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คํานํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) มาอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒ นาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้มีกลไกขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับสถาบันและคณะวิชา/หนวยงาน มีการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับคณะ
วิชาและหนวยงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนั้น เพื่อพัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : มหาวิ ทยาลัย ศิลปากร” เพื่อติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชาทั้ง 3 กลุม
สาขาวิชา ไดแก คณะดานศิลปะและการออกแบบ คณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอคณะวิชาหรือผูเกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะวิชาที่ใหความรวมมือ และขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้

คณะผูดําเนินการวิจัย
มีนาคม 2556

2

สารบัญ
หนา
คํานํา

2

บทคัดยอ

7

บทนํา

8

วัตถุประสงคของการวิจัย

8

วิธีการวิจัย

9

การเลือกประชากรตัวอยาง

10

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

10

การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

11

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ

12
14

พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

19

พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

22

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ

27

พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ

30

สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ

36

ขอเสนอแนะ

39

เอกสารอางอิง

40

ภาคผนวก

41

3

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานศิลปะและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2553-2554
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2553-2554
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1 14
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 2 15
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 3 15
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 4 16
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบ
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 5 16
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 6 17
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 7 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 7 17
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 8 18
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 9 18
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
ภาพที่ 10 เปรีย บเที ย บผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะทางดานมนุษยศาสตรและ 19
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
ภาพที่ 11 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1 22
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 12 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 2 23
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 13 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 3 23
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตร
ภาพที่ 14 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 4 24
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 15 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 5 24
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 16 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 6 25
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 17 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 7 25
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5

สารบัญภาพตอ
26
ภาพที่ 18 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 8
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 19 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 9
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาพที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
ภาพที่ 21 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1
ระหว า งปการศึ กษา 2553 ถึง 2554 คณะด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
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พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร*
Development of Internal Education Quality Assurance : A Case Study of Silpakorn University
Quality Assurance Committee, Silpakorn University*
บทคัดยอ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาใน 3 กลุมสาขาวิชา
คื อ กลุ ม สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ กลุ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และกลุ ม วิ ช า
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแต ปการศึกษา 2542 จนถึงป จ จุบั น โดยในป การศึ กษา 2553 และ 2554 มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากรดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน มีผลการประเมินอยูใน
เกณฑ “ดี” ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการใหความสําคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสะทอนให
เห็นวา กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบตองเสริมสรางความเขมแข็งในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย
และการบริหารจัดการ สวนกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย และกลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพตองมุงเนนในดานการผลิต
บัณฑิต
Abstract
Silpakorn university is one of Thai’s universities that has produced undergraduated and graduated students in 3 main clusters. These are art and design,
sociology and humanity and science, technology and health science. Silpakorn university
has been continuously creating and operating quality assurance system and mechanism
from academic year 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, every faculty of
the university 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. However, the result of the assessment reflects that the art and
design group should concentrate on teaching and learning, research and social service,
while the sociology and humanity group should pay more attention on teaching and
learning and research. Moreover, the science, technology and health science group has
to focus on only teaching and learning.
Keyword : internal quality assurance in education,
* คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
* Quality Assurance Committee, Silpakorn University
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บทนํา
ปจจุบัน สังคมโลกมีลักษณะเปนสังคมไรพรมแดน ทําใหเกิดการแขงขันกันในดานตาง ๆ ทั้งที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพในทุกสวนของโลก ซึ่งการศึกษาไดรับการยอมรับวาเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในการเปนแรงผลักดัน หรือแรงขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ สงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสังคมของมนุษย ซึ่งประเทศไทยไม
อาจหลีกพนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับตั้งแตระดับ
ปฐมวั ย จนถึงระดับ อุดมศึกษา โดยแตล ะระดับการศึกษาจะมีรูป แบบการจัดการศึกษา วัตถุประสงค
องคประกอบและระดับของเนื้อหาวิชาการที่แตกตางกัน แตกอใหเกิดความประสานตอเนื่องเชื่อมโยง
ระหวางกัน ทั้งนี้ ในสวนของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนประตูสูความสําเร็จขั้น
สุดทายของกระบวนการเรียนการสอนที่ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคมในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญา
บัณฑิต และบัณฑิตศึกษานั้น มีความจําเปนอยางยิ่งตองไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานอยาง
เขมขน โดยครอบคลุมถึงพันธกิจของอุดมศึกษาอยางนอย 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบและ
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อมุงหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความคิด ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม
สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จํ า แนกเป น 2 ระบบคู ข นานกั น ไป
ประกอบด ว ย คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอกที่เนนผลลัพธหรือผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษา โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) เป น
หนวยงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามลําดับ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป
การศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุก ๆ 5 ป อยางไรก็ตาม ขั้นตอน และรูปแบบการ
ดํ า เนิ น งานของแต ล ะองค ก รอาจมี ค วามแตกต า งกั น ไปบ า งตามลั ก ษณะเฉพาะของหน ว ยงาน การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งตอองคกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
3 กลุ ม สาขาวิ ช า ไดแ ก คณะดา นศิ ล ปะและการออกแบบ คณะด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สั ง คมศาสตร และคณะด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554
2. เพื่อวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน
การปรับปรุงองคกรตามขอเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการตรวจรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
8

