้งกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
กำรให้ข้อมูลกจิกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งแหลง่งำนต่ำง 
ๆ 
 
- จัดให้มีกิจกรรม/โครงกำรเพื่อเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรท ำงำนให้นักศึกษำชั้นปีสดุท้ำย
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 
 
 
- จัดกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรแก่
นักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ตำมแบบประเมนิ
มำตรฐำนของมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
 
 
 
 
 
- น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนกัศึกษำ
มำพัฒนำกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ 

     - คณะฯ มีกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำให้มีประโยชนแ์ก่นักศึกษำให้รอบด้ำน โดย
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ 
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
     - คณะฯ มีกำรจัด "โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อกำรท ำงำน" แลว้จ ำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัด
ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นใน
วันที่ 22 พฤศจกิำยน 2560 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 
23 กุมภำพันธ์ 2561 อีกทั้งยังมีกำรจัด "โครงกำร 
ArtsSuJobfairs" ขึ้น เพื่อเปิดโอกำสใหน้ักศึกษำได้
มองหำแหล่งงำนได้ 
- คณะฯ จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจใน 
ประเด็นด้ำนหลักสูตร เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของ 
นักศึกษำ โดยได้ส่งแบบประเมินฯ ดังกล่ำวให้แก ่
หลักสูตรได้น ำไปกระจำยให้นักศึกษำในหลักสูตร
ของตนร่วมท ำแบบประเมินฯ โดยคณะฯ จะเป็นผู ้
รวบรวมและประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรประเมินฯ ให้หลักสูตรน ำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 
- ภำยหลังจำกสิ้นสุดกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีกำรรวบรวมประเด็นที่ได้
จำกนักศึกษำที่ตอบแบบประเมินฯ และประชุม
หำรือเพื่อพจิำรณำถึงประเด็นที่สำมำรถปรับปรุง
พัฒนำได้ตำมสมควรและน ำเสนอต่อคณะฯ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมำณเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำดังกล่ำว 
หำกคณะฯ พิจำรณำแลว้วำ่สมควรให้มกีำรอนุมัติ
งบประมำณสนับสนุนจะมีกำรด ำเนินกำรต่อ เช่น 
ภำควิชำประวัติศำสตร์ได้สรุปประเด็นข้อร้องเรียน
ของนักศึกษำเกีย่วกับจุดกระจำยสัญญำณ
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

อินเตอร์เน็ตที่มีไม่เพียงพอ และได้ด ำเนินกำรแจ้ง
คณะฯ เพื่อขอให้พิจำรณำเพิ่มจุดกระจำยสัญญำณ
อินเตอร์เนต็ต่อไป และคณะฯ ได้น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ แล้วเห็น 
ควรให้มีกำรเพิ่ม จึงมีกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับ 
กำรจัดซ้ืออุปกรณ์กระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตเพิ่ม 
ในจุดที่มีกำรส ำรวจแล้วว่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตเขำ้ 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษำมีส่วนรว่มในกำรจัดท ำแผน
และกำรจัดกิจกรรม 
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถว้น 
ประกอบดว้ย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ควำมรู้  
(3) ทักษะทำงปัญญำ  
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคล
และควำมรับผิดชอบ  
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะ
กำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  มกีำร
ประเมินผลควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
5. ประเมินควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ 
6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงกำรจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนำนักศึกษำ 

- จัดท ำแผนกิจกรรมนักศึกษำประจ ำปกีำรศึกษำ 
2560 โดยกำรประชุมร่วมกันของฝ่ำยกจิกำร
นักศึกษำ และ คณะกรรมกำรนักศึกษำคณะ
อักษรศำสตร์ 
 
 
 
- ก ำกับให้มกีิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติครบถ้วนทั้ง 5 ประกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ เช่น กำรบรรยำยให้ควำมรู้ในกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่ 1 
 
- ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ 
ตรวจสอบโครงกำร/กจิกรรมนักศึกษำ ให้
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมรูปแบบของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและติดตำมกำรประเมินผล
โครงกำรตำมแผนกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 ให้ครบทุกโครงกำร 
- ก ำกับให้มกีำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

    - ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำได้ร่วมประชุมหำรือกับ
คณะกรรมกำรนักศึกษำคณะอกัษรศำสตร์เพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำนักศึกษำให้มีกำรสอดแทรกและสร้ำง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรม/โครงกำร 
กระทั่งได้มำซ่ึง "แผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนกำรสร้ำง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะอักษรศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ 2560" 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนพัฒนำนักศึกษำ คณะ
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560" ซ่ึงได้ก ำหนดให้มีกำรก ำหนด
ลักษณะกิจกรรมที่ครอบคลุมกำรส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติทั้ง 5 ประกำร 
โดยก ำหนดให้ม ี
            1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
จ ำนวน 5 กิจกรรม 
            2) กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้ จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
            3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทำงปัญญำ 
จ ำนวน 6 กิจกรรม 
            4) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
            5) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 5 กิจกรรม 
     - ในกำรปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ได้มีกำร
ให้ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับนักศึกษำโดยหัวหน้ำงำนแผนและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ผู้รับผิดชอบ
ดูแลแผนกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ ได้ก ำกับดูแลและ
ควบคุมกำรด ำเนินกำรกับคณะกรรมกำรนักศึกษำ
คณะอักษรศำสตร์ให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง
ตำมขั้นตอน วิธี และระเบียบต่ำงๆ ของคณะฯ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 1 
1. ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ
ควรมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนและตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของแผน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรวัด
ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
3. คณะฯ ควรมีส่วนในกำรจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มำกกวำ่นี้ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งโครงกำรที่ส่งเสริม
ลักษณะด้ำนควำมรู ้ซ่ึงอำจอยู่ในรูป
ของกำรบรรยำยหรืออบรมก็ได้ 
นอกจำกนี้ ก็ควรพิจำรณำว่ำจะน ำ
โครงกำรระดับภำควิชำมำรวมอยู่ใน
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับ
คณะหรือไม่ 
4. คณะฯ ควรรำยงำนผลกำรประเมิน
แผนหรือโครงกำรให้ชัดเจน และ
เช่ือมโยงกับกำรปรับปรุง กล่ำวคือ 
ประเมินแล้วได้ผลอย่ำงไร ดีหรือไม่ดี
อย่ำงไร แล้วน ำผลกำรประเมินนั้นไป
ปรับปรุงแผนหรือกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงไร 

