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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2555 

 
1. บทสรุปผูบริหาร 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ. และ สมศ.  ภาพรวม
อยูในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.48 โดยมีผลการประเมินปจจัยกระบวนการ (process) อยูในระดับ “ดี
มาก” คะแนนเฉลี่ย 4.67 รองลงมา  ปจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) อยูในระดับ “ดีมาก” 
คะแนนเฉลี่ย 4.54 และ ปจจัยนําเขา (input) อยูในระดับ “พอใช” คะแนนเฉลี่ย 3.38 ตามลําดับ 

โดยจําแนกตามรายองคประกอบของ สกอ. และ สมศ. มีผลการประเมินดังน้ี 
 

องคประกอบคุณภาพ คาคะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.88 ดี 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค 4.59 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 4.82 ดีมาก 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 

เฉลี่ย 9 องคประกอบ 4.48 ดี 
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3. บทนํา 
 

 3.1 ช่ือมหาวิทยาลัยที่ไดรบัการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
            ประจําปการศึกษา 2555  (วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 
 3.3 วัน เดือน ป ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วันพุธที่ 31 สิงหาคม  – วันศุกรที่  2  สิงหาคม  2556 

 
      3.4 ประวัติความเปนมาและขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเปนมา 
มหาวิทยาลัยฯ เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  มีภารกิจหลัก  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ถือกําเนิดข้ึนจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร โดยมีศาสตราจารย
ศิลป  พีระศรี (Professor Corrado Feroci) เปนผูกอต้ังข้ึนเพื่อฝกอบรมวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมแก
ขาราชการและเยาวชนไทยโดยมิไดเก็บคาเลาเรียน มีศาสตราจารย พระยาอนุมานราชธน  เปนผูอํานวยการ 
(อธิการบดี) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวาง พ.ศ. 2486-2492 และไดรับการยกฐานะข้ึนเปน
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2486    มีฐานะเทียบเทากรม 
ในพื้นที่ของวังกลาง และวังตะวันออกของวังทาพระ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยศิลปากรได
ติดตอกับทายาทเจาของวังเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตใชวังทาพระและขอใชพื้นทีวั่งจากสายสกุลจิตรพงศ
ในป พ.ศ. 2507 นับต้ังแตน้ันมาพื้นที่ของวังถนนหนาพระลานทั้ง 3 วัง  จึงรวมเขาดวยกัน ภายใตการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร  

มหาวิทยาลัยฯ เริ่มเปดการเรียนการสอนที่วังทาพระเปนที่แรกในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 
(ปจจุบันคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ) เปนคณะวิชาแรก ตอมาจึงไดจัดต้ังคณะ
สถาปตยกรรมไทย (ปจจุบันคือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร) และคณะโบราณคดี ในป พ.ศ. 2498   สวนคณะ
มัณฑนศิลป จัดต้ังข้ึน ในป พ.ศ. 2499 สวนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันดําเนินการในป พ.ศ. 
2515 โดยการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  

ป พ.ศ. 2509  มหาวิทยาลัยฯ โดยหมอมหลวงปน มาลากุล อธิการบดีในขณะน้ัน มีนโยบายที่จะเปด
คณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายข้ึน แตเน่ืองจากบริเวณพื้นที่ในวังทาพระคับแคบมาก ไมสามารถจะ
ขยายพื้นที่ออกไปได จึงไดขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคตะวันตก โดยการจัดต้ัง ณ พระราชวังสนามจันทร 
จังหวัดนครปฐม  และไดมีการจัดต้ังคณะวิชา ดังน้ี คณะอักษรศาสตร ในป พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร ใน
ป พ.ศ. 2513 คณะวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2515 ตามลําดับ หลังจากน้ันจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร ในป พ.ศ. 
2529 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2534 ซึ่งเปลี่ยนช่ือเปนคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปจจุบัน   
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ป พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยเปดการเรียนการสอนในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในป พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการ
จัดการ ในป พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ในป พ.ศ. 2546 
ตามลําดับ 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังศูนยคอมพิวเตอร ในป พ.ศ. 2533  สถาบันวิจัยและพัฒนา ในป พ.ศ. 2534  
หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2537 สํานักบริการวิชาการในป พ.ศ.2538 และจัดต้ังศูนยบมเพาะ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา   

ปจจุบันน้ี วังทาพระ มีคณะที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 4 คณะวิชา ไดแก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป พระราชวัง
สนามจันทร มีจํานวน 5 คณะวิชาไดแก คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกลุมอาคารศิลป พีระศรี ซึ่งเปนอาคารเรียน
และหองปฎิบัติการของคณะวิชาทีต้ั่งอยูที่วังทาพระรวมอยูดวย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวน 3 
คณะวิชา ไดแก คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สําหรับสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มีคณะวิชาที่เปดสอน คือ คณะดุริยางคศาสตร ซึ่งจัดต้ังข้ึน
ในป พ.ศ. 2542 เพื่อทําใหการจัดการศึกษาทางศิลปะมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ และเปนที่ต้ังของวิทยาลัย
นานาชาติ  

ป พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ไดเริ่มโครงการจัดต้ังศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในป 
พ.ศ. 2534 ดวยพิจารณาเห็นวาสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ประวัติศาสตร 
ภาษาศาสตร  โบราณคดี ประวั ติศาสตร ศิลปะ  ฯลฯ ลวน เปนที่ ทรงสนพระทัยและทรงมี  
ความเช่ียวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี พระราชปรารภวาประเทศไทยควรจะมีศูนยขอมูลทางดานน้ี เพื่อให 
บริการแกนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป โครงการจัดต้ังศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรไดรับอนุมัติจากรัฐบาล โดย
ออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังให เปนหนวยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเทา
คณะวิชาต้ังแตป พ.ศ. 2535 ตอมาในป พ.ศ. 2537 จึงปรับรูปแบบการดําเนินงานของศูนยฯ ใหทดลอง
บริหารในรูปแบบใหมในรูปของคณะกรรมการประจําศูนยฯ โดยไมข้ึนกับระบบราชการเปนระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2538 – 2542)  มีภารกิจหลักเปนศูนยขอมูลที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลทางวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพื่อเผยแพรและใหบริการขอมูลและขอมูล 
สนเทศ อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป และ
ในปงบประมาณ 2543 ซึ่งศูนยฯไดสิ้นสุดชวงโครงการทดลอง 5 ป คณะกรรมการประจําศูนยฯ ไดเสนอ
โครงการจัดต้ังศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรข้ึนเปนหนวยงานอิสระในกํากับของทบวงมหาวิทยาลัย และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการจัดต้ังศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรข้ึนเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวย
องคการมหาชน โดยมีการตราเปนพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ข้ึนเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 

มหาวิทยาลัยฯ ไดเริ่มโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   ในฐานะองคอุปถัมภวงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย  โดยรวมมือกับ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดต้ัง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เพื่อใหเปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทักษะดานดนตรีคลาสสิคสําหรับผูมีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา  โดยระยะแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ไดรับอนุมัติงบประมาณเปนคา



- 5 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 

ปรับปรุงอาคาร และคาดวาจะเริ่มดําเนินการจัดสอนหลักสูตรระดับปฐมวัยและ หลักสูตรเตรียม ไดในป
การศึกษา 2554 และเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2556 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร มาตรการและแผนปฎิบัติราชการประจําป 
 ปรัชญา 

“ศิลปและศาสตร  สรางสรรคชาติย่ังยืน” 
 
 ปณิธาน  

“สรางสรรคศิลปะ  วิทยาการ  และภูมปิญญาเพื่อสังคม” 

 วิสัยทัศน 
 “ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค” 
           (Silpakorn is a leading creative university) 

 พันธกิจ 
1)  พัฒนาและถายทอดความรู เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีความรูในวิชาชีพช้ันสูง มีสติปญญา 

ความคิด และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
2)  คนควา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ   เพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 
3)  นําองคความรู ผลงานวิจัยและสรางสรรคใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 
4)  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
 

 ยุทธศาสตร  มาตรการของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อผลักดันวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรเพื่อการแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยจําแนกประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็น ดังน้ี 

  1.  ดานการจัดการศึกษา 
  2.  ดานการวิจัยและสรางสรรค 
  3.  ดานบริการวิชาการ 
  4.  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5.  ดานการบริหารจัดการ 
  6.  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 :  ดานการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
เปาประสงค : มีหลักสูตรแบบยืดหยุน หลากหลาย  ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 

      กลยุทธ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 

1.1.1 จัดใหมีระบบและกลไกในการสงเสรมิการพัฒนาการเรียนการสอน  
1.1.2 สงเสรมิใหมกีารจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
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1.1.3 พัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณาการทีส่งเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และนําไปใชตอบสนอง
ความตองการของสังคมไดจรงิ 

1.1.4 จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร 
1.1.5 พัฒนากลุมรายวิชาการศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของวิชาการศึกษาทั่วไป 

กลยุทธ 1.2 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหนวยงานภายนอกท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 

1.2.1 สรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา 
1.2.2  สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน องคกรและ

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ ในการจัดการเรียนการสอนรวมกนั 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงค : สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู  มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม ใหมีศักยภาพ และ
ความเขมแข็ง  

  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
2.1.1  จัดใหมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา องคกรนักศึกษา และบุคลากร สาย

สนับสนุนที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม   
2.1.2  จัดสรรทรัพยากร สําหรับการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาบัณฑิตที่มี

ความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรมตอสังคม 
2.1.3  สรางเครือขายความรวมมือผูนํานักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น / ระหวางคณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค   
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