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
และการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน โดยวิ เคราะหเ ชิง เปรีย บเที ย บเพื่ อแสดง
ผลกระทบทางบวก (positive impact) และผลกระทบทางลบ (negative impact) จากการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการเปนประธาน
กรรมการและการเปนกรรมการ ตลอดจนการเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจไดรับขอเสนอแนะที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบั นอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในการวิเคราะหผ ลการ
ศึกษาวิจัย จึงกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Approach) ซึ่งในการศึกษานี้ใชวิธีการเก็บขอมูล แบบสามเสา (triangulation)
ประกอบดวย 1) การศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวของกับคูมือการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 2) การสัมภาษณ ซึ่ง
แบงเปนการสัมภาษณสวนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) และ 3) การสังเกตแบบมีสวนรวม ซึ่งวิธีการแตละวิธีมีสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้
1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยรวบรวมและวิเคราะหเอกสารรายงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในของคณะทั้ ง 3 กลุ ม สาขาวิ ช า ได แ ก ค ณะด า นศิ ล ปะและการออกแบบ คณะด า น
มนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร และคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 และเอกสารคูมือการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
2. การสัมภาษณสวนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (Unstructured Interview) โดยผูวิจัยจัดเตรียมเพียงหัวขอเรื่องหรือแนวคําถามกวางๆ เปน
ลักษณะคําถามปลายเปดเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ คําถามใดที่ยังไมไดขอมูลหรือคําตอบที่มี
รายละเอียดเพียงพอ ผูวิจัยจะซักถามเพิ่มเติม (probe) เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลจะ
เปนการสัมภาษณผูใหคําตอบหรือผูใหขอมูลแตละบุคคล หรือเปนการสัมภาษณบุคคลเพียงคนเดียวในการ
สั ม ภาษณ แ ต ล ะครั้ ง ทั้ ง นี้ กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (key informants) ครอบคลุ ม ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
(stakeholders) ที่เกี่ยวของทั้งโดยทางตรง และทางออมทั้งหมดดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม เป น รู ป แบบการรวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ผู วิ จั ย เข า ร ว ม
สังเกตการณในสถานการณตาง ๆ ทั้งในลักษณะการมีสวนรวม และการสังเกตการณ เพื่อใหไดขอมูลที่ตรง
ประเด็น และเจาะลึก
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การเลือกประชากรตัวอยาง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพนั้น การเลือ กกลุ มผูใ หขอ มูล เปน ไปในลั กษณะจํา เพาะเจาะจง
(Purposive Informant) เพื่อให ไดขอมูลที่มีความแมนตรง และสามารถวิเคราะหไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับแตละสถานการณ แตละพื้นที่ ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ใชวิธีการเลือก
ตัวอยาง 2 วิธีคือ
1. การเลือกตัวอยางแบบสโนวบอลล (Snowball Sampling) การเลือกประชากรตัวอยางดวย
วิธีนี้จะเริ่มสัมภาษณผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกอน โดยสอบถาม
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งขอมูล
สวนนี้จะชวยใหไดขอมูลเพิ่มเติมวาประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นมีใครเกี่ยวของบาง และมีใคร
ที่นาจะเปนผูที่สามารถให ขอมูลที่ดีที่สุด (Key Informants) ซึ่งวิธีการนี้เปรียบเสมือนระบบการสงตอ
(Referral System)
2. การเลือกตัวอยางแบบหลายกลุมหรือหลายมิติ (Dimensional Sampling) การเลือก
ตัวอยางวิธีนี้เปนการแบงประชากรที่ศึกษาออกเปนกลุมยอยหรือมิติตามประเด็นที่ตองการศึกษา โดย
พิจารณาวามีใครบางที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง (Direct Stakeholders) กับประเด็นที่ศึกษา หลังจากนั้น
จึงดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่เปนตัวอยางจากมิติ กลุมยอย หรือกลุมที่เกี่ยวของ (Stakeholders)
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยผลและอภิปรายผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 กลุมสาขาวิชา ดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ
2. กลุมสาขาวิชาคณะดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3. กลุมสาขาวิชาคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
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การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสอบถามบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิชา ทั้งกลุม 3 สาขา ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 พบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา
2543 โดยเริ่มดําเนิน การเผยแพรป ระชาสัมพัน ธใหความรูแกบุคลากรทุกภาคสว นของมหาวิทยาลัย
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา และกําหนดใหทุกคณะและทุกหนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน ซึ่งคณะวิชาไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยระหวางป
การศึกษา 2544-2554 คณะวิชาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป สามารถ
แบ ง ช ว งเวลาพั ฒ นาการของระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะ เป น 3
ชวงเวลา คือ
ชวงเวลาที่ 1 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2544-2546) เปนชวงเริ่มตนของ
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการในลักษณะการจัดทํา
รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report-SSR) และไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน เปนเพียง
การศึกษาสถานภาพของคณะทั้ง 3 กลุมสาขาวิชาเทานั้น
ชวงเวลาที่ 2 การพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2547) มหาวิทยาลัยเริ่มมี
การพัฒนาจากการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report-SSR) เปนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) แตยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
เปนทางการ
ชวงเวลาที่ 3 การประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ปการศึกษา 2548-2554) เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ โดยในปการศึกษา 2554 นั้น เปนปการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยศิลปากรประยุกตระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) โดยนําตัวบงชี้ที่ 1-15 ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเขามารวมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดวย
ทั้งนี้ คณะทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จํานวน 7 ครั้ ง ระหว างปการศึกษา 2548-2554 โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว างป
การศึกษา 2548-2552 ยังคงใชเกณฑคะแนนเต็มการประเมินเปน 3.00 คะแนน แตในปการศึกษา 25532554 มีคะแนนเต็มการประเมินเปน 5.00 คะแนนตามเกณฑสํานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา
 กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ
จากขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหวางปการศึกษา 2553-2554 พบวา คณะ
ดา นศิ ล ปะและการออกแบบ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมีก ารดํ าเนิ น การตามดัช นี ชี้ วั ดที่ กํ า หนดขึ้ น โดย
สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ทําใหผ ลการประเมิน ของคณะด า นศิ ล ปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยพบวา ในปการศึกษา 2553 จากคณะดานศิลปะและ
การออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 4 คณะ ประกอบดวย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรนั้น มีเพียง 1 คณะที่มีผล
การประเมินอยูในเกณฑ “พอใช” (คะแนนการประเมิน 3.49 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) สวน
อีก 3 คณะ มีผลการประเมินอยูในเกณฑ “ดี” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 3.63 ถึง 4.21 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แตในปการศึกษา 2554 พบวา ทุกคณะมีผลการประเมินอยูในเกณฑ “ดี”
ถึง “ดีมาก” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 3.99 ถึง 4.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ซึ่ง
แสดงใหเ ห็นถึงพัฒนาการอยางตอเนื่องของคณะทางดานศิลปะและการออกแบบ อยางไรก็ ตาม เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินเปนรายองคประกอบ พบวา การดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะมีผลการประเมินอยูในเกณฑ “ดีมาก” (คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) สามารถสะทอนความโดดเดนของคณะดานศิลปะและการออกแบบ ไดอยาง
ชั ด เจน รวมทั้ งการดํ า เนิ น งานในองคป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ตถุ ป ระสงค และแผนงาน
องคป ระกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแกสังคม องคประกอบที่ 8 การเงิน และงบประมาณ และ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมีผล
การประเมินอยูในเกณฑ “ดี” และ “ดีมาก” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 4.00 ถึง 5.00 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะดานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
องคประกอบ/ปการศึกษา
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน
2. การเรียนการสอน
3. การพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัยและการสรางสรรค
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
เกณฑคุณภาพ
หมายเหตุ
จปภ. หมายถึง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มศ. หมายถึง คณะมัณฑนศิลป
ดศ. หมายถึง คณะดุริยางคศาสตร
สถ. หมายถึง คณะสถาปตยกรรมศาสตร

