
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ของอธิการบดีของอธิการบดีของอธิการบดี 
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ค ำน ำ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีอย่างต่อเนื่องทุกปี และมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีได้จัดท าคู่มือ ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ขึ้น และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) โดย
เป็นการประเมินที่มีความครอบคลุมในทุกมิติรวมทั้งเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน      
ทั้งระดับสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ประเมิน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีทั้งในรูปแบบการให้สัมภาษณ์ หรือการ
ตอบแบบสอบถามโดยผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความก้าวหน้า และมีความยั่งยืนต่อไป 
 รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) เพ่ือประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในช่วงระยะเวลา 13  มีนาคม 2556 ถึง 12 มีนาคม 2557 
ครอบคลุมผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการของ กพร. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้น และ
เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย การด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ผลงานของ
อธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ผลงาน
ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะวิชา หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีเป็นอย่างดี และเป็นส่วนหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า และลุล่วงเป็นผลส าเร็จร่วมกันของทุกฝ่ายใน
มหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้ 
  

        

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) 

   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           10 เมษายน 2557 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

(13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) ระหว่าง        
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นการด าเนินงานภายหลังจากที่สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2563 และแนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน          
พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้น สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องด าเนินการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563)โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2556-2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการด าเนินงานมากที่สุด ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 18 ตัวชี้วัด 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์, ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี, ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร., ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจ า), ผลการปฏิบัติหน้า ที่ของ
อธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530, ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้น
และเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย และ ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานไว้แล้วโดยค่าเป้าหมาย
บางส่วนมีลักษณะท้าทายและอาจจะเกินก าลังความสามารถและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ท าให้ตัว
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บ่งชี้บางตัวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิคณาจารย์ การผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ภายใต้การบริหารของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมการด าเนินงาน (Initiative) เพ่ือผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน
ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์  ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
 กลยุทธ์  เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการการวิจัยและการจัดการเรียนการ

สอนในระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้
เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

 กลยุทธ์ พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานการบูรณาการ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 
ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค ์



3 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที ่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ก าหนดคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 8.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด หรือมี
คะแนนการประเมิน 6.9336 คะแนนจาก 8.0000 คะแนน 

1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 - การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 - การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
- พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ด้านการบริการวิชาการ 
- การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและ
เพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านการบริหารจัดการ 
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยนั้น ก าหนดคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 8.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 40 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด หรือมี
คะแนนการประเมิน 7.6000 คะแนนจาก 8.0000 คะแนน  
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1.3 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 

 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2555 ในภาพรวมนั้น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนการประเมิน 3.9545 คะแนน จ าแนกเป็นมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 3.4191 คะแนน 

 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 3.8080 คะแนน 

 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3.2968 คะแนน 

 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 4.3200 คะแนน 

ในส่วนของผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ  2555 นั้น 
ก าหนดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 8.00 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมิน 
3.9545 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.09 หรือมีคะแนนการประเมิน 6.3272 คะแนนจาก 8.0000 คะแนน 

1.4 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ าแนกการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามระบบการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีผลการประเมินที่ได้รับการยืนยันโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 ในระบบ CHE QA Onlineโดยมีผลการ
ประเมินทั้งสิ้น 4.4800 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ทั้งสิ้น 4.4400 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น ก าหนดคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 24.00 จ าแนกเป็น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2555 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมิน 4.4800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.60 หรือมีคะแนนการประเมิน 
10.7520 คะแนนและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมิน 4.4400
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.80 หรือมีคะแนนการประเมิน 10.6560 คะแนน รวมคะแนนการประเมิน 21.408
คะแนน 
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1.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 ก าหนดหน้าที่ของอธิการบดี 6 ประการ ซึ่ง
อธิการบดีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ ประกอบด้วย 

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ          
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยให้      
ความเห็นชอบแล้ว 

(2) ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้ง ก าหนดให้มีการ
รายงานสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการควบคุมด้านการเงินและพัสดุโดยองค์กรระดับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย อธิการบดีท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีก าหนดการประชุมทุกสองสัปดาห์ เป็นการควบคุมบุคลากรและอัตราก าลัง ส่วนการ
บริหารสถานที่และทรัพย์สินนั้น อธิการบดีมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดท าผังแม่บท  
วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(3) รักษาระเบียบวินัยและส่งเสริมกิจการนักศึกษาอธิการบดีให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน กิจการพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการของนักศึกษา โดยก าหนดให้มีกิจกรรมพบปะผู้น านักศึกษา
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาในระหว่างการประชุมร่วมระหว่างกองกิจการนักศึกษา          
นายกสโมสรนักศึกษา และประธานชมรมระหว่างวันที่ 20 -23 เมษายน พ.ศ. 2557 

(4) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย     
ในที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ (ทปอ.) ซึ่งเป็นที่ประชุมร่วมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในการก าหนดทิศ
ทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

(5) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น อธิการบดีต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าปีใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นรายงานประจ าปี รายงาน
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การประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.) ซึ่งรายงานดังกล่าวเมื่อได้รับการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
กับการจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานผู้ประเมินแล้ว อธิการบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาทุกครั้ง 

(6) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประยุกต์สู่การปฏิบัติ รวมทั้ งรายงานเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่กรณี) 