 
 
 
1. ปรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกิจกรรมนกัศึกษำ
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 ให้มีรูปแบบและ
รำยละเอียดสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้มำกขึ้นในเชิงรูปแบบ 
2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม
นักศึกษำประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
3. ก ำกับใหจ้ ำนวนตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำรมีจ ำนวนเท่ำกันกับจ ำนวนข้อของ
วัตถุประสงค์ 
4. ก ำกับให้มกีิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติครบถ้วนทั้ง 5 ประกำร 
5. แผนกำรด ำเนินงำนระดับคณะวิชำ โดยเฉพำะ
ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษำ จะบรรจุเฉพำะใน
ส่วนของโครงกำร/กิจกรรมระดับคณะฯ แยกจำก
โครงกำร/กิจกรรมที่ภำควิชำจัดขึ้น ซ่ึงไม่ผิด
หลักกำรในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนแต่อย่ำง
ใด 
6. ก ำกับให้มกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิแผนฯ 
ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น 

 
 
 
     - คณะฯ มีกำรหำรือกับรองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำเพื่อ
พิจำรณำปรับปรุงรูปแบบกำรจัดท ำแผนกิจกรรม
นักศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีกำรชี้แจง
รำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และ
มีรูปแบบสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
     - ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้อย่ำง
ชัดเจน 
     - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำได้ก ำกับดูแลให้
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกิจกรรม/โครงกำรมีจ ำนวน
เท่ำกันกับจ ำนวนข้อวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม/
โครงกำร 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนพัฒนำนักศึกษำ คณะ
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560" ซ่ึงได้ก ำหนดให้มีกำรก ำหนด
ลั ก ษณะกิ จ ก ร รม ที่ ค รอ บคลุ มก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติทั้ง 5 ประกำร 
โดยก ำหนดให้มี 
            1) กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
จ ำนวน 5 กิจกรรม 
            2) กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้ จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
            3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทำงปัญญำ 
จ ำนวน 6 กิจกรรม 
            4) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 5 
กิจกรรม 
            5) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกำรวิเครำะห์
เชิ งตัว เลข กำรสื่อสำรและกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ จ ำนวน 5 กิจกรรม 
     - ปัจจุบัน กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีนั้น จะไม่ได้น ำโครงกำรของภำควิชำมำ
บรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนระดับคณะฯ ซ่ึงเป็น
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมรูปแบบหนึ่ง 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกกำร
บริหำรและพัฒนำงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
งำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรบริหำรงำนวจิัยหรอืงำน
สร้ำงสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจดำ้นกำรวิจยัหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                     
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำน
สร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวจิัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและ
สนับสนุนกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูล
สนับสนุนกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำร
รักษำควำมปลอดภยัในกำรวิจัยหรือ
กำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำ
ควำมปลอดภยัในห้องปฏิบัติกำร 
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัด
ประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์
อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ 
(visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุน
กำรเผยแพร่ผลงำนวจิัยหรอืงำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรอื
นำนำชำต ิ
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และ
นักวิจยั มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ตลอดจนยกย่องอำจำรยแ์ละนักวิจัยที่
มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในกำร
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบทีก่ ำหนด 

- ด ำเนินกำรตำมระบบกำรส่งเสริมกำรวจิัยของ
คณะอักษรศำสตร์ ที่มีกลไกด ำเนินกำรหลัก คือ 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยคณะอักษรศำสตร์ 
งำนบริกำรวิชำกำรและวิจยั 
 
 
- Update ฐำนข้อมูลโครงกำรวิจยั และ 
ฐำนข้อมูลกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
ของคณะอักษรศำสตร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจยัจำกงบประมำณเงิน
รำยได้ของคณะฯ 
 
- ให้รำงวัลกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร และ ผู้ที่
ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำต ิ
 
 
 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัยตำ่ง ๆ 
 
 
 
 
 
