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รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา 

“70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” 
   วันที่ 24 –26 ตุลาคม 2556  ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี   

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ถ่ายทอดนโยบายแผนงานกิจกรรม โครงการในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา หรือเทียบเท่า และแลกเปลี่ยนความคิด การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท างานตาม  
พันธฺกิจของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการและการผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากรก้าวสู่ความเป็นผู้น าในประชาคม
อาเซียน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา นั้น        
           มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดท ารายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้ 
 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม                  

วันที ่ ผู้บริหาร (อธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่วย

อธิการบดี) (คน) 

คณบดี                       
รองคณบดี  

(คน) 

หัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชา หรือที่

ฐานะเทียบเท่า (คน) 

เจ้าหน้าที ่
(คน) 

รวมผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด

(คน) 

วันท่ี 24 –26 
ตุลาคม 2556  

13 29 80 16 138 

 คิดเป็นร้อยละ 9.42 21.01 57.97 11.59 100 

 
2. สรุปการบรรยาย การอภิปรายและระดมความคิด 
     2.1  สรุปการบรรยาย 
            2.1.1 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556  
                    - เวลา 13.15-14.30 น. บรรยายหัวข้อ “นักเรียน นิสิต นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ”  โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  
(เอกสารการบรรยายตามแนบ 1 CD) 
                    - เวลา 14.30-16.15 น. บรรยายหัวข้อ “โอกาส และศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
เป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  (เอกสารการบรรยายตามแนบ 2 CD) 
                    - เวลา 16.15-17.30 น. บรรยายหัวข้อ “บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : มุมมองของผู้จ้างงาน”                            
โดย นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ (เอกสารการบรรยายตามแนบ 3 CD) 
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              2.1.2 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556  
                      เวลา 09.00-11.30 น. บรรยายหัวข้อ “เทคนิค กลยุทธ์ การบริหารจัดการภาควิชา สาขาวิชา  
และการพัฒนาความเข้มแข็งของภาควิชา สาขาวิชา เพื่อการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” และ หัวข้อ 
“การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย นายสุมนต์  สกลไชย                                      
(เอกสารการบรรยายตามแนบ 4 CD) 
 
3.การระดมความคิดและการน าเสนอผลการประชุมระดมความคิด 
      3.1 การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
                    วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00- 17.30  น. ก าหนดให้เป็นการประชุมระดมความคิด โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการประชุมระดมความคิด ดังนี้             
             3.1.1 วิธีด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยและประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย                      
                    (1) ขอความร่วมมือแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่ม ตามรายชื่อที่ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งล่วงหน้าแล้ว 
                    (2) ทุกกลุ่มพิจารณา ประเด็นที่ 1  และ 
                        เลือกประเด็นที่สนใจเพ่ือพิจารณาร่วมกัน อีกกลุ่มละ 1-2 ประเด็น ตามเวลาที่มี 

        (โดยไม่จ าเป็นต้องกังวลว่าจะซ้ าประเด็นกับกลุ่มอ่ืน หรือบางประเด็นจะไม่มีกลุ่มใดพิจารณา) 
                    (3) กลุ่มย่อยเริ่มเวลา 13.00 น. และสิ้นสุดเวลา 17.30 น. แต่สามารถต่อเวลาได้   
                    (4) ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าหัวข้อย่อยของแต่ละประเด็น เพ่ือช่วยการพิจารณาตามเอกสารแนบ 
                    (5) แต่ละกลุ่มมอบสมาชิกกลุ่มเป็นผู้น าเสนอ power point  ผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่
เกิน 15 นาที ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
 

             3.1.2 ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย มี 5 ประเด็น                             
                    ประเด็นที่ 1: การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 2556-2563 
   ปัญหา อุปสรรค และการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิชา-มหาวิทยาลัยที่ภาควิชาต้องการ 

(1) ภาควิชาเป็นหน่วยงานระดับย่อยและส าคัญที่สุด ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่ทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด 

(2) สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) รายละเอียดตามตารางในเอกสารประกอบการ
ประชุม  

(3) ในฐานะหัวหน้าภาควิชา/ สาขาวิชา ท่านคิดว่าตัวชี้วัดใดยังคงมีปัญหา/ มีอุปสรรคในการ
ด าเนินการของภาค/สาขาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หรือด าเนินการได้แต่ยังไม่เป็นที่น่าพึง
พอใจ  

(4) มาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมจากคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ภาควิชาของ
ท่านมีผลการด าเนินงานดีขึ้นในตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหา/ มีอุปสรรค ในการด าเนินการ 
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                    ประเด็นที่ 2: การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน     
  การสอบวัดความรู้/ การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาควิชา/ คณะและมหาวิทยาลัย     