1.6 ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 

 ในการประเมินครั้งนี้มหาวิทยาลัยเลือกน าเสนอการด าเนินงานของอธิการบดีตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้น
และเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยจ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย  

(1) มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีการด าเนินงานทบทวนและ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556– 2563 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดจนแนวโน้มของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม พ.ศ. 2556            
ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี  โดยมีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์และตัวชี้ วัด       
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ          
ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 รวมทั้งถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ให้แก่คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปรับแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิชา/หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2556–2559   

(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวน
โครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพ่ิมจ านวนหน่วยงานระดับกอง/
เทียบเท่าตามภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น กองนิติการ กองคลัง เป็นต้นโดยมีนวัตกรรมความส าเร็จที่ได้ด าเนินการ
แล้วประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งบริหารระดับกองหรือเทียบเท่าให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่าเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้การก าหนดภาระงานมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
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(3) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การเงินของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การเงินเพ่ือสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรวมทั้งด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักบริการวิชาการ 

(4) การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่สร้าง City Campusมหาวิทยาลัย
ด าเนินโครงการจัดหาพ้ืนที่รองรับการขยายตัวทางการศึกษา หรือ City Campus เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ภารกิจทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 4/2557          
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 

 (5) นโยบายการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
พัฒนายุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2559 โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งด าเนิน
โครงการ 70 ปี รวมใจสู่อาเซียน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “Global Graduate Competencies 
and Building a Workforce of the Future for the ASEAN Region”การประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพในการ
เป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

1.7 ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ในการน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา
ระหว่างวันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่  12 มีนาคม พ.ศ. 2557  นั้น อธิการบดีได้เลือกน าเสนอ                 
ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 5 ด้าน ตามความเร่งด่วนและความเหมาะสมของทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 (1) โครงการเจ็ดทศวรรษอัตลักษณ์ศิลปากรบูรณาการศาสตร์และศิลป์ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการ เช่น 

จัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพ่ิมเติมที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี  

สร้ างนวัตกรรมต้นแบบร่วมระหว่างคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตเครื่องพิมพ์ภาพที่มีคุณภาพสูง  

จัดพิมพ์และจ าหน่ายตราไปรษณียากรพระพิฆเนศวรเพ่ือเป็นที่ระลึกในวาระที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครบรอบ 70 ปี  

ออกแบบและเผยแพร่เครื่องหมายและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 
Corporate Identity) เช่น ออกแบบfontออกแบบwebsiteของมหาวิทยาลัย ก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์ เป็นต้น 



8 
 

ผลิตและจ าหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการ Silpakorn Design 

(2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการตามมาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการบูรณาการทางด้านวิชาการระหว่างคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ โดยสามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรมหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะการออกเสียง และ
หลักสูตรธุรกิจการเกษตร 

(3) โครงการแหล่งเรียนรู้และทุนเพื่อการวิจัยและการสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทุนเพ่ือการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่า งมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของทุนเพ่ือการวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนทุนเพ่ือการผลิตผล
งานทางวิชาการประเภทหนังสือหรือต าราทางวิชาการ จึงได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตผลงานการวิจัยและสร้างสรรค์และกองทุนสนับสนุนการผลิตต ารา รวมทั้งได้มีด าริในการจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของคณะวิชาในการจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาด้วย 

(4) โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

การปรับปรุงพื้นที่วิทยาเขตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละวิทยาเขตมีความแตกต่างกันตามบริบทของ
วิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงผังแม่บทการใช้พ้ืนที่วิทยาเขตวังท่าพระที่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ในขณะที่วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีด าเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณวิทยาเขตเพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต รวมทั้งสนับสนุน
รถรางประจ าทางเพ่ือให้บริการนักศึกษาและบุคลากรท าให้ลดปริมาณมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจร
ภายในวิทยาเขต 

(5) โครงการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.......... 

มหาวิทยาลัยน าเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.......... เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้    
ในรอบระยะเวลาการประเมิน (วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557) มีการติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 

2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 การด าเนินงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมความส าเร็จเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง โดยจ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีนวัตกรรมสู่ความส าเร็จประกอบด้วยการประชุมผู้บริหารหลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
การจัดท าบันทึกกิจกรรมนักศึกษา และการคัดเลือกที่ดินรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติโดยมีนวัตกรรมความส าเร็จประกอบด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นประธานเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ และการตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่สังคมและสาธารณชน โดยมีนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว คือมหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก จ านวน 24 สถาบัน ให้เป็นประธานเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตกด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค ์รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน/อุตสาหกรรม เพ่ือหา
แหล่งทุนจากภายนอกเพ่ิมขึ้น และการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
จ านวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สังคมและสาธารณชน 

 ด้านการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนวัตกรรมการด าเนินงาน คือร่วมกับ
ส านักบริการวิชาการเร่งรัดการตรวจสอบ และด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การเงินและบัญชีที่คงค้าง ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่า
และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือหาแหล่ง
ทุนจากภายนอกเพ่ิมข้ึน และบูรณาการโครงการร่วมกับงานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) (4.4051 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

ด้านผลสัมฤทธิ์ (8.6015 คะแนน จากคะแนนเต็มถ่วงน้ าหนัก 10 คะแนน) ประกอบด้วย 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนักศึกษา (4.9300 คะแนน) 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (3.6715 คะแนน) 