- จัดโครงกำรเวทีวิชำกำรระดับชำต ิตำมกรอบ
ควำมร่วมมือ SMARTS 

     - คณะฯ มีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรวิจัยคณะ
อักษรศำสตร์ (สว.อ.) ซ่ึงท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของอำจำรย์
ประจ ำคณะอักษรศำสตร์ โดยจะมีกำรจัดกำร
ประชุมหำรือพิจำรณำเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยทุก 2 
สัปดำห์ 
     - เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนวิจัยและต ำรำ ท ำหน้ำที่ 
Update ข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำคณะอักษรศำสตร์ในฐำนข้อมูลโครงกำรวิจัย 
และฐำนข้อมูลกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรของคณะอักษรศำสตร์อย่ำงสม่ ำเสมอ  
     - ในปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยได้จัดท ำ
ร ะ บ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล ง ำ น วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (www.ris.su.ac.th) และขอ
ควำมร่วมมือจำกคณะฯ ให้กรอกข้อมูลผลงำนวิจัย
และสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำคณะอักษร
ศำสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น เจ้ำหน้ำที่หน่วยวิจัย
และต ำรำด ำเนินกำร Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตำมที่อำจำรย์แต่ละท่ำนให้ข้อมูลแล้ว 
     - ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 คณะฯ จัดสรร
ทุนอุ ดหนุนกำรวิ จั ย เป็ น เ งินทั้ งหมดจ ำนวน 
4,543,000 บำท 
     - คณะฯ มีระเบียบกำรให้ทุนสนับสนุน 
       1) ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
       2) ทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ในต่ำงประเทศ 
       3) เงินรำงวัลผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
ผลงำนทำงวิชำกำรดีเด่นจำกหน่วยงำนภำยนอก 
       โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนทุน
ดังกล่ำวทุกปีงบประมำณ 
     - คณะฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัยมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ภำยใต้โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำร
วิจั ย  และในปี งบประมำณ พ.ศ .2561 นั้ น  มี
แผนกำรจัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
ในชื่อ "โครงกำรส่งเสริมบรรยำกำศด้ำนกำรวิจัย" 
ซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภำคม 2561  
     - โครงกำรเวทีวิชำกำรระดับชำติ (SMARTS 
ครั้งที่ 8) นี้ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมเป็นเจ้ำภำพกำรจัด
โครงกำรฯ ในปี 2561 ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ 22 
มิถุนำยน 2561 นี้ โดยในปีนี้ คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้รับหน้ำที่ด ำเนินกำรใน
ส่วนของกำรรวบรวม Proceedings ของผู้เข้ำร่วม
น ำเสนอบทควำม และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรฯ นอกจำกนี้ 
อำจำรย์ประจ ำคณะอักษรศำสตร์ เขำ้ร่วมน ำเสนอ 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
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ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับช ำติ SMARTS 
ครั้งที่ 8 จ ำนวน 7 คน โดยเป็นบทควำมวิชำกำร 
จ ำนวน 6 คน และผลงำนวิจัยจ ำนวน 1 คน ดัง 
รำยชื่อต่อไปนี้ 
1. ผศ.บุณฑริกำ เจริญชินวุฒิ 
2. อ.ศุภฤกษ์ โออินทร์ 
3. อ.หทัยวรรณ เจียมกีรติก ำนนท์ 
4. อ.พิพัฒน์ สุยะ 
5. อ.สิริวรรณ แซ่โง้ว 
6. อ.ดร.ฟรำนซีส นันตะสุคนธ์ 
7. อ.นำตยำ อยู่คง 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ 
เกณฑ์เฉพำะคณะที่กลุ่ม  ค1 และ ง   
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
- จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรือ
งำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบันที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บำทขึ้นไป
ต่อคน 

     - เผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรของคณะอักษรศำสตร์  เช่น 
หนังสือเวียน อีเมล์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย 
 
 
     - ผู้บริหำรประสำนงำนกับแหล่งทุนวิจัยเพื่อ
น ำมำกระจำยงำนให้กับบุคลำกรของคณะฯ เช่น 
งบประมำณจำกจังหวัดนครปฐม 

     - เจ้ำหน้ำงำนบริกำรวิชำกำรและวิจัยจะจัดท ำ
หนังสือเวียนแจ้งข้อมูลไปยังภำควิชำ และให้
เจ้ำหน้ำที่หน่วยคอมพิวเตอร์ส่งอีเมล์ให้บุคลำกร 
และเผยแพร่ข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์คณะอักษร
ศำสตร์อีกด้วย 
     - ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ผู้บริหำรคณะ
อักษรศำสตร์ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณจำก
จังหวัดนครปฐม และได้กระจำยงำนให้ภำควิชำ
นำฏยสังคีต ภำควิชำสังคมศำสตร์ และภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ ร่วมด ำเนินกำรจัดโครงกำร โดย
มีกำรแบ่งเป็นโครงกำรย่อย จ ำนวน 4 โครงกำร 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยั 
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์     
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของ
ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวจิัยทีก่ ำหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

    - ก ำหนดเกณฑ์ด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำจำรย์ 
 
 
 
 
 
 
 
     - เผยแพร่ข้อมูลเวทีวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของคณะอักษร
ศำสตร์ เช่น หนังสือเวียน อีเมล์ เว็บไซต์ สื่อ
โซเชียลมีเดีย 
 
 
 
 
 
     - ให้เงินรำงวัลสนับสนุนแก่บุคลำกรที่มี
ผลงำนทำงวิชำกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ
และนำนำชำติ 
 
 
 
 

     - คณะฯ มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่
เกี่ยวข้องกับผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์อยู่แล้ว 
แต่ปัจจุบัน คณะฯ มีกำรปรับเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ เพื่อกระตุ้นและผลักดัน
ให้อำจำรย์ประจ ำในคณะฯ เพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
วิจัยมำกขึ้น โดยให้มีกำรเน้นพันธกิจหลักและ
ควบคุมอัตรำส่วนเป็นสำยวิจัย ร้อยละ 70 และสำย
กำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 30 ของจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำในภำควิชำ อันจะส่งผลให้อำจำรย์มีผลงำน
เพื่อน ำไปเผยแพร่ได้มำกขึ้น 
     - เมื่อคณะฯ ได้รับข้อมูลประชำสัมพันธ์กำรจัด
เวทีวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ นั้น คณะฯ จะให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยวิจัยและ
ต ำรำด ำเนินกำรกระจำยข่ำวสำร โดยจะมีกำรส่ง
หนังสือเวียนไปยังภำควิชำ และส่งเอกสำรกำร
ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยคอมพิวเตอร์
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ด้วยช่องทำงอีเมล์ไปยัง
บุคลำกรในคณะฯ และน ำขึ้นเว็บไซต์คณะอักษร
ศำสตร์ 
     - คณะฯ มีระเบียบกำรให้ทุนสนับสนุน 
       1) ทุนสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
       2) ทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ในต่ำงประเทศ 
       3) เงินรำงวัลผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
ผลงำนทำงวิชำกำรดีเด่นจำกหน่วยงำนภำยนอก 
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     - ด ำเนินกำรถ่ำยทอดภำระงำนด้ำนกำรวิจัย
ลง ไปยั งภำควิ ช ำ  โดยก ำหนดเป็นตั วชี้ วั ด
ควำมส ำเร็จที่ผ่ำนควำมตกลงเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์ 
และให้ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของภำควิชำ 

       โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนทุน
ดังกล่ำวทุกปีงบประมำณ 
     - คณะฯ มีกำรกระจำยนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยสู่ภำควิชำ และได้มีกำรก ำหนดภำระ
งำนที่เกี่ยวข้องกับผลงำนตีพิมพ์ทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์อันหมำยรวมถึงกำรให้อำจำรย์ในคณะฯ ท ำ
ผลงำนวิจัยให้ได้มำซ่ึงบทควำมสืบเนื่องจำกกำรวิจัย
เพื่อน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ โดยพิจำรณำก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่
ละภำควิชำตำมศักยภำพและควำมเหมำะสม 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 2 
1. คณะฯ ควรมอบหมำยภำระ
งำนวิจัยลงไปยังภำควิชำ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยชิ้นงำนวิจัยและเงินอุดหนุน
กำรท ำวิจัยของแต่ละภำควิชำตำม
ควำมเหมำะสม 
 

 
1. ด ำเนินกำรถ่ำยทอดภำระงำนด้ำนกำรวิจัยลง
ไปยังภำควิชำ โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ที่ ผ่ ำ นคว ำมตกลง เห็ นชอบจำกที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์ และให้
ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ของภำควิชำ 

 
     - คณะฯ มีกำรกระจำยนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยสู่ภำควิชำ และได้มีกำรก ำหนดภำระ
งำนที่เกี่ยวข้องกับผลงำนตีพิมพ์ทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์อันหมำยรวมถึงกำรให้อำจำรย์ในคณะฯ ท ำ
ผลงำนวิจัยให้ได้มำซ่ึงบทควำมสืบเนื่องจำกกำรวิจัย
เพื่อน ำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ โดยพิจำรณำก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของแต่
ละภำควิชำตำมควำมศักยภำพและควำมเหมำะสม 

2. คณะฯ อำจพิจำรณำน ำตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัยมำเป็น
ส่วนส ำคัญในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่ำงจริงจัง 

2. ด ำเนินกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรวิจัยมำเป็นส่วนส ำคัญใน KPI ของ
บุคลำกรสำยวิชำกำร 

     - คณะฯ มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่
เกี่ยวข้องกับผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์อยู่แล้ว 
แต่ปัจจุบัน คณะฯ มีกำรปรับเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ เพื่อกระตุ้นและผลักดัน
ให้อำจำรย์ประจ ำในคณะฯ เพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
วิจัยมำกขึ้น โดยให้มีกำรเน้นพันธกิจหลักและ
ควบคุมอัตรำส่วนเป็นสำยวิจัย ร้อยละ 70 และสำย
กำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 30 ของจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำในภำควิชำ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสังคมและก ำหนดตัวบ่ งชี้ วั ด
ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ใ น ร ะ ดั บ แ ผน แ ล ะ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและ
เสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ 
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่
บริกำรแบบให้เปล่ำ 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้

 
 
 
- ด ำเนินกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำร
บริกำรวิช ำกำร และก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนกำรบริกำรวิชำกำร 
- ประชุมให้ควำมเห็นเพื่อก ำหนดกิจกรรม/
โครงกำรในแผนกำรบริกำรวิชำกำร 
- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนกำร
บริกำรวิชำกำร 
- ก ำกับดูแลให้มีกำรรำยงำนผลกำรประเมิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรให้ครบถ้วนทุกโครงกำร 
- มีกำรประเมินแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
- น ำผลกำรประเมินแผนกำรบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มำเป็นกรอบใน
ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ช อ ง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ต่อไป 
- ให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยศิลปำกรในกำร

 
 
 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนกำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะอักษรศำสตร์พิจำรณำและมีมติเห็นชอบในกำร
ประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2561 
     - มีกำรประชุมหำรือร่วมกันของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อ
ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
     - คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรม/
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ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ สั ง คม ในข้ อ  1  และน ำ เสนอ
กรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อพิจำรณำ 
5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4  มำ
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ พั ฒ น ำ ก ำ ร
ให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 

จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สั งคม เช่ น 
โครงกำรทับแก้ววิชำกำร 

โครงกำร ให้เป็นไปตำมแผนบริกำรวิชำกำร คณะ
อักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 อยู่
เสมอ รวมถึงกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนบริกำรวิชำกำร คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
     - คณะฯ มีกระบวนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
เพื่อเชิญชวนประชำชนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วม
โครงกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆของคณะอักษรศำสตร์ 
เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ก ฯ 
     - คณะฯ ร่วมจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย "ทับแก้ววิชำกำร" มำอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นประจ ำ โดยโครงกำรทับแก้ววิชำกำร ประจ ำปี 
2561 นี้ จะมีก ำหนดจัดในช่วงเดือนสิงหำคม 2561 
คณะอักษรศำสตร์ก็ได้มีกำรวำงแผนและจัดสรร
งบประมำณส ำหรับร่วมจัดโครงกำรในครั้งนี้ด้วย 
     - คณะฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์ 
ครั้งที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภำคม 2561 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 3 
1. ในกำรจัดท ำแผนกำรบริกำร
วิชำกำร ควรมีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จของแผนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรวัด
ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
 