กลยุทธ 3.1 บริหารจัดการพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมทางการศึกษา ใหมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือใหเกิด
การเรียนรูและความคิดสรางสรรค 

  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
3.1.1 ขยายพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการจัดต้ัง City Campus  
3.1.2 พัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ เอื้อตอการเรียนรูและ

สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคของนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
3.1.3 สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาทางกายภาพหรือ

สภาพแวดลอมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยใหนาอยูและดีข้ึน     
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการวิจัยและสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :  การสรางความเปนเลิศดานการวิจัยเชิงสรางสรรค 
เปาประสงค  :  เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสรางสรรค 

กลยุทธ 4.1 สงเสริมงานวิจัยเชิงสรางสรรค นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน  
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  4.1.1  จัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/สรางสรรคและเผยแพรงานวิจัย/

สรางสรรค 
  4.1.2  สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัย และผลงาน

สรางสรรค 
  4.1.3  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  นักออกแบบ และนักสรางสรรคในทุกระดับ (รุนใหม-อาวุโส) 
  4.1.4  สนับสนุนใหมีการพัฒนาผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาชุมชน 

กลยุทธ 4.2  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน          เพ่ือ
แสวงหาแหลงทุนใหม ๆ 

  มาตรการ ที่จะผลักดัน                 
  4.2.1  สนับสนุนเครือขายที่มีอยูในปจจุบันใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 4.2.2  สนับสนุนใหนําปญหาหรือความตองการของกลุมอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และชุมชนหรือสังคม 

มาใชเปนโจทยวิจัย หรือเปนสวนหน่ึงในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดยการใหบริการทางวิชาการ อยางเปนระบบ
และตอเน่ือง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

เปาประสงค : เปนแหลงถายทอดองคความรูแกชุมชนและสังคม 

กลยุทธ 5.1 ใหบริการวิชาการท่ีสรางคุณคาแกมหาวิทยาลัยและมูลคาแกชุมชนสังคม        ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  5.1.1  จัดใหมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการใหบริการวิชาการ ที่สรางคุณคาแกมหาวิทยาลัยและ

มูลคาแกชุมชน สังคม โดยเนนชุมชนเปาหมาย  
  5.1.2  สรางความเขมแข็งใหสํานักบริการวิชาการ โดยเนนเพื่อเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการ

ใหบริการวิชาการในระดับจังหวัดหรือทองถ่ิน   
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกตใช
เพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

      เปาประสงค : เปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคา
ในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ 6.1 อนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  6.1.1 จัดใหมีระบบและกลไกเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีส่อดคลองกบัอัตลกัษณของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชนโดยตรงตอชุมชนใกลเคียง  
  6.1.2  สรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 
  6.1.3  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําศิลปะและวัฒนธรรมมาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สรางสรรค  (Creative Economy)                   

กลยุทธ 6.2 เปนศูนยขอมูลเพ่ือการเรียนรูทางศิลปะ  วัฒนธรรม และมรดกของชาติ  
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  6.2.1  เปนศูนยขอมลู/เรียนรูทางศิลปะ การออกแบบ   สรางสรรค และโบราณคดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางสรรค 

เปาประสงค  1 : บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
      กลยุทธ 7.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับ 
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  7.1.1  จัดใหมีระบบและกลไกประเมินสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางสรางสรรค 
  7.1.2  จัดและสงเสริมใหบุคลากรและผูบรหิารทุกระดับเขาใจ และนําหลักธรรมาภิบาลมาใชปฏิบัติ

อยางจริงจัง และตอเน่ือง 

เปาประสงค  2 :  มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 

     กลยุทธ 7.2 ปรับโครงสราง/ระเบียบ/ขอบังคับใหเอ้ือตอการบริหารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ 
   มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  7.2.1  ปรับระบบโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  7.2.2  ปรับระเบียบ/ขอบังคับมหาวิทยาลัยใหเอื้ออํานวยในการปรับระบบโครงสรางการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐเปนไปไดอยางราบรื่นและสัมฤทธ์ิผล  
  7.2.3  พัฒนาระบบคาตอบแทนที่สะทอนผลงานสรางสรรคของบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน   
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กลยุทธ 7.3  ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหลง) โดยใชยุทธศาสตร    ของ
มหาวิทยาลัยเปนกรอบแนวทางการจัดสรรเพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  7.3.1  ปรับปรุง/พัฒนาการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

      กลยุทธ 7.4 บริหารจัดการกองทุน เพ่ือสนับสนุนการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  7.4.1  จัดใหมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ และมีงบประมาณสูง  
  7.4.2  จัดใหมีความรวมมือกับสมาคมศิษยเกาและภาคเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน      
  

      กลยุทธ 7.5 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  7.5.1  จัดใหมีระบบและกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  7.5.2  ปรับปรุงข้ันตอนการทํางานที่มีความซับซอนและลาชา 
  7.5.3  จัดใหมีระบบและกลไกการติดตาม และประเมินผลงานของผูดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงค 1:  มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากร และ

การดําเนินการตางๆ ของมหาวิทยาลัย                       
       กลยุทธ 8.1 พัฒนาปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ  
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  8.1.1  ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการดําเนินการตางๆ ที่มีอยูแลวในปจจุบันและพัฒนาระบบอื่น 

ๆ ใหครอบคลุมสวนของการบริหารจัดการ และสามารถรองรับความตองการตามตัวช้ีวัดได 
 8.1.2  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหมีระบบความมัน่คงและปลอดภัย โดยมีหนวยงานและผูรับผิดชอบ

โดยตรงและชัดเจน  
  8.1.3  ปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  8.1.4  วิเคราะห สรรหา พัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการตาม Workflow สามารถ   ทํา

ไดผานระบบสารสนเทศ 

      กลยุทธ 8.2  การจัดหาซอฟตแวรใหถูกตองตามลิขสิทธิ์ และศึกษาซอฟตแวรเปดรหัส      
 มาตรการ ที่จะผลักดัน 
  8.2.1  จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิที่จําเปนตองใชงาน ในปริมาณและลักษณะ License ที่เหมาะสม 
  8.2.2  ศึกษาซอฟตแวรเปดรหัส (Open Source) เพื่อทดแทนซอฟตแวรที่มีราคาแพง 
   8.2.3  แปลงรูปแบบเอกสารที่จําเปนตามลําดับความสําคัญและความตองการใชตามควรแกกรณี 
  8.2.4  ผลักดันใหมีการใช Open Source ในมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ 8.3 การพัฒนามาตรฐานและนโยบายการแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังภายในมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก 

 มาตรการ ที่จะผลักดัน 
 8.3.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการตางๆ โดยใหเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
  8.3.2  ปรับปรุงโครงสรางดานขอมูลและนโยบายของผูรับผิดชอบขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อ

พัฒนาระบบใหสามารถแลกขอมูลกันไดอยางอัตโนมัติ 
   8.3.3 ผลักดันใหหนวยงานใชระบบของสวนกลาง และชวยพัฒนาตอยอดระบบสวนกลาง หากมีความ

จําเปนบางอยางที่ระบบสวนกลางไมรองรับ มากกวาที่จะพัฒนาระบบของตัวเองแยกออกไป 

กลยุทธ 8.4  พัฒนาและจัดทําฐานขอมูล สวนกลางใหครอบคลุมความตองการและการอางอิงของ
มหาวิทยาลัย 

 มาตรการ ที่จะผลักดัน 
 8.4.1  จัดทําฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรม ฐานขอมูลศิษยเกา

และอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหสามารถใชประโยชน อางอิง และแลกเปลี่ยนขอมูลได 
 8.4.2 เช่ือมโยงฐานขอมูลสวนกลางกับความตองการในการอางอิงหรือการใชงานของมหาวิทยาลัยอยาง

คุมคาและย่ังยืน 

      กลยุทธ 8.5  พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
  มาตรการ ที่จะผลักดัน 
 8.5.1  สงเสริม สนับสนุนใหกลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทํางานรวมกันอยาง

ใกลชิด 
  8.5.2  จัดต้ังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํางานเฉพาะทาง เชน กลุมผูดูแลเว็บไซต

กลุมผูดูแลระบบ กลุมพัฒนาโปรแกรม  ซึ่งประกอบดวยผูปฏิบัติงาน ผูมีหนาที่รับผิดชอบจาก
หนวยงานตางๆ เพื่อเรียนรูการทํางานรวมกัน แกปญหารวมกัน  

  8.5.3  ปรับปรุงนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยใหผูที่มีความเช่ียวชาญ เขามามีบทบาทหรือสวนรวมในการ
คัดเลือก 

      กลยุทธ 8.6  การบริหารงานแบบรวมศูนยและกระจายการใหบริการ 
  มาตรการ ทีจ่ะผลกัดัน 
  8.6.1 กําหนดรปูแบบการดําเนินการของจุดบรกิาร 

 เปาประสงคท่ี 2 : มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

      กลยุทธท่ี 8.7  พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน และสรางสรรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 มาตรการ ทีจ่ะผลกัดัน 
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 8.7.1  พัฒนาปรับปรุงระบบ e-Learning และ LMS ของมหาวิทยาลัย ใหรองรับการเปนศูนยกลาง
ของการเก็บและบริหารจัดการเน้ือหารายวิชา 

  8.7.2  พัฒนาเน้ือหาการเรียนการสอนออนไลน สําหรับวิชาศึกษาทั่วไป 
  8.7.3  สงเสริมใหมีการผลิตตําราการเรียนการสอน และสื่อสรางสรรค เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ในรูปแบบใหม ๆ 
  8.7.4  สงเสริมใหใชระบบเครือขายสังคม ที่มีการใชงานอยูแลวของนักศึกษา เพื่อประโยชนในการเขาถึง 