ด้านกระบวนการภายใน (30.0000 คะแนน จากคะแนนเต็มถ่วงน้ าหนัก 30 คะแนน) ประกอบด้วย 

กระบวนการพัฒนา (5.0000 คะแนน) 
ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (5.0000 คะแนน) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการตัดสินใจ (5.0000 คะแนน) 
และระบบบริหารความเสี่ยง (5.0000 คะแนน) 

 ด้านการเงินและงบประมาณ (28.5000 คะแนน จากคะแนนเต็มถ่วงน้ าหนัก 30 คะแนน) ประกอบด้วย 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (4.0000 คะแนน) 
การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ (5.0000 คะแนน) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา (5.0000 คะแนน) 
ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาและการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา 

(5.0000 คะแนน) 

 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร(21.0000 คะแนน จากคะแนนเต็มถ่วงน้ าหนัก 30 คะแนน) 
ประกอบด้วย 

ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ (5.0000 คะแนน) 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม (2.0000 คะแนน) 
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2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 (1) หลักประสิทธิผล 

อธิการบดีได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไป     
ในแนวทางเดียวกัน โดยร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดมาตรการ ตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามผลตามแผนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ มีการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน และส านัก และมีกระบวนงานที่มีการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่คณะวิชาและหน่วยงานรับผิดชอบ 

(2) หลักประสิทธิภาพ 

อธิการบดีได้บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโดยจัดท าและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  แผนการจัดการความรู้  เป็นต้น มีการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น มีการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2555 เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้ในการจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานต่อไป  นอกจากนี้ ได้มีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานเพื่อลดต้นทุน หรือลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการให้บริการ ได้แก่กระบวนงาน
การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา การออกหนังสือรับรองข้าราชการ
และ/หรือบุคลากร การบริการเบิกจ่ายด้านการเงินและ/หรือสวัสดิการแก่ข้าราชการและ/หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย แลการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ เป็นต้น  

(3) หลักการตอบสนอง 

มีการก าหนดกระบวนงานให้บริการที่มีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งกระบวนงาน
ทั้งหมดดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานของระยะเวลาการให้บริการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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(4) หลักภาระรับผิดชอบ 

ผู้บริหารได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ มีการก าหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency ตามที่ได้จัดท าเป็นข้อตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า 
ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจประจ า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบหลักเกณฑ ์

(5) หลักความโปร่งใส 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรได้ยึดหลักตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ ปกปองผลประโยชนขององค์กรและผูมีสวนไดสวนเสีย          
เปดโอกาสใหคณะวิชา/หน่วยงานและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวข้องมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการด าเนินงาน 
เช่น การรับสมัครสอบ การเสนอเลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง เป็นต้น ได้มีการน าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัย และ ก.บ.พ.มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีการ
รายงานด้านการเงิน มีการตรวจสอบด้านการเงิน มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการ
บริหารจัดการและมีระบบสอบทานระบบควบคุมภายในมีการเวียนแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบงานสารบรรณ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ผ่านทางเว็บไซต์ มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนั้น 
จึงชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชน
และผู้มีส่วนไดสวนเสียสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

(6) หลักการมีส่วนร่วม 

กระบวนการบริหารงานได้ให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเช่น การมีส่วนร่วมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ การประชุมบุคลากรของหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนี้       
การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากคณะและหน่วยงาน ได้จัดให้มีขึ้นผ่านการประชุมร่วมกัน เช่น การประชุม
คณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ซึ่งนอกจากจะมีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง 
ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและร่วมกันอภิปรายเพ่ือความกระจ่างและเข้าใจร่วมกัน มีการ
ประเมินผลโครงการ ประเมินความพึงพอใจในการติดต่อราชการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก มีการส ารวจความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการด าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนนักศึกษา รวมทั้งมีศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใสสะอาดในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

(7) หลักการกระจายอ านาจ 

อธิการบดีได้ยึดหลักการกระจายอ านาจเพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยมีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล  สั่งการ  รับผิดชอบในการด าเนินงานใน
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ด้านการบริหารงานบุคคล ตามที่
อธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ มอบหมาย  

นอกจากนี้ อธิการบดีสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ผ่านค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานชุดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการประชุมปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการมอบหมายเฉพาะตัวบุคคลเพ่ือให้กระท าการแทนอธิการบดี 
เช่น การมอบหมายให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการลงนามในสัญญากับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ส่วน
ภารกิจงานราชการที่สมควรถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนด าเนินงานแทนตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยได้
จ้างภาคเอกชนเพ่ือถ่ายโอนงานได้แก่ การจ้างองค์การทหารผ่านศึกท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การจ้าง
บริษัทเอกชนรับภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจ้างบ ารุงดูแลรักษาลิฟต์ เป็นต้น 

(8) หลักนิติธรรม 

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรเป็นการด าเนินงานโดยมีการใช้
อ านาจของกฎหมายได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการแจ้งสิทธิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีผลกระทบจากการ
กระท าทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ มีการ
เสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร  

(9) หลักความเสมอภาค 

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานได้ยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นก าเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกาย
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หรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและ อ่ืนๆ
เช่น การประกาศรับสมัครงาน  การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ การประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น 