(1) ภาควิชา/ สาขาวิชา มีโครงการ หรือแนวคิดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ที่รับผิดชอบอย่างไรบ้าง  หรือมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
ใช้ ภาษาอังกฤษ หรือไม่ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) มหาวิทยาลัยจะต้องทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคนก่อน
จบการศึกษาหรือไม่  (อาจเรียกว่า Exit Exam อย่างหนึ่ง) และจะมีมาตรการช่วยเหลือ
พัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างไรบ้าง 

(3) หากไม่จัดสอบจะทราบได้อย่างไรว่านักศึกษาที่จะจบการศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาใน
ระดับใด 

(4) มาตรการอ่ืนๆที่จะช่วยเพ่ิมสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ การเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา/  สื่อการเรียนการสอน ต าราและหนังสือภาษาอังกฤษ/ 
self-study โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ฯลฯ  
 

                  ประเด็นที่ 3: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21                                     
                    ทักษะที่จ าเป็น และการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน  

(1) ท่านคิดอย่างไรกับ “ครูในศตวรรษที่ 21 สอนน้อยลง แต่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้รู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือปฏิบัติ  การเรียนรู้ยุคใหม่ต้องก้าวข้ามสาระวิชา
ไปสู่ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งครูสอนไม่ได้ (เพราะไม่เคยอยู่ในยุคนั้น)” ในยุค
ที่ความรู้มีอยู่อย่างมหาศาล และเข้าถึงได้ง่ายโดยเทคโนโลยีทุกแบบ บทบาทของครูควร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? 

(2) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์  โปรดพิจารณาว่าใน
สาขาวิชา/ ภาควิชาของท่านมีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนบ้างหรือไม่ อย่างไร ? 
(นวัตกรรมในที่นี้อาจตีความเพียงว่า วิธีการเรียนการสอนอย่างอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการ
ถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยายของครูในชั้นเรียน) สาขา/ ภาค/ คณะ/ มหาวิทยาลัยจะ
ค้นหาและ/ หรือพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนได้อย่างไร? 

(3) ในภาควิชา/ สาขาวิชาของท่าน มีการออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้ครบถ้วน 5 ด้านตามกรอบ TQF (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติมี 5 ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม/ ความรู้/ ปัญญา/ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ/ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และ ICT) หรือไม่? มีผลการเรียนรู้ด้านใดที่คิดว่า
ยังเป็นจุดอ่อน 

 



 4 

                    ประเด็นที่ 4: สหวิทยาการ และ การบูรณาการ 
         หลักสูตรบูรณาการ และ สหวิทยาการในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

(1) ภาควิชา/ สาขาวิชาของท่านมีบูรณาการศาสตร์ หรือความเชี่ยวชาญกับสาขาอ่ืนๆเพียงใด
ในการด าเนินการตามภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(2) คณะวิชาเริ่มจัดท าหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย  อาทิ ด้านการ
บริหารจัดการ สุขภาพ การท่องเที่ยว ศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงและ
ดนตรี   หลักสูตรเหล่านี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่มีในคณะวิชาตั้งแต่ 2 คณะ  ท าอย่างไร
จึงจะบริหารจัดการหลักสูตรไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน/ เหลื่อมล้ ากันระหว่างคณะ เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน 

(3) วิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากสหวิทยาการที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมากที่สุด การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (activity or project-based learning) 
ผ่านวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยต่างๆเริ่มน ามาใช้ จะน ามาใช้ได้ผลเพียงใดที่
ศิลปากร 

                ประเด็นที่ 5 : การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
  การเตรียมการของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

(1) อธิการบดีได้ตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดอันดับ QS Asian Top 300 
University Ranking ภายในปี 2559 ในการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

(2) ใน QS Ranking (รวมทั้ง Time Higher Education Ranking) นอกจากจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการจัดอันดับของสาขาวิชาต่างๆ ด้วย สาขาวิชาของท่านมีความ
สนใจเข้าสู่การจัดอันดับเพียงไร หรือไม่    
 

      3.2 การน าเสนอผลการประชุมระดมความคิด  
             วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-10.30 น. ก าหนดให้น าเสนอผลการประชุมระดมความคิดกลุ่ม
ละไม่เกิน 15 นาที  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
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             3.2.1 สรุปประเด็นที่แต่ละกลุ่มเลือกในการประชุมระดมความคิดและรายละเอียดการน าเสนอ มีดังนี้       

กลุ่มที ่ ประเด็นที่ทีป่ระชุมเลือกระดมความคิด 
กลุ่มที่ 1  
 

ประเด็นที่ 1: การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 2556-2563 
ประเด็นที่ 3: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะที่จ าเป็น และการพัฒนาวิธีการเรยีนการสอน                                                      
(รายละเอียดการน าเสนอตามเอกสารแนบ 5 CD) 

กลุ่มที่ 2  
 

ประเด็นที่ 1: การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 2556-2563 
ประเด็นที่ 2: การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน    
รายละเอียดการน าเสนอ      (รายละเอียดการน าเสนอตามเอกสารแนบ 6 CD) 

กลุ่มที่ 3  
 

ประเด็นที่ 1: การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 2556-2563 
ประเด็นที่ 2: การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
ประเด็นที่ 3: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะที่จ าเป็น และการพัฒนาวิธีการเรยีนการสอน                                                          
(รายละเอียดการน าเสนอตามเอกสารแนบ 7 CD) 

กลุ่มที่ 4  
 

ประเด็นที่ 1: การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 2556-2563 
ประเด็นที่ 3: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะที่จ าเป็น และการพัฒนาวิธีการเรยีนการสอน     
ประเด็นที่ 4 : สหวิทยาการและการบูรณาการ 
(รายละเอียดการน าเสนอตามเอกสารแนบ 8 CD) 

              
           3.2.2 สรุปผลการประชุมระดมความคิด    
                  จากการน าเสนอผลการประชุมระดมความคิดของแต่ละกลุ่ม ฝ่ายเลขานุการ ได้น ามาสรุปในภาพรวม
แต่ละประเด็น ดังนี้ 
                  ประเด็นที่ 1: การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 2556 – 2563  
                                    ผลการประชุมระดมความคิดต่อประเด็นที่ 1 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ 2556 – 2563 ทั้ง 4 กลุ่ม เห็นว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556 – 2563 (ฉบับปรับแผน) 
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ในแต่ละตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:                              
การพัฒนาหลักสูตรและจัด                
การเรยีนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค ์

ตัวชี้วัดที่ 1                                      
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี  ได้
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ          
อิสระภายใน 1 ปี 

1.ปัจจุบันการเก็บข้อมลูการได้งานท าของนักศึกษาด าเนินการ
ในช่วงรับปริญญาบัตร ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาเพิ่งจะส าเร็จ
การศึกษาเพียงไม่กี่เดือน ท าใหม้หาวิทยาลัยได้ข้อมลูการได้งานท า
ของบัณฑิตไม่เป็นครบถ้วนไมเ่ป็นปัจจุบัน  จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้      

   1.1 มหาวิทยาลัยควรยดืระยะเวลาในการเก็บข้อมลูออกไป                  

   1.2 มหาวิทยาลัยควรปรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใหเ้หมาะสม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกคณะวิชา  

1.3 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนครั้งในการติดตามการมีงานท า
ของบัณฑิต เช่น ติดตามในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปี       

 1.4 มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มหีน่วยงานท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลการไดง้านท าของบัณฑิตโดยตรง  

    1.5 มหาวิทยาลัยควรน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และจดัท าเป็นฐานข้อมลู
ของมหาวิทยาลัย อาทิ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า   

2.ตัวช้ีวัดนี้ไมไ่ด้สะท้อนถงึการผลติบัณฑติ เนื่องจากบัณฑิตในบาง
สาขาวิชา ไมไ่ด้ประกอบอาชีพในหน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ 
และอาชีพอิสระ 

 ตัวชี้วัดที่ 2                                 
คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี           
โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

1.ควรระบตุัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของบัณฑิตให้ชัดเจน เนื่องจากท่ีผ่าน
มาข้อมูลไม่สามารถสะท้อนคณุภาพบัณฑิตได้อย่างแท้จริง                        
2.ควรปรับปรุงหลักสตูรให้มคีวามทันสมัย ส่งเสรมิรายวิชาต่างๆ ให้
มีการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้จากประสบการณ์/
สถานการณ์จริง มากขึ้น                                                                           
3.ควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตใหค้รอบคลุมทุก                    
คณะวิชา เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่แท้จริง และน ามาใช้ประกอบการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ผู้ใช้บัณฑิต 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:                             
การพัฒนาหลักสูตรและ                
จัดการเรียนการสอนโดย                  
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค ์

ตัวชี้วัดที่ 3                                  
ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษา 
ต่างประเทศ (Exit-Exam) 

 

1.ควรก าหนดขอบเขตของค าว่า “ภาษาต่างประเทศ” ว่าหมายถึง         
ภาษาอะไรบ้าง 
2.ควรระบุวัตถุประสงค์ของการจดัสอบความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (Exit-Exam) ให้ชัดเจน และก่อนน ามาใช้ 
มหาวิทยาลยัควรประชาสมัพันธ์ ใหน้ักศึกษาทราบล่วงหน้า และไม่
ควรใช้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน                                
3.ประเด็นส าคญัที่ควรพิจารณาในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (Exit-Exam)   
คือ      
    3.1 เกณฑ์การสอบผ่านควรใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือ
เกณฑ์ของแตล่ะคณะวิชา และเกณฑ์ผา่นควรเป็นเท่าใด     
    3.2 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน การวดัผลรายวิชา
ภาษาอังกฤษของแต่ละคณะ มีความแตกต่างกัน การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ ควรแยกตามกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 
หรือไม่            
    3.3 ไม่ควรน าผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
มาเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา                                                                     
4. ควรเปิดโอกาสให้สามารถใช้ผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ                    
อื่นๆ อาทิ TOEIC มาใช้เทียบเคียงได้                                        
5.ควรปรับปรุงหลักสตูรการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะความสามารถภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
6.ควรจัดตั้งหน่วยงานกลางมารับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน         
ด้านภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ สถาบันภาษา                
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                       
7. นักศึกษามีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศแตกต่างกัน           
จึงควรมีระบบท่ีจะช่วยเหลือนักศกึษาที่มีความสามารถทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศต่ า อาทิ การจัดติว การสอนเสรมิ การเปดิโอกาส      
ให้มีการสอบหลายครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:                       
การพัฒนานักศึกษา เพื่อ
เสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวชี้วัดที4่ 4                                 
คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี 
ตามผลการพัฒนาบณัฑติตาม     
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

1.ตามที่ก าหนด รา่ง อัตลักษณ์ของนักศึกษา  ควรก าหนดนิยามค า
ว่า “ต้นน้ าทางปัญญา” ให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน 
2.ควรก าหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตของ
มหาวิทยาลยั เพื่อใหม้ีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
รวมทั้งก าหนด/หาวิธีการวัดและประเมิน เพราะอตัลักษณ์ เป็น       
นามธรรม การวัดและประเมินท าได้ยาก                                                                
3.มหาวิทยาลัยควรแจ้งอัตลักษณข์องนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร  
ให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เข้ามาศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก มีการ    
พัฒนาตนเอง ให้มีอัตลักษณ์ตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนดไว ้                                                                
4.มหาวิทยาลัยควรวางแผนการด าเนินงานตามพันธกิจ การ         
บริหารจดัการด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน                  
ให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้                                               
5.ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มหาวิทยาลัย              
ควรแจ้งให้ผู้ใช้บัณฑติทราบถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษา        
มหาวิทยาลยัศิลปากรด้วย เพื่อประโยชน์ในการประเมินและช่วยให้    
มหาวิทยาลยัทราบว่าบณัฑิตทีผ่ลติออกไปมีอัตลักษณต์ามที่ก าหนด          
ไว้หรือไม่   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :                      
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิด
การเรยีนรู้ และความคดิ
สร้างสรรค ์

ตัวชี้วัดที่ 5                               
จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น       
หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อ           
ความต้องการของนักศึกษา 

 

1.ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ 
สวัสดิการด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้า 
ศึกษา และควรจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
2.มหาวิทยาลัยควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แก่นักศกึษา โดยเฉพาะ
โปรแกรมภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกเรยีนรูด้้วย    
ตนเองมากขึ้น  

 ตัวชี้วัดที่ 6                                
ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีคะแนน
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 3.51 

1.มหาวิทยาลัยควรมีแผนปรับปรุง สนับสนุน แหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษา อาทิ ปรับปรุงระบบ Wi-Fi  ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้
สามารถสืบค้น ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น                                        
2.มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาทกุวิทยาเขต เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
มีทิศทางทีชั่ดเจน 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การวิจัย 
และการสรา้งสรรค์ เพื่อก้าว
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 

ตัวชี้วัดที7่ 7                               
ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ                
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตี            
พิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ                  
จ านวนอาจารย์ประจ า            
ทั้งหมด 

 

1. ควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการท างานวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ ให้ความรู้ ในการท างานวิจัย การ
เผยแพร่บทความ เพื่อเพ่ิมจ านวนผลงานให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการ
สร้างบรรยากาศการท างานวิจัย  
2. ควรปรับปรุงโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัย สร้างสรรค์ไว้
ค่อนข้างสูง จึงควรก าหนดมาตรการ /แนวทางที่จะด าเนินการ 
รวมทั้งแก้ไขปัญหา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้อาทิ  

     - การสนับสนุนทุนวิจัย สร้างสรรค์ ให้เพียงพอและสามารถ
เข้าถึงทุนวิจัยได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน     

      - ปัญหาอาจารย์ชาวต่างชาติ (สัญญาปีต่อปี) ส่วนหนึ่งสนใจ
ท างานวิจัย แต่ขอทุนวิจัยได้ยาก เพราะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาใน
การจ้าง 

 ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์        
ที่น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

1.มหาวิทยาลัยควรจัดท า/ก าหนดแบบฟอร์มกลาง ในการกรอก
ข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมตัวอย่าง เพื่อให้การ
กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน น าไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงอย่าง
สมบูรณ์  
2.มหาวิทยาลัยควรสนบัสนุนงบประมาณในการท าวิจัย งานสร้าง         
สรรคเ์พิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรบัรอง       
คุณภาพต่อจ านวนอาจารย์            
ประจ าทั้งหมด 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่
สังคม ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวชี้วัดที่ 10                 
ร้อยละโครงการบริการวิชาการ
ที่ใช้บูรณาการกับการเรยีนการ
สอน และการวิจัยต่อโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

 

1.มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมบุคลากรให้เข้าใจ เรื่อง โครงการ
บริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรยีนการสอน การวิจัย             
การระบุข้อมลูลงใน มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อประโยชน์ในการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของคณะวิชาและมหาวิทยาลยั 
2.การนับจ านวนโครงการบางครั้งพบปัญหา เนื่องจากบางโครงการ
ใช้เวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี 
3.ควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ ผู้ผลิตผลงานได้มีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน และการวิจยัให้มาก
ขึ้น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา คณะวิชา และ
มหาวิทยาลยั  
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6:  การอนุรักษ์
และส่งเสรมิเอกลักษณ์ศลิปะ  
และวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษา           
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับ 
ชาติและนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดที่ 11  จ านวน           
รางวัลระดับชาต/ินานาชาติที่
ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับการ
เสรมิสร้างเอกลักษณ์ด้านศลิป 
วัฒนธรรม 

ควรก าหนดขอบเขตค าว่า “ศิลปวัฒนธรรม” ให้ชัดเจนว่า
หมายถึง วัฒนธรรมไทยแท้ หรือรวมถึง วัฒนธรรมไทยประยุกต์
กับศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการเป็น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง ก า ร
สร้างสรรค์ 

ตัวชี้ วัดที่  12 ร้อยละของ
หน่วยงานที่บรรลุเป้าหมาย
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในตัวช้ีวัดที่ 12 

 

 ตัวชี้วัดที่  13 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ มี วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

มหาวิทยาลยัควรหาแหล่งทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในคณะวิชาที่เปิดใหม่ เนื่องจาก            
จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกยังมีจ านวนน้อย 

 ตัวชี้วัดที่ 14                              
จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชา                  
การที่สูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย์           
ประจ าทั้งหมด 

ในบางคณะวิชายังมีปัญหาจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อย ซึ่งจะต้องใช้เวลา/กลยุทธ์ในการพัฒนา และ
ผลักดันบุคลากร อาทิ การก าหนดค่าตอบแทน เพื่อจูงใจอาจารย์ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ทุนสนับสนุนการท าผลงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้
มีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดที่ 15 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ                              
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

1.มหาวิทยาลัยควรเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการใหด้ีขึ้น  
2.ควรมีการบูรณาการระบบต่างๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย 
3.ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบ IT ของ
คณะวิชาด้วย 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: ปรับปรุง
ระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  1 7  ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การเงินของ
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยควรจัดท าคู่มือการท างาน หรือ ต้นแบบในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าที่ด้าน
การเงินในแต่ละวิทยาเขต เป็นแนวทางเดียวกัน แล้วจัดอบรมให้
หัวหน้าภาควิชา เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ ให้เข้าใจขั้นตอน 
กระบวนการท างาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: พัฒนา
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและ
การออกแบบสู่นานาชาติ 

 

ตัวชี้วัดที่ 18 จ านวนหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีความร่วมมือในการ
อนุ รั กษ์ พัฒน าศิ ลปะ  แล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

      ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในตัวช้ีวัดที่ 18  

 

        
  ประเด็นที่ 2: การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
                สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี ้

1) ควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างประเทศให้มากข้ึน 
2) เสนอให้จัดตั้งหน่วยงานกลางมารบัผิดชอบด้านภาษา อาทิ สถาบันภาษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3) เสนอให้มีการพัฒนา เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
4) ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ อาทิ  

จัดแหล่งเรียนรู้ที่เน้นด้านภาษา การปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเป็น 2 ภาษา 
5) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาสอน/มีส่วนร่วมในการ 

จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
 
               ประเด็นที่ 3: การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ทักษะท่ีจ าเป็น และการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน  
               สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี ้
                1. ปัญหา/จุดอ่อนในการจัดการเรียนการสอน 

1) ในบางรายวิชามีจ านวนนักศึกษาต่อห้องค่อนข้างมาก ควรลดจ านวนนักศึกษา หรือเพ่ิมอาจารย์  
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) อาจารย์ใหม่ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3) ปัญหาการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในรายวิชา อาทิ

ระเบียบวิธีวิจัย/สารนิพนธ์/สัมมนา/จุลนิพนธ์/โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์   
4) นักศึกษามีความหลากหลาย ขาดการคัดกรองและประเมินข้อมูลอย่างเหมาะสม ท าให้ยากต่อการจัด               

การเรียนการสอน 
5) การจัดการศึกษาปัจจุบันส่วนหนึ่งมุ่งเน้นปริมาณท าให้คุณภาพการศึกษาลดลง 
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               2. แนวทางการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน 
1) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคณะวิชา ในการเพิ่มสื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
2) มหาวิทยาลัยควรเปิดสอนรายวิชา/กิจกรรมที่ช่วยสร้างแนวคิดในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
3) มหาวิทยาลัยควรจัดการอบรม/พัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีทักษะการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

และความเข้าใจในวิธีการวัดประเมินผล เนื่องจากอาจารย์ท่ีจบใหม่ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการสอน 
4) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยลดการสอนด้วยวิธีการบรรยายให้น้อยลง เปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ 

เป็นให้ค าแนะน า ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ให้นักศึกษา ให้ความส าคัญกับทักษะการใช้ชีวิต การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากข้ึน 

5) ควรให้นักศึกษาเรียนรู้จากผู้สอน/วิทยากร/ผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์จริง มีการศึกษาดูงาน
มากขึ้น จะช่วยพัฒนาการเรียนของนักศึกษาและมีโอกาสได้งานท าเพ่ิมมากข้ึน 

6) การเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะมีการคัดลอก ตัดต่อ ลอกเลียนผลงานต่างๆ จึงควร
กระตุ้นให้นักศึกษา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการศึกษา/การคัดลอกผลงาน
ด้วย 

7) ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนให้มากขึ้น อาทิ E- Learning เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 

8) ควรพัฒนาระบบการสอนแบบต่างๆ อาทิ เพ่ือนสอนเพ่ือน ระบบพ่ีติวน้อง เพราะนักศึกษาในวัย
เดียวกันจะมีความเข้าใจกันมากกว่า กล้าซักถาม นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่ี
น้อง เพ่ือน 

          
 3. นวัตกรรมการเรียนการสอน 

1) พัฒนารูปแบบการส่งงาน โดยเน้นการส่งงานผ่านช่องทาง social network มากขึ้น 
2) การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสอน สร้างช่องทางในการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ โปรแกรมช่วยสอน 

ระบบ E- Learning website Facebook  youtube  
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติงานจริง       

ฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
4) การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขา คณะวิชาต่างๆ 

 
        ประเด็นที่ 4 สหวิทยาการและการบูรณาการ  (กลุ่ม 4 ) สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

          ปัจจุบันมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา คณะวิชา จ านวนมากขึ้น เช่น คณะโบราณคดีบูรณาการ
ด้านจดหมายเหตุ/สารสนเทศ/ศิลปะ คณะวิทยาการจัดการร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์  คณะจิตรกรรมฯร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ทั้งนี้ เสนอว่าจะต้องมีการตกลงร่วมกัน และก าหนดเป็นนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย การ
ประเมินผลจากผู้เรียน รวมทั้งค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา/หลักสูตร 

      ประเด็นที่ 5  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

              ไมม่ีกลุ่มใดอภิปรายในประเด็นนี้ 
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4. การถ่ายทอดนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  

             วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น.หลังจากแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการประชุมระดมความคิด
แล้ว ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี) ได้ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการท างาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้คณบดี หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา และผู้แทน ได้
ทราบเพ่ือความเข้าใจร่วมกันการมีส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้การท างานของแต่ละหน่วยงาน คณะวิชา 
มหาวิทยาลัย บรรลุตามแผน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสรุปได้ดังนี้  

               4.1 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (Exit-Exam) 
                   ประเด็นเรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (Exit-Exam) 
           การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ รองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน คาดว่าจะเริ่มใช้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยวางแนวทางการด าเนินการ (ทั้งนี้อาจจะ
มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้) ดังนี้   
                      1) อาจแบ่งกลุ่มทดสอบตามคณะ/สาขาวิชา   
                      2) นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดมาตรฐาน แนวทางในการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และจะ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
                      3) อาจมีการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น เพ่ิมรายวิชาด้านภาษาอังกฤษ และมี
การสนับสนุนให้เชิญผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับนักศึกษา โดยให้คณะวิชาที่
มีความประสงค์ดังกล่าวจัดท าโครงการแล้วจัดส่งให้กับงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
            4) อาจมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในด้านการเรียนการสอนและการ
จัดการสอบ เช่น ศูนย์ภาษา (อาจสนับสนุนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเขมร เป็นต้น) ซึ่งอยู่ในระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง และการจัดสรรงบประมาณ 
 

                 4.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                     ประเด็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

         ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ทักษะและผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจะจัดท าโครงการน าร่องจ านวนทั้งหมด 6 โครงการ และ
จะมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติ รวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละคณะ/สาขาวิชา น าเสนอโครงการต่าง ๆ จ านวน 20 โครงการ โดยมีทุนสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน  ทุนละ 50,000 บาท 
 
 
 



 14 

            4.3 การผลิตบัณฑิต 
                 ประเด็นการผลิตบัณฑิตและสัดส่วนจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต่อนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
         มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะคงตัวเลขสัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต่อนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไว้เท่ากับ 70:30 จึงยังไม่มีนโยบายเพ่ิมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นที่วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี อาจจะเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ตามหลักสูตรที่มีในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ก็จะต้องพิจารณา
ความพร้อมของวิทยาเขตฯ ในด้านต่างๆ ด้วย อาทิ หอพักนักศึกษา ระบบสาธารณูปโภค ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการเปิดหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ 
 
             4.4 อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
                 ประเด็นการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
         มหาวิทยาลัยได้เคยก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ว่า“ชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้
มีความคิดสร้างสรรค์ และน าความคิดสร้างสรรค์ไปท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน” และมีการถ่ายทอดไปยังคณะวิชา ซึ่งทุก
คณะเห็นร่วมกันว่า “จิตอาสา” น่าจะเป็นการท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้ดี จึงก าหนดกิจกรรม/โครงการในลักษณะของ
การบ าเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษา  
        ต่อมามหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็น
ในเรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกท้ังเพ่ือขยายความของอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 
ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม จงึได้พิจารณาอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เสนอ  
อัตลักษณข์องนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

 
ต้นน้ าทางปัญญา แห่งศิลป์ผสานศาสตร์ ผดุงชาติวัฒนธรรม น าสังคม 

Upstream of Wisdom with the Arts and Science combined to sustain through Culture the 
integrity of Nation And Society  

(ศาสตราจารย์พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบเรียง) 

                     ทั้งนีจ้ะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาก่อนการประกาศใช้ ดังนั้นในระหว่างนี้
คณะวิชายังคงใช้ความหมายของอัตลักษณ์เดิมต่อไป 
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         4.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 
               4.5.1 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
                       (1) ประเด็นเรื่อง Work & Travel ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการแล้วโดยมี
เครือข่ายกับสถาบันวาแตล ประเทศไทย  และมีการส่งนักศึกษาไป Work & Travel ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
และมีผู้ดูแลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นหากคณะวิชาใดต้องการส่งนักศึกษาไป Work & Travel สามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
                  (2) การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ  
                        คณะวิชา หน่วยงาน ที่ประสงค์จะท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร  ต่างๆ 
ให้ส่งโครงการความร่วมมือมายังงานวิเทศสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ เพ่ือให้การท าข้อตกลงมีประโยชน์ต่อคณะวิชามากข้ึน  
               4.5.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
                       (1) มหาวิทยาลัยมีแผนจะปรับปรุงเว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว มีรูปแบบเนื้อหาที่
ครบถ้วนสมบูรณ ์และการพัฒนาเว็บไซต์เป็น 2 ภาษา เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และความเป็น
นานาชาติ รวมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชนภายนอกมากข้ึน โดยจะมอบให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ด าเนินการ   
                      (2) มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในทั้ง 3 วิทยาเขต ให้มี
รูปแบบเหมือนกัน และเพ่ิมจ านวนแหล่งเรียนรู้ โดยการด าเนินการจะท าเป็นระยะๆ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก ทั้งนี้อาจจะขอความร่วมมือคณะวิชา ร่วมกันสมทบงบประมาณด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานได้รวดเร็ว
มากขึ้น   
 

                4.5.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
               (1) เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยยังมีความซับซ้อนในการใช้งาน  
ขาดความเชื่อมโยงในการท างานในส่วนต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงมีแผนจะด าเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลางใหม่ เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
                         (2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีโครงการจะพัฒนาสื่อที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การ
จัดท าสื่อผ่าน Google App  
                 
           4.6 การพัฒนาบุคลากร  
                 สนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
        มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิต
ต าราและหนังสือ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ช่วงระยะเวลา 1 
ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตหนังสือ/ต ารา เพ่ือใช้ในการขอเสนอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์มากข้ึน  
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                  ส าหรับในส่วนของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเห็น
ควรให้อาจารย์ใช้ผลงานวิจัยในการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งทุกคณะวิชามีกองทุนวิจัยในการสนับสนุนทุน
วิจัยแก่อาจารย์ที่มีความประสงค์ในการท าวิจัย จึงขอให้หัวหน้าภาควิชาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ในภาควิชา
ทราบด้วย 
      