 
3. คณะฯ ควรรำยงำนผลกำรประเมิน
แผนหรือโครงกำรให้ชัดเจน และ
เช่ือมโยงกับกำรปรับปรุง กล่ำวคือ 
ประเมินแล้วได้ผลอย่ำงไร ดีหรือไม่ดี
อย่ำงไร แล้วน ำผลกำรประเมินนั้นไป
ปรับปรุงแผนหรือกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงไร 
 
 
 
 
 
 

 
1. มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรบริกำร
วิชำกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแสดงวัตถุประสงค์
ของแผนบริกำรวิชำกำรและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของแผนบริกำรวิชำกำรให้ชัดเจน 
 
 
2. ก ำกับติดตำมกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
โครงกำรให้ครบทุกโครงกำร 
 
 
3. รำยงำนผลกำรประเมินแผนกำรบริกำร
วิชำกำร และปรับปรุงแผนกำรบริกำรวิชำกำร
ต่อไป 

 
     - ในกำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นั้น คณะฯ 
ได้มีกำรปรับปรุงรูปแบบของแผนให้แสดงถึ ง
วัตถุประสงค์ของแผนฯ อย่ำงชัดเจน รวมถึง
รำยละเอียดระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนฯ ไว้
อย่ำงชัดเจนอีกด้วย 
     - คณะฯ ก ำชับผู้รับผิดชอบโครงกำรให้จัดท ำ
รำยงำนผลโครงกำร และสรุปผลประเมินโครงกำร 
ส่งให้งำนบริกำรวิชำกำรและจัดภำยใน 2 สัปดำห์
หลังเสร็จสิ้นโครงกำร 
     - ทุกครั้งที่มีกำรจัดโครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจะจ้องจัดท ำรำยงำนผลโครงกำร และสรุป
ประเมินผลโครงกำรแก่ทำงคณะฯ เพื่อเก็บเป็น
หลักฐำนส ำหรับอ้ำงอิงพิจำรณำข้อผิดพลำด จุดที่
ต้องปรับปรุง หรือพัฒนำในกำรจัดโครงกำรครั้ง
ต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุ
บ ำ รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่
วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แ ผ น ด้ ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศิ ลป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำร
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสำธำรณชน 
7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติ   

 
 
 
- ด ำเนินกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
- ประชุมให้ควำมเห็นเพื่อก ำหนดกิจกรรม/
โครงกำร ในแผนกำรท ำนุบ ำรุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ก ำกับดูแลให้มีกำรรำยงำนผลกำรประเมิน
โครงกำรท ำนุบ ำรุ งศิลปะและวัฒนธรรมให้
ครบถ้วนทุกโครงกำร 
- มีกำรประเมินแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
- น ำผลกำรประเมินแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มำ
เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ชองปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ต่อไป 
 
- เผยแพร่โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เปิดให้
ประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร บันทึกวิดีโอ
กิจกรรม/โครงกำรและน ำไปเผยแพร่ผ่ำนโซเชียล
มีเดียต่ำง ๆ 

 
 
 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์  มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561" เสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์
พิจำรณำและมีมติเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2561 
     - มีกำรประชุมหำรือร่วมกันของคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อ
ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
     - คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำร ให้เป็นไปตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะอักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 อยู่เสมอ รวมถึงกำรประเมินและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อ
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ ำ ส ต ร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 รอบ 9 เดือน 
     - คณะฯ มีกระบวนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
เพื่อเชิญชวนประชำชนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วม
โครงกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของคณะอักษรศำสตร์ 
เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊กฯ 
     - คณะฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษร
ศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 
เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
อักษรศำสตร์ ครั้งที่  10 เมื่อวันจันทร์ที่  21 
พฤษภำคม 2561 
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ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 4 
1. ในกำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมควรมีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของแผนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรควรวัด
ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
3. เมื่อค ำนึงถึงศำสตร์ที่เป็นควำม
เชี่ ยวชำญของคณะอักษรศำสตร์ 
คณะฯ จึงควรมีโครงกำรที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของคณะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ใช่
เพียงโครงกำรตำมประเพณี 
4. คณะฯ ควรรำยงำนผลกำรประเมิน
แผนหรือโครงกำรให้ชัดเจน และ
เชื่อมโยงกับกำรปรับปรุง กล่ำวคือ 
ประเมินแล้วได้ผลอย่ำงไร ดีหรือไม่
อย่ำงไร แล้วน ำผลกำรประเมินนั้นไป
ปรับปรุงแผนหรือกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงไร 

 
1. มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแสดง
วัตถุประสงค์ของแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
2. ก ำหนดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนควำมเชี่ยวชำญของคณะ
อักษรศำสตร์ให้มำกขึ้น 
3. ก ำกับติดตำมกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
โครงกำรให้ครบทุกโครงกำร 
4. รำยงำนผลกำรประเมินแผนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปรับปรุงแผนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 