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานในเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบของกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ผู้บริหารจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือปรึกษาหารือและหาข้อยุติในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง โดยใช้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการโต้แย้งมาอธิบายท าความเข้าใจกับกรรมการผู้ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวให้มีความเห็นที่
ตรงกัน อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการฯ แม้จะได้อธิบายท าความเข้าใจแล้วแต่ในการด าเนินงานก็อาจมีผู้ที่
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ แต่ถ้ามติในเรื่องนั้นได้พิจารณาตามความเห็นที่เป็นไปตามหลัก
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมการทุกคนก็ยอมรับฟังความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่
ที่มีความเห็นในเรื่องที่พิจารณานั้น 

(11) หลักคุณธรรม/ จริยธรรม 

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมทั้งมีกระบวนการด าเนินงานด้านคุณธรรม/จริยธรรม/
จรรยาบรรณ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติใน
การปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศใน
การบริหารราชการในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร 

(12) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

อธิการบดีเข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการอุดมศึกษา
ของไทย รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาสังคม 

สรุป 

 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) 
เป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาระหว่าง        

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  โดยครอบคลุมผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (พ.ศ. 2556-2560) 
รวมทั้งผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย   การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติราชการในมิติ Balanced Scorecard และการปฏิบัติราชการ
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ตามทิศทาง จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การด าเนินงานได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
บรรลุปรัญชา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและ
ปัจจัยสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ใน
ระดับหนึ่งด้วยการส่งเสริมสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งสภามหาวิทยาลัย คณบดีและหัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่า ตลอดจนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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แบบฟอร์ม ปอ.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แผนยุทธศาสตร์  
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง
น  าหนัก 

ปัญหา  
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแกไ้ขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 20 5 5 20     
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  
   การพัฒนาหลั กสู ต รและ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

10 2 2    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. ีุกหลักสูตรมีการจัดี า มคอ. 2 ถึง มคอ. 7 

ครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

2. ีุนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  

3. น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 365 และ 
Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน 

4. อบรมให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตรีุกหลักสูตรให้ีราบแนวีางการ
ปฏิบัติการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานสากลอย่าง
แี้จริง 
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แผนยุทธศาสตร์  
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง
น  าหนัก 

ปัญหา  
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแกไ้ขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  
    พัฒนานักศึกษาเพืดอเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์   ปลูกฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

5 1 1    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. สอนสอดแีรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา   

ต่าง ๆ ตาม มคอ. 3 ถึง มคอ. 7  
2. มหาวิียาลัยเป็นประธานเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ 

ภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนืดองตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 
จนปัจจุบัน และยังได้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ 
“บัณฑิตไียไม่โกง” อีกด้วย 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  
    การพัฒนาสภาพแวดล้อมีาง
การศึกษาีีดเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
และความคิดสร้างสรรค ์
 

5 2 2    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมีีดมีความเร่งด่วน  วังี่าพระ 

ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องน้ า ความสะอาด และความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโดยรวม พระราชวังสนาม
จันีร์ ได้แก่ หอพัก และการระบายน้ า ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมโดยรวม  

2. สภามหาวิียาลัยให้ความเหจนชอบนโยบายพัฒนา
นักศึกษา เมืดอ 13 พฤศจิกายน 2556 พร้อมงบประมาณ 
53 ล้านบาี เพืดอพัฒนาสภาพแวดล้อมีีดเอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพืดอให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิียาลัย และมหาวิียาลัยได้ด าเนินการอยู่ 
ก าหนดแล้วเสรจจภายในสิงหาคม 2557 
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แผนยุทธศาสตร์  
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สนับสนุน /ผลักดัน 

3. วิียาเขตสารสนเีศเพชรบุรีด าเนินการโครงการ 
Clean and Green Campus อย่างต่อเนืดองโดยจัดี า
เส้นีางจักรยาน และรถรางรับ-ส่งคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกเพืดอลดปริมาณการใช้
พลังงาน ลดมลพิษ จากการใช้ยานพาหนะในวิียาเขต   

2. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์ 20 3 1 6.67     
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  
    พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์
เพืดอก้าวสู่การเป็นมหาวิียาลัยีีด
ไ ด้ รั บ กา รยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ 
 

20 3 1    แนวีางการพัฒนาีีดได้ด าเนินการแล้ว 
1. จัดตั้งกองีุนวิจัยและสร้างสรรค์เพืดอการผลิตและ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบและระดับ
ต่าง ๆ  

2. จัดโครงการ “มหาวิียาลัยพบปะผู้บริหารระดับ
คณะวิชาและหน่วยงานเีียบเี่า (Road show)” เพืดอ
รับีราบปัญหาและความต้องการด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์ 

3. ก าหนดให้ผลงานวิจัย/ภาระงานวิจัยเป็น KPI ีีด
ส่วนบุคคลส าหรับคณาจารย์ เพืดอให้สามารถจัดสรรเวลา
เพืดอการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์มาก
ขึ้น  
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4. ส่งเสริมการแลกเปลีดยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
วิจัยและสร้างสรรค์เพืดอเสริมีักษะการวิจัยและสร้างสรรค์
ให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ ในระดับหน่วยงาน เช่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ เีคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

5. มีมาตรการเพืดอสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่
ผลงานวิชาการอย่ าง เป็นรูปธรรม เ ช่น การ เสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ีั้งในและต่างประเีศ การผลิต
ต ารา รางวัลสนับสนุนการจัดี าวารสารมหาวิียาลัย
ศิ ลป ากร  3 ส าข า วิ ช า  ไ ด้ แ ก่  สั ง คมศาสตร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ วิียาศาสตร์ (ไียและอังกฤษ) และวารสาร 
Veridian E-journal เป็นต้น 

6. มหาวิียาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : 
บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพืดอเป็นเวีีในการเสนอ
ผลงาน และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานีีดเกิดจาก
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
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7. บุคลากรของมหาวิียาลัยได้รับการยกย่องได้
ระดับชาติ ได้แก่ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2 ราย และ
ผลงานวิจัยดีเด่น 2 ราย 

3. ด้านการบริการวิชาการ 20 1 1 20     
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  
   การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแขจงแก่สังคม
ตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง  
 

20 1 1    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน

การด าเนินการ อาีิ โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืน
สุดี้ายในอ าเภอหัวหินร่วมกับกลุ่มพิีักษ์หัวหิน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืดองมาจากพระราชด าริสมเดจจ
พระเีพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  

2. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพืดอสร้างระบบและ
กลไกการบูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการ
วิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

3. ส านักบริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร
ี้อ งถิด นร่ วมกับกรมส่ ง เ ส ริ มการปกครองี้ องถิด น 
กระีรวงมหาดไีย 
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4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20 2 2 20     
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  
   การอนุ รั กษ์ และส่ ง เ ส ริ ม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติรวมีั้งการประยุกต์ใช้
เพืดอรักษาคุณค่าและเพิดมมูลค่า
ในระดับชาติและนานาชาติ 

        

4.1การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติรวมีั้งการประยุกต์ใช้เพืดอ
รักษาคุณค่ าและเพิดมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

10 1 1    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1.ด าเนินโครงการ “สีไียโีน” เพืดออนุรักษ์และ

ส่งเสริม เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติีีด
เกีดยวข้องกับการก าหนดชืดอสีตามภูมิปัญญาไียมิให้สูญ
หายไปตามกาลเวลา 

2. ได้จัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเพืดอ
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบอันเป็นจุด
ก าเนิดของมหาวิียาลัย 

3. จั ดพิมพ์ เ ผยแพร่ และจ าหน่ ายแสตมป์พระ
พิฆเนศวรเพืดอเป็นีีดระลึกในวาระครบรอบเจจดสิบปีของ
มหาวิียาลัยศิลปากร 

4. ออกแบบ font 70 ปีมหาวิียาลัยศิลปากร เพืดอ
เผยแพร่ให้สาธารณะได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5. จัดี า corporate identity ของมหาวิียาลัยศิลปากร 
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  4 . 2  พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบ
สู่นานาชาติ 

10 1 1    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งีีด 4 

เพืดอเฉลิมพระเกียรติสมเดจจพระเีพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนืดองในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
และเนืดองในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิียาลัยศิลปากร 

2. The Exotica 2013 Exhibition 
    WE = ME ASEAN ART EXHIBITION 
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันออกแบบ

ระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการเวียนเป็นเจ้าภาพการ
วิจารณ์วิียานิพนธ์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ
ครั้งีีด 12 โครงการ Silpakorn International Ceramic 
Symposium 2014 “Sanamchandra Clay Work” 

 

5. ด้านการบริหารจัดการ 20 6 6 20     
    5.1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิีธิภาพเพืดอการเป็น
มหาวิียาลัยแห่งการสร้างสรรค ์

10 3 3    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน

สนับสนุนและแบ่งส่วนราชการเพืดอให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิีธิภาพมากขึ้น เช่น การตั้งกองนิติการ งานต าแหน่ง
ีางวิชาการ งานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร กองการ
เจ้าหน้าีีด งานอาคารสถานีีด งานพัสดุ ส านักงานวิียา
เขตเพชรบุรี เป็นต้น 
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2. แต่งตั้งผู้บริหารเพืดอรับผิดชอบ ก ากับดูแลงานใน
ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง
และหน่วยงานเีียบเี่า 

3. ถ่ ายีอดแผนยุีธศาสตร์ของมหาวิียาลัย         
สู่หน่วยงานระดับคณะวิชา โดยใช้ KPI เป็นตัวขับเคลืดอน 

4. เปิดช่องีางรับฟังความคิดเหจนอย่างีัดวถึงผ่าน   
สืดอสังคมออนไลน์   

5. ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน และสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิียาลัย  เพืด อ ให้สามารถแข่ งขันกับ
สถาบันอุดมศึกษาอืดนได้ 

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเี ศ
เพืดอการบริหารจัดการตามพันธ
กิจให้มีประสิีธิภาพ 

5 2 2    นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพืดอการบริหารจัดการ จ านวน 

12 ฐานข้อมูลครอบคลุมการบริหารจัดการด้านการบริหาร
การ เ งินงบประมาณ การเรี ยนการสอน การวิจั ย         
การบริการวิชาการ การี านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการ
นักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปกรรม 

 

    5.3 การปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิีธิภาพ 

5 1 1   
 

 นวัตกรรมความส าเรจจีีดด าเนินการแล้ว 
1. จัดี าข้อบังคับเงินรายได้ มหาวิียาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2556 เพืดอเริดมใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย
ครอบคลุมการใช้จ่ายเงินีั้งเงินรายได้ และเงินรายรับ
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แผนยุทธศาสตร์  
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง
น  าหนัก 

ปัญหา  
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแกไ้ขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