.จปภ.
2553
3.00
3.05
3.00
4.33
5.00
5.00
3.25
5.00
4.00
3.63
ดี

มศ.
2554
5.00
3.62
4.00
4.33
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.30
ดี

2553
5.00
3.34
5.00
4.33
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.21
ดี

ดศ.
2554
5.00
3.60
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.51
ดีมาก

2553
4.00
3.03
5.00
4.06
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
3.93
ดี

สถ.
2554
5.00
3.50
5.00
3.90
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.29
ดี

2553
4.00
3.17
3.00
4.33
4.00
5.00
2.50
5.00
4.00
3.49
พอใช

2554
5.00
3.85
4.00
4.33
4.00
5.00
3.50
4.00
4.00
3.99
ดี
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ
 กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ
เพื่อ ใหส ามารถวิเ คราะหศัก ยภาพและขอ จํา กัด ของการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของคณะ
ดานศิลปะและการออกแบบไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด
ทิศ ทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงดําเนินการ
จําแนกผลการวิเคราะหเปนรายองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) พบวา ทุกคณะมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงผลการประเมินที่สูงขึ้น ยกเวนคณะมัณฑนศิลปซึ่งมีผลการประเมินเปน 5.00 คะแนน ทั้งในป
การศึกษา 2553 และ 2554 โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีพัฒนาการผลการประเมิน
จาก 3.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
66.67 ในขณะที่คณะดุริยางคศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีพัฒนาการจากผลการประเมิน
ระดับ 4.00 คะแนน เปนระดับ 5.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 25.00 (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองค ป ระกอบที่ 1
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

องคประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกคณะดานศิลปะ
และการออกแบบ โดยพบว า คณะดุ ริ ย างคศาสตร มี ค ะแนนการประเมิ น ต่ํ า สุ ด 3.03 คะแนน ในป
การศึกษา 2553 และเพิ่มขึ้นสูงสุดเปน 3.85 คะแนน ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรในปการศึกษา 2554
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพัฒนาการรายคณะ พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเพิ่มขึ้นของคะแนนการ
ประเมินมากที่สุด จาก 3.17 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 3.85 คะแนน ในปการศึกษา 2554
คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 21.45 ซึ่งแสดงใหเห็นพัฒนาการดานการเรียนการสอนของคณะดานศิลปะและ
การออกแบบ ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
(ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 เปรีย บเทีย บแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 2
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

องค ประกอบที่ 3 (การพัฒนานักศึกษา) คณะมัณฑนศิลปและคณะดุริยางคศาสตรสามารถ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนการประเมินสูงสุด 5.00 คะแนน
ทั้ ง ในป ก ารศึ ก ษา 2553 และ 2554 ส ว นคณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ แ ละ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยผลการประเมินเพิ่มขึ้นจาก 3.00 คะแนน
ในปการศึกษา 2553 เปน 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ทําใหมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น รอยละ 33.33
ทั้งสองคณะดังกลาว (ภาพที่ 3) แสดงใหเห็นวา คณะดานศิลปะและการออกแบบไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนานักศึกษาอยางจริงจัง จึงทําใหผลการประเมินมีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ภาพที่ 3 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 3
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
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องค ประกอบที่ 4 (การวิ จั ย และการสรา งสรรค) มีแ นวโนม การเปลี่ย นแปลงค อนขางคงที่
กลาวคือ ผลการประเมินสวนใหญทั้งในปการศึกษา 2553 และ 2554 นั้น พบวา ทุกคณะดานศิลปะและ
การออกแบบมีคะแนนการประเมินอยูที่ 4.33 คะแนน แตในปการศึกษา 2554 คณะมัณฑนศิลปสามารถ
ดําเนินการจนมีผลการประเมินที่ 5.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 15.47 (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 4
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

องคประกอบที่ 5 (การบริการวิชาการแกสังคม) พบวา ทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ยกเวน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูใน
เกณฑคุณภาพ “ดี” เนื่องจาก คณะดานศิลปะและการออกแบบมีชองทางสําคัญในการประยุกตและนํา
องคความรูดานศิลปะและการออกแบบไปปฏิบัติการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
(ภาพที่ 5) อยางไรก็ตาม คณะสถาปตยกรรมศาสตรจําเปนตองใหความสําคัญกับการขยายชองทางการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหมากขึ้นเพื่อใหผลการประเมินอยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” เชนเดียวกับ
คณะดานศิลปะและการออกแบบอื่น ๆ
ภาพที่ 5 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 5
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ
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องค ประกอบที่ 6 (การทํา นุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม) เปนองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความโดดเดนมากกวาสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป รวมทั้งเปนองคประกอบเดียวที่มีผล
การประเมินคุณภาพคงที่ โดยทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมีผลการประเมินเปน 5.00 คะแนนใน
ทุกปการศึกษา แสดงใหเห็นวา ทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบใหความสําคัญและสามารถดําเนินการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ภาพที่ 6 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 6
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระหวางป
การศึกษา 2553 และ 2554 อยูระหวาง 2.50 และ 5.00 คะแนน โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพมีพัฒนาการสูงสุด คิดเปนรอยละ 53.85 เนื่องจากมีผลการประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก 3.25
คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 (ภาพที่ 7)
ภาพที่ 7 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 7
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

17

องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงที่ โดยพบวา
ทุกคณะด านศิ ล ปะและการออกแบบมี ผ ลการประเมิ น 5.00 คะแนน จั ดอยูในเกณฑ “ดีมาก” ทุ ก ป
การศึกษา ยกเวนคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงจาก 5.00 คะแนน
ในปการศึกษา 2553 เปน 4.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 (ภาพที่ 8)
ภาพที่ 8 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 8
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) ทุกคณะดานศิลปะและการ
ออกแบบมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 เปน 4.00 คะแนน ยกเวน
คณะมัณฑนศิลปที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2554 เปนเพิ่มขึ้น 5.00 คะแนน ซึ่ง
จากการวิเ คราะห ขอมูล พบวา คณะดานศิล ปะและการออกแบบสว นใหญมีขอจํากัดในดานการผลิต
ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไมไดดําเนินการดานการ
วิจัยและการเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ภาพที่ 9)
ภาพที่ 9 เปรี ย บเที ย บแนวโน มการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 9
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ

อนึ่ง เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา คณะดานศิลปะและการออกแบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาทางกายภาพที่เปนรูปธรรมเชิงประจักษ สงผลให
คณะดานศิลปะและการออกแบบสามารถปฏิบัติพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงป
การศึกษา 2553-2554 ที่ผลการประเมินคุณภาพภายในปรับตัวขึ้นอยางชัดเจน
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา
 กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางปการศึกษา
2553 – 2554 ของคณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา มีทิศทางการ
พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง เห็นไดจากสัดสวนคะแนนซึ่งเพิ่มขึ้นของ ทั้ง 4 คณะ ประกอบดวย คณะโบราณคดี
คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ ผลการประเมินเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 6.2 %
(โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินจากระดับ “ดี” ในป 2553 เปน
ระดับ “ดีมาก” ในป 2554 ) สวนคณะอักษรศาสตรยังคงมีผลประเมิน โดยภาพรวมอยูในเกณฑคุณภาพ
ระดับ “ดี” เทากันทั้งสองปการศึกษาเชนเดียวกับ คณะโบราณคดี และวิทยาลัยนานาชาติ ดังรายละเอียด
ในภาพที่ 10 (เปรี ย บเทีย บผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในคณะทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)
ภาพที่ 10 เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะทางด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
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อีกทั้งเมื่อวิเคราะหและพิจารณา ตามรายองคประกอบทั้ง 1- 9 เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา
2553 และ 2554 จะพบวา ผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของทุก
คณะทางด า นมนุ ษยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มี ผ ลประเมิน อยู ใ นเกณฑ คุ ณภาพ “ดีม าก” ทั้ ง สองป
การศึกษา (คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ
ที่เขมแข็งของคณะทางสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณและความเปนตัวตน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ในสวนขององคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนงาน ยังมีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ทั้งสองปการศึกษา
เชนกัน องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม ในปการศึกษา 2554 ทุกคณะมีผลประเมินอยูใน
เกณฑคุณ ภาพ “ดีม าก” (คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) โดยที่
คณะอักษรศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากที่สุด จากผลการประเมินระดับ “ดี”
(4.50 คะแนน) ในปการศึกษา 2553 มาเปนระดับ “ดีมาก” (5.00 คะแนน) ในปการศึกษา 2554 อีกหนึ่ง
องคประกอบที่นาสนใจ คือ องคประกอบที่ 7 ดานการบริหารและการจัดการ พบวา เกือบทุกคณะมีระดับ
การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากผลประเมินเฉลี่ยในเกณฑระดับ “ดี” ในปการศึกษา 2553 เปน ระดับ “ดีมาก”
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
องคประกอบ/ปการศึกษา
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน
2. การเรียนการสอน
3. การพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัยและการสรางสรรค
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
เกณฑคุณภาพ
หมายเหตุ
บค. หมายถึง คณะโบราณคดี
อษ. หมายถึง คณะอักษรศาสตร
ศษ. หมายถึง คณะศึกษาศาสตร
วก. หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ
วน. หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ

บค.
2553
4.00
3.98
3.00
5.00
5.00
5.00
3.50
4.00
4.00
4.08
ดี

อษ.
2554
4.00
3.70
4.00
5.00
5.00
5.00
4.50
3.00
4.00
4.20
ดี

2553
5.00
3.90
5.00
4.09
4.50
5.00
4.50
5.00
4.00
4.33
ดี

ศษ.
2554
5.00
3.38
4.50
4.31
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.26
ดี

2553
5.00
3.74
4.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
4.39
ดี

วก.
2554
5.00
3.89
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.61
ดีมาก

2553
5.00
3.32
4.00
4.00
4.50
5.00
4.50
5.00
4.00
4.02
ดี

วน.
2554
5.00
3.80
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.54
ดีมาก

2553
5.00
3.81
5.00
3.55
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.27
ดี

2554
5.00
4.03
5.00
3.62
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.44
ดี
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ
 กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการที่ จ ะนํ า เสนอใหเ ห็ น พัฒ นาการคุณภาพการศึกษาของคณะทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อนํามาวิเคราะหและใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จํ า เป น จะต อ งจํ า แนกผลการวิ เ คราะห เ ป น ราย
องคประกอบดังนี้
องค ป ระกอบที่ 1 (ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค แผนงาน) พบว า ทุ ก คณะทางด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูใน
ระดับที่คงที่ เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ยกเวนคณะโบราณคดี ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในป
การศึกษา 2553 และ 2554 อยูในเกณฑคุณภาพ “ดี” (ภาพที่ 11)
ภาพที่ 11 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

องคประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) คณะศึกษาศาสตร วิทยาการจัดการ และวิทยาลัย
นานาชาติ แสดงใหเห็นถึงคะแนนผลการประเมินที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อพิจารณาเปนรายคณะจะ พบวา
คณะวิทยาการจัดการ มีระดับของพัฒนาการที่เพิ่มสูงมากที่สุด จาก 3.32 คะแนน ในปการศึกษา 2553
เปน 3.80 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 14.46 ดานวิทยาลัยนานาชาติ และ
คณะศึกษาศาสตร เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่คิดเปนรอยละ 5.77 และ 4.01 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในขณะที่คณะโบราณคดี และ
คณะอั ก ษรศาสตร ยั ง มี ร ะดั บ ผลการประเมิ น โดยเฉลี่ ย ในเกณฑ คุ ณ ภาพระดั บ “ดี ” และ “พอใช ”
ตามลําดับ (ภาพที่ 12)
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ภาพที่ 12 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 2
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

องคประกอบที่ 3 (การพัฒนานักศึกษา) คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคณะ มี
การดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพโดยวัดจากเกณฑคุณภาพซึ่งอยูในระดับ “ดี” และ “ดี
มาก” ทั้งสองปการศึกษา (ยกเวนคณะโบราณคดีในปการศึกษา 2553 มีผลประเมินอยูในระดับ “พอใช”)
และมี แนวโน มเพิ่มขึ้ น ในทุ กป การศึ กษา โดยคะแนนประเมิน สูงสุดอยูที่ 5.00 คะแนน ได แก คณะ
ศึกษาศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ มีเพียงคณะอักษรศาสตรที่มีผลคะแนนประเมินลดลงเล็กนอย จาก
5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.50 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ลดลงคิดเปนรอยละ 10
อยางไรก็ตามยังคงเกณฑคุณภาพไดอยูในระดับ “ดี” (ภาพที่ 13)
ภาพที่ 13 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 3
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตร
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องคประกอบที่ 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) ผลการประเมินทั้งในปการศึกษา 2553 และ
2554 มีแนวโนมการพัฒนาอยูในระดับที่เพิ่มขึ้นทุกคณะวิชา โดยที่คณะโบราณคดี และคณะศึกษาศาสตร
มีเกณฑคุณภาพสูงสุดอยูในระดับ “ดีมาก” (5.00 คะแนน) ทั้งสองปการศึกษา ดานคณะอักษรศาสตรและ
วิทยาลัยนานาชาติ มีเกณฑคุณภาพทั้งสองปการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอยูในระดับ “ดี” (คะแนนประเมินอยู
ระหวาง 3.55 คะแนน ถึง 4.31 คะแนน) เชนกัน และเมื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาจากผลคะแนนที่
เพิ่มขึ้น จะพบวา คณะวิทยาการจัดการ มีพัฒนาการในดานการวิจัยและสรางสรรคเพิ่มขึ้นมากสุดจาก
4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 สามารถดําเนินการจนมีผลการประเมินอยูที่ 5.00 คะแนน ในป
การศึกษา 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 25 (ภาพที่ 14)
ภาพที่ 14 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 4
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

องค ป ระกอบที่ 5 (การบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม) ทุ ก คณะทางด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2554 อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก”
(5.00 คะแนน) โดยเมื่อเปรียบเทียบในสองปการศึกษา คณะที่มีพัฒนาการเดนชัด ไดแก คณะอักษร
ศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มีผลประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้น จากเกณฑคุณภาพ “ดี” (4.50 คะแนน)
เปน “ดีมาก” (5.00 คะแนน) คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 25 สะทอนใหเห็นวา คณะทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรทุกคณะใหความสําคัญกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคมมาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ในทุกปการศึกษา (ภาพที่ 15)
ภาพที่ 15 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 5
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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องคประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในป
การศึกษา 2553 และ 2554 แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ทุก
คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการประเมินเปน 5.00 คะแนน เกณฑคุณภาพอยูใน
ระดบ “ดี ม าก” ในทุ ก ป ก ารศึ ก ษา จึ ง อาจกล า วได ว า มี ก ารดํ า เนิ น งานทางด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องในทุกป (ภาพที่ 16)
ภาพที่ 16 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 6
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาในระหวา งป การศึ กษา 2553 และ 2554 จะพบวาทุกคณะทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นอยางคงที่ โดยเฉลี่ยแลวคิดเปนรอยละ 11 เกณฑคุณภาพอยูในระดับ
“ดีมาก” (เพิ่มจาก 4.50 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 ในคณะ
อักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ) สวน คณะโบราณคดี ถือ
วาเปนคณะที่มีระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากที่สุดคิดเปนรอยละ 28.57 เกณฑคุณภาพอยูในระดับ “ดี”
(จาก 3.50 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.50 คะแนน ในปการศึกษา 2554) (ภาพที่ 17)
ภาพที่ 17 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 7
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงที่ โดยพบวา
ทุกคณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการประเมิน 5.00 คะแนน จัดอยูในเกณฑ “ดีมาก”
ทุกปการศึกษา ยกเวนคณะโบราณคดีที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงจาก 4.00 คะแนน ในป
การศึกษา 2553 เปน 3.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 (ภาพที่ 18)
ภาพที่ 18 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 8
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) เกือบทุกคณะทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการเมินในปการศึกษา 2553 และ 2554 ที่คอนขางคงที่ เชนเดียวกัน
ยกเวน คณะวิทยาการจัดการที่ปรากฏวามีการพัฒนาผลการดําเนินงานในอัตราเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 25
จาก 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ซึ่งจากขอมูลพบวาคณะ
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสวนใหญไมมีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีทางดานการประกัน
คุณภาพการศึษา หรือไมไดดําเนินการดานการวิจัยและการเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ยกเวนคณะศึกษาศาสตรที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในทั้งสองปการศึกษา (ภาพที่ 19)
ภาพที่ 19 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาองคป ระกอบที่ 9
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บทสรุ ป จากผลการดํ า เนิ น งานตั้ งแต อ งค ป ระกอบที่ 1 ถึง องค ป ระกอบที่ 9 เมื่ อ พิ จ ารณา
ภาพรวมทั้งหมด พบวา คณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวโนมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
รู ป แบบอาจไม ใช การพั ฒ นาอย า งก าวกระโดด แตมีความสม่ําเสมอเกือ บทุกดาน ในช ว งปการศึกษา
2553 – 2554 สงผลใหทุกคณะสามารถดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา
 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
จากการวิ เ คราะห ผ ลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ของคณะดา นวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ประกอบดวย 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร พบวา
ในชวงระหวางปการศึกษา 2553 – 2554 ทุกคณะมีผลการดําเนินงานพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยมีสัดสวนคะแนนการประเมินเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 11.26 เมื่อจําแนกรายคณะ พบวา ทุกคณะ มีผล
การประเมินเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ “ดี” ในปการศึกษา 2553 เปนระดับ “ดีมาก” ในปการศึกษา 2554
สวนคณะดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ คณะเภสัชศาสตร พบวา มีผลการประเมินในชวงระหวาง
ปการศึกษา 2553 และ 2554 เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน กลาวคือ จากระดับ “ดี” ในปการศึกษา 2553 เปน
ระดับ “ดีมาก” ในปการศึกษา 2554 โดยมีคะแนนการประเมินเพิ่มสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 10.27 (จาก
4.12 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.81 คะแนน ในปการศึกษา 2554 (ภาพที่ 20)
ภาพที่ 20 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น เปรี ย บเที ย บระหว า งป ก ารศึ ก ษา 2553 และ 2554 ตามราย
องคประกอบ พบวา คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอและยังคงรักษาระดับของผลการประเมินไวคงที่ในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” โดยใน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑ “ดี” และ “ดี
มาก” (คะแนนการประเมิ นอยูร ะหวาง 4.00 ถึง 5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) สว น
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนน
การประเมิ น อยู ร ะหว า ง 3.00 – 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 5.00 คะแนน) ซึ่ ง ทุ ก คณะด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นอยูในเกณฑ “ดีมาก” ในป
การศึกษา 2554 และอีกองคประกอบหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒาการของกระบวนการดานการบริหาร
จั ด การได อ ย า งชั ด เจนของคณะด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ คื อ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีพัฒนาการของผลการประเมินจากระดับ “ดี” เปน ระดับ
“ดีมาก” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 3.50 ถึง 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2553-2554
องคประกอบ/ปการศึกษา

วท.
2553
5.00
3.60
4.50
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.34
ดี

ทส.
2554
5.00
3.84
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.51
ดีมาก

2553
5.00
3.75
5.00
3.92
5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
4.34
ดี

วศ.
2554
5.00
4.34
5.00
3.72
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.60
ดีมาก

2553
4.00
3.54
4.00
5.00
2.50
3.00
3.50
3.00
3.00
3.62
ดี

สทก.
2554
5.00
3.98
5.00
5.00
4.50
5.00
4.75
5.00
4.00
4.52
ดีมาก

2553
4.00
3.39
5.00
4.67
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.09
ดี

ภส.
2554
5.00
3.72
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.51
ดีมาก

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน
2. การเรียนการสอน
3. การพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัยและการสรางสรรค
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
เกณฑคุณภาพ
หมายเหตุ
วท. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร ทส. หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วศ. หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สทก. หมายถึง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ภส. หมายถึง คณะเภสัชศาสตร

2553
5.00
3.96
4.00
4.33
5.00
4.00
3.50
5.00
4.00
4.12
ดี

2554
5.00
4.46
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.81
ดีมาก
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ
 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยจําแนก
ผลการวิเคราะหเปนรายองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) พบวา ทุกคณะมีผลการประเมิน
พั ฒ นาการระดั บ คงที่ คื อ 5.00 คะแนน เกณฑ คุ ณ ภาพ “ดี ม าก” ทั้ ง 2 ป ก ารศึ ก ษา ยกเว น คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีคะแนน
การประเมินอยูที่ 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 และ มีคะแนนการประเมินเพิ่มสูงขึ้นเปน 5.00
คะแนน ในปการศึกษา 2554 ตามลําดับ โดยคิดเปนรอยละ 25.00 (ภาพที่ 21)
ภาพที่ 21 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 1
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ

องคป ระกอบที่ 2 (การเรี ยนการสอน) มีแ นวโนมการเพิ่ มขึ้น อยา งตอ เนื่องในทุ กคณะดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยพบวา ในปการศึกษา 2553 คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร มีคะแนนการประเมินที่ต่ําสุด 3.39 คะแนน เกณฑคุณภาพ “พอใช” และใน
ปการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตรมีคะแนนการประเมินที่สูงที่สุดอยูที่ 4.46 คะแนน เกณฑคุณภาพ
“ดี” เมื่อพิจารณาผลการประเมิน รายคณะ พบวา คณะเภสัชศาสตร มีค ะแนนการประเมิน เพิ่ม ขึ้น
จาก 3.96 คะแนน ในปก ารศึก ษา 2553 เปน 4.46 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนรอยละ
12.62 สวนคณะที่มีอัตราสวนของคะแนนการประเมินเพิ่มสูงที่สุด คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยในปการศึกษา 2553 มีคะแนนการประเมินอยูที่ 3.75 คะแนน และในปการศึกษา 2554
มีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นอยูที่ 4.34 คะแนน คิดรอยละ 15.73 (ภาพที่ 22)
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ภาพที่ 22 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 2
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ

องคป ระกอบที่ 3 (การพัฒ นานักศึกษา) คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร และ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีผลการประเมินระดับคงที่ ทั้งสองปการศึกษา คือ มีคะแนนการประเมินสูงสุดอยูที่ 5.00 คะแนน
เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” รองลงมาคณะวิทยาศาสตร มีคะแนนการประเมินอยูที่ 4.50 คะแนน เกณฑ
คุณภาพ “ดี” ทั้งสองปการศึกษาเชนเดียวกัน สวนคณะที่มีพัฒนาการเชนเดียวกัน ไดแก คณะเภสัชศาสตร
และคณะวิศกรรมศาสตร มีคะแนนการประเมินสูงขึ้นตามลําดับจาก 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553
เปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนรอยละ 25.00 แสดงใหเห็นวา คณะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหความสําคัญทั้งระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา จึงทํา
ใหผลการประเมินมีคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและคงที่ (ภาพที่ 23)
ภาพที่ 23 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 3
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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องคประกอบที่ 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) ทุกคณะมีคะแนนการประเมินที่คงที่และเพิ่มขึ้น
ยกเวน คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร เมื่อ พิจ ารณาผลการประเมิน รายคณะ พบวา
คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังคงรักษาระดับของคะแนนไว
อย า งคงที่ คื อ 5.00 คะแนน เกณฑ คุ ณ ภาพ “ดี ม าก” รองลงมา คณะสั ต วศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเภสัชศาสตร มีคะแนนการประเมินอยูที่ 4.67, 4.33 คะแนน ในป
การศึกษา 2553 และ 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ตามลําดับ สวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สาร ที่ มี ค ะแนนการประเมิ น ลดลงเล็ ก นอ ยจาก 3.92 ในป ก ารศึ กษา 2553 เป น 3.72 ในป
การศึกษา 2554 ซึ่งยังคงอยูในเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีสาขาวิชาซึ่งอยูในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ทําใหมีคาคะแนนการประเมินในแตละปไมคงที่ อยางไรก็ตามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก็ยังใหความสําคัญในการสนับสนุนเงินวิจัยทั้งภายในและภายนอกใหแกคณาจารยอยาง
ตอเนื่อง (ภาพที่ 24)
ภาพที่ 24 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 4
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ

องคประกอบที่ 5 (การบริการวิชาการแกสังคม) โดยภาพรวมทุกคณะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2553 และ 2554
อยู ในเกณฑ คุณภาพ “ดี มาก” ยกเวน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีผ ลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ต่ําสุดอยูที่ 2.50 คะแนน ในปการศึกษา 2553 และ 4.50 คะแนน ในป
การศึกษา 2554 ตามลําดับ โดยมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 80.00 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพัฒนาการในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และมีการนําผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
มากขึ้น (ภาพที่ 25)
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ภาพที่ 25 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 5
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ

องคประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) แมวาจะเปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม แตคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหความสําคัญใน
การดําเนินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา โดยเฉพาะคณะด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีผ ลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคงที่ อยูใ นเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ทั้งสองปการศึกษา เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา
คณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพัฒนาการคะแนนการประเมิน
จาก 4.00 คะแนน เกณฑคุณภาพ “ดี” และ 3.00 คะแนน เกณฑคุณภาพ “พอใช” เปน 5.00 คะแนน
เกณฑ คุ ณ ภาพ “ดี ม าก” ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ทั้ ง สองคณะสามารถดํ า เนิ น การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไดบรรลุตามเปาหมาย (ภาพที่ 26)
ภาพที่ 26 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 6
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
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องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) ในปการศึกษา 2553 และ 2554 พบวา ทุก
คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการประเมินดานการบริหารและการ
จัดการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากเกณฑคุณภาพ “ดี” เปน เกณฑคุณภาพ “ดี
มาก” แมวาคณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีคะแนนการ
ประเมินที่ต่ําสุดในปการศึกษา 2553 แตมีพัฒนาการคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น จาก 3.50 คะแนน เปน
5.00 คะแนน และ 4.75 คะแนน คิดเปนรอยละ 42.86 และ 35.71 ตามลําดับ (ภาพที่ 27)
ภาพที่ 27 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 7
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ

องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะเภสัชศาสตร มีคะแนนการประเมินที่เดนชัดทั้งสองปการศึกษา คือ 5.00 คะแนน ซึ่ง
จั ด อยู ใ นเกณฑ คุ ณ ภาพ “ดี ม าก” ส ว นคณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะ
วิศวกรรมศาสตร มีคะแนนการประเมิน 4.00 และ 3.00 ตามลําดับ ในปการศึกษา 2553 และ มีคะแนน
การประเมินเพิ่มสูงขึ้นเปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 โดยคิดเปนรอยละ 25.00 และ 66.67
ตามลําดับ (ภาพที่ 28)
ภาพที่ 28 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ย นแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 8
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) ทุกคณะดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการประเมินในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูในระดับคงที่
คือ 4.00 คะแนน และ 5.00 คะแนน ยกเวนคณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีคะแนนการประเมินในปการศึกษา 2553 อยูที่ 4.00 , 3.00 คะแนน ตามลําดับ และ มี
คะแนนการเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2554 เปน 5.00, 4.00 คะแนน ตามลําดับ สวนใหญคณะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ยังไมมีการดําเนินงาน หรือมีการดําเนินงานที่ยังไม
ชั ด เจน ในเรื่ อ งของนวั ต กรรมหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ท างด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หรื อ ไม ไ ด
ดําเนินการดานการวิจัยและการเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ภาพที่ 29)
ภาพที่ 29 เปรียบเทีย บแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบที่ 9
ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละปการศึกษานั้น คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ โดยพบวา กลุมคณะวิชาตาง ๆ ได
ดําเนินการวิเคราะหตนเองตามขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขการดําเนินงาน หรือ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคประกอบที่มีคะแนนการประเมินอยูในเกณฑคอนขางต่ํา
ประกอบด ว ย กลุ ม คณะวิ ช าด า นศิ ล ปะและการออกแบบในองค ป ระกอบที่ 2 (การเรี ย นการสอน)
องคประกอบที่ 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) และองคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) กลุม
คณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในองคประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) และองคประกอบที่
4 (การวิจัยและการสรางสรรค) และกลุมคณะวิชาดานสิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ
เฉพาะองคประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้
องคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) การวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนาและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แสดงใหเห็นวา ในปการศึกษา
2553 คณะวิชาตาง ๆ ดานศิลปะและการออกแบบยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แตมีความชัดเจนมากขึ้นในปการศึกษา 2554 สวนกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
กลุ ม คณะวิ ช าด า นวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพมี จุ ด แข็ ง ด า นการกํ า หนดแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปในลักษณะการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทุกคณะวิชาที่มี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งมีการแปลงแผนสูการปฏิบัติและมีการ
ถายทอดยุทธศาสตร การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
องคประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนาให
ความสําคัญกับการพัฒนาและการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงผลตอการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยประจํา ทั้งนี้ คณะวิชาตาง ๆ ไดตอบสนองขอเสนอแนะดังกลาวดวยการสนับสนุนให
อาจารยป ระจํา ผลิต ผลงานทางวิช าการและเผยแพรใ นวารสารและสื่อที่เ ปน ที่ย อมรับ ในวงวิชาการ
อยางไรก็ตาม จากการที่ธรรมชาติของคณาจารยในคณะดานศิลปะและการออกแบบมีลักษณะวิชาชีพ
เฉพาะดาน จึงมีขอจํากัดดานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ รวมทั้งคณาจารยสวนหนึ่งยังขาดคุณสมบัติและมีขอจํากัดบางประการในการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ จึงไมสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นได สวนคณะดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒานักศึกษามาอยางตอเนื่องในทุกป โดยการจัดและ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายประเภท ทั้งยังสามารถนํามาเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีความสรางสรรคสมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร อยางไรก็
ตามขอเสนอแนะเพิ่มเติมจะอยูดานการทําฐานขอมูลของศิษยเกา และการทํากิจกรรมรวมกันระหวางศิษย
เกากับนักศึกษาปจจุบัน
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องคประกอบที่ 3 (การพัฒนานักศึกษา) จากการที่เกือบทุกคณะวิชามีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การพัฒนานักศึกษาจึงเกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการ
และการสรางสรรค โดยทุกคณะวิชาไดปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยประยุกตและ
บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสร า งสรรค ผ ลงานด า นศิ ล ปะและการออกแบบที่ เป ด โอกาสให นั กศึ กษาเข า มามี ส ว นร ว มในการ
ปฏิบัติงานเพื่อฝกทักษะดานศิลปะและการออกแบบ การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่มีความหลากหลาย
และตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่นักศึกษาและบัณฑิตจะไดรับเพื่อเปน
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
องค ประกอบที่ 4 (การวิ จั ยและการสรา งสรรค) องค ป ระกอบสํา คัญ ของการวิจัย และการ
สรางสรรค ประกอบดวย งบประมาณสนับสนุน แรงบันดาลใจ ความคิดสรางสรรค วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยและการสรางสรรค ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอเสนอแนะจากการวิเคราะหจุดที่
ควรพั ฒ นา โดยคณะทุ กคณะวิ ช าได ดําเนิน การปรับ ปรุงองคกรดว ยการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒ นา
งานวิจัยและการสรางสรรค การสงเสริมเผยแพร และการใชประโยชนงานวิจัยและการสรางสรรค รวมทั้ง
สงเสริมการเผยแพรและการใชประโยชนจากงานวิจัยและการสรางสรรค และการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน กั บ สั ง คมในรู ป แบบของการบริ ก ารวิ ช าการกั บ ท อ งถิ่ น มากขึ้ น ด ว ย โดยทุ ก คณะวิ ช าให
ความสําคัญกับการหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และผลักดันใหอาจารยทําผลงานวิจัย
เพิ่มมากขึ้น ตลอดทั้งการหาชองทางนําผลงานวิจัยไปใชตอยอดในเชิงพาณิชย
องคประกอบที่ 5 (การบริการวิชาการแกสังคม) เปนองคประกอบที่ทุกคณะวิชาไดรับการ
ยอมรับวาสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีบุคลากรที่ทรงคุณคาที่มีความรูเฉพาะ
สาขา ทั้งยังมีเครือขายและสามารถสรางโครงการบริการวิชาการแกสังคมไดมากมายและหลากหลาย
กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเครือขาย และองคกรภายนอกมาขอใช
บริการทางวิชาการ สรางชื่อเสียง และรายไดใหคณะ และสถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในไม ไ ด เ สนอแนะจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาที่ เด น ชัด ซึ่ง ทุ ก คณะวิช าไดวิ เ คราะห ต นเองและได
ดําเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยการวิเคราะหศักยภาพเพื่อขยายขอบเขตการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหมีความหลากหลายมากขึ้น สงเสริมเอกลักษณของสถาบันอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนรวมทั้งมีระบบและกลไกการประเมินผลสําเร็จการบริการทางวิชาการแกสังคมดวย
องคประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เปนองคประกอบที่มีความโดดเดนมากที่สุด
ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมากทุกปการศึกษา มีกิจกรรม
ทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนและมีการนํามาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียน การสอน
และสอดคลองกับการวิจัยของคณาจารยไดอยางดีอยางไรก็ตาม เพื่อใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนา และได
เสนอแนะให มีก ารจั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตรก ารทํา นุบํ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม โดยทุ กคณะวิ ช าไดป รับ ปรุ ง
ยุทธศาสตรคณะดานศิลปะและการออกแบบโดยบรรจุแผนยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวเปน
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สวนหนึ่งของยุทธศาสตร รวมทั้งมีระบบและกลไกการกํากับและติดตามที่เปนระบบอยางตอเนื่อง สามารถ
บรรลุตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ “ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค”
องคประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) มีการวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ
การพัฒนาที่มีความหลากหลาย โดยทุกคณะวิชาไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ดังกลาวอยางครบถวน เชน การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร การบริหารความเสี่ยง การประเมิน
ความพึงพอใจผูใชบริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะวิชาใหมากขึ้นในปตอไป เปนตน ซึ่งทําใหการบริหาร
จัด การมีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น อย า งตอเนื่อง ผลักดัน ใหส ามารถผลิตผลงานที่เปน แนวปฏิบัติที่ดี และ
นําไปใชในการปฏิบัติงานจริง โดยเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัยตอไป
องคประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) ทุกคณะวิชามีการพัฒนาระบบการบริหารและ
ระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมมากยิ่งขึ้น มีการผลักดันใหเกิดการกําหนดทิศทาง
และแนวทางการบริหารใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจมาอยางตอเนื่องจนมีผลการดําเนินงาน
อยู ใ นเกณฑ คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น มาโดยตลอด ทํ า ให ส ะท อ นถึ ง ระบบการบริ ห ารที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ ตลอดจนวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
แตอยางไรในการดําเนินงานในปถัดไป ควรสรางระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหมีลักษณะใน
เชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามจุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอไว
องคประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไดวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยทุกคณะวิชาไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมสงผลใหการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในไดรับการพัฒนาอยางดีขึ้นอนางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความ
เขมแข็งใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการสรางเครือขายในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการทํางานรวมกันอีกดวย
ทายที่สุดนี้ จากการวิเคราะหผลการประเมินของคณะทั้ง 3 กลุมสาขา ประกอบดวย 14 คณะวิชา
ดวยการศึกษาขอมูลที่เปน เอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ การสัมภาษณ และการสังเกต นั้น พบวาการ
เปลี่ยนแปลงของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกลาว แมวาจะไมใชผลการประเมินที่เปนแบบ
กาวกระโดด แตเรียกไดวา ทุกคณะมีแนวโนมของพัฒนาการที่คงที่และเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ แตสิ่งที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนใหการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง
อยางต อเนื่อง นั่น คือ ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายที่ตอเนื่องทุกยุคทุกสมัย การสรางความรู
ความเข า ใจแก บุ คลากรทุ ก ระดั บ มี รู ป แบบที่ เหมาะสม เป น มาตรฐานเดี ย วกัน และมี ความทั น สมั ย
ตลอดจนการสรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นได
สามารถใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปนขอมูลปอนกลับแกผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ
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ขอเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ควรใหความสําคัญ
กับการจัดสรรบทบาทภาระหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใหบุคลากรมีสวนรวมรับ ผิดชอบทั้งใน
ระหวางการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
2. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะทั้ง 3 กลุมสาขา ตางมหาวิทยาลัยที่มี
การดําเนินการแตกตางกัน เพื่อวิเคราะหจุดดี จุดดอย จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อใหสามารถกําหนด
แนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง
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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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