 
     - ในกำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นั้น คณะฯ 
ได้มีกำรปรับปรุงรูปแบบของแผนให้แสดงถึ ง
วัตถุประสงค์ของแผนฯ อย่ำงชัดเจน รวมถึง
รำยละเอียดระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนฯ ไว้
อย่ำงชัดเจนอีกด้วย 
     - ส ำหรับกำรก ำหนดโครงกำรในแผนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ได้ก ำหนดโครงกำรโดยน ำองค์ควำมรู้เหล่ำนี้
มำใช ้
       1) องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำของสำขำวิชำภำษำ
เอเชียตะวันออก 
       2) องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแสดงของสำขำวิชำกำร
แสดง 
       3) องค์ควำมรู้ด้ำนทักษะกำรเล่นดนตรีไทย
ของสำขำสังคีตศิลป์ไทย 
       4) องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะของสำขำวิชำ
ทัศนศิลป์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อ
กำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำร
วิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้ง
สอ ดคล้ อ งกั บ ก ลุ่ ม สถ ำ บั น แ ล ะ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบ
เวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำ
อนุมัต ิ
2. ด ำเนินกำรวิ เครำะห์ข้อมูลทำง
กำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย เ พื่ อ พั ฒน ำ นั ก ศึ ก ษ ำ 
อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิต
บัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 
3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และ

 
 
 
 
- ด ำเนินกำรทบทวนแผนกลยุทธ์คณะอักษร
ศำสตร์ที่ได้ก ำหนดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
- จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 โดยพิจำรณำก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จให้
สอดล้องกับค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของคณบดี 
 
 
 
- จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
- จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง และก ำกับกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
 

 
 
 
 
    - คณะอักษรศำสตร์ได้จัดท ำแผนพัฒนำคณะ
อักษรศำสตร์ ระยะ 4 ปี ขึ้น โดยมีกำรวิเครำะห์ 
SWOT เพื่อน ำข้อมูลมำก ำหนดยุทธศำสตร์ใน
แผนพัฒนำฯ ดังกล่ำว และได้รับควำมเห็นชอบจำก
สภำมหำวิทยำลัยศิลปำกรแล้ว ซ่ึง คณะฯ ได้ใช้
ยุทธศำสตร์จำกแผนพัฒนำคณะอักษรศำสตร์ ระยะ 
4 ปี เป็นแม่บทในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
ต่อมำ 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนปฏิบัติงำนคณะอักษร
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะอักษรศำสตร์พิจำรณำและมีมติเห็นชอบในกำร
ประชุมครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 
2560 
     - คณะฯ มีกำรประเมินสถำนกำรณ์รำยรับ
รำยจ่ำยในปัจจุบัน และวิเครำะห์ศักยภำพทำง
กำรเงิน (SWOT) ของคณะอักษรศำสตร์ เพื่อจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำ งกำรเ งิน คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์พิจำรณำ
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ระบุปั จจั ย เสี่ ย งที่ เกิ ดจำกปั จจั ย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
อย่ำงครบถ้ วนทั้ ง  10 ประกำรที่
แสดงผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้ง
ที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อย
ครอบคลุมพันธกิ จด้ ำนกำรผลิ ต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 
6. กำรก ำกับติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน 
7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไก
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกจิ
และพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติที่
ประกอบดว้ย กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ 

 
 
- จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยให้มีกิจกรรม/
โครงกำรอย่ำงน้อยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต และ กำร
วิจัย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
จัดกำรควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ของคณะอักษรศำสตร์ 
 
 
 
 
 
- จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน 
 
 
 
 
- ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของ สกอ. 

และมีมติเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 21/2560 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 
     - คณะฯ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะ
อักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดย
มีโครงกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน/กำรผลิตบัณฑิต 
จ ำนวน 2 โครงกำร และด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 1 
โครงกำร ซ่ึงได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทั้งหมด 3 
โครงกำร และมีกำรเผยแพร่เอกสำรสรุปควำมรู้ที่ได้
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรและวีดีโอบันทึกภำพ
ระหว่ำงกำรจัดโครงกำรทำงเว็บไซต์คณะอักษร
ศำสตร์ (www.arts.su.ac.th) 
     - คณะฯ จัดท ำ "แผนพัฒนำบุคลำกร คณะ
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561" เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษรศำสตร์พิจำรณำ
และมีมติเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 19 มีนำคม 2561 
- คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ตำมปฏิทิน
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 ในส่วนของหลักสูตรมีกำร
ตรวจสอบและก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ 
- หลักสูตรในก ำกับคณะอักษรศำสตร์เขำ้รับกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีช่วงด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 6 – 
26 กรกฎำคม 2561 และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำร 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ. ทุกหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร 
เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ให้ เป็ นไปตำมอง ค์ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำ เนินงำนให้ เป็นไปตำมระบบที่
ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำร
ติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
3 .  มี ก ำ รจั ดส รรทรั พย ำก ร เพื่ อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร
ให้ เกิดผลตำมอง ค์ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร 
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร

 
 
 
- จัดท ำแผนรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 และ
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรในภำคกำรศึกษำต้น 
และ ภำคกำรศึกษำปลำย 
- ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร รวมทั้งรำยงำนผลผ่ำนระบบ 
Che-QA Online  
- ก ำหนดให้งำนบริกำรกำรศึกษำ ก ำกับติดตำม
ข้ อมู ลส ำ คัญส ำ ห รั บ ก ำ รด ำ เนิ นก ำ รตำ ม
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 
 