โครงการเพิดมพิเศษ เพืดอให้ เป็นระบบและมาตรฐาน
เดียวกัน 

2. จัดี างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิียาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยรวมเงินรายได้และเงินรายรับ
โครงการเพิดมพิเศษ เป็นครั้งแรกเพืดอให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
และควบคุมการเบิกจ่ายโดยระบบ MIS  

3. ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินรายรับโครงการเพิดม
พิเศษีีดคงค้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2555 แล้วเสรจจ   
จนสามารถเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
มหาวิียาลัยให้ความเหจนชอบ 

รวมีั้งหมด 100 17 15 86.67     
คะแนนีีดคณะกรรมการสอบีาน         

                                     

ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีีีดได้รับมอบหมาย) 
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แบบฟอร์ม ปอ.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของมหาวิทยาลยั จ าแนกตามพันธกจิ 5 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 40 14 14 40     
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 

10 5 5    นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า

สาขาวิชาเพื่อถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ
ให้ผู้ เรียนมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  

2. ประชุมอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติตาม TQF 

3. ทุนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  

4. น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 365 และ 
Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน 

 

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนา
กิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้ างสรรค์  ปลูกฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

10 3 3    นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาตามนโยบายพัฒนา

นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

2. จัดท าบันทึกกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใช้ในการบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ 
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนโยบายพัฒนา
นักศึกษา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการ
ให้บริการนักศึกษาที่ครอบคลุมปัญหาด้านจิตวิทยา ความ
ปลอดภัยของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

4. สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ 
ตาม มคอ. 3 ถึง มคอ. 7  

5. มหาวิทยาลัยเป็นประธานเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ 
ภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 
จนปัจจุบัน และยังได้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ 
“บัณฑิตไทยไม่โกง” อีกด้วย 

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่ เอื้อให้ เกิดการ
เรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   

20 6 6    นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. มหาวิทยาลัยน า เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกที่ดินรองรับการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (City 
Campus)  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีมีความเร่งด่วน วังท่าพระ 
ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องน้ า ความสะอาด และความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมโดยรวม พระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ 
หอพั ก  และการระบายน้ า  ความปลอดภั ย  และ
สภาพแวดล้อมโดยรวม  

3. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนโยบายพัฒนา
นักศึกษา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 พร้อมงบประมาณ 
53 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่ ก าหนด
แล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2557 

4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด าเนินการโครงการ 
Clean and Green Campus อย่างต่อเนื่องโดยจัดท า
เส้นทางจักรยาน และรถรางรับ-ส่งคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกเพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงาน ลดมลพิษ จากการใช้ยานพาหนะในวิทยาเขต   

2. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์ 15 7 7 15     
    พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์
เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

15 7 7    นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. มหาวิทยาลัยเป็นประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

ภูมิภาคตะวันตกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

จ านวน 24 สถาบัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยและสร้างสรรค์ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ/เอกชน/อุตสาหกรรม เพื่อหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้น   

3. จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบและระดับ
ต่าง ๆ  

4. จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารระดับ
คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า (Road show)” เพื่อ
รับทราบปัญหาและความต้องการด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์ 

5. ก าหนดให้ผลงานวิจัย/ภาระงานวิจัยเป็น KPI ที่
ส่วนบุคคลส าหรับคณาจารย์ เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลา
เพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์มาก
ขึ้น  

6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
วิจัยและสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะการวิจัยและสร้างสรรค์
ให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ ในระดับหน่วยงาน เช่น 
สถาบันวจิัยและพัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ภาพพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
7. มีมาตรการเพื่อสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่

ผลงานวิชาการอย่ าง เป็นรูปธรรม เ ช่น การ เสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ การผลิต
ต ารา รางวัลสนับสนุนการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัย
ศิ ลป ากร  3 ส าข า วิ ช า  ไ ด้ แ ก่  สั ง คมศาสตร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ) และวารสาร 
Veridian E-journal เป็นต้น 

8. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : 
บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพื่อเป็นเวทีในการเสนอ
ผลงาน และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

9. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องได้
ระดับชาติ ได้แก่ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2 ราย และ
ผลงานวิจัยดีเด่น 2 ราย 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

3. ด้านการบริการวิชาการ 10 4 4 10     
   การสร้ างความเข้มแข็ งให้
ชุ ม ชน  และ สั ง คม โ ดย กา ร
ให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้ ง
เ ผยแพร่ ป รั ชญา เศ รษฐกิ จ
พอเพียง      

10 4 4    นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักบริการวิชาการได้

ด าเนินการเร่งรัดการวางแผนยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
ส านักบริการวิชาการ  

2. ส านักบริการวิชาการด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การเงิน
และสะสางบัญชีที่คงค้าง ให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3. ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
การด าเนินการ อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย
ในอ าเภอหัวหินร่วมกับกลุ่มพิทักษ์หัวหิน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  

4. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างระบบและ
กลไกการบูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการ
วิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติ
และนานาชาติ  

5. ส านักบริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 10 4 4 10     
    การอนุ รั กษ์ และส่ งเสริ ม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่ าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

10 4 4    นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันออกแบบ

ระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการเวียนเป็นเจ้าภาพการ
วิจารณ์วิทยานิพนธ์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 12 โครงการ Silpakorn International Ceramic 
Symposium 2014 “Sanamchandra Clay Work” 

2. จัดท าฐานข้อมูลศิลปกรรมในรูปของ virtual 
gallery ตามความร่วมมือระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักหอสมุด และหอศิลป์ 