      กลยุทธท่ี 8.8  การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาของ
นักศึกษา 

 มาตรการ ทีจ่ะผลกัดัน 
 8.8.1 ปรับปรงุพื้นที่ใชงานของนักศึกษา ใหมสีภาพแวดลอมเหมาะสมกบัการเปนแหลงเรียนรูและ

เขาถึงสารสนเทศไดตลอดเวลา 
  8.8.2  พัฒนาระบบ รูปแบบการเขาถึงสารสนเทศสรางสรรค และรูปแบบการนําเสนอในพื้นที่เรียนรู 
  8.8.3  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในพื้นที่เรียนรู  มีกําหนดการและปฏิทินที่ชัดเจน 
  8.8.4  สงเสริมใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนรูที่สรางสรรค และทันสมัย 
  8.8.5 ปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําข้ึนภายใตกรอบ
ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 - 2563 ทั้งน้ีเพื่อใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเปนกลไกในการเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงาน
ของคณะวิชา/หนวยงาน โดยประกอบดวยประเด็นนโยบาย ซึ่งกําหนดจาก 8 ยุทธศาสตร 16 นโยบาย และ 
40 ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบดวยสาระสําคัญดังน้ี 
 1. ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ และมาตรการที่ใชในการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปสูเปาหมายของยุทธศาสตร  
  2. แสดงแผนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับคาเปาหมายของตัวช้ีวัด เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดระดับความสําเร็จของเปาหมายของ
คณะวิชา/หนวยงาน และระดับความสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนระยะเวลา
ดําเนินการ วงเงินงบประมาณที่ใชดําเนินการในแตละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
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 โครงสรางองคกร  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหนวยงานภายในประกอบดวย คณะวิชา จํานวน 13  คณะวิชา วิทยาลัย
นานาชาติ  1 แหง  ดังน้ี 

1.   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ 
2.   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3.   คณะโบราณคดี 
4.   คณะมัณฑนศิลป 
5.   คณะอักษรศาสตร 
6.   คณะศึกษาศาสตร 
7.   คณะวิทยาศาสตร 
8.   คณะเภสัชศาสตร 
9.   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10.  คณะดุริยางคศาสตร* 
11   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร* 
12.  คณะวิทยาการจัดการ* 
13.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร* 

 14.  วิทยาลัยนานาชาติ* 
 และหนวยงานประเภทศูนย สถาบัน สํานัก 6 แหง ดังน้ี 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ศูนยคอมพิวเตอร 
3.  สํานักหอสมุดกลาง 
4.  หอศิลป 

  5.  บัณฑิตวิทยาลัย 
  6.  สํานักงานอธิการบดี 

      6.1 กองกลาง 
      6.2 กองแผนงาน 
      6.3 กองบรกิารการศึกษา 
      6.4 กองกิจการนักศึกษา 
      6.5 กองงานวิทยาเขต 
      6.6 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา* 
      6.7 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร*ี 
      6.8 กองคลัง* 
      6.9 กองบรกิารอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร*         
      6.10 กองการเจาหนาที*่ 

       6.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
  7. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย* 

*หมายถึง หนวยงานในกํากับที่ไดรับการจัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย 
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ขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
หลักสูตร 
ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 185 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 81 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 76 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 28 หลักสูตร และ ซึ่งมีจํานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จํานวน 161 
หลักสูตร และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF รวม 7 หลักสูตร ทั้งน้ีมีหลักสูตรที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งหมด 166 หลักสูตร ในจํานวนน้ีเปน
หลักสูตรที่ยังไมครบรอบประเมินหลักสูตร จํานวน 126 หลักสูตร และหลักสูตรที่ครบรอบการประเมิน แลว
ประเมินหลักสูตรแลว จํานวน 43 หลักสูตร   

 

ขอมูลนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 26,768 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน  

22,412 คน คิดเปนรอยละ 83.73 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 
0.12 นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน  3,632 คน คิดเปนรอยละ 13.57 จําแนกเปนนักศึกษาที่เรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 96 คน หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก/ข ที่มีนักศึกษาลงเรียนแผน ก 
2,846 คน และนักศึกษาลงเรียนแผน ข 690 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 693 คน คิดเปนรอย
ละ 2.59  

อาจารยและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมจีํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด  2,616.5 คน จําแนกตาม

ประเภทไดดังน้ี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) มีจํานวนอาจารยทั้งหมด 1,079 คน คิดเปนรอยละ 
40.24 มีอาจารยที่ลาศึกษาตอทั้งหมด 98.5 คน จําแนกเปนลาศึกษาตอในประเทศ 64 คน คิดเปนรอยละ 
64.97 และตางประเทศ 34.5 คิดเปนรอยละ 35.03 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งหมด 1,537.5 
คน คิดเปนรอยละ 58.76 จําแนกตามประเภทได ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ขาราชการ 
คน 409.5 344 753.5 

รอยละ 15.65 13.15 28.80 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 600.5 524.5 1,125.00 

รอยละ 22.95 20.05 43.00 

ลูกจางประจํา 
คน - 214.5 214.5 

รอยละ - 8.20 8.20 

ลูกจางชั่วคราว 
คน 69 422 491 

รอยละ 2.64 16.13 18.77 

พนักงานราชการ 
คน - 32.5 32.5 

รอยละ - 1.24 1.24 

รวม 
คน 1,079.0 1,537.5 2,616.5 

รอยละ 41.24 58.76 100 
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งบประมาณ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแหลงจาก 3 แหลง คือ งบประมาณ

แผนดิน งบประมาณรายจายจากเงินรายได และงบประมาณจากรายรับโครงการพิเศษ เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจตางๆ ทั้ง  4 ดาน ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณทัง้หมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2555 จําแนกตามแผนงาน และ
แหลงที่มาของงบประมาณ  

 

ประเภท
งบประมาณ 

เงินแผนดนิ เงินรายได เงินโครงการพิเศษ รวม 

จํานวน (บาท) 
รอ

ยล
ะ จํานวน 

(บาท) รอ
ยล

ะ 

จํานวน (บาท) 

รอ
ยล

ะ 

จํานวน (บาท) 

รอ
ยล

ะ 

จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

994,346,300 92.79 521,663,450 97.01 812,955,400 96.83 2,328,938,150 95.10 

แผนงานวิจัย 35,668,500 3.33 8,032,100 1.49 17,587,930 2.10 61,288,530 2.50 

แผนงานบริการ
วิชาการ 

20,269,100 1.89 2,927,250 0.54 6,461,170 0.77 29,684,520 1.21 

แผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

21,316,900 1.99 5,094,500 0.95 2,540,000 0.30 28,951,400 1.18 

รวม 1,071,600,800 100 537,717,300 100 839,544,500 100 2,448,862,600 100 
 

ตารางที่ 3  งบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 -  พ.ศ. 2555 จําแนกสัดสวน
ตามแหลงที่มา งบประมาณแผนดิน : งบประมาณเงินรายได : งบประมาณจากแหลงอื่น (เงิน
รายรับโครงการพิเศษ)  

ปงบประมาณ 
แหลงเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(รอยละของยอดรวม) รวมเงินงบประมาณ 
เงินแผนดนิ (บาท) เงินรายได (บาท) แหลงอื่น (บาท) 

2553 921,515,100 
(43.70%) 

461,325,300 
(21.90%) 

727,816,200 
(34.50%) 

2,110,656,600 
(100.0%) 

2554 1,108,321,700 
(47.00%) 

487,104,400 
(20.70%) 

763,014,500 
(32.40%) 

2,358,440,600 
(100.0%) 

2555 1,071,600,800 
(43.80%) 

537,717,300 
(22.00%) 

839,544,500 
(34.30%) 

2,448,862,600 
(100.0%) 

เปรียบเทียบ
งบประมาณระหวาง
ป 2554 กับ 2555  
(+ เพิ่ม / - ลด) 

36,720,900 
(-3.30%) 

50,612,900 
(+10.40%) 

76,530,000 
(+10.00%) 

90,422,000 
(+3.80%) 
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อาคารสถานท่ี  
 มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการดานการเรียนการสอน 3 แหงคือ วังทาพระกรุงเทพมหานคร 
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสํานักงาน
อธิการบดีต้ังอยูที่เขตตลิ่งชัน และมีสถานที่ต้ังดังน้ี 

 วังทาพระ  ต้ั งอ ยู เลขที่  31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร   มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร 2 งาน เปนที่ดินของมหาวิทยาลัยใชเปนพื้นที่ของคณะวิชา ไดแก 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป 
และพื้นที่หนวยงานดานบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ไดแก กองกิจการนักศึกษา และกองบริการ
การศึกษา หอสมุดสาขาวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป ศูนยหนังสือวังทาพระ สํานักบริการวิชาการ 
และสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 พระราชวังสนามจันทร ต้ังอยูเลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง            
จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ 440 ไร เปนที่เชาจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ใชเปนพื้นที่
ของคณะวิชา ไดแก คณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพื้นที่หนวยงานดานบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ไดแก 
กองกิจการนักศึกษา กองบริการอาคารและสถานที่และงานพาหนะ กองบริการการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยคอมพิวเตอร สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม และศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต้ังอยูเลขที่ 1 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 821 ไร 3 งาน 70 ตารางวา   เปนที่ราชพัสดุมอบใหมหาวิทยาลัยใชจัด
การศึกษา เปนพื้นที่ของคณะวิชา ไดแก คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหนวยงานดานบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ไดแก 
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ต้ังอยูเลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร โดยต้ังอยูในบริเวณเดียวกับศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) มีพื้นที่ประมาณ 6 
ไร 80 ตารางวา  เปนที่ราชพัสดุ มอบใหศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ใชรวมกบัมหาวิทยาลัย ใช
เปนพื้นที่ของคณะวิชา ไดแก คณะดุริยางคศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ และหนวยงาน
ดานบริหาร และสนับสนุนการศึกษา ไดแก สํานักงานอธิการบดี งานในสังกัดประกอบดวย กองกลาง กองการ
เจาหนาที่ กองคลัง กองแผนงาน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
4.  วัตถุประสงคในการประเมิน 
  4.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบและตัวบงช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป 2553 กําหนด โดยใชเกณฑของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
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  4.2 เพื่อใหขอเสนอแนะตอคณบดี คณาจารยและบุคลากร  คนหาจุดแข็ง จุดออน จุดที่ควร
ปรับปรุงตลอดจนใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดควรปรับปรงุของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

5.  วิธีการประเมิน 
     5.1 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนกอนตรวจ
เย่ียมเมื่อวันพุธที่  31  กรกฎาคม  2555  โดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ ไดแบงกลุมการสัมภาษณ
และมอบหมายการประเมินรายองคประกอบ แกกรรมการประเมินฯ ดังน้ี 

 
ตรวจหลักฐาน กรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

สกอ. 1, 6, 7, 8 และ 9 / 
สมศ. 10-15 

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต กลุม 1 
รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน กลุม 2 
รศ.ดร.สมสรร  วงษอยูนอย กลุม 3 
รศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ กลุม 1 
รศ.จันทนี  เพชรานนท กลุม 1 
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ กลุม 2 

สกอ. 4 และ 5 / สมศ. 5-9 
รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย กลุม 3 
อาจารย ดร.กฤติมา  เหมวิภาต กลุม 2 

หมายเหตุ : โดยใหมีการประเมินเปนคูเพื่อสอบทานซึ่งกันและกัน  
  
 5.2  การดําเนินการระหวางการตรวจเยีย่ม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดตรวจสอบเอกสารรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2555  ตรวจสอบ
เอกสารอางอิง และสัมภาษณ ไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดีฝายตาง ๆ  คณบดี ผู อํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก คณาจารย ประธานสภาคณาจารย 
ประธานชมรมขาราชการและพนักงาน นายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา ผูแทนนักศึกษา 
ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูปกครอง และบุคลากร  พรอมทั้งการตรวจเย่ียมคณะวิชาและหนวยงาน ประกอบการ
พิจารณาประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดแบงหนาที่ตรวจเยี่ยมคณะวิชาและ
หนวยงาน ดังน้ี 
  
 5.3  การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2556 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. รวม 38 ตัวบงช้ี พรอมเสนอแนะจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะใน
การพัฒนา  เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
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 5.4  วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจาก
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 
กับเอกสารอางอิง การสัมภาษณ การยืนยันขอมูลจากหลายแหลง และตรวจเยี่ยมสภาพจริง รวมถึง
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตรวจสอบความถูกตองและการดําเนินงานจริง 
 
6.   ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการประเมินฯ ไดรายงานผลการประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยวาจา ในวันศุกรที่ 
2 สิงหาคม  2556  เวลา 13.30 – 15.00 น.  แลวเห็นวา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการตาม
องคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 9 องคประกอบ 23 ตัวบงช้ี ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 15 ตัวบงช้ีตามแนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี ดัง
รายละเอียดตามตาราง ป.1 



ตัวตั้ง

ตัวหาร

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   8 - 8 5 5

5.00 5.00

5.00 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร
3+2 - 2+2 2 2

462.5 42.86 3.57 3.57

1,079

125 11.58 1.93 1.93

1,079 1.93

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 7 - 7 5 5

ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู
7 - 6 4 4

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน
5 - 4 3 3

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก ≥41%

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ (รศ. , ศ.)
≥20%

ตามเกณฑ สกอ.
เฉลี่ยองคประกอบท่ี 1

ตามระบบ CHE

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)

ตารางท่ี 4 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)
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ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
5+1 - 5+1 5 5

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 5 - 5 5 5

3,258 90.10 4.51 4.51

3,616

160,683 4.25 4.25 4.25

37,796

250.50 36.84 5.00 5.00

680 7.37

28.50 40.71 4.07 4.07

70 4.07

4,094 3.79 3.16 3.16

1,079

3.69 3.69

3.88 3.88

50%

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

3.51

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตามระบบ CHE
เฉลี่ยองคประกอบท่ี 2

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย

ตามเกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา

ตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

25%

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 80%

3.51
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ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา

และบริการดานขอมูลขาวสาร
7 - 7 5 5

ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา
6 - 6 5 5

5.00 5.00

5.00 5.00

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 7 - 7 5 5

ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5+1 - 5+1 5 5

56.42 4.03 3.78 4.03

14

65.6 4.69 4.69 4.69

14

ไมรวมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 3
ตามระบบ CHE

ตามเกณฑ สกอ.

10%

ไมรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา
5 คะแนน

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
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ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)

739 68.49 5 5.00

1,079 17.12

82.75 7.67 3.82 3.83

1,079 3.83

4.59 4.68

4.55 4.59

ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม
5 - 5 5 5

5.1-5 ยังดําเนินงานไมได

ตามวัตถุประสงคทุกคณะ

ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให

เกิดประโยชนตอสังคม 5 - 5 5 5

5.2-5 ยังดําเนินการไมได

ตามวัตถุประสงคของเกณฑ

 ทุกคณะวิชา

93 67.39 5 5

138 11.23

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
5 - 5 5 5

5.00 5.00

5.00 5.00
เฉลี่ยองคประกอบท่ี 5

ตามระบบ CHE

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 8 ผลการนําความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
30%

ตามเกณฑ สกอ.

ไมรวมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่นําไปใชประโยชน

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพ

20%

10%

ไมรวมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

ตามเกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 4
ตามระบบ CHE
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ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
6 - 6 5 5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุน

ดานศิลปะและวัฒนธรรม
5 - 5 5 5

ผลประเมินใชคะแนนของ

คณะฯ

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมใน
5 - 5 5 5

5.00 5.00

5.00 5.00

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ

ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 7 - 7 5 5
ไมมีการประเมินอธิการบดี

เนื่องจากเปนชวงสรรหา

อธิการบดี

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
5 - 5 5 5

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ
5 - 5 5 5

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 - 6 5 5

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 6
ตามเกณฑ สกอ.

ตามระบบ CHE
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ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของสภาสถาบัน
3.51 - 4.09 4.09 4.09

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของผูบริหารสถาบัน
มหาวิทยาลัยไมขอรับการ

ประเมิน

5.00 5.00

4.82 4.82

ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
7 - 7 5 5

5.00 5.00

5.00 5.00

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
9 - 8 5 4 ขาดขอ 5

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
4.46 4.49 4.46

ไมนํามาคํานวณ

5.00 4.00

5.00 4.00

ตามเกณฑ สกอ.

ตามระบบ CHE

ตามเกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 8

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 9
ตามระบบ CHE

ตามเกณฑ สกอ.

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 7
ตามระบบ CHE

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ
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ตัวตั้ง

ตัวหาร

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการประเมินท่ี

ตางจากท่ีระบุใน SAR)
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3D 5 - 5 5 5

ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 

3D มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
3 - 3 5 5

5.00 5.00

5.00 5.00

4.49 4.46

4.50 4.48ตามระบบ CHE
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ

ตามเกณฑ สกอ.
เฉลี่ยองคประกอบท่ี 10

ตามระบบ CHE

ตามเกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3D
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7. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษามุมมองดานการบริหารจัดการและผล
การประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 7.1  สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตาราง ป.2 ตาราง ป.3 ตาราง ป.4 และ ตารางป.5) 
  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ตารางท่ี ป.2) 
 ตารางที่  5   ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองคประกอบ (ตามเกณฑ สกอ.+ สมศ. 36 ตัวบงชี้) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปจจัย
นําเขา  

(I) 

กระ 
บวน
การ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ  

(O) 
คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

  5.00   5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

3.17 3.75 4.33 
3.88 

ดี 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

  5.00   
5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 4.03 5.00 4.51 
4.59 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

  5.00 5.00 5.00 
ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ 

  5.00 4.09 4.82 

ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

  5.00   5.00 
ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

  4.00 4.46 4.00 
ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ 

3.38 4.67 4.54 4.48 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดี   
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 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตารางท่ี ป.3) 
 ตารางที่ 6  ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตามเกณฑ สกอ.+ สมศ. 36 ตัวบงชี้) 
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปจจัย
นําเขา  

(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ  
(O) 

คะแนน
รวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

    4.57 4.57 
ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

        

  
     ก. มาตรฐานดานธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

  4.86 4.09 4.76 ดีมาก 

     ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

3.38 4.44 4.63 4.26 ดี 

3. มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู 

  5.00 4.51 4.70 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
มาตรฐาน 

3.38 4.67 4.54 4.48 
ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดี   
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 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ตารางท่ี ป.4) 
 ตารางที่ 7  ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ตามเกณฑ สกอ.+ สมศ. 36 ตัวบงชี)้ 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปจจัย
นําเขา  

(I) 

กระ 
บวน
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ  
(O) 

คะแนน
รวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. ดานนักศึกษาและผูมสีวน
ไดสวนเสีย 

  4.67 4.69 4.68 
ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.56 4.70 4.55 ดีมาก 

3. ดานการเงิน 4.03 5.00   4.52 ดีมาก 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู
และนวัตกรรม 

2.75 5.00 4.17 4.02 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มุมมอง 

3.38 4.67 4.54 4.48 
ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดี   
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 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตารางท่ี ป.5) 
 ตารางที่ 8  ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตามเกณฑ สกอ. + สมศ. 36 ตัวบงชี)้               
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปจจัย
นําเขา  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ  
(O) 

คะแนน
รวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา           
   (1) ดานกายภาพ 4.00     4.00 ดี 

   (2) ดานวิชาการ 2.75 3.33 3.16 3.11 พอใช 

   (3) ดานการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก 

   (4) ดานการบริหารจัดการ   4.83 4.09 4.73 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐาน
ที่ 1 

3.17 4.40 3.63 4.05 ดี 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

        

  
   (1) ดานการผลิตบัณฑิต   5.00 4.57 4.73 ดีมาก 

   (2) ดานการวิจัย 4.03 5.00 4.51 4.59 ดีมาก 

   (3) ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

  5 5.00 
5.00 ดีมาก 

   (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5 5.00 5.00 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐาน
ที่ 2 

4.03 5.00 4.70 4.78 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.38 4.67 4.54 4.48 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดี   
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7.2  จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางแกไขของแตละองคประกอบ 
  
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- 
 

- 

 
ขอเสนอแนะ  
 ควรทบทวนตัวช้ีวัดและการกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดโดยนําผลการดําเนินงานในอดีต มา
ประกอบการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) และกําหนดคาเปาหมายที่ทาทายที่มีความเปนไปได เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 
 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ในขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีอาจารยที่มี

ความรู ความสามารถ และมีผลงานโดดเดนเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดานศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยังมีอาจารยในดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่มี
ศักยภาพสูงและมีช่ือเสียงในระดับชาติ 

 

1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสํารวจ วิเคราะห 
ศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรทั้งหมด 
และโครงสรางการทํางาน เพื่อวางแผนการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางตอเน่ือง
และ ย่ังยืนและเปนผู นํ าตามอัตลักษณและ
เอกลักษณของศิลปากร 

2.   มหาวิทยาลยัมีหลักสูตรดานศิลปะ สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรหลายๆ หลักสูตร ที่ เปน
หลักสูตรมาตรฐานของชาติ และมีแนวทาง
การบูรณาการกับศาสตรทางวิทยาศาสตรเพื่อ
สรางผลงานในการพัฒนาประเทศที่ดี    

 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยทั้ งหมด โดยนํานโยบายสภา
มหาวิทยาลัยที่ เนนใหมีการบูรณาการศาสตร
ระหวางศิลปกับวิทยาศาสตรมาเปนยุทธศาสตร
ที่สําคัญ เพื่อบริหารจัดการใหทันกับการเปด
ประชาคมอาเซียนและโลกยุคไอท ี
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
1. ขาดการวางแผนและทิศทางการบริหารจัดการ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และขาด
การกํากับ ดูแล และควบคุมหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาอยางครบถวน  

 

1. มหาวิทยาลัยควรรวมกับคณะวิชาตางๆ ในการ
วิเคราะหหลักสูตรอยางจริงจัง โดยเนนการ
สํ า ร วจ ควา มต อ ง ก า ร ขอ ง ต ล าด  สั ง ค ม 
ความก าวหน าทาง วิทยาก าร  และความ
สอดคลองกับวัฒนธรรมของศิลปากร นอกจากน้ี
ควร เพิ่ มประสิท ธิภาพในการกํ ากับ  ดูแล
มาตรฐานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑทั้งใน
ดานวิชาการและวิชาชีพ 

2. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสัดสวน
นอย      (รอยละ 13.58) ไมเปนไปตามเกณฑ
มหาวิทยาลัย ค1 (รอยละ 30) 

 

2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการเลือกกลุมสถาบัน
ใหสอดคลองกับบริบทของตนเอง หรือหาก
ตองการเปนมหาวิทยาลัย ค1 จําเปนตองพัฒนา
หลักสูตร ปจจัยและทรัพยากรที่เกี่ยวของใน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑที่ 
สกอ. กําหนด  

3. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับ 
รองศาสตราจารย  และ ศาสตราจารย  ของ
มหาวิทยาลัยมีนอย (รอยละ 11.58) 

3. มหาวิทยาลัยควรสงเสริม สนับสนุน และมี
มาตรการเพื่อใหคณาจารยมีผลงานทางวิชาการ 
และไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

4. คณะวิชาที่เปดใหมๆ มีจํานวนสัดสวนอาจารย
ตอนักศึกษามาก (มากถึง 1 : 66)  

 

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบมาตรฐานจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําใหเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ และควบคุมคณะวิชาตางๆ 
ใหปฏิบัติตาม หรือหาแนวทางในการแกปญหา
อยางสมดุล 

5. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมหลายประเด็นในทุกวิทยาเขต
คอนขางเปนผลเ ชิงลบ และยังไมมีการ
ดําเนินการแกไขอยางจริงจัง 

5. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอขอเสนอแนะ
ของนักศึกษา และวางแผนพัฒนาปรับปรุงแกไข 
เพื่อลดปญหาซ้ําที่มีตอเน่ืองมาตลอด รวมทั้งมี
การช้ีแจงผลการดําเนินการแกไขอยางสม่ําเสมอ 

6. ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชามี
คะแนนตํ่ากวา 3.51 

 

6. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
ประเมินการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดย
ควรศึกษาถึงปญหาที่สงผลใหคะแนนตํ่า เชน 
แบบประเมิน วิธีการประเมิน การตอบสนองตอ
การพัฒนาปรับปรุงผลประเมิน ซึ่งอาจใช มคอ 5 
และ มคอ 7 มาเปนเครื่องมือควบคุมการ
รายงานผลการปรับปรุง 

7. การประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการรับรอง
ประโยชนจริงมีคอนขางนอย 

 

7. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริม โดยกําหนด
รางวัลเพื่อจูงใจใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
สามารถนําผลงานวิทยานิพนธไปใชประโยชน
จริงและไดรับการรับรองจากผู ใช  เพื่อเพิ่ม
จํานวนผลงานใหมากข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
8. ผลงานตีพิมพเผยแพรของนักศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต สวนใหญมีคานํ้าหนักนอยเพียง 0.25  
8. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหคณะวิชาตางๆ เพิ่ม

มาตรฐานของการตีพิมพเผยแพรผลงานระดับ
ดุษฎีบัณฑิตใหมีคานํ้าหนักมาก ต้ังแต 0.50 ข้ึน
ไป โดยอาจกําหนดเปนรางวัล 

 
ขอเสนอแนะ  

1. ในการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต มหาวิทยาลัยควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการหลักสูตรครั้งใหญของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองมีหนวยงานและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งน้ีควรทบทวน
วิสัยทัศนที่เหมาะสมอีกครั้งหน่ึง 

 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

นักศึกษามาวิเคราะหและกําหนดนโยบายพัฒนา
นักศึกษาดานการสงเสริมวิชาการ การพัฒนาให
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู
และคุณภาพชีวิต และสงเสริมใหเกิดเครือขาย
ความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

1. กําหนดโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกบัแต
ละนโยบายใหครบถวนชัดเจนย่ิงข้ึน รวมทั้ง
ดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอการพัฒนา 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
1. การพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกามี

นอยเกินไป 
 

1. เพิ่มการพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษย
เกาใหมากย่ิงข้ึน และเปนการเพิ่มรายไดให
มหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 

2. แผนและการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สง เสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไมเปนระบบ 

 

2. ปรับปรุงการจัดทําแผนและการประเมินแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

 
ขอเสนอแนะ  

1. อบรมใหความรูนักศึกษา เรื่อง PDCA ใหทั่วถึงและมีความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะ A ซึ่งหมายถึง การ
นําผลประเมินโครงการไปพฒันาปรับปรงุการดําเนินงานโครงการรอบตอไป 

2. เพิ่มจํานวนผูตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพของการใหบริการนักศึกษาดานตางๆใหมากย่ิงข้ึน 
เพื่อใหไดผลและขอมลูทีจ่ะนําไปพฒันาและปรบัปรุงใหดีย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 



- 32 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 

1. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนมีจํานวนนอย

โดยเฉพาะคณะวิชาในกลุมวิทยาศาสตร  

 

1. ควรใชประโยชนจากกิจกรรมหรือผลสํารวจความ

ตองการชุมชนที่ตองดําเนินการ เพื่อกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทาง และการจัดทําแผน

บริการวิชาการ โดยนําขอมูลไปกําหนดโจทยวิจัย

ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน  ซึ่งนําไปสู

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

2. ผลงานทางวิชาการ ประเภทตํารา หรือหนังสือมี

จํานวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย

ประจํา (86 ช่ือเรื่อง จาก อาจารย  จํานวน 

1,079 คน หรือรอยละ 7.97) 

2. คณะควรมอบหมายใหอาจารยทุกคนวางแผนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อจัดทําแผนการผลิต

ผลงานทางวิชาการระดับภาควิชา และระดับ

คณะ  โดยใชเปนแนวทางมอบหมายภาระงานให

สอดคลองกับแผนผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะ

เอื้อตอการกํากับ ติดตามใหคณะมีผลงานทาง

วิชาการอยางตอเน่ือง  รวมทั้งเป าหมายดาน

จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

3. ระบบการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ระดับมหาวิทยาลัย มี เฉพาะบทความทาง

วิชาการ ไมครอบคลุมการผลิตผลงานทาง

วิชาการประเภทตํารา หนังสือ หรือผลงานทาง

วิชาการประเภทอื่น ๆ 

3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมระบบการสนับสนุนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ นอกเหนือจากการ

สนับสนุนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ  

4. การกําหนดนโยบายของการบูรณาการระหวาง

ศาสตรเพื่อใหเกิดงานวิจัยองคความรูเชิงพาณิชย 

 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการระดมความเห็นรวมกัน

อยางกวางขวางระหวางอาจารยในศาสตรตาง ๆ   

เพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเพื่อบูรณาการ

ระหวางศาสตร ทั้งในดานการวิจัยองคความรู

และงานวิจัยเ ชิงพาณิชย  และเผยแพรแก

อาจารยทุกคณะอยางทั่วถึง   
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ขอเสนอแนะ   

1. ควรประเมินระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ใชในปจจุบัน  เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยให

ทันสมัย สอดคลองกับความเปนจริง  และคลองตัว รวมทั้งเพิ่มเติม ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ใหเปนสวนหน่ึงของการเผยแพรผลงานวิจัย/

สรางสรรค  

2. การประเมินกจิกรรมสงเสริมงานวิจัย  ควรใหความสําคัญกบัการประเมินผลลพัธตัวช้ีวัดความสําเรจ็จาก

การดําเนินงานตามวัตถุประสงคโครงการมากกวาการประเมนิตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ [รอยละของผูรับบริการ

มีความพึงพอใจในการเขารวมกจิกรรม  : เจาหนาทีผู่ใหบริการ กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก]  โดยสรุปผลประเมินในสวนขอมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย  สําหรับการ

ประเมินการสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรคควรสรุปผลประเมินรายประเด็นใหชัดเจน อยาง

นอยในประเด็นตอไปน้ี  การจัดสรรงบประมาณ  หองปฏิบติัการวิจัย แหลงคนควา  ระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจัย และระบบรกัษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  ทั้งน้ี ในแตละปการศึกษา ควรรวบรวมผล

ประเมินการสนับสนุน และการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อประมวลขอเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการ

สถาบันวิจัย  เพื่อพฒันาและวางแนวทางการสนับสนุนตลอดจนการจัดกจิกรรมสงเสริมการวิจัยป

การศึกษาตอไป 

3. ควรขยายกลุมเปาหมายกิจกรรมสงเสริมการวิจัย โดยใหความสําคัญกบัการจัดกจิกรรมแกอาจารยรุนใหม  

กิจกรรมสงเสริมการวิจัยโดยใชกระบวนการจัดการความรูจากชุมชนนักปฏิบัติ 

4. ระบบขอมูลบุคลากรควรเช่ือมโยงกับขอมูลผลงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ  การบริการวิชาการ ที่

สามารถแสดงผลงานอาจารยรายบุคคล   ซึ่งเอื้อตอการจัดทําแผนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

5. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมผูทรงคุณวุฒิที่อยูในบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ซึง่เปน

อาจารยของ มศก. โดยมอบหมายใหเปนพี่เลี้ยงแกอาจารย หรือแตงต้ังเปนคณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลงานของอาจารย  เพื่อใหคําแนะนําการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยูในหลักเกณฑการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

6. ควรพิจารณาการเพิ่มงานวิจัยสถาบันใหเปนสวนหน่ึงของระบบบริหารงานวิจัย  เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินงาน (Routine to Research) และมีงานวิจัยสถาบันรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เชน ภาวะการมีงานทํา  การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

การประเมินคุณภาพของการใหบริการ  เพื่อใหเปนรายงานการติดตามหรือผลการประเมินที่มีความ

นาเช่ือถือ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ในระดับคณะวิชา มีองคความรูที่เปดใหบริการ
วิชาการแกสังคมเปนที่ยอมรับ และเปนโครงการ
ที่สามารถขยายตอยอดในเชิงพาณิชยไดดี 

 

1. ควรกําหนดทิศทางของการใหบริการวิชาการที่
สอดคลองกับความเช่ียวชาญของสาขาวิชา และ
เสริมสรางความเข็มแข็งใหกับสาขาวิชา พรอม
ทั้งจัดทําแผนเชิงรุกการใหบริการวิชาการ และ
แผนกลยุทธดานการเงินของบริการวิชาการ    

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแกไข 
1. ระบบกลไกในการบริการวิชาการในระดับ

มหาวิทยาลัยไมขับเคลื่อน 
 

1. ปรับปรุงระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการ 
ตลอดจนกําหนดแนวทางที่เปนรูปธรรมในการ  
บูรณาการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงการทบทวนกฎระเบียบดาน
บริการวิชาการ เชน ควรปรับปรุงระเบียบ
การเงินที่มีขอมูลที่ครบถวน ไมควรมีระเบียบ
ยอยมากเกินไป 

2. การประเมินโครงการตามวัตถุประสงคและ
การบูรณาการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงไมชัดเจน 

2. ค ว ร เ ป น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก 
วัตถุประสงคของโครงการ และประสิทธิผลของ
การบูรณาการ เชน เดิมเปดใหนักศึกษามีสวน
รวมในการใหบริการวิชาการ การปรับปรุงอาจ
เปนการเพิ่มระบบคัดกรองนักศึกษา หรือมีการ
กําหนดเปาหมายในการบูรณาการที่ชัดเจน เปนตน 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแกไข 
3. การพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ

และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน (5.2-5) 

3. โดยหลักการของเกณฑขอน้ีเปนการนําแนวคิด
ดานการจัดการความรูมาจัดการความรูที่ไดจาก
การบริการวิชาการ ซึ่งสามารถดําเนินการไดสอง
แนวทาง คือ การแลกเปลี่ยนรูในการใหบริการ
วิชาการวาพบประเด็นอะไรบาง หรือ เปนการ
สังเคราะหความรูใหงายตอการเรียนรู หรือ
สําหรับกลุมเปาหมายอื่น  ตัวอยางเชน โครงการ
ภาพยนตรสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
ดําเนินการในขอน้ี ที่อาจเปนไปไดเชน วิธีการ
สกัดตัดตอนเน้ือหาเพื่อเปนสวนหน่ึงของรายวิชา
ทําอยางไร หรือ วิธีการในการนําความรูทีไดจาก
การพัฒนานักศึกษา หรือ คิดวานักศึกษาควรมี
ทักษะอะไรบาง หลังจากไดดําเนินการโครงการน้ี
แลว เปนตน  

4. จัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยและใหเช่ือมโยงในระดับคณะวิชา 
เพื่อเผยแพรสูสาธารณะ 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพอยางสูงในเรื่องการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณสูง มีองคความรูที่สั่งสมและมีการพฒันา
ตอเน่ือง มีเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ควรสนับสนุนให เกิดโครงการที่บูรณาการ
ระหวางสาขาวิชาที่ตอบสนองพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ดวยความคิดสรางสรรค 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- 
 

- 

 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- 
 

- 

 
ขอเสนอแนะ  

1.  ควรมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิชา และหนวยงานตางๆ 
2.  ควรพัฒนาการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศใหครอบคลุมผูใชงานทุกกลุม และมีจํานวนผู

ประเมินที่แสดงความเปนตัวแทนอยางเหมาะสม  และควรนําผลการประเมินมาใชในการจัดทําแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และนําแผนน้ันมาปฏิบัติใหครบถวน 

3.  ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความแตกตางของปญหาในแตละวิทยาเขต 
 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  มีการนําผลการวิเคราะหคาใชจายและสถานะ
ทางการเงินมาประกอบการจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร เพื่อลดคาใชจาย
ของหนวยงานต า งๆของมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณถัดไป 

1.  ควรมีการกํากับ ติดตามดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
1. แผนกลยุทธทางการเงินเนนแหลงที่มาและแหลงใช

ไปของงบประมาณเปนหลัก ซึ่งยังไมครอบคลุม
ถึงกลยุทธการแสวงหารายไดจากแหลงตางๆ 

1. ควรทบทวนแผนกลยุทธทางการเงินโดยให
ครอบคลุมถึงแนวทางการแสวงหารายไดจาก
แหลงอื่นๆ เชน จากการใหบริการทางวิชาการ 
การวิจัย ทรัพยสินทางปญญา เงินบริจาค ฯลฯ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
1. การกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย ยังไมสอดคลองกับนิยามคําวา        
“อัตลักษณ” 

1. ควรทบทวนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ให
สอดคลองกับนิยามคําวา “อัตลักษณ” ที่เนน
เฉพาะนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

2. ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธยังไม
บรรลุเปาหมายทุกตัวบงช้ี 

 
 

2.  ควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีมีพัฒนาข้ึนจากเดิมทุกตัว
บงช้ี 

 
ขอสังเกต 

1. มีพัฒนาการของการประเมินคุณภาพต้ังแตระดับคณะวิชาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยโดยใชผูประเมินระดับ
คณะวิชามารวมเปนผูประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถประเมินผลในเชิงประจักษไดสะดวก 
และชัดเจน รวมทั้งการจัดทํารายงานการประเมินตนเองมีความชัดเจนในการอธิบายผลการดําเนินงาน แต
ยังคงตองปรบัปรุงระบบการจัดเอกสารหลักฐาน และการมสีวนรวมของหนวยงานทีเ่กี่ยวของในแตละ
องคประกอบในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 

2. เกณฑมาตรฐานการประเมินหนวยงานสนับสนุนไมไดบงบอกถึงคุณภาพของงานบริการ ควรกําหนดตัว
บงช้ีและเกณฑทีส่อดคลองกบับริบทการทํางานของหนวยงานดังกลาว 

3. ควรกําหนดตัวบงช้ีอัตลักษณที่แสดงถึงความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการทําวิจัยดานประกันคุณภาพควรพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพื่อใหไดผลวิจัยที่สามารถ
นําไปใชในการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพไดอยางชัดเจนทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  และ
แสดงถึงประสิทธิผลในการนําไปใช เชน การลดตนทุน  ลดเวลาในการดําเนินงาน เพิ่มผลผลิต  หรือมีการ
บริหารจัดการดานตาง ๆ รวมถึงดานการประกันคุณภาพที่ดีข้ึน 
(สกอ. ควรสรางความชัดเจนในเรื่องของการนําไปใชประโยชนของผลงานวิจัยดานการประกันคุณภาพ) 

องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3D 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3D อยางหลากหลาย 

 
 
 

1. ค ว ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3D ครบทั้ง 3 ดานใน
ทุกคณะ และเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรให
ครอบคลุมนักศึกษาและบุคลากรของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในจํานวนที่มากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- - 
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ขอเสนอแนะ  
1. ควรสอดแทรกกิจกรรมตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D รวมไปกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่คณะหรือ

มหาวิทยาลัยจัดทําเปนประจําอยูแลว เพื่อยํ้าเตือนใหนักศึกษาและบุคลากรทุกคนตระหนักในความสําคัญ
และปฏิบัติจนเปนนิสัยในดานการครองชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  การครองตนอยางมีคุณธรรม
จริยธรรมและการหลีกเลี่ยงและปองกันภัยจากยาเสพติด 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรทุกระดับควรรวมมือกับผูบริหารและประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน ต้ังแตระดับคณะข้ึน
ไป ในทุกวิทยาเขต ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

2. ทําวิจัยสถาบันเพื่อสํารวจและวิเคราะหสถานภาพที่แทจริงของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
เพื่อเตรียมพรอมในการออกนอกระบบ และการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC) โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ
อยางเปนรูปธรรม โดยเรงดวน และเพื่อใหทันกับการบริหารจัดการในปจจุบัน จึงควรเรงปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรในระดับมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําปอยางตอเน่ืองตามระบบ PDCA ควบคูกันไปกับการวิจัยสถาบัน 

3. ทุกวิทยาเขตควรมีการวางแผนการพัฒนา และดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และบรรยากาศขององคกรแหง
การเรียนรูอยางเรงดวน 

4. สรางความเขาใจในแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากับคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกํากับ ควบคุม ที่
ชัดเจน 

5. มีมาตรการเชิงรุกในการเรงรัดการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย รวมทั้งการเพิ่มจํานวน
บัณฑิตศึกษาใหมากข้ึนรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

6. ควรผลักดันโครงการตําราในระดับมหาวิทยาลัยและใหทุกคณะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อให
เกิดผลดีกับการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

7. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการงานบริการทางวิชาการโดยมีการวางแผนและกําหนดทิศทางที่
ชัดเจน สามารถประสานความรวมมือจากคณะตางๆ เพื่อใหมีการดําเนินการที่ตอบโจทยกับทั้งผูใหบริการ
และผูรับบริการไดอยางสะดวก  

8. ควรใหความรูเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพ ในหนวยงานตางๆ ใหทั่วถึงทั้งระดับคณะวิชาและ
หนวยงาน จนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

9. ควรดําเนินการดานการบริหารจัดการบุคคลอยางเปนระบบที่สามารถนําไปกําหนดการบริหารจัดการการ
ทํางานในทุกพันธกิจไดตรงประเด็นในอนาคตเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากระบบราชการ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามเกณฑของ สกอ. 
และ สมศ. 36 ตัวบงช้ี พบวา มี 3 มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยูในระดับ“ดีมาก” คือ มาตรฐานดานธรรมาภิ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
และ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต โดยมีคาเฉลี่ย 4.76, 4.70 และ 4.57 ตามลําดับ  สวนมาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับ “ดี” คาเฉลี่ย 4.26 
 ผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. 36 ตัว
บงช้ี  พบวา มี 3 มาตรฐานที่มีผลการประเมินอยูในระดับ “ดีมาก” คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดาน
กระบวนการภายใน และ ดานการเงิน โดยมีคาเฉลี่ย 4.68, 4.55 และ 4.52 ตามลําดับ สวนดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม อยูในระดับ “ดี”  คะแนนเฉลี่ย 4.02 
 
7.3 จุดเดนใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสรางสรรค บริการทาง
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ี
สรางขึ้น 
 1. การเรียนการสอน 

  -  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรดานศิลปะ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรหลายๆ หลักสูตร ที่เปนหลักสูตร
มาตรฐานของชาติ และมีแนวทางการบูรณาการกับศาสตรทางวิทยาศาสตรเพื่อสรางผลงานในการพัฒนา
ประเทศที่ดี  
-  ศิษยเกามีช่ือเสียงระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 

2. การวิจัย 

-  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของกลุมสาขาวิทยาศาสตร และศิลปะ มีจํานวนมาก  

3. บริการวิชาการ 

- คณะวิชามีองคความรูที่จะใหบริการแกสังคมและชุมชนและเปนที่ยอมรับของสังคม รวมทั้ง สามารถ

ขยายผลตอในเชิงพาณิชยไดอยางชัดเจน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เปนแหลงอางอิงดานการศึกษา และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

5. ทุกพันธกิจ 

- มีการบูรณาการระหวางศาสตรและศิลป ที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
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7.4 ความเห็นและขอเสนอแนะสวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา ในหัวขอแนวทางนําผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนา 
ทิศทางการพัฒนาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

1. ควรมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาครบทุกคณะวิชา  และเปนหลักสูตรแผนวิจัยเปนหลัก  และเพิ่มจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผนวิจัย(กรณีที่จะเปนมหาวิทยาลัยประเภท ค1) รวมทั้งเพิ่มหลักสูตรบูรณา
การระหวางศาสตรและศิลป 

2. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพตอบสนองตอผูใชบริการทุกระดับ 
3. ควรมีการเพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน  โดยกําหนดคา

เปาหมายของผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติแยกจากกันใหชัดเจน  และยกระดับงานสรางสรรคใน
ระดับนานาชาติใหมากข้ึนดวย 

4. ควรมีการเพิ่มจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทั้งนักศึกษาและอาจารย 
5. ควรเรงรัดการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการของอาจารย โดยเช่ือมโยงกับการผลิตผลงานตําราและผลงานวิจัย

ใหมากข้ึน 
 
ทิศทางการพัฒนาเพ่ิมเติมจากคณะผูประเมิน 

1. สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรทุกระดับกับผูบริหารและประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน ต้ังแตระดับคณะข้ึนไป ในทุกวิทยาเขต ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยางเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกนั 

2. การทบทวนวิสัยทัศนใหชัดเจน  และมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมของทุกศาสตรที่มีอยูในศิลปากร และ
มีตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะการจัดทํารายงาน 

1. การรายงานผลการดําเนินงานในเกณฑมาตรฐานระบบและกลไกควรอธิบายระบบและระบุการดําเนินงาน 

เพื่อแสดงวามีการดําเนินการตามระบบและกลไก   

2. การรายงานผลการดําเนินงานในเกณฑมาตรฐานทีร่ะบกุารติดตามและประเมินคุณภาพในประเด็นตาง ๆ   

ในรายงานควรระบผุลประเมิน  มีผลการวิเคราะหจากผลการประเมิน  ระบรุายละเอียดที่แสดงวานําผล

ประเมินไปใช เชน เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อใหขอเสนอแนะ  สงผลประเมินแกหนวยงานที่

รับผิดชอบเพื่อจัดทําแผนพฒันาคุณภาพ   ทั้งน้ี การจัดทํารายงานผลการประเมินใหครบถวนตามประเด็น  

โดยมีการวิเคราะหผลการประเมิน  เสนอแนวทางการพฒันา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 597/2556 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2555 
 3. บันทึกภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 















รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555       หนา  1 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2555 

ระหวางวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม–วันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2556 
**************************************************** 

วันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน หองประชุม 414 

สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 
09.30 - 11.00 น. พบผูบริหารมหาวิทยาลัยพรอมรับฟงการบรรยายสรุปและซักถาม 

- อธิการบดีกลาวตอนรับและแนะนําบุคลากร 
(รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/รองคณบดี/ผูอํานวยการ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย) 
- สรุปผลการประเมินตนเอง โดย รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ชี้แจงวัตถุประสงคของการ
ประเมินฯ กําหนดการและการสัมภาษณ คณะผูบริหาร 

หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
(มี VDO- Conference 
- สนามจันทรหอง อธ 1302 
- เพชรบุรีหอง บ.1313) 
 

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในแบงกลุมสัมภาษณคณะผูบริหาร  
 กลุมที่ 1 : คณะกรรมการฯ สัมภาษณ 

             - นายกสภามหาวิทยาลัย 
             - กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

- รองอธิการบดี 1 ทาน 
(กรรมการประเมินฯ :  รศ.จันทนี รศ.ดร.มณีปน และผศ.สรรเสรญิ) 

หองประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 กลุมที่ 2 : คณะกรรมการฯ สัมภาษณ 
             - อธิการบดี 
             - รองอธิการบดีฝายตางๆ / ผูชวยอธิการบดี 

(กรรมการประเมินฯ : อ.ดร.กฤติมา รศ.ดร.ดุษณี  
และ ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ) 

หองประชุม 415 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 กลุมที่ 3 : คณะกรรมการฯสัมภาษณ 
            - ประธานสภาคณาจารย 
            - ประธานชมรมขาราชการและพนักงาน 

(กรรมการประเมินฯ :  รศ.ดร.สมสรร  รศ.ดร.ชุลรีัตน) 

หองประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุม 401 
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในแบงกลุมตรวจเอกสารและหลักฐาน(สกอ. 

+ สมศ.)  
 

