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คํานํา 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ท้ังนี้มีกลไกขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังใน

ระดับสถาบันและคณะวิชา/หนวยงาน มีการปรับปรุง/พัฒนารูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับคณะ

วิชาและหนวยงานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ

รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพ่ือติดตามตรวจสอบและ

วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชาท้ัง 3 กลุม

สาขาวิชา ไดแก คณะดานศิลปะและการออกแบบ คณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอคณะวิชาหรือผูเก่ียวของ เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะวิชาท่ีใหความรวมมือ และขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของมา ณ โอกาสนี้  

 

 

 

    คณะผูดําเนินการวิจัย 

 มีนาคม 2556 
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สารบัญ 

 

 หนา 
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วิธีการวิจัย 9 
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ  กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ 14 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา  กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตร 
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ขอเสนอแนะ 39 
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 หนา 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานศิลปะและ  

              การออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สารบัญภาพ 

 หนา 

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 1 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

14 

ภาพท่ี 2  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 2 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

15 

ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

15 

ภาพท่ี 4  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 4 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบ 

16 

ภาพท่ี 5  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

16 

ภาพท่ี 6  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 6 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

17 

ภาพท่ี 7  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 7 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

17 

ภาพท่ี 8  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 8 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

18 

ภาพท่ี 9  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 9 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

18 

ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 

19 

ภาพท่ี 11 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 1 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

22 

ภาพท่ี 12 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 2 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

23 

ภาพท่ี 13 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตร 

23 

ภาพท่ี 14 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 4 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

24 

ภาพท่ี 15 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

24 

ภาพท่ี 16 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 6 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

25 

ภาพท่ี 17 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 7 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

25 
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สารบัญภาพตอ 

 

ภาพท่ี 18 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 8  

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ภาพท่ี 19 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 9 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

26 

ภาพท่ี 20 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 

27 

ภาพท่ี 21 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 1 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

30 

ภาพท่ี 22 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 2 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

31 

ภาพท่ี 23 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภา 

31 

ภาพท่ี 24 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 4 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

32 

ภาพท่ี 25 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

33 

ภาพท่ี 26 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 6 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

33 

ภาพท่ี 27 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 7 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

34 

ภาพท่ี 28 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 8 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

34 

ภาพท่ี 29 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 9 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

35 
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* Quality  Assurance Committee, Silpakorn University 

 

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 

คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2542 จนถึงปจจุบัน โดยในปการศึกษา 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัย

ศิลปากรดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน มีผลการประเมินอยูใน

เกณฑ “ดี” ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการใหความสําคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสะทอนให

เห็นวา กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบตองเสริมสรางความเขมแข็งในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

และการบริหารจัดการ สวนกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตองใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต 

และการวิจัย และกลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพตองมุงเนนในดานการผลิต

บัณฑิต 

Abstract 

 Silpakorn university is one of Thai’s universities that has produced under-

graduated 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,  
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บทนํา 

 ปจจุบัน สังคมโลกมีลักษณะเปนสังคมไรพรมแดน ทําใหเกิดการแขงขันกันในดานตาง ๆ ท้ังท่ี

เก่ียวของกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพในทุกสวนของโลก ซ่ึงการศึกษาไดรับการยอมรับวาเปน

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งในการเปนแรงผลักดัน หรือแรงขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดาน

ตาง ๆ สงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสังคมของมนุษย ซ่ึงประเทศไทยไม

อาจหลีกพนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับตั้งแตระดับ

ปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยแตละระดับการศึกษาจะมีรูปแบบการจัดการศึกษา วัตถุประสงค 

องคประกอบและระดับของเนื้อหาวิชาการท่ีแตกตางกัน แตกอใหเกิดความประสานตอเนื่องเชื่อมโยง

ระหวางกัน ท้ังนี้ ในสวนของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปรียบเสมือนประตูสูความสําเร็จข้ัน

สุดทายของกระบวนการเรียนการสอนท่ีผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคมในสาขาวิชาตาง ๆ ท้ังในระดับปริญญา

บัณฑิต และบัณฑิตศึกษานั้น มีความจําเปนอยางยิ่งตองไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานอยาง

เขมขน โดยครอบคลุมถึงพันธกิจของอุดมศึกษาอยางนอย 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีความเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบและ

เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือมุงหวังผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความคิด ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จําแนกเปน 2 ระบบคูขนานกันไป 

ประกอบดวย คุณภาพการศึกษาภายในท่ีใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตบัณฑิต และคุณภาพ

การศึกษาภายนอกท่ีเนนผลลัพธหรือผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษา โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปน

หนวยงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ตามลําดับ ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป

การศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุก ๆ 5 ป อยางไรก็ตาม ข้ันตอน และรูปแบบการ

ดําเนินงานของแตละองคกรอาจมีความแตกตางกันไปบางตามลักษณะเฉพาะของหนวยงาน การ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนประโยชนอยางยิ่งท้ังตอองคกรและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

3 กลุมสาขาวิชา ไดแก คณะดานศิลปะและการออกแบบ คณะดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  และคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 

2. เพ่ือวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน

การปรับปรุงองคกรตามขอเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการตรวจรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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วิธีการวิจัย 

เนื่องจากการศึกษามีวัตถุประสงค เ พ่ือการแสวงหาขอมูลเ ก่ียวกับคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษา 

และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเพ่ือแสดง

ผลกระทบทางบวก (positive impact) และผลกระทบทางลบ (negative impact) จากการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณการเปนประธาน

กรรมการและการเปนกรรมการ ตลอดจนการเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจไดรับขอเสนอแนะท่ีสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกในการวิเคราะหผลการ

ศึกษาวิจัย จึงกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Approach) ซ่ึงในการศึกษานี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสามเสา (triangulation) 

ประกอบดวย 1) การศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเอกสาร

อ่ืนท่ีเก่ียวของกับคูมือการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 2) การสัมภาษณ ซ่ึง

แบงเปนการสัมภาษณสวนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) และ 3) การสังเกตแบบมีสวนรวม ซ่ึงวิธีการแตละวิธีมีสาระสําคัญโดยสังเขปดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยรวบรวมและวิเคราะหเอกสารรายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะท้ัง 3 กลุมสาขาวิชา ไดแกคณะดานศิลปะและการออกแบบ คณะดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 และเอกสารคูมือการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  

2. การสัมภาษณสวนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (Unstructured Interview) โดยผูวิจัยจัดเตรียมเพียงหัวขอเรื่องหรือแนวคําถามกวางๆ เปน

ลักษณะคําถามปลายเปดเพ่ือใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ คําถามใดท่ียังไมไดขอมูลหรือคําตอบท่ีมี

รายละเอียดเพียงพอ ผูวิจัยจะซักถามเพ่ิมเติม (probe) เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลจะ

เปนการสัมภาษณผูใหคําตอบหรือผูใหขอมูลแตละบุคคล หรือเปนการสัมภาษณบุคคลเพียงคนเดียวในการ

สัมภาษณแตละครั้ง  ท้ังนี้ กลุมผูใหขอมูลหลัก (key informants) ครอบคลุมผูมีสวนเก่ียวของ 

(stakeholders) ท่ีเก่ียวของท้ังโดยทางตรง และทางออมท้ังหมดดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีผูวิจัยเขารวม

สังเกตการณในสถานการณตาง ๆ ท้ังในลักษณะการมีสวนรวม และการสังเกตการณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรง

ประเด็น และเจาะลึก 

 

 



 

10 

การเลือกประชากรตัวอยาง 

ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การเลือกกลุมผูใหขอมูลเปนไปในลักษณะจําเพาะเจาะจง 

(Purposive Informant) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความแมนตรง และสามารถวิเคราะหไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับแตละสถานการณ แตละพ้ืนท่ี ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้ใชวิธีการเลือก

ตัวอยาง 2 วิธีคือ 

 1.   การเลือกตัวอยางแบบสโนวบอลล (Snowball Sampling) การเลือกประชากรตัวอยางดวย

วิธีนี้จะเริ่มสัมภาษณผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกอน โดยสอบถาม

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ซ่ึงขอมูล

สวนนี้จะชวยใหไดขอมูลเพ่ิมเติมวาประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นมีใครเก่ียวของบาง และมีใคร

ท่ีนาจะเปนผูท่ีสามารถให ขอมูลท่ีดีท่ีสุด (Key Informants) ซ่ึงวิธีการนี้เปรียบเสมือนระบบการสงตอ 

(Referral System)  

2.   การเลือกตัวอยางแบบหลายกลุมหรือหลายมิติ (Dimensional Sampling) การเลือก

ตัวอยางวิธีนี้เปนการแบงประชากรท่ีศึกษาออกเปนกลุมยอยหรือมิติตามประเด็นท่ีตองการศึกษา โดย

พิจารณาวามีใครบางท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง (Direct Stakeholders) กับประเด็นท่ีศึกษา หลังจากนั้น

จึงดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีเปนตัวอยางจากมิติ กลุมยอย หรือกลุมท่ีเก่ียวของ (Stakeholders)  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยผลและอภิปรายผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 กลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

1. กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ 

2. กลุมสาขาวิชาคณะดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

3. กลุมสาขาวิชาคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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การติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสอบถามบุคลากรท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิชา ท้ังกลุม 3 สาขา ประจําปการศึกษา 2553 – 2554 พบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่ม

ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 

2543 โดยเริ่มดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูแกบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย

ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมา และกําหนดใหทุกคณะและทุกหนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน ซ่ึงคณะวิชาไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยระหวางป

การศึกษา 2544-2554 คณะวิชาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป สามารถ

แบงชวงเวลาพัฒนาการของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ เปน 3 

ชวงเวลา คือ 

 ชวงเวลาท่ี 1 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2544-2546) เปนชวงเริ่มตนของ

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการในลักษณะการจัดทํา

รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report-SSR) และไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน เปนเพียง

การศึกษาสถานภาพของคณะท้ัง 3 กลุมสาขาวิชาเทานั้น  

 ชวงเวลาท่ี 2 การพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา 2547) มหาวิทยาลัยเริ่มมี

การพัฒนาจากการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report-SSR) เปนการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) แตยังไมมีการประเมินผลการดําเนินงาน เนื่องจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยาง

เปนทางการ   

 ชวงเวลาท่ี 3 การประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ปการศึกษา 2548-2554) เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพ โดยในปการศึกษา 2554 นั้น เปนปการศึกษาแรกท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรประยุกตระบบ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) โดยนําตัวบงชี้ท่ี 1-15 ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเขามารวมในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาดวย  

ท้ังนี้ คณะท้ัง 3 กลุมสาขาวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จํานวน 7 ครั้ง ระหวางปการศึกษา 2548-2554 โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหวางป

การศึกษา 2548-2552 ยังคงใชเกณฑคะแนนเต็มการประเมินเปน 3.00 คะแนน แตในปการศึกษา 2553-

2554 มีคะแนนเต็มการประเมินเปน 5.00 คะแนนตามเกณฑสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
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แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคุณภาพการศึกษา  

 กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ 

จากขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหวางปการศึกษา 2553-2554 พบวา คณะ

ดานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการดําเนินการตามดัชนีชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําใหผลการประเมินของคณะดานศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยพบวา ในปการศึกษา 2553 จากคณะดานศิลปะและ

การออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 4 คณะ ประกอบดวย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะดุริยางคศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรนั้น มีเพียง 1 คณะท่ีมีผล

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) ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการอยางตอเนื่องของคณะทางดานศิลปะและการออกแบบ อยางไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาผลการประเมินเปนรายองคประกอบ พบวา การดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะมีผลการประเมินอยูในเกณฑ “ดีมาก” (คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) สามารถสะทอนความโดดเดนของคณะดานศิลปะและการออกแบบ ไดอยาง

ชัดเจน รวมท้ังการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมีผล

การประเมินอยูในเกณฑ “ดี” และ “ดีมาก” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 4.00 ถึง 5.00 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะดานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)   
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 

 

องคประกอบ/ปการศึกษา 
.จปภ. มศ. ดศ. สถ. 