 

5. ด้านการบริหารจัดการ 25 11 8 20     
    5.1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็ นมหาวิ ทย าลั ย แห่ ง ก า ร
สร้างสรรค์ 

15 9 6 10   แนวทางการพฒันาที่ได้ด าเนินการแล้ว 
1. มหาวิทยาลัยส ารวจข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้าง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา  
2. ก าหนดเง่ือนไขการรับอาจารย์ประจ าทดแทน

อัตราเกษียณอายุราชการต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อให้
มีระยะเวลาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสั้นลง 

3. ตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อให้คณาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการประกอบการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ กองทุนการผลิตต าราและหนังสือ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

4. จัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง โดยก าหนดจะจัด
อบรมตามหลักสูตรดังกล่าวในช่วงเดือน มิถุนายน 2557 

5. มหาวิทยาลัยจัดการอบรมผู้บริหารระดับหัวหน้า
ภาควิชา รองคณบดี และคณบดี ระหว่างวันที่ 24-26 
ตุลาคม 2556 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นวิทยากรให้การอบรม 

6. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยพบปะ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า (Road 
show)” เพื่อให้ความรู้และรับทราบปัญหาและความ
ต้องการการอบรมให้ความรู้ของผู้บริหารระดับคณะวิชา
และหน่วยงานเทียบเท่า 

    5.2 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

10 2 2 10   นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

จ านวน 12 ฐานข้อมูล 

 

 รวมทั งหมด 100 40 37 95     
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

ตัวชี วัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คะแนนร้อยละแปลงเป็นระดับ
คะแนน  

 
8.0000 7.6000 95 

    

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน         

 
 
 
                                         ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
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แบบฟอร์ม ปอ. 3 แบบรายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ 4 เมษายน 2556) 

การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน 
สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล 

1. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ําหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

2. ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ําหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

3.4191 
2.6350 

 
 

3.4842 
 
 

4.1380 
 

    

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพ 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อบัณฑิต 
5. ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต

นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3.8080 
4.9300 

 
3.6715 

    

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
6. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
7. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน 
8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม 

3.2968 
4.7209 
1.0000 

 
1.0000 

 

    



35 
 

การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน 
สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต 
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

5.0000 
 

1.8330 
 

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 
11. ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2554 

4.3200 
4.3200 

 

    

รวมคะแนน 3.9545     
คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับแจ้งอย่างเป็น
ทางการจาก กพร. 

3.9545     

 
 
                                               ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)   
                           
 
  หมายเหตุ ให้แนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดร้ับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กพร. มาด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ. 4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2555 (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ) 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 5.00     
องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 3.88 3.88     
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 5.00     
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค ์ 4.55 4.59     
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00     
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 4.82 4.82     
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00     
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 5.00 4.00     

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 
4.50 
(ดี) 

4.48 
(ดี) 

    

คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

4.50 
(ดี) 

4.48 
(ดี) 

    

 
 
       ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
 
หมายเหตุ ให้แนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาด้วย (เอกสารหมายเลข 43) 
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แบบฟอร์ม ปอ. 5  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2554-2555) 

ตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ปัญหา

อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน        - 4.58     
ด้านคุณภาพบัณฑิต - 4.13     

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.65 4.45     
2. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
3.51 4.30 

    

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

5.00 5.00 
    

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

5.00 2.77 
    

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ - 4.60     
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  4.24 4.70     
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 5.00 5.00     
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 5.00 4.12     

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม - 5.00     
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจยั 
5.00 5.00 

    

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ปัญหา

อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00     
10. การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน - 3.38     
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน 3.26 3.26     
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 3.50 3.50     
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.08 3.08     

ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน - 4.35     
15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 4.35     

กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ - 4.75     
16. ผลการพัฒนาตามอตัลักษณส์ถาบัน       

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5.00 5.00     
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 3.51 4.24     

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 5.00 
    

กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม - 5.00     
18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ        

 18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน 

5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมิน 
ปัญหา

อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 18.2 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน 

5.00 5.00 
    

รวมคะแนนเฉลี่ย 
        - 4.44 

(ดี) 
    

คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก  
สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

      

 
 
                                               ผู้ให้ข้อมูล  ..................................................................... (อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย) 
 
 
หมายเหตุ 1. กรณีที่ปีใดมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ให้มหาวิทยาลัยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)  

ซึ่งจะมีการประเมินตัวชี้วัดของ สมศ. ด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยน าผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของ สมศ. มาใช้เป็นคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
             2. ให้แนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดร้ับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  มาดว้ย 
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แบบฟอร์ม ปอ. 6 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 
หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
(1) บริหารกิจการ

ของมหาวิ ทยาลั ย ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ รวมทั้งนโยบาย
และวั ตถุ ประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย 

-อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการกระจายอ านาจการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้ ง
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิ ทย าลั ย  ทั้ ง นี้  เ ป็ น ไปต ามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของอธิการบดี
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว 

-ควบคุมก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย
โดยเน้นการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในที่
ประชุมคณบดี รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  คณะกร รมกา รวิ ทย า เ ขต 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการวาง
ผังแม่บทและกายภาพ เป็นต้น 

  นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการ(Management Information 
System-MIS) จ านวน 12 ฐานข้อมูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