 กลุมที่ 1 : คณะกรรมการฯ ศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงาน
ตามรายงานการประเมินตนเอง 
(สกอ. = องคประกอบที่ 1 (1.1) ,องคประกอบที่ 6 (6.1) , องคประกอบที7่ (7.1-
7.4) , องคประกอบที่8 (8.1) , องคประกอบที9่ (9.1) / สมศ. = ตัวบงชี้ที่ 10-15 ) 

(8+6 ตัว) 
(กรรมการประเมินฯ :  ผศ.สรรเสริญและรศ.ดร.ดุษณี) 

หองประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 กลุมที่ 2 : คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริง 
ของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
(สกอ. = องคประกอบที่ 2 (2.1-2.8) / สมศ. = ตัวบงชี้ที่ 1- 4 ) (สกอ.= 

องคประกอบที3่ (3.1-3.2)  ,องคประกอบที่ 10 (10.1-10.3)  (13+4 ตัว) 
(กรรมการประเมินฯ : ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ รศ.จันทนี รศ.ดร.มณีปน 
และรศ.ดร.สมสรร) 
 

หองประชุม 415 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 



รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2555       หนา  2 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
 

 กลุมที่ 3 : คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริง 
ของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
องคประกอบที4่ (4.1-4.3), องคประกอบที่ 5 (5.1-5.2) ,/ สมศ. = ตวับงชี้ที่ 5-9 

 (5+5 ตัว) 
(กรรมการประเมินฯ : รศ.ดร.ชุลีรัตน และ อ.ดร.กฤติมา) 

หองประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

16.00 - 16.30 น.  
 

คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน หองประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2556 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในแบงกลุมตรวจเอกสารและหลักฐาน 

(สกอ. + สมศ.) 
 

 กลุมที่ 1 : คณะกรรมการฯ ศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริงของการดําเนินงาน
ตามรายงานการประเมินตนเอง 
(สกอ. = องคประกอบที่ 1 (1.1) ,องคประกอบที่ 6 (6.1) , องคประกอบที7่ (7.1-
7.4) , องคประกอบที่8 (8.1) , องคประกอบที9่ (9.1) / สมศ. = ตัวบงชี้ที่ 10-15 ) 

(8+6 ตัว) 
(กรรมการประเมินฯ :  ผศ.สรรเสริญและรศ.ดร.ดุษณี) 

หองประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 กลุมที่ 2 : คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริง 
ของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
(สกอ. = องคประกอบที่ 2 (2.1-2.8) / สมศ. = ตัวบงชี้ที่ 1- 4 ) (สกอ.= 

องคประกอบที3่ (3.1-3.2)  ,องคประกอบที่ 10 (10.1-10.3)  (13+4 ตัว) 
(กรรมการประเมินฯ : ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ รศ.จันทนี รศ.ดร.มณีปน 
และรศ.ดร.สมสรร) 

หองประชุม 415 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 กลุมที่ 3 : คณะกรรมการฯศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริง 
ของการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง 
องคประกอบที4่ (4.1-4.3), องคประกอบที่ 5 (5.1-5.2) ,/ สมศ. = ตวับงชี้ที่ 5-9 

 (5+5 ตัว) 
(กรรมการประเมินฯ : รศ.ดร.ชุลีรัตน และ อ.ดร.กฤติมา) 

หองประชุม 401 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุม 401 
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในแบงกลุมตรวจเอกสารและหลักฐาน(สกอ. 

+ สมศ.)  (ตอ) 
 

16.00 - 16.30 น.  
 

คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯประจําวัน หองประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

 

วันศุกรท่ี 2  สิงหาคม  2556 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการประเมินฯ จุดออน จุด

แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และสรุปคะแนนในแบบ ป1.- ป4. พรอมทั้งเตรียมแถลงผล
การประเมินดวยวาจา 

หองประชุม 414 
สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุม 401 
13.30 - 15.00 น. - คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายในแถลงผลการประเมินดวยวาจา 

- ผูบริหารมหาวิทยาลัยรับฟงผลการประเมินและซักถาม 
- อธิการบดีกลาวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และถายภาพรวมกัน 
 

หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ 
(มี VDO- Conference 
- สนามจันทรหอง อธ 1302 
- เพชรบุรีหอง บ.1313) 

 



 

   

บันทึกภาคสนามสําหรับผูประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ตอนท่ี 1 คําชี้แจง  ผลการตรวจสอบรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายการตอไปน้ี โดยทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกบัขอเทจ็จริง 

ที่ รายการตรวจสอบ มี ไมม ี ไมชัดเจน  
(ตองหาขอมูลเพิ่มอยางไรและควร

มีขอเสนอแนะ (โปรดระบุ)) 
1 ปก 

1.1 การระบุช่ือหนวยงานทีร่ายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 
  

 1.2 ชวงเวลาของรายงานฯ    
 1.3 การระบุวัน เดือน ป ที่จัดทํารายงานฯ    
2 คํานํา 

2.1 การระบุวัตถุประสงคของการประเมิน  
  

 2.2 การระบุชวงเวลาในการประเมิน    
 2.3 การระบุเกณฑการประเมิน    
 2.4 การลงนามของผูบริหาร    
3 สารบัญ    
4 บทสรุปผูบรหิาร 

4.1 ขอมูลทั่วไป เชน ช่ือหนวยงาน จุดประสงคการกอต้ัง จดุเนน
การปฏิบัติพันธกิจพรอมพฒันาการ  

  

 4.2 ผลประเมินคุณภาพภายในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ    
 4.3 ผลประเมินคุณภาพภายในภาพรวมตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
 

  

 4.4 ผลประเมินคุณภาพภายในภาพรวมตามมุมมองดานการ
บรหิารจัดการ 

 
  

 4.5 จุดเดน/แนวทางเสรมิ    
 4.6 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแกไข    
 4.7 เปาหมายและแผนการพฒันาทีส่อดคลองกบัเปาหมาย    
5 บทที่ 1 บทนํา (ขอมลูเบื้องตน) 

5.1 ประวัติความเปนมา  
  

 5.2 ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
มาตรการ 

   

 5.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบรหิาร    
 5.4 รายนามผูบริหาร    
 5.5 แผนปฏิบัติราชการประจําป    
 5.6 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค และอัตลักษณ    



 

   

ที่ รายการตรวจสอบ มี ไมม ี ไมชัดเจน  
(ตองหาขอมูลเพิ่มอยางไรและควร

มีขอเสนอแนะ (โปรดระบุ)) 
 5.7 จุดเดน    
 5.8 ขอมูลโดยสรุปตามภารกิจ 

 (1) ดานการเรียนการสอน 
 (2) ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 (3) ดานบริการวิชาการแกสงัคม 
 (4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 (5) ดานการบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

  

 5.9 ขอมูลอาคารสถานที่และตารางสรปุ    
 5.10 ขอมูลการพฒันาบุคลากรและตารางสรุป    
 5.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    
 5.12 การนําผลการประเมินไปพฒันาคุณภาพการศึกษา    
6 บทที่ 2  (รายละเอียดอยูในหัวขอตอไป)    
7 สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

7.1 ตาราง ส.1 สรปุการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
9 ดาน 

 
  

 7.2 ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ    
 7.3 ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    
 7.4 ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจดัการ    
 7.5 ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา    
 7.5 ทิศทางการพฒันากบัยุทธศาสตรในระยะตอไป    
 7.6 แนวทางนําไปวางแผนพัฒนา    
8 ภาคผนวก    
 8.1 ตารางขอมูลพื้นฐาน (Common data set)    
 8.2 รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    



 

   

ตอนท่ี 2  บันทึกของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของคณะ
วิชาตามประเด็นและรายการตอไปน้ี  

รายการตรวจสอบ 

ประเด็น 
หลักฐาน
ชัดเจน 

เก็บขอมูลเพิ่มเติม 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม(ระบ)ุ 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
เทียบกับเกณฑและเทียบกบัเปาหมายในรอบปปจจบุัน
ตามตัวบงช้ีใน 9 องคประกอบ 

    

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

    

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน        
ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

    

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร     

    

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก  สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ     

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน     

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

    

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน  สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดใหกบันักศึกษา  

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

    



 

   

รายการตรวจสอบ 

ประเด็น 
หลักฐาน
ชัดเจน 

เก็บขอมูลเพิ่มเติม 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม(ระบ)ุ 

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย     
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมลูขาวสาร     

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรม
นักศึกษา 

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย     
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรอื
งานสรางสรรค 

    

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

    

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

    

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม     
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

 สัมภาษณ
ผูรบัผิดชอบ 

  



 

   

รายการตรวจสอบ 

ประเด็น 
หลักฐาน
ชัดเจน 

เก็บขอมูลเพิ่มเติม 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม(ระบ)ุ 

ตัวบงชีท่ี้ สมศ. ท่ี 8 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 18.1 ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาของสังคม (ประเด็นท่ี 1 จิตสาธารณะ) 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 18.2 ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาของสังคม (ประเด็นท่ี 2 ความคิด
สรางสรรค) 

    

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมใน 
 

    

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิาร
ทุกระดับของสถาบัน 

    

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู     
ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

    

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง     
ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของสภาสถาบัน 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารสถาบัน 

    

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ     
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     



 

   

รายการตรวจสอบ 

ประเด็น 
หลักฐาน
ชัดเจน 

เก็บขอมูลเพิ่มเติม 
สอบถาม/
สัมภาษณ 

(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม(ระบ)ุ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

    

ตัวบงชี้ 9.2 การดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบัน 
(เอกลักษณของสถาบัน) 

    

ตัวบงชี้ท่ี สมศ. ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

    

องคประกอบท่ี 10  สถานศึกษา 3D  
(เปนนโยบายของรัฐบาล) 

    

ตัวบงชี้ท่ี 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา  
3 ดี (3D) 

    

ตัวบงชี้ท่ี 10.2  ผลทีเ่กิดกบัผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3 D ) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

    

 