2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 

2. การเรียนการสอน 3.05 3.62 3.34 3.60 3.03 3.50 3.17 3.85 

3. การพัฒนานักศึกษา 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 

4. การวิจัยและการสรางสรรค 4.33 4.33 4.33 5.00 4.06 3.90 4.33 4.33 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหารและการจัดการ 3.25 5.00 4.50 5.00 4.00 5.00 2.50 3.50 

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

เฉล่ีย 3.63 4.30 4.21 4.51 3.93 4.29 3.49 3.99 

เกณฑคุณภาพ ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี พอใช ดี 

หมายเหตุ 

 จปภ. หมายถึง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

มศ. หมายถึง คณะมัณฑนศิลป 

ดศ. หมายถึง คณะดุริยางคศาสตร 

สถ. หมายถึง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 

 กลุมสาขาวิชาคณะดานศิลปะและการออกแบบ 

เพื่อใหสามารถวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ดานศิลปะและการออกแบบไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงดําเนินการ

จําแนกผลการวิเคราะหเปนรายองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) พบวา ทุกคณะมีแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงผลการประเมินท่ีสูงข้ึน ยกเวนคณะมัณฑนศิลปซ่ึงมีผลการประเมินเปน 5.00 คะแนน ท้ังในป

การศึกษา 2553 และ 2554 โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีพัฒนาการผลการประเมิน

จาก 3.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 

66.67 ในขณะท่ีคณะดุริยางคศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตร มีพัฒนาการจากผลการประเมิน

ระดับ 4.00 คะแนน เปนระดับ 5.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 25.00 (ภาพท่ี 1)  

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 1 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

 

 

องคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) มีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในทุกคณะดานศิลปะ

และการออกแบบ โดยพบวา คณะดุริยางคศาสตรมีคะแนนการประเมินต่ําสุด 3.03 คะแนน ในป

การศึกษา 2553 และเพ่ิมข้ึนสูงสุดเปน 3.85 คะแนน ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรในปการศึกษา 2554 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาพัฒนาการรายคณะ พบวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีการเพ่ิมข้ึนของคะแนนการ

ประเมินมากที่สุด จาก 3.17 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 3.85 คะแนน ในปการศึกษา 2554 

คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.45 ซ่ึงแสดงใหเห็นพัฒนาการดานการเรียนการสอนของคณะดานศิลปะและ

การออกแบบ ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

(ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2  เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 2 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

 

องคประกอบท่ี 3 (การพัฒนานักศึกษา) คณะมัณฑนศิลปและคณะดุริยางคศาสตรสามารถ

ดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนการประเมินสูงสุด 5.00 คะแนน 

ทั้งในปการศึกษา 2553 และ 2554 สวนคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน โดยผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจาก 3.00 คะแนน 

ในปการศึกษา 2553 เปน 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ทําใหมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน รอยละ 33.33 

ท้ังสองคณะดังกลาว (ภาพท่ี 3) แสดงใหเห็นวา คณะดานศิลปะและการออกแบบไดใหความสําคัญกับการ

พัฒนานักศึกษาอยางจริงจัง จึงทําใหผลการประเมินมีคะแนนการประเมินเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 
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องคประกอบท่ี 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงท่ี 

กลาวคือ ผลการประเมินสวนใหญท้ังในปการศึกษา 2553 และ 2554 นั้น พบวา ทุกคณะดานศิลปะและ

การออกแบบมีคะแนนการประเมินอยูท่ี 4.33 คะแนน แตในปการศึกษา 2554 คณะมัณฑนศิลปสามารถ

ดําเนินการจนมีผลการประเมินท่ี 5.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 15.47 (ภาพท่ี 4)  

ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 4 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

 

 

องคประกอบท่ี 5 (การบริการวิชาการแกสังคม) พบวา ทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ยกเวน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูใน

เกณฑคุณภาพ “ดี” เนื่องจาก คณะดานศิลปะและการออกแบบมีชองทางสําคัญในการประยุกตและนํา

องคความรูดานศิลปะและการออกแบบไปปฏิบัติการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

(ภาพท่ี 5) อยางไรก็ตาม คณะสถาปตยกรรมศาสตรจําเปนตองใหความสําคัญกับการขยายชองทางการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหมากข้ึนเพ่ือใหผลการประเมินอยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” เชนเดียวกับ

คณะดานศิลปะและการออกแบบอ่ืน ๆ 

ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 
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องคประกอบท่ี 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เปนองคประกอบคุณภาพการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความโดดเดนมากกวาสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป รวมท้ังเปนองคประกอบเดียวท่ีมีผล

การประเมินคุณภาพคงท่ี โดยทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมีผลการประเมินเปน 5.00 คะแนนใน

ทุกปการศึกษา แสดงใหเห็นวา ทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบใหความสําคัญและสามารถดําเนินการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 6 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

 

 

องคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระหวางป

การศึกษา 2553 และ 2554 อยูระหวาง 2.50 และ 5.00 คะแนน โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพมีพัฒนาการสูงสุด คิดเปนรอยละ 53.85 เนื่องจากมีผลการประเมินคุณภาพเพ่ิมข้ึนจาก 3.25 

คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 (ภาพท่ี 7)  

ภาพท่ี 7 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 7 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 
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องคประกอบท่ี 8 (การเงินและงบประมาณ) มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงท่ี โดยพบวา 

ทุกคณะดานศิลปะและการออกแบบมีผลการประเมิน 5.00 คะแนน จัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” ทุกป

การศึกษา ยกเวนคณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงจาก 5.00 คะแนน 

ในปการศึกษา 2553 เปน 4.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 (ภาพท่ี 8) 

ภาพท่ี 8 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 8 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

 

องคประกอบท่ี 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) ทุกคณะดานศิลปะและการ

ออกแบบมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 เปน 4.00 คะแนน ยกเวน

คณะมัณฑนศิลปท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2554 เปนเพ่ิมข้ึน 5.00 คะแนน ซ่ึง

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา คณะดานศิลปะและการออกแบบสวนใหญมีขอจํากัดในดานการผลิต

ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไมไดดําเนินการดานการ

วิจัยและการเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ภาพท่ี 9) 

ภาพท่ี 9 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 9 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานศิลปะและการออกแบบ 

 

อนึ่ง เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา คณะดานศิลปะและการออกแบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ท้ังในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาทางกายภาพท่ีเปนรูปธรรมเชิงประจักษ สงผลให

คณะดานศิลปะและการออกแบบสามารถปฏิบัติพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงป

การศึกษา 2553-2554 ท่ีผลการประเมินคุณภาพภายในปรับตัวข้ึนอยางชัดเจน 
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แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคุณภาพการศึกษา  

 

 กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางปการศึกษา 

2553 – 2554 ของคณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา มีทิศทางการ

พัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง เห็นไดจากสัดสวนคะแนนซ่ึงเพ่ิมข้ึนของ ท้ัง 4 คณะ ประกอบดวย คณะโบราณคดี 

คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ ผลการประเมินเพ่ิมสูงข้ึนเฉลี่ย 6.2 % 

(โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินจากระดับ “ดี” ในป 2553 เปน

ระดับ “ดีมาก” ในป 2554 ) สวนคณะอักษรศาสตรยังคงมีผลประเมิน โดยภาพรวมอยูในเกณฑคุณภาพ

ระดับ “ดี” เทากันท้ังสองปการศึกษาเชนเดียวกับ คณะโบราณคดี และวิทยาลัยนานาชาติ ดังรายละเอียด

ในภาพท่ี 10 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554) 

 

ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 
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อีกท้ังเม่ือวิเคราะหและพิจารณา ตามรายองคประกอบท้ัง 1- 9 เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 

2553 และ 2554 จะพบวา ผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของทุก

คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลประเมินอยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ท้ังสองป

การศึกษา (คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ

ท่ีเขมแข็งของคณะทางสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซ่ึงสอดคลองกับอัตลักษณและความเปนตัวตน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ในสวนขององคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนงาน ยังมีผลการประเมินเฉลี่ยอยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ท้ังสองปการศึกษา

เชนกัน องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม ในปการศึกษา 2554 ทุกคณะมีผลประเมินอยูใน

เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) โดยท่ี 

คณะอักษรศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด จากผลการประเมินระดับ “ดี” 

(4.50 คะแนน) ในปการศึกษา 2553 มาเปนระดับ “ดีมาก” (5.00 คะแนน) ในปการศึกษา 2554 อีกหนึ่ง

องคประกอบท่ีนาสนใจ คือ องคประกอบท่ี 7 ดานการบริหารและการจัดการ พบวา เกือบทุกคณะมีระดับ

การพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลประเมินเฉลี่ยในเกณฑระดับ “ดี” ในปการศึกษา 2553 เปน ระดับ “ดีมาก” 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554) 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 

 

องคประกอบ/ปการศึกษา 
บค. อษ. ศษ. วก. วน. 

2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. การเรียนการสอน 3.98 3.70 3.90 3.38 3.74 3.89 3.32 3.80 3.81 4.03 

3. การพัฒนานักศึกษา 3.00 4.00 5.00 4.50 4.00 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 

4. การวิจัยและการสรางสรรค 5.00 5.00 4.09 4.31 5.00 5.00 4.00 5.00 3.55 3.62 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหารและการจัดการ 3.50 4.50 4.50 5.00 4.50 5.00 4.50 5.00 4.50 5.00 

8. การเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 

เฉล่ีย 4.08 4.20 4.33 4.26 4.39 4.61 4.02 4.54 4.27 4.44 

เกณฑคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 

หมายเหตุ 

 บค. หมายถึง คณะโบราณคดี 

อษ. หมายถึง คณะอักษรศาสตร 

ศษ. หมายถึง คณะศึกษาศาสตร 

วก. หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ 

วน. หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ 
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 

 กลุมสาขาวิชาคณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในการท่ีจะนําเสนอใหเห็นพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของคณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพ่ือนํามาวิเคราะหและใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองจําแนกผลการวิเคราะหเปนราย

องคประกอบดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) พบวา ทุกคณะทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูใน

ระดับท่ีคงท่ี เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ยกเวนคณะโบราณคดี ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในป

การศึกษา 2553 และ 2554 อยูในเกณฑคุณภาพ “ดี”  (ภาพท่ี 11) 

 

ภาพท่ี 11 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 1 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
 

องคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) คณะศึกษาศาสตร วิทยาการจัดการ และวิทยาลัย

นานาชาติ แสดงใหเห็นถึงคะแนนผลการประเมินที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อพิจารณาเปนรายคณะจะ พบวา

คณะวิทยาการจัดการ มีระดับของพัฒนาการท่ีเพ่ิมสูงมากท่ีสุด จาก 3.32 คะแนน ในปการศึกษา 2553 

เปน 3.80 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 14.46 ดานวิทยาลัยนานาชาติ และ

คณะศึกษาศาสตร เพ่ิมข้ึนในอัตราสวนท่ีคิดเปนรอยละ 5.77 และ 4.01 ตามลําดับ ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในขณะท่ีคณะโบราณคดี และ 

คณะอักษรศาสตร ยังมีระดับผลการประเมินโดยเฉลี่ยในเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” และ “พอใช” 

ตามลําดับ (ภาพท่ี 12)   
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ภาพท่ี 12 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 2 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
 

องคประกอบท่ี 3 (การพัฒนานักศึกษา) คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกคณะ มี

การดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีศักยภาพโดยวัดจากเกณฑคุณภาพซ่ึงอยูในระดับ “ดี” และ “ดี

มาก” ท้ังสองปการศึกษา (ยกเวนคณะโบราณคดีในปการศึกษา 2553 มีผลประเมินอยูในระดับ “พอใช”) 

และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกปการศึกษา โดยคะแนนประเมินสูงสุดอยูท่ี 5.00 คะแนน ไดแกคณะ

ศึกษาศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ มีเพียงคณะอักษรศาสตรท่ีมีผลคะแนนประเมินลดลงเล็กนอย จาก 

5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.50 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ลดลงคิดเปนรอยละ 10 

อยางไรก็ตามยังคงเกณฑคุณภาพไดอยูในระดับ “ดี” (ภาพท่ี 13) 

ภาพท่ี 13 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตร 
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องคประกอบท่ี 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) ผลการประเมินท้ังในปการศึกษา 2553 และ 

2554 มีแนวโนมการพัฒนาอยูในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนทุกคณะวิชา โดยท่ีคณะโบราณคดี และคณะศึกษาศาสตร

มีเกณฑคุณภาพสูงสุดอยูในระดับ “ดีมาก” (5.00 คะแนน) ท้ังสองปการศึกษา ดานคณะอักษรศาสตรและ

วิทยาลัยนานาชาติ มีเกณฑคุณภาพท้ังสองปการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนอยูในระดับ “ดี” (คะแนนประเมินอยู

ระหวาง 3.55 คะแนน ถึง 4.31 คะแนน) เชนกัน และเม่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาจากผลคะแนนท่ี

เพ่ิมข้ึน จะพบวา คณะวิทยาการจัดการ มีพัฒนาการในดานการวิจัยและสรางสรรคเพ่ิมข้ึนมากสุดจาก 

4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 สามารถดําเนินการจนมีผลการประเมินอยูท่ี 5.00 คะแนน ในป

การศึกษา 2554 คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 (ภาพท่ี 14) 

ภาพท่ี 14 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 4 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

องคประกอบท่ี 5 (การบริการวิชาการแกสังคม) ทุกคณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2554 อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก”       

(5.00 คะแนน) โดยเม่ือเปรียบเทียบในสองปการศึกษา คณะท่ีมีพัฒนาการเดนชัด ไดแก คณะอักษร

ศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ มีผลประเมินคุณภาพเพ่ิมข้ึน จากเกณฑคุณภาพ “ดี” (4.50 คะแนน) 

เปน “ดีมาก” (5.00 คะแนน) คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 สะทอนใหเห็นวา คณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรทุกคณะใหความสําคัญกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคมมาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

ในทุกปการศึกษา  (ภาพท่ี 15) 

ภาพท่ี 15 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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องคประกอบท่ี 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังในป

การศึกษา 2553 และ 2554 แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยท่ีทุก

คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการประเมินเปน 5.00 คะแนน เกณฑคุณภาพอยูใน

ระดบ “ดีมาก” ในทุกปการศึกษา จึงอาจกลาวไดวา มีการดําเนินงานทางดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องในทุกป (ภาพท่ี 16) 

 

ภาพท่ี 16 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 6 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

องคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระหวางปการศึกษา 2553 และ 2554 จะพบวาทุกคณะทางดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางคงท่ี โดยเฉลี่ยแลวคิดเปนรอยละ 11 เกณฑคุณภาพอยูในระดับ 

“ดีมาก” (เพ่ิมจาก 4.50 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 ในคณะ

อักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ) สวน คณะโบราณคดี ถือ

วาเปนคณะท่ีมีระดับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 28.57 เกณฑคุณภาพอยูในระดับ “ดี” 

(จาก 3.50 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.50 คะแนน ในปการศึกษา 2554) (ภาพท่ี 17) 

ภาพท่ี 17 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 7 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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องคประกอบท่ี 8 (การเงินและงบประมาณ) มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงท่ี โดยพบวา 

ทุกคณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการประเมิน 5.00 คะแนน จัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” 

ทุกปการศึกษา ยกเวนคณะโบราณคดีท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงจาก 4.00 คะแนน ในป

การศึกษา 2553 เปน 3.00 คะแนนในปการศึกษา 2554 (ภาพท่ี 18) 

ภาพท่ี 18 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 8 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

องคประกอบท่ี 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) เกือบทุกคณะทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการเมินในปการศึกษา 2553 และ 2554 ท่ีคอนขางคงท่ี เชนเดียวกัน 

ยกเวน คณะวิทยาการจัดการท่ีปรากฏวามีการพัฒนาผลการดําเนินงานในอัตราเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 25 

จาก 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ซ่ึงจากขอมูลพบวาคณะ

ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสวนใหญไมมีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีทางดานการประกัน

คุณภาพการศึษา หรือไมไดดําเนินการดานการวิจัยและการเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยกเวนคณะศึกษาศาสตรท่ีไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในท้ังสองปการศึกษา (ภาพท่ี 19) 

ภาพท่ี 19 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 9 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

บทสรุป จากผลการดําเนินงานตั้งแตองคประกอบท่ี 1 ถึง องคประกอบท่ี 9 เม่ือพิจารณา

ภาพรวมท้ังหมด พบวา คณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแนวโนมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย

รูปแบบอาจไมใชการพัฒนาอยางกาวกระโดด แตมีความสมํ่าเสมอเกือบทุกดาน ในชวงปการศึกษา    

2553 – 2554 สงผลใหทุกคณะสามารถดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
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แนวโนมการเปล่ียนแปลงของคุณภาพการศึกษา  

 

 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประกอบดวย 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร พบวา

ในชวงระหวางปการศึกษา 2553 – 2554  ทุกคณะมีผลการดําเนินงานพัฒนาการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

โดยมีสัดสวนคะแนนการประเมินเพ่ิมสูงข้ึนเฉลี่ยรอยละ 11.26 เม่ือจําแนกรายคณะ พบวา ทุกคณะ มีผล

การประเมินเพ่ิมสูงข้ึนจากระดับ “ดี” ในปการศึกษา 2553 เปนระดับ “ดีมาก” ในปการศึกษา 2554  

สวนคณะดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ คณะเภสัชศาสตร พบวา มีผลการประเมินในชวงระหวาง

ปการศึกษา 2553 และ 2554 เพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน กลาวคือ จากระดับ “ดี” ในปการศึกษา 2553 เปน 

ระดับ “ดีมาก” ในปการศึกษา 2554 โดยมีคะแนนการประเมินเพ่ิมสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 10.27 (จาก 

4.12 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.81 คะแนน ในปการศึกษา 2554 (ภาพท่ี 20) 

 

ภาพท่ี 20 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554 
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เม่ือพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2553 และ 2554 ตามราย

องคประกอบ พบวา คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการดําเนินงานท่ี

เพ่ิมข้ึนอยางสมํ่าเสมอและยังคงรักษาระดับของผลการประเมินไวคงท่ีในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก”  โดยใน

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑ “ดี” และ “ดี

มาก” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 4.00 ถึง 5.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  สวน

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนน

การประเมินอยูระหวาง 3.00 – 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ซ่ึงทุกคณะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีพัฒนาการเพ่ิมสูงข้ึนอยูในเกณฑ “ดีมาก” ในป

การศึกษา 2554 และอีกองคประกอบหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒาการของกระบวนการดานการบริหาร

จัดการไดอยางชัดเจนของคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  มีพัฒนาการของผลการประเมินจากระดับ “ดี” เปน ระดับ 

“ดีมาก” (คะแนนการประเมินอยูระหวาง 3.50 ถึง 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 (เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553-2554)
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา 2553-2554 

 

องคประกอบ/ปการศึกษา 
วท. ทส. วศ. สทก. ภส. 

2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

2. การเรียนการสอน 3.60 3.84 3.75 4.34 3.54 3.98 3.39 3.72 3.96 4.46 

3. การพัฒนานักศึกษา 4.50 4.50 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 

4. การวิจัยและการสรางสรรค 5.00 5.00 3.92 3.72 5.00 5.00 4.67 5.00 4.33 5.00 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 

7. การบริหารและการจัดการ 4.50 5.00 4.50 5.00 3.50 4.75 4.00 5.00 3.50 5.00 

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 

เฉล่ีย 4.34 4.51 4.34 4.60 3.62 4.52 4.09 4.51 4.12 4.81 

เกณฑคุณภาพ ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก   ดี ดีมาก ดี ดีมาก 

หมายเหตุ 

 วท.  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร ทส. หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วศ. หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สทก. หมายถึง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ภส. หมายถึง คณะเภสัชศาสตร 
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พัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 

 กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอมูลพ้ืนฐานในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยจําแนก

ผลการวิเคราะหเปนรายองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) พบวา ทุกคณะมีผลการประเมิน

พัฒนาการระดับคงท่ี คือ 5.00 คะแนน เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ท้ัง 2 ปการศึกษา ยกเวน คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีมีคะแนน

การประเมินอยูท่ี 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 และ มีคะแนนการประเมินเพ่ิมสูงข้ึนเปน 5.00 

คะแนน ในปการศึกษา 2554 ตามลําดับ โดยคิดเปนรอยละ 25.00  (ภาพท่ี 21)  

ภาพท่ี 21 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 1 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

องคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) มีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในทุกคณะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยพบวา ในปการศึกษา 2553 คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร มีคะแนนการประเมินท่ีต่ําสุด 3.39 คะแนน เกณฑคุณภาพ “พอใช” และใน

ปการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตรมีคะแนนการประเมินท่ีสูงท่ีสุดอยูที่ 4.46 คะแนน เกณฑคุณภาพ 

“ดี”  เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายคณะ พบวา คณะเภสัชศาสตร มีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น 

จาก 3.96 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.46 คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนรอยละ 

12.62  สวนคณะท่ีมีอัตราสวนของคะแนนการประเมินเพ่ิมสูงท่ีสุด คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร โดยในปการศึกษา 2553 มีคะแนนการประเมินอยูท่ี 3.75 คะแนน และในปการศึกษา 2554 

มีคะแนนการประเมินเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 4.34 คะแนน คิดรอยละ 15.73 (ภาพท่ี 22) 
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ภาพท่ี 22 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 2 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

องคประกอบที่ 3 (การพัฒนานักศึกษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสามารถดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยมีผลการประเมินระดับคงท่ี ท้ังสองปการศึกษา คือ มีคะแนนการประเมินสูงสุดอยูท่ี 5.00 คะแนน 

เกณฑคุณภาพ “ดีมาก”  รองลงมาคณะวิทยาศาสตร มีคะแนนการประเมินอยูท่ี 4.50 คะแนน เกณฑ

คุณภาพ “ดี” ท้ังสองปการศึกษาเชนเดียวกัน     สวนคณะท่ีมีพัฒนาการเชนเดียวกัน ไดแก คณะเภสัชศาสตร

และคณะวิศกรรมศาสตร มีคะแนนการประเมินสูงข้ึนตามลําดับจาก 4.00 คะแนน ในปการศึกษา 2553 

เปน 5.00  คะแนน ในปการศึกษา 2554 คิดเปนรอยละ  25.00  แสดงใหเห็นวา คณะดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหความสําคัญท้ังระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา จึงทํา

ใหผลการประเมินมีคะแนนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องและคงท่ี (ภาพท่ี 23) 

ภาพท่ี 23 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 3 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
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องคประกอบท่ี 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) ทุกคณะมีคะแนนการประเมินท่ีคงท่ีและเพ่ิมข้ึน 

ยกเวน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายคณะ พบวา 

คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังคงรักษาระดับของคะแนนไว

อย า งคง ท่ี  คือ  5 .00  คะแนน เกณฑ คุณภาพ “ดีมาก”   รองลงมา  คณะสั ตวศาสตร และ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเภสัชศาสตร มีคะแนนการประเมินอยูท่ี 4.67, 4.33 คะแนน ในป

การศึกษา 2553  และ 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 ตามลําดับ สวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ท่ีมีคะแนนการประเมินลดลงเล็กนอยจาก 3.92 ในปการศึกษา 2553 เปน 3.72 ในป

การศึกษา 2554 ซึ่งยังคงอยูในเกณฑคุณภาพระดับ “ดี”  เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีสาขาวิชาซ่ึงอยูในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ทําใหมีคาคะแนนการประเมินในแตละปไมคงท่ี อยางไรก็ตามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารก็ยังใหความสําคัญในการสนับสนุนเงินวิจัยท้ังภายในและภายนอกใหแกคณาจารยอยาง

ตอเนื่อง  (ภาพท่ี 24) 

ภาพท่ี 24 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 4 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

องคประกอบท่ี 5 (การบริการวิชาการแกสังคม)  โดยภาพรวมทุกคณะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2553 และ 2554 

อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก”  ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ต่ําสุดอยูท่ี 2.50 คะแนน ในปการศึกษา 2553 และ 4.50 คะแนน ในป

การศึกษา 2554  ตามลําดับ โดยมีคะแนนเพ่ิมสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 80.00 ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพัฒนาการในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และมีการนําผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ

ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

มากข้ึน (ภาพท่ี 25) 
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ภาพท่ี 25 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

องคประกอบท่ี 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) แมวาจะเปนองคประกอบท่ีเก่ียวกับการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม แตคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหความสําคัญใน

การดําเนินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา โดยเฉพาะคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับคงที่ อยูในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ทั้งสองปการศึกษา เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา 

คณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพัฒนาการคะแนนการประเมิน

จาก 4.00 คะแนน เกณฑคุณภาพ “ดี” และ 3.00 คะแนน เกณฑคุณภาพ “พอใช”  เปน 5.00 คะแนน 

เกณฑคุณภาพ “ดีมาก” ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาท้ังสองคณะสามารถดําเนินการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไดบรรลุตามเปาหมาย (ภาพท่ี 26) 

ภาพท่ี 26 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 6 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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องคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ)  ในปการศึกษา 2553 และ 2554 พบวา ทุก

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการประเมินดานการบริหารและการ

จัดการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจากเกณฑคุณภาพ “ดี” เปน เกณฑคุณภาพ “ดี

มาก”  แมวาคณะเภสัชศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีคะแนนการ

ประเมินท่ีต่ําสุดในปการศึกษา 2553 แตมีพัฒนาการคะแนนการประเมินเพ่ิมข้ึน จาก 3.50 คะแนน เปน 

5.00 คะแนน และ 4.75 คะแนน คิดเปนรอยละ 42.86 และ 35.71 ตามลําดับ  (ภาพท่ี 27) 

ภาพท่ี 27 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 7 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

องคประกอบท่ี 8 (การเงินและงบประมาณ) คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และคณะเภสัชศาสตร มีคะแนนการประเมินท่ีเดนชัดท้ังสองปการศึกษา คือ 5.00 คะแนน  ซ่ึง

จัดอยู ในเกณฑคุณภาพ “ดีมาก” สวนคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และคณะ

วิศวกรรมศาสตร มีคะแนนการประเมิน 4.00 และ 3.00 ตามลําดับ ในปการศึกษา 2553 และ มีคะแนน

การประเมินเพ่ิมสูงข้ึนเปน 5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2554 โดยคิดเปนรอยละ 25.00 และ 66.67 

ตามลําดับ (ภาพท่ี 28) 

ภาพท่ี 28 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 8 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
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องคประกอบท่ี 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) ทุกคณะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการประเมินในปการศึกษา 2553 และ 2554 อยูในระดับคงท่ี 

คือ 4.00 คะแนน และ 5.00 คะแนน ยกเวนคณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีคะแนนการประเมินในปการศึกษา 2553 อยูท่ี 4.00 , 3.00 คะแนน ตามลําดับ และ มี

คะแนนการเพ่ิมข้ึนในปการศึกษา 2554 เปน 5.00, 4.00 คะแนน ตามลําดับ  สวนใหญคณะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ยังไมมีการดําเนินงาน หรือมีการดําเนินงานท่ียังไม

ชัดเจน ในเรื่องของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือไมได

ดําเนินการดานการวิจัยและการเผยแพรดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ภาพท่ี 29) 

ภาพท่ี 29 เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 9 

ระหวางปการศึกษา 2553 ถึง 2554 คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

สรุปผลการวิเคราะหภาพรวม จําแนกตามรายองคประกอบ 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละปการศึกษานั้น คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาไดวิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ โดยพบวา กลุมคณะวิชาตาง ๆ ได

ดําเนินการวิเคราะหตนเองตามขอเสนอแนะดังกลาวเพ่ือกําหนดแนวทางการแกไขการดําเนินงาน หรือ

ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคประกอบท่ีมีคะแนนการประเมินอยูในเกณฑคอนขางต่ํา 

ประกอบดวย กลุมคณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบในองคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) 

องคประกอบท่ี 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) และองคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ) กลุม

คณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในองคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) และองคประกอบท่ี 

4 (การวิจัยและการสรางสรรค) และกลุมคณะวิชาดานสิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ

เฉพาะองคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน) การวิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แสดงใหเห็นวา ในปการศึกษา 

2553 คณะวิชาตาง ๆ ดานศิลปะและการออกแบบยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แตมีความชัดเจนมากข้ึนในปการศึกษา 2554 สวนกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

กลุมคณะวิชาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพมีจุดแข็งดานการกําหนดแผน

ยุทธศาสตร ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนไปในลักษณะการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทุกคณะวิชาท่ีมี

ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังมีการแปลงแผนสูการปฏิบัติและมีการ

ถายทอดยุทธศาสตร การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร  

องคประกอบท่ี 2 (การเรียนการสอน) ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาให

ความสําคัญกับการพัฒนาและการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสงผลตอการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยประจํา ท้ังนี้ คณะวิชาตาง ๆ ไดตอบสนองขอเสนอแนะดังกลาวดวยการสนับสนุนให

อาจารยประจําผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพรในวารสารและสื่อที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 

อยางไรก็ตาม จากการท่ีธรรมชาติของคณาจารยในคณะดานศิลปะและการออกแบบมีลักษณะวิชาชีพ

เฉพาะดาน จึงมีขอจํากัดดานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ รวมท้ังคณาจารยสวนหนึ่งยังขาดคุณสมบัติและมีขอจํากัดบางประการในการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ จึงไมสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึนได สวนคณะดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒานักศึกษามาอยางตอเนื่องในทุกป โดยการจัดและ

ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายประเภท ท้ังยังสามารถนํามาเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีความสรางสรรคสมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร อยางไรก็

ตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจะอยูดานการทําฐานขอมูลของศิษยเกา และการทํากิจกรรมรวมกันระหวางศิษย

เกากับนักศึกษาปจจุบัน 
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องคประกอบท่ี 3 (การพัฒนานักศึกษา) จากการท่ีเกือบทุกคณะวิชามีการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การพัฒนานักศึกษาจึงเก่ียวของกับกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการ

และการสรางสรรค โดยทุกคณะวิชาไดปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยประยุกตและ

บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือฝกทักษะดานศิลปะและการออกแบบ การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีความหลากหลาย

และตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน  โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีนักศึกษาและบัณฑิตจะไดรับเพ่ือเปน

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

องคประกอบท่ี 4 (การวิจัยและการสรางสรรค) องคประกอบสําคัญของการวิจัยและการ

สรางสรรค ประกอบดวย งบประมาณสนับสนุน แรงบันดาลใจ ความคิดสรางสรรค วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยและการสรางสรรค ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของขอเสนอแนะจากการวิเคราะหจุดท่ี

ควรพัฒนา โดยคณะทุกคณะวิชาไดดําเนินการปรับปรุงองคกรดวยการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

งานวิจัยและการสรางสรรค การสงเสริมเผยแพร และการใชประโยชนงานวิจัยและการสรางสรรค รวมท้ัง

สงเสริมการเผยแพรและการใชประโยชนจากงานวิจัยและการสรางสรรค และการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนกับสังคมในรูปแบบของการบริการวิชาการกับทองถ่ินมากข้ึนดวย โดยทุกคณะวิชาให

ความสําคัญกับการหาแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน และผลักดันใหอาจารยทําผลงานวิจัย

เพ่ิมมากข้ึน ตลอดท้ังการหาชองทางนําผลงานวิจัยไปใชตอยอดในเชิงพาณิชย 

องคประกอบท่ี 5 (การบริการวิชาการแกสังคม) เปนองคประกอบท่ีทุกคณะวิชาไดรับการ

ยอมรับวาสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีบุคลากรท่ีทรงคุณคาท่ีมีความรูเฉพาะ

สาขา ท้ังยังมีเครือขายและสามารถสรางโครงการบริการวิชาการแกสังคมไดมากมายและหลากหลาย

กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเครือขาย และองคกรภายนอกมาขอใช

บริการทางวิชาการ สรางชื่อเสียง และรายไดใหคณะ และสถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในไมไดเสนอแนะจุดท่ีควรพัฒนาท่ีเดนชัด ซ่ึงทุกคณะวิชาไดวิเคราะหตนเองและได

ดําเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือขยายขอบเขตการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมใหมีความหลากหลายมากข้ึน สงเสริมเอกลักษณของสถาบันอยางตอเนื่อง

และยั่งยืนรวมท้ังมีระบบและกลไกการประเมินผลสําเร็จการบริการทางวิชาการแกสังคมดวย  

องคประกอบท่ี 6 (การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) เปนองคประกอบท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด

ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีมากทุกปการศึกษา มีกิจกรรม

ทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเดนและมีการนํามาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียน การสอน 

และสอดคลองกับการวิจัยของคณาจารยไดอยางดีอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดวิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนา และได

เสนอแนะใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคณะวิชาไดปรับปรุง

ยุทธศาสตรคณะดานศิลปะและการออกแบบโดยบรรจุแผนยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวเปน
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สวนหนึ่งของยุทธศาสตร รวมท้ังมีระบบและกลไกการกํากับและติดตามท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง สามารถ

บรรลุตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ “ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” 

องคประกอบท่ี 7 (การบริหารและการจัดการ) มีการวิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ

การพัฒนาท่ีมีความหลากหลาย โดยทุกคณะวิชาไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

ดังกลาวอยางครบถวน เชน การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร การบริหารความเสี่ยง การประเมิน

ความพึงพอใจผูใชบริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการ 

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะวิชาใหมากข้ึนในปตอไป เปนตน ซ่ึงทําใหการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่อง ผลักดันใหสามารถผลิตผลงานท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี และ

นําไปใชในการปฏิบัติงานจริง โดยเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจท้ัง 4 ของมหาวิทยาลัยตอไป 

องคประกอบท่ี 8 (การเงินและงบประมาณ) ทุกคณะวิชามีการพัฒนาระบบการบริหารและ

ระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมมากยิ่งข้ึน มีการผลักดันใหเกิดการกําหนดทิศทาง

และแนวทางการบริหารใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจมาอยางตอเนื่องจนมีผลการดําเนินงาน

อยูในเกณฑคุณภาพท่ีดีข้ึนมาโดยตลอด ทําใหสะทอนถึงระบบการบริหารท่ีมีความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ ตลอดจนวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

แตอยางไรในการดําเนินงานในปถัดไป ควรสรางระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานใหมีลักษณะใน

เชิงรุกมากข้ึน ซ่ึงเปนไปตามจุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามท่ี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอไว 

องคประกอบท่ี 9 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน) คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในไดวิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะท่ีครอบคลุมการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยทุกคณะวิชาไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมสงผลใหการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในไดรับการพัฒนาอยางดีข้ึนอนางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความ

เขมแข็งใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการสรางเครือขายในการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาการทํางานรวมกันอีกดวย  

 ทายท่ีสุดนี้ จากการวิเคราะหผลการประเมินของคณะท้ัง 3 กลุมสาขา ประกอบดวย 14 คณะวิชา 

ดวยการศึกษาขอมูลท่ีเปนเอกสารท่ีเก่ียวของตาง ๆ การสัมภาษณ และการสังเกต นั้น พบวาการ

เปลี่ยนแปลงของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกลาว แมวาจะไมใชผลการประเมินท่ีเปนแบบ

กาวกระโดด แตเรียกไดวา ทุกคณะมีแนวโนมของพัฒนาการท่ีคงท่ีและเพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ แตสิ่งท่ีสําคัญ

ในการขับเคลื่อนใหการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง

อยางตอเนื่อง นั่นคือ ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายท่ีตอเนื่องทุกยุคทุกสมัย การสรางความรู 

ความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับ มีรูปแบบท่ีเหมาะสม เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความทันสมัย 

ตลอดจนการสรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนได 

สามารถใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเปนขอมูลปอนกลับแกผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจ 
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ขอเสนอแนะ 

 1. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ควรใหความสําคัญ

กับการจัดสรรบทบาทภาระหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบท้ังใน

ระหวางการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 2. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะท้ัง 3 กลุมสาขา ตางมหาวิทยาลัยท่ีมี

การดําเนินการแตกตางกัน เพ่ือวิเคราะหจุดดี จุดดอย จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือใหสามารถกําหนด

แนวทางท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

เอกสารอางอิง 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ. 

(2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะสถาปตยกรรมศาสตร. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะโบราณคดี. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะมัณฑนศิลป. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะอักษรศาสตร. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร. (2553) (2554).. 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร. (2553) (2554).. 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะเภสัชศาสตร. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะเภสัชศาสตร. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะดุริยางคศาสตร. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร.  

(2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ. (2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 

(2553) (2554). 

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยนานาชาติ. (2553) (2554). 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553

ระดับอุดมศึกษา. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2554. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

ภาคผนวก 

คณะผูดําเนินการวิจัย 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     ท่ีปรึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    ประธานกรรมการ 

3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   กรรมการ 

4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรหรือผูแทน   กรรมการ 

5. คณบดีคณะโบราณคดีหรือผูแทน     กรรการ 

6. คณบดีคณะมัณฑนศิลปหรือผูแทน     กรรมการ 

7. คณบดีคณะอักษรศาสตรหรือผูแทน    กรรมการ 

8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรหรือผูแทน    กรรมการ 
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12. คณบดีคณะดุริยางคศาสตรหรือผูแทน    กรรมการ 

13. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรหรือผูแทน  กรรรมการ 

14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการหรือผูแทน    กรรมการ 
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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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