-ลด ช่องว่ า ง  สร้ า งความเข้ า ใจ
ร่วมกันในการบริหารจัดการร่วมกันใน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี และหน่วยงานระดับคณะ
หรือเทียบเท่า โดยการพบปะหารือ 
(roadshow) กับหน่วยงานในทุกวิทยา
เขตเป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง 

-จั ด ตั้ ง ก อ ง นิ ติ ก า ร  แ ล ะ เ พิ่ ม
อัตราก าลัง เพื่อรองรับภารกิจในการเป็น
บุคลากรทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

  

(2) ควบคุมบุคลากร 
การเงิน พัสดุ  สถานที่
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ครั้ง ก าหนดให้มีการรายงานสถานการณ์การเงิน
ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการควบคุมด้านการเงิน
แ ล ะ พั ส ดุ โ ด ย อ งค์ ก ร ร ะ ดั บ น โ ย บ า ย ขอ ง

  นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
-จั ด ท า ข้ อ บั ง คั บ เ งิ น ร า ย ไ ด้ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 เพื่อ
เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย

  



41 
 

หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรทั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย อธิการบดีท าหน้าที่
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีก าหนดการประชุมทุกสอง
สัปดาห์ เป็นการควบคุมบุคลากรและอัตราก าลัง 
ส่ ว นการบริ ห า รสถานที่ แ ละทรั พย์ สิ นนั้ น 
อธิการบดีมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดท าผังแม่บทวิทยาเขตต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครอบคลุมการใช้จ่ายเงินทั้งเงินรายได้ 
และเ งินรายรับโครงการเพิ่มพิ เศษ 
เพื่อให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

-จัดท างบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร  พ .ศ .  2557 
โดยรวมเ งินรายได้และเ งินรายรับ
โครงการเพิ่มพิเศษ เป็นครั้งแรกเพื่อให้มี
มาตรฐานเดียวกัน และควบคุมการ
เบิกจ่ายโดยระบบ MIS  

-ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเ งิน
รายรับโครงการเพิ่มพิเศษที่คงค้างมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2555 แล้วเสร็จ จน
สามารถเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การเ งินของมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

-ผลักดันยุทธศาสตร์การเงินของ
ส านักบริการวิชาการ 

-จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
-จัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต ารา

และหนังสือเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ 
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หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
-จัดสรรทุนนวัตกรรมด้านการเรียน

การสอน 
-รวมกองทุนพัฒนาคณะวิชามาเป็น

กองทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อลดความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการการเงิน 

-ปรับเ งินเดือนของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

-ออกข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ ให้
สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ได้ เช่น การให้ประกันสุขภาพเพิ่มเติม
จากประกันสังคม ค่าชดเชยเมื่อออกจาก
ราชการ 

(3) รักษาระเบียบ
วินัยและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 

อธิการบดีให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจการ
พัฒนานักศึกษา และสวัสดิการของนักศึกษา โดย
ก าหนดให้มีกิจกรรมพบปะผู้น านักศึกษาเพื่อรับฟงั
ข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาใน

  นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
-มี น โ ย บ า ย พัฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา สวัสดิการของนักศึกษา 
รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
การศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งขออนุมัติ
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

  



43 
 

หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
ระหว่างการประชุมร่วมระหว่างกองกิจการ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และประธาน
ชมรมระหว่างวันท่ี 20 ถึง 23 เมษายน 2557 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของวิทยาเขต
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ในวงเงิน 53 ล้านบาท 

-เริ่มด าเนินการให้มีระบบการให้
ค าปรึกษา และส่งต่อนักศึกษาที่ประสบ
ปัญหาเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษไปสู่หน่วยบริการทางสุขภาพ
ระดั บสู ง  พร้ อมทั้ ง มีพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยคอยติดตามความก้าวหน้า 
และผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

-เริ่มด าเนินการให้มีคลินิกชุมชน
อบอุ่นเพื่อให้บริการนักศึกษาที่เจ็บป่วย
ที่เข้าโครงการสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้ง
ระบบส่ งต่อ ไปยั ง  รพ.นครปฐม ณ 
พระราชวังสนามจันทร์ 

-กิจกรรมพบปะผู้น านักศึกษาเพื่อ
รับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของ
นักศึกษาในระหว่างการประชุมร่วม
ระหว่างกองกิจการนักศึกษา นายก
สโมสรนักศึกษา และประธานชมรม 
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หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
(4) เป็นผู้แทนของ

มหาวิทยาลัยในกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในที่ประชุม
อธิการบดีทั่วประเทศ (ทปอ.) ซึ่งเป็นท่ีประชุมร่วม
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในการก าหนด
ทิศทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย รวมทั้ง
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกความ
ตกลงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

  อธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก 
ทปอ. ซึ่งประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา 
23 สถาบันให้เป็นคณะท างานที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีวาระ
ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
 

  

(5) เสนอรายงาน
ประจ าปีเกี่ยวกับกิจการ
ด้ า น ต่ า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิ ทยาลั ยต่ อสภา
มหาวิทยาลัย 

อธิการบดีต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปีในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานการ
ประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ เป็นรายงานประจ าปี  รายงานการประเมิน
ตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รายงานการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน รายงานผลตามแผนการพัฒนา
บุคลากร  รายงานผลด า เนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
รายงานดังกล่าวเมื่อได้รับการรับรองผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
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หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ 

ปัญหา
อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
การจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานