รายงานวิจยั
พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ

โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

คํานํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) มาอยางตอเนื่อง โดยมีก ารพัฒ นาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้มีกลไกขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับสถาบันและคณะวิชา/หนวยงาน มีการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับคณะ
วิชาและหนวยงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนั้น เพื่อพัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร” กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
เพื่อติดตามตรวจสอบและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของกลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หนวยงาน ประกอบดวยศูนย/ สถาบัน/ สํานัก และหอ ไดแก
บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง และสํานักงาน
อธิการบดี
ผูวิจัยหวัง เปนอยางยิ่ง วา การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ หนวยงานสนับ สนุนวิชาการหรือ
ผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หนวยงานที่ใหความรวมมือ และขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้
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หนา
11

5

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1 13
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 7 14
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 8 15
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 9 16
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
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พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษากลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร*
Development of Internal Education Quality Assurance : A Case Study of Academic
Supporting Agencies, Silpakorn University
Quality Assurance Committee, Silpakorn University*
บทคัดยอ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหนวยงานสนับสนุนวิชาการแกคณะวิชาตามภารกิจหลัก ประกอบดวย
หนวยงาน ประกอบดวยศูนย/ สถาบัน/ สํานักและหอ ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง และสํานักงานอธิการบดี โดยมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2542 จนถึงปจจุบัน โดยในปการศึกษา 2553 และ
2554 มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน มีผล
การประเมินอยูในเกณฑ “ดี” ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการใหความสําคัญกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสะทอนใหเ ห็นวา กลุ ม หนวยงานสนั บ สนุนวิชาการ ตองเสริม สร างความเขม แข็ง ในดานการ
สนับสนุนวิชาการแกคณะวิชาตามพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
Abstract
The academic supporting agencies could be considered as the most important
mechanism of Silpakorn university to complete its main mission. Academic supporting
agencies comprise of graduated school, computer center, art gallery, research and
development center, central library and office of university president. Their system and
mechanism of quality assurance have been continuously applied to ensure their quality
of services from academic year of 1999. Between academic year 2011 and 2012,
Silpakorn university has applied 5 scale assessment for quality assurance. Result from
the assessments express a good quality ranking for these two academic years.
Obviously, all academic supporting agency recognized that the system and mechanism
of quality assurance has been considered as the most important system and mechanism
to drive Silpakorn university to meet its own aspiration.
Keyword : internal quality assurance in education,
* คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
* Quality Assurance Committee, Silpakorn University
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บทนํา
การพัฒ นามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในปจ จุบัน อาศัยหลักการภายใต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึก ษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีก ารจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
จากกรอบของกฏหมายทางการศึกษาดังกลาว การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมีความสําคัญ และ
จําเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเมื่อเชื่อมโยงกับบริบทโลกจะพบวา สถาบันทางการศึกษามีความจําเปนจะตองศึกษา
ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการตางๆ ที่สง เสริมให
เกิดการดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ และสังคมโลกซึ่งกําลังเปลีย่ นแปลง
ไปภายใตการแขงขันในดานตาง ๆ ที่เพิ่มสูง ขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยเนนการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาที่คลอบคลุมถึงพันธกิจหลักของอุดมศึกษา 4 ประการ อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหไดผลผลิตของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และ
สามารถรับใชสังคมในสาขาวิชาตาง ๆ ได
ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งทั้งตอองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวสามารถนํามาใชในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ และกลไก ของ
มหาวิ ท ยาลั ยให ส ามารถดํา เนิ น งานไดอ ย า งมีคุ ณ ภาพ มาตรฐาน และตรงตามความต อ งการของ
ผูรับบริการสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในของ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554
2. เพื่อวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน
การปรับปรุงองคกรตามขอเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการตรวจรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการวิจัย
เนื่ อ งจากการศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การแสวงหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา
และการพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน โดยวิเ คราะหเ ชิง เปรียบเทียบเพื่อแสดง
ผลกระทบทางบวก (positive impact) และผลกระทบทางลบ (negative impact) จากการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการเปนประธาน
กรรมการและการเปนกรรมการ ตลอดจนการเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจไดรับขอเสนอแนะที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดัง นั้น เพื่อใหไดขอมูล เชิงลึกในการวิเคราะหผลการ
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ศึกษาวิจัย จึงกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(QualitativeApproach)ซึ่งในการศึกษานี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสามเสา(triangulation) ประกอบดวย
1) การศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
กับคูมือการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 2) การสัมภาษณ ซึ่งแบงเปนการ
สัมภาษณสวนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
และ 3) การสังเกตแบบมีสวนรวม ซึ่งวิธีการแตละวิธีมีสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้
1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยรวบรวมและวิเคราะหเอกสารรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนวิชาการหลัก ประกอบไปดวย บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร
หอศิล ป สถาบันวิจัยและพัฒ นา สํานักหอสมุดกลาง และสํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยศิล ปากร
ประจํา ปก ารศึ ก ษา 2553 – 2554 และเอกสารคูมื อการตรวจประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. การสัม ภาษณสวนบุคคลเชิง ลึก (In-depth Interview) เปนวิธีก ารสัม ภาษณแบบไม มี
โครงสราง (Unstructured Interview) โดยผูวิจัยจัดเตรียมเพียงหัวขอเรื่องหรือแนวคําถามกวางๆ เปน
ลักษณะคําถามปลายเปดเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ คําถามใดที่ยังไมไดขอมูลหรือคําตอบที่มี
รายละเอียดเพียงพอ ผูวิจัยจะซักถามเพิ่มเติม (probe) เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลจะ
เปนการสัมภาษณผูใหคําตอบหรือผูใหขอมูลแตละบุคคล หรือเปนการสัมภาษณบุคคลเพียงคนเดียวในการ
สัม ภาษณ แ ตล ะครั้ ง ทั้ง นี้ กลุ ม ผูใ ห ข อ มู ล หลัก (key informants) ครอบคลุ ม ผู มี ส วนเกี่ ย วข อ ง
(stakeholders) ที่เกี่ยวของทั้งโดยทางตรง และทางออมทั้งหมดดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การสัง เกตแบบมี สวนร วม เปนรู ป แบบการรวบรวมและวิเ คราะห ขอมู ล ที่ผูวิ จัยเข ารว ม
สังเกตการณในสถานการณตาง ๆ ทั้งในลักษณะการมีสวนรวม และการสังเกตการณ เพื่อใหไดขอมูลที่ตรง
ประเด็น และเจาะลึก
การเลือกประชากรตัวอยาง
ในการศึก ษาวิจัยเชิง คุณภาพนั้น การเลือกกลุม ผูใหขอมูล เปนไปในลัก ษณะจําเพาะเจาะจง
(Purposive Informant) เพื่อใหไดขอมูล ที่มีความแมนตรง และสามารถวิเ คราะหไดอยางถูก ตอง
เหมาะสมกับแตละสถานการณ แตละพื้นที่ ซึ่ งการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ใชวิธีการเลือก
ตัวอยาง 2 วิธีคือ
1. การเลือกตัวอยางแบบสโนวบอลล (Snowball Sampling) การเลือกประชากรตัวอยางดวย
วิธีนี้จะเริ่มสัมภาษณผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกอน โดยสอบถาม
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งขอมูล
สวนนี้จะชวยใหไดขอมูลเพิ่มเติมวาประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นมีใครเกี่ยวของบาง และมีใคร
ที่นาจะเปนผูที่สามารถให ขอมูลที่ดีที่สุด (Key Informants) ซึ่งวิธีการนี้เปรียบเสมือนระบบการสงตอ
(Referral System)
2. การเลือกตัวอยางแบบหลายกลุม หรือหลายมิติ (Dimensional Sampling) การเลือก
ตัวอยางวิธีนี้เ ปนการแบงประชากรที่ศึกษาออกเปนกลุมยอยหรือมิติตามประเด็นที่ตองการศึกษา โดย
พิจารณาวามีใครบางที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง (Direct Stakeholders) กับประเด็นที่ศึกษา หลังจากนั้น
จึงดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่เปนตัวอยางจากมิติ กลุมยอย หรือกลุมที่เกี่ยวของ (Stakeholders)
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ผลและอภิปรายผลการวิจัย
การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ไดจากเอกสารรายงานประกันคุณภาพการศึกษา การสัมภาษณ
บุคลากรที่เ กี่ยวของ และการสั ง เกตแบบมีสว นรวมในการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาประจํา ปของ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 พบวา นับตั้งแตที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดทํานโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา และเริ่มดําเนินการดานระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาตั้งแตปการศึกษา 2542 ซึ่งไดกําหนดใหทุกคณะและทุก
หนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสอบถามบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 พบวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2543 โดยเริ่มดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูแกบุคลากรทุกภาค
สวนของมหาวิทยาลัยตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา และกําหนดใหทุกคณะและทุกหนวยงานพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน ซึ่งกลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ
มหาวิท ยาลัยศิล ปากรไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหส อดคลองกับ ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยระหวางปก ารศึก ษา 2544-2554 กลุม
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิล ปากรดําเนินการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในอยาง
ตอเนื่องทุกป สามารถแบงชวงเวลาพัฒนาการของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของกลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ แบบมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน 3 ชวงเวลา คือ
ชวงเวลาที่ 1 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2544-2546) เปนชวงเริ่มตนของ
การพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการในลักษณะการจัดทํา
รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report-SSR) และไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน เปนเพียง
การศึกษาสถานภาพของกลุมหนวยงานสนับสนุนนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น
ชวงเวลาที่ 2 การพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2547) มหาวิทยาลัยเริ่มมี
การพัฒนาจากการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report-SSR) เปนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) แตยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
เปนทางการ
ชวงเวลาที่ 3 การประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึก ษา (ปก ารศึก ษา 2548-2554) เปนการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในตามเกณฑก าร
ประเมินคุณภาพ โดยในปการศึกษา 2554 นั้น เปนปการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยศิลปากรประยุกตระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) โดยนําตัวบงชี้ที่ 1-15 ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเขามารวมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดวย ทั้งนี้ กลุมสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจํานวน 7 ครั้ง ระหวางปก ารศึก ษา 2548-2554 โดยการประเมินคุณภาพการศึก ษา
ภายในระหวางปการศึกษา 2548-2552 ยังคงใชเกณฑคะแนนเต็มการประเมินเปน 3.00 คะแนน แตในป
การศึกษา 2553-2554 มีคะแนนเต็มการประเมินเปน 5.00 คะแนนตามเกณฑสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหวางปการศึกษา 2553 – 2554 ของ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 6 หนวยงาน ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง และสํานักงานอธิการบดี โดยมีการ
วิเคราะหผลประเมินในองคประกอบรวม ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดํา เนิ นการ องค ป ระกองที่ 7 การบริห ารจัด การ องคป ระกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ และ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นั้น พบวา ทุกหนวยงานมีทิศทางการพัฒ นาที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในปการศึกษา 2554 สวนใหญหนวยงาน
มีคะแนนการประเมินที่เพิ่มขึ้นใกลเคียงกันอยูระหวาง 3.57 – 4.86 คะแนน โดยมีรอยละของพัฒนาการ
ตามลําดับ ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา หอศิลป สํานักงานอธิการบดี และลํานักหอสมุดกลาง (28.01,
20.17, 13.29, 3.5) สําหรับ หนวยงานที่มีผลการประเมินแบบกาวกระโดดไดแก บัณฑิตวิท ยาลัย มี
พัฒนาการคิดเปนรอยละ 34.77 (จาก 3.71 คะแนน ในปก ารศึก ษา 2553 เปน 5.00 คะแนน ในป
การศึกษา 2554) รองลงมาศูนยคอมพิวเตอร มีพัฒนาการคิดเปนรอยละ 33.00 (จาก 3.00 คะแนน ในป
การศึกษา 2553 เปน 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554)
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเฉลี่ย (องคประกอบที่ 1,7,8 และ 9)
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
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นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหและพิจารณา ตามรายองคประกอบที่ 1,7,8 และ 9 เปรียบเทียบระหวาง
ปการศึกษา 2553 และ 2554 จะพบวา กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ มีความมุงมั่นในการพัฒนาผล
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ใน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 7 และ องคประกอบที่ 1 ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับเกณฑคุณภาพ “ดี” และ “ดีมาก” ดังนี้
องคป ระกอบที่ 7 ด านการบริห ารและการจัด การ เมื่ อพิ จ ารณารายหน วยงาน พบวา ทุ ก
หนวยงานมีพัฒ นาการที่สูง ขึ้ นในปก ารศึก ษา 2554 (คะแนนการประเมิน อยูร ะหว าง 4.00 – 5.00
คะแนน) ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร มีคะแนนพัฒนาการที่เพิ่มสูงขึ้น คิดเปนรอยละ100 รองลงมาคือ บัณฑิต
วิทยาลัย คิดเปนรอยละ 66.66
และองค ป ระกอบที่ 1 ปรั ชญา ปณิธ าน วัต ถุป ระสงค และแผนงาน ในป ก ารศึก ษา 2554
หนวยงานที่มีผลการประเมินอยูในระดับเกณฑคุณภาพ “ดี” และ“ดีมาก” ประกอบดวย 4 หนวยงาน
ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัย สํานักหอสมุด และสํานักงานอธิการบดี (คะแนนการประเมิน 5.00
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเฉลี่ย (องคประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ 9) หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเฉลี่ย (องคประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ 9) หนวยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2553-2554
องคประกอบ/ปการศึกษา
1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน
7 การบริหารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
เกณฑคุณภาพ
หมายเหตุ
บฑ. หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย
ศค. หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร
หศ. หมายถึง หอศิลป
สว. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
สห. หมายถึง สํานักหอสมุดกลาง
สนอ. หมายถึง สํานักงานอธิการบดี

บฑ.

2553
5.00
3.00
5.00
4.00
3.71
ดี

ศค.

2554
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

2553
3.00
2.00
5.00
5.00
3.00
พอใช

หศ.

2554
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
ดี

2553
4.00
3.25
5.00
3.00
3.57
ดี

สว.

2554
4.00
4.50
5.00
3.00
4.29
ดี

2553
3.00
3.75
3.00
4.00
3.57
ดี

สห.

2554
5.00
4.50
5.00
4.00
4.57
ดีมาก

2553
4.00
3.75
5.00
4.00
4.00
ดี

สนอ.

2554
5.00
4.00
4.00
4.00
4.14
ดี

2553
5.00
4.25
4.00
4.00
4.29
ดี

2554
5.00
5.00
5.00
4.00
4.86
ดีมาก

พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ
ในการที่จะนําเสนอใหเห็นพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อ
นํามาวิเ คราะหและใชเ ปนขอมูล พื้นฐานในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจําแนกผลการวิเคราะหเปนรายองคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) พบวาในปการศึกษา 2553 และ
2554 ทุกหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยูในระดับที่สูงขึ้นและคงที่
โดยมี 2 หนวยงาน ที่มีผลการประเมินคุณภาพคงที่ อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนการประเมิน
5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ในทั้งสองปการศึกษา) ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงาน
อธิการบดี และ มี 3 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักหอสมุดกลาง ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพสูงขึ้นเปน 5.00 คะแนน เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ในปการศึกษา 2554 เมื่อเทียบกับปการศึกษา
2553 โดยมี สั ด ส ว นพั ฒ นาการเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป น ร อ ยละ 66.66 และ 25.00 ตามลํ า ดั บ ส ว นศู น ย
คอมพิวเตอร และหอศิลป มีผ ลการประเมินคุณภาพการศึก ษาทั้งในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยู
ในเณฑคุณภาพ “ดี” (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบแนวโนม การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 1
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ

องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) พบวาทุกหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ มี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยมี 2 หนวยงานที่มีพัฒนาการเปน 5.00 เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” คะแนน ใน
ปการศึกษา 2554 ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานอธิการบดี คิดเปนรอยละ 66.66 และ 17.65
ตามลําดับ หนวยงานที่มีสัดสวนพัฒนาการสูงขึ้นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 ไดแกศูนยคอมพิวเตอร ซึ่ง
มีผลการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑคุณภาพ “ดี” (จาก 2.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.00
คะแนน ในปการศึกษา 2554) สวนหนวยงานที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยูในเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” มี 3
หนวยงาน ไดแก หอศิลป สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักหอสมุดกลาง (จากในปการศึกษา 2553 ทั้ง
สามหนวยงานมีคะแนนอยูระหวาง 3.25 – 3.75 คะแนนขึ้นมาเปนอยูระหวาง 4.00 – 4.50 คะแนน ในป
การศึกษา 2554) (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบแนวโนม การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 7
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ

องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) หนวยงานสนับ สนุนวิชาการ มีแนวโนม การ
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบคงที่ เพิ่มขึ้นและลดลง โดยหนวยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพ
คงที่ คะแนนประเมิน 5.00 คะแนน อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีม าก” ทั้ง 2 ปก ารศึก ษาไดแก บัณฑิต
วิท ยาลัย และ หอศิลป เมื่อพิจารณาสัดสวนของพัฒ นาการ พบวา สถาบันวิจัยและพัฒ นา มีคะแนน
พัฒนาการสูงที่สุด แมวาในปการศึกษา 2553 จะมีคะแนนการประเมินอยูที่ 3.00 คะแนนซึ่งต่ําที่สุดเมื่อ
เทียบกับหนวยงานอื่น แตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2554 เปน 5.00 คะแนน (จากเกณฑคุณภาพ
“พอใช” เปน “ดีมาก”) ซึ่งคิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมา สํานักงานอธิการบดี มีคะแนนพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน จาก 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554
(จากเกณฑคุณภาพ “ดี” เปน “ดีมาก”) ซึ่งคิดเปนรอยละ 25.00 สําหรับหนวยงานที่มีผ ลการประเมิน
คุณภาพลดลงเพียงเล็กนอย มี 2 หนวยงาน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักหอสมุดกลาง (จาก 5.00
คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.00 คะแนนในปการศึกษา 2554) แตก็ยังคงอยูในเกณฑคุณภาพ
ระดับ “ดี” (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบแนวโนม การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 8
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ

องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) พบวา สวนใหญหนวยงาน
สนับสนุนทางวิชาการ มีผลการประเมินระดับคงที่ ทั้งสองปการศึกษา (คะแนนการประเมินอยูระหวาง
3.00 - 4.00 คะแนน) เกณฑคุณภาพ “ดี” ยกเวน บัณฑิตวิทยาลัย และ ศูนยคอมพิวเตอร ที่มีผลการ
ประเมินที่แตกตาง โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 25.00 โดยพัฒนาการ
จากเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” เปน “ดีมาก” (จาก 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนน
ในปการศึกษา 2554) สวนศูนยคอมพิวเตอร มีผลการประเมินที่ลดลงเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 20.00
ซึ่งผลการประเมินยังคงอยูในเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” (จาก 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน
4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554) โดยจากขอมูลสวนใหญพบวาหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการไมมี
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือไมไดดําเนินการดานการวิจัยและ
การเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดดําเนินการมาครบถวนในป
การศึกษา 2554 (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแนวโนม การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 9
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จะใหขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาแกหนวยงานทุก
รอบปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ นํามากําหนดเปนแนวทางปรับปรุง หรือพัฒนาผลการ
ดําเนินงานในรอบปถัดไป สําหรับการวิเคราะหตนเองตามขอเสนอแนะดังกลาวของหนวยงานสนับสนุน
ทางวิชาการ พบวาหน วยงานสนับ สนุนวิชาการยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได ดังนี้
สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) จากการวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนา
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในปการศึกษา 2553 และ
2554 พบวาสวนใหญหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการมีจุดแข็งในเรื่องการกําหนดแผนที่มีวิสัยทัศนและ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน แตยังขาดการใหความรูแกบุคลากรรวมถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในเรื่องการ
จัดทําแผนยุท ธศาสตรและแผนกลยุท ธขององคก ร ตลอดจนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติร วมถึง การ
ถายทอดตัวชี้วัดแผนระดับองคกรสูระดับ บุคคล ซึ่งทุก หนวยงานไดวิเ คราะหตนเองและไดดําเนินการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร สงเสริมการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนสําหรับพัฒนาหนวยงานตอไป
องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) เมื่อวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในปการศึกษา 2553 และ 2554 พบวา การ
บริหารจัดการของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เปนการบริหารงานตามภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนวิชาการ
แกคณะวิชา โดยมีภารกิจและวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันทั้งในเรื่องของภาวะผูนํา การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาองคกรสูสถาบันการเรียนรู ระบบขอมูล หรือแมแตการบริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ เปนตน
อยางไรก็ตามทุกหนวยงานไดออกแบบและปรับปรุงผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะดังกลาวอยาง
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ครบถ ว น มี ก ารดํา เนิน การจั ดทํ า แผนยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นาบุ ค ลากร การบริห ารความเสี่ย ง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรทั้ง สายสนับ สนุนและสายวิชาการตาง ๆ เพื่อเสริม สรางศัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพของหนวยงานใหมากขึ้นอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) สิ่ง สําคัญ ที่ขับเคลื่อนใหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานบรรลุตามเปา หมาย นั่ นคือ มีก ารวิเ คราะหแ ละจัด ทําแผนกลยุท ธท างการเงิน ที่ดี ทําให
กระบวนการจัดการดานการเงินและงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย ซึ่ง ในปการศึกษา 2553 มีบาง
หนวยงานที่ขาดการวิเ คราะหและจัดทําแผนกลยุท ธทางการเงิน สง ผลใหขั้นตอนการดําเนินงานทาง
การเงินยัง ไมชัดเจน อยางไรก็ตาม ในปก ารศึก ษา 2554 พบวา หนวยงานมีก ารกําหนดทิศทางการ
บริหารงานใหสอดคลองกับภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น สะทอนใหผลการดําเนินงานมีพัฒนาการอยูในเกณฑ
คุณภาพ “ดี” และ “ดีมาก” และเพื่อใหผลการดําเนินงานมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง หนวยงานพยายาม
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในเรื่องการสรางระบบและหาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดแผนกลยุทธทางการเงินที่ดีเพื่อการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพในปถัดไป
องคป ระกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายใน) ตามข อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พบวา กลุมหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เกณฑก ารประกันคุณภาพการศึก ษาทั้ง ภายในและภายนอกแก
ผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงสรางความเขมแข็งใหระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดนอกจากตัวชี้วัดในองคประกอบรวม 1, 7, 8 และ 9 ให
สอดคลองกับภารกิจหลัก เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานที่ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ มีการสรางเครือขายในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเพื่อการทํางานรวมกัน และ
ขยายชองทางการเผยแพรแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกสาธารณชน
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานในภาพรวมของหน ว ยงานสนั บ สนุ น วิ ช าการ พบว า ใน
องคประกอบที่ 1 ,7 ,8 และ 9 สวนใหญหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ มีแนวโนมในการพัฒนาตอเนื่อง
อยางสม่ําเสมอในเกือบทุกดาน สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในชวง ปการศึกษา 2553
– 2554 และมีแนวโนมของการพัฒนาที่ชัดเจนในอนาคต แตสิ่งสําคัญที่หนวยงานสนับสนุนวิชาการควร
ตระหนัก กลาวคือ การดําเนินงานที่ชัดเจนตามภารกิจหลักของหนวยงานในการสนับสนุนคณะวิชา และ
ควรมีพัฒนาการในรูปแบบการบูรณาการผลการดําเนินงานรวมกันในหนวยงานที่มีภารกิจที่คลายคลึงกัน
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ภาคผนวก
คณะผูดําเนินการวิจัย
รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กรรมการ
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
5. คณบดีคณะโบราณคดีหรือผูแทน
กรรการ
6. คณบดีคณะมัณฑนศิลปหรือผูแทน
กรรมการ
7. คณบดีคณะอักษรศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือผูแ ทน กรรมการ
12. คณบดีคณะดุริยางคศาสตรหรือผูแทน
กรรมการ
13. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน
กรรรมการ
14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการหรือผูแทน
กรรมการ
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทน
กรรมการ
16. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติหรือผูแทน
กรรมการ
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูแทน
กรรมการ
18. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผูแทน
กรรมการ
19. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางหรือผูแทน
กรรมการ
20. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรหรือผูแทน
กรรมการ
21. ผูอํานวยการหอศิลปหรือผูแทน
กรรมการ
22. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือผูแทน
กรรมการ
23. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรหรือผูแทน
กรรมการ
24. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
26. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
27. นางสาวนิศารัตน เวชประพันธ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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