                  4.7 การพัฒนาหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  ขณะนี้จะมีการสรรหาผู้อ านวยการหอศิลป์คนใหม่ แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่า
ควรมีการทบทวนพันธกิจ บทบาท หน้าที่ของหอศิลป์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยสนับสนุนการ
ท างานของมหาวิทยาลัย มีการบริหาร/โครงสร้างที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงมีมติให้เลื่อนการสรรหา
ผู้อ านวยการหอศิลป์ออกไปก่อน  โดยหอศิลป์รูปแบบใหม่จะท าหน้าที่ อาทิ 

- สนับสนุนด้านศิลปะและการออกแบบเป็นหลัก     
- เน้นการจัดนิทรรศการถาวร เช่น ห้องนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ห้องแสดงนิทรรศการ 

ถาวรอื่น ๆ เพราะหอศิลป์เป็นแหล่งสะสมผลงานทางศิลปะที่มีคุณค่าและมูลค่าของชาติในอดีตและปัจจุบัน ในส่วน
ของงานนิทรรศการชั่วคราวจะลดลงไป เนื่องจากคณะวิชาในวังท่าพระมีห้องแสดงนิทรรศการของคณะวิชาอยู่แล้ว  

 

                 4.8 การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
                      รายงานความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

                   มหาวิทยาลัยได้เสนอ “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ...  ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ด าเนินการต่อไปแล้ว  

                    ต่อมาสภาคณาจารย์ได้มีหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยขอให้ทบทวนในเรื่อง องค์ประกอบของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงให้มหาวิทยาลัยน าเรื่ององค์ประกอบของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดว่าจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ในเดือน
ธันวาคม 2556   

            4.9 การจัดหาพื้นที่เพื่อสร้าง City Campus  

                  มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้าง City  Campus เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันหลายคณะต้องเช่าพ้ืนที่ในการจัดเรียนการสอน และพ้ืนที่วังท่า
พระก็คับแคบไม่สามารถขยายเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนได้ และส่งผลต่อการจัดแหล่งเรียนรู้ การจัดบริการ 
สวัสดิการแกน่ักศึกษา  
                 ผู้บริหารชุดนี้จึงก าหนด เรื่อง การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้าง City Campus เป็นโครงการหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการ  
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                 โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอแผนการด าเนินงาน จัดหาพื้นทีเ่พ่ือสร้าง City Campus ให้สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการท างานเพ่ือความรอบคอบและโปร่งใส จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาช่วยในการ
ด าเนินการ 3 ชุด คือ 

  1) คณะท างานศึกษาข้อมูลเพ่ือด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ส่วนขยายรองรับการจัดการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) 
  2) คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาพ้ืนที่ส่วน
ขยายรองรับการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) 
  3) คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับรองรับส่วนขยายการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) 
                    ขณะนี้ ได้มีก าหนด ร่าง ขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาพ้ืนที่ส่วนขยาย
รองรับการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) แล้ว             
เพ่ือจักได้ประกาศหาพ้ืนที่ต่อไป 

             4.10 การประกันคุณภาพการศึกษา 
                  ประเด็นการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.10.1 การส ารวจข้อมูลการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต 

         ในการส ารวจข้อมูลของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
นั้น ในปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะไม่พบปัญหา เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาโดยเปิดภาค
การศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 และในการติดตามการได้งานท าของบัณฑิตจะประสาน ขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น คือ 
                        - ขอความร่วมมือจากคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ และกองกิจการนักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้น  
                        - ติดตามบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย  
                        - ประสาน ขอความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือช่วยในการติดตามบัณฑิต และสร้างความ
ร่วมมือซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

         4.10.2 การนับโครงการบริการวิชาการ 
                     ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะต้องจัดท ารายงานการประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2557 
และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมีการปรับปฏิทินการศึกษา (เปิดสิงหาคม 2557) อาจจะพบปัญหาในเรื่องการนับ
โครงการบริการวิชาการ โดยโครงการที่ด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนสิงหาคม 2557  ไม่สามารถน ามา
นับได้  เนื่องจากไม่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่รับการประเมิน คณะวิชาอาจปรับแผนของคณะ/สาขาวิชาเพ่ื อให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพดังกล่าว 
 

5. สรุปการประเมินผลโครงการประชุม 
      ฝ่ายเลขานุการได้แจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 9 (CD) 