 
      - คณะฯ มีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมให้หลักสูตรเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพ
ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ตำม
ปฏิทินกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และมีกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรในภำคกำรศึกษำต้น ซ่ึงน ำผลกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมประจ ำคณะอักษร
ศำสตร์ในครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 มกรำคม 2561 
แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรตรวจสอบในภำค
กำรศึกษำปลำย 
     - ตำมปฏิทินกระบวนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระว่ำช่วงกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ปี
กำรศึกษำ 2560 คือ วันที่ 9 - 26 กรกฎำคม 2561 
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เกณฑ์พิจารณาตามตัวบ่งชี/้
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ 
รายละเอียดที่ด าเนินการแล้ว/ก าลังด าเนินการ/ยัง

ไม่ได้ด าเนินการ หรือกรณีที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และ
รำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
5 .  น ำ ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำ
คณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพ
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
6.  มีผลกำรประเมิน คุณภำพทุก
หลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำร
ก ำกับมำตรฐำน 

     - หั ว หน้ ำ ง ำนแผน และประกั น คุณภำ พ
กำรศึกษำ ได้ประสำนงำนกับงำนบริกำรกำรศึกษำ 
ภำยหลั งกำรประเมินระดับหลั กสูตร  ของปี
กำรศึกษำ 2559 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
จัดเก็บข้อมูลให้มีควำมสมบูรณ์และอยู่ในรูปแบบที่
สะดวกต่อกำรน ำมำใช้งำนในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ 
รวมถึงได้ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ ให้ตรวจสอบคุณลักษณะ
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
     - หลักสูตรได้ก ำหนดกำรวันประเมินคุณภำพ
ข อ งแ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร แ ล้ ว  ค ณะ ฯ  ไ ด้ มี ก ำ ร
ประสำนงำนกับหลักสูตรเพื่อจัดเตรียมควำมพร้อม 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตรให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 5 
1. คณะควรมีกำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นกำรแสวงหำ
ควำมรู้ที่ มี อยู่ ในองค์กร  แล้ วน ำ
ออกมำบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร 
เผยแพร่ให้บุคลำกรในองค์กรรับทรำบ 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีกำรน ำควำมรู้นั้น
ไปใช้ปฏิบัติงำนจริง 

 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้  โดยให้มี
กิจกรรม/โครงกำรอย่ำงน้อยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
และ กำรวิจัย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่
ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ของคณะ
อักษรศำสตร์ 
 
 
 

 
      - คณะฯ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะ
อักษรศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดย
มีโครงกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน/กำรผลิตบัณฑิต 
จ ำนวน 2 โครงกำร และด้ำนกำรวิจัย จ ำนวน 1 
โครงกำร ซ่ึงได้มีกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรแล้วทั้ง 
3 โครงกำร และได้มีกำรจัดท ำเอกสำรสรุปควำมรู้
รวมถึงวีดีโอบันทึกภำพระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร 
และได้มีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะอักษรศำสตร์
แล้ว 

 

 
5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ปี 2557 ก ำหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถำบันอุดมศึกษำ 
กลุ่ม ค1 สถำบันเฉพำะทำงที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดี คณำจำรย์และบุคลำกร ค้นหำจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะอักษรศำสตร์ และมหำวิทยำลัยศิลปำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

5.3 น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับสถำบัน
เสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
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6.  วิธีการประเมิน 
6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมกำรและวำงแผนก่อนตรวจเยี่ยม

โดยศึกษำจำกรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะอักษรศำสตร์  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะอักษร
ศำสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรพัฒนำร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในประเมินโดยใช้วิธีกำรพิชญพิจำรณ์ร่วมกัน 

 
 6.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในศึกษำเอกสำรรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของคณะอักษรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ตรวจสอบรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงตำมรำยงำนที่
ระบุไว้ และกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร คณำจำรย์ และ เจ้ำหน้ำที่ประกอบกำร
พิจำรณำประเมินคุณภำพภำยใน  
 
 6.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ประชุมร่วมกันในกำรพิจำรณำผลกำรประเมินตนเอง
ของคณะอักษรศำสตร์ โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ตรวจสอบควำมสอดคล้องและควำมถูกต้องจำก
รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 กับเอกสำรอ้ำงอิงและข้อมูล
ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรด ำเนินงำนจริง 
 
7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมกำรฯได้ประชุมพิจำรณำผลกำรประเมินด้วยวำจำ เมื่อ วันพุธที่ 29 สิงหำคม 2561 แล้วเห็นว่ำ
คณะอักษรศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีผลกำรประเมินตำม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ตำรำง ป1 สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะอักษร
ศาสตร์ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
โดยรวม 

ค่ำเฉลี่ย 
3.30 

61.66 3.43 3.43 3.43 

  18   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก ร้อยละ 32 

50.5 35.07 2.19 2.19 

  144 
 

    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 36 

52 36.11 2.26 2.26 

  144 
 

    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (กลุ่มมนุษย์ฯ) 

ร้อยละ 
4.68 

3062.77 25.52     
คิด 2 กลุ่มสำขำ  

120.0       
1) หำค่ำควำมแตกต่ำง 25.52 - 25 2.08       

25         
2) ค ำนวณคะแนน 5 – 2.08 4.48 4.48 4.48   
  4.00         
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (กลุ่มศิลป์) ร้อยละ 

1.38 

222.49 13.91     

  16.0       
1) หำค่ำควำมแตกต่ำง 13.91 - 15 -7.27       

15         
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะอักษร
ศาสตร์ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

2) ค ำนวณคะแนน     5.00 5.00   
สรุปผลกำรประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.4 

 
(4.48 + 5.00)/2 4.74 4.74  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.77 3.77   
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์  90,000 

บำท/คน  

   8,221,483.01  60,452.08 2.92 3.02 ปรับข้อมูลงบประมำณ
สนับสนนุงำนวิจัย 
ปีงบประมำณ 2561 ตำม
ข้อมูลสถำบันวจิัยและพฒันำ 136 

 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัย ร้อยละ 32 

37.40 25.97 3.25 3.25  

144 
 

    

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.72 3.76   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะอักษร
ศาสตร์ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม     6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 

 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.14 4.15   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
ตารางท่ี 7 ตำรำง ป.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์
(O) 

คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
   4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 1 กำร
ผลิตบัณฑิต 

3.06 5.00 3.43 3.77 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 กำร
วิจัย 

3.02 5.00 3.25 3.76 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 กำร
บริกำรวิชำกำร  

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  กำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
5.00 

 
5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  กำร
บริหำรจัดกำร 

 5.00  5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.05 5.00 3.34 4.15 ดี 

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

จุดแข็ง 

- 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. คณะอักษรศำสตร์ควรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ 

2. คณะอักษรศำสตร์ควรก ำกับแผนพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกให้เป็นไปตำมแผน 
3. คณะอักษรศำสตร์ควรก ำกับแผนพัฒนำอำจำรย์ให้สำมำรถด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมแผน และ

เตรียมควำมพร้อมส ำหรับอำจำรย์ที่มีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่อรองรับ
เกณฑ์และวิธีกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ใหม่ 

4. กำรรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรควรให้ข้อมูลเปรียบเทียบผลกำรประเมินของปีปัจจุบันกับปีที่
ผ่ำนมำ เพ่ือให้เห็นข้อมูลกำรพัฒนำที่เป็นผลกระทบจำกกำรประกันคุณภำพในระดับหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 



- 31 - 
รำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในคณะอักษรศำสตร ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดแข็ง 

- 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. คณะควรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยสู่กำรจดสิทธิบัตร/งำนสร้ำงสรรค์ โดยอำจเริ่มจำกระดับคุณภำพ 0.20 
ด้วยกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนหรือผ่ำนสื่อออนไลน์ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมให้อำจำรย์ตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2556 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

- 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. คณะอักษรศำสตร์ควรก ำหนดพ้ืนที่กำรให้บริกำรวิชำกำร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. คณะควรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับคณะเพ่ิมขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

- 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำควิชำ/สำขำวิชำในกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมมำกขึ้น 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. กำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมแผนควรแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรประเมิน
ควำมส ำเร็จว่ำเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนและโครงกำร รวมถึงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนและโครงกำรอย่ำงชัดเจน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

- 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
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จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 
2. ระบบกำรก ำกับกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. คณะควรศึกษำเงื่อนไขกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้กำรออกแบบ
กำรด ำเนินงำนได้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินที่ สกอ. ก ำหนด เช่น หลักเกณฑ์กำรประเมินตัว
บ่งชี้ที่เป็นกระบวนกำรในระดับหลักสูตร ที่ต้องก ำหนดผลลัพธ์ที่คำดหวังของกระบวนกำรในทุกตัว
บ่งชี้ นอกจำกนี้คณะควรให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในทุกคนทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

2. ควรสรุปผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพโดยกำรเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือวิเครำะห์
แนวโน้มของกำรประเมินที่ส่งผลถึงคุณภำพของกำรประเมินที่ดีขึ้นในทุกองค์ประกอบของแต่ละ
หลักสูตร 

3. กำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควรสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพและเป็นไปตำมกระบวนกำร 
PDCA 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
จุดเด่นในภาพรวมระดับคณะ 

1. คณะอักษรศำสตร์มีกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนบริหำรทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรจ ำนวน 
8 ระบบ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของคณะ 
คณะควรก ำกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมประกำศต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558 
2. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ฯลฯ 
3. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 
4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558  
5. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2560 
(ระบุว่ำ ผู้ขอก ำหนดทำงวิชำกำรต้องยื่นหลักฐำนแสดงกำรขออนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

- ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1050/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ระดับคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

- ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะอักษรศำสตร์  
- รำยนำมผู้ร่วมให้ข้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  













 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

ณ ห้อง อ.36-203 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
 
8.30 – 9.00 น.  คณะกรรมกำรฯ ประชุมและปรึกษำถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำภำยในคณะอักษรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
9.00 – 9.15 น.  คณบดีคณะอักษรศำสตร์ บรรยำยสรุปกำรด ำเนินงำนของคณะอักษรศำสตร์ 
   ในรอบปีกำรศึกษำ 2560 
9.15 – 9.30 น.  คณะกรรมกำรฯ สอบถำมข้อสงสัยต่ำง ๆ เบื้องต้น 
9.30 – 12.00 น.  คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน และค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกกำร 
   สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น. สัมภำษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำร  อำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่  นักศึกษำ 
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมกำรฯ สรุปผลกำรประเมิน และจัดท ำรำยงำนเบื้องต้น 
16.00 – 16.30 น. คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะอักษรศำสตร์ 
   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และตอบข้อซักถำม 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
ผู้ประสำนงำน : นำยกฤษดำ  ไพรวรรณ์ (091 – 8729361) 

 



 

 
รายนามผู้ร่วมใหข้้อมูล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ผู้บริหาร 
1. ผศ.ดร.วรำงคณำ  นิพัทธ์สุขกิจ  คณบดี 
2. ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ำยวิจัย 
3. อ.นำตยำ  อยู่คง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเอเชียศึกษำ 

 
เจ้าหน้าที่ 

4. นำยกฤษดำ  ไพรวรรณ์    หัวหน้ำงำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. นำยนันทิช  แก้วมุนี    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
6. นำงสำวพิมพ์รภัทร  เดชะรัตน์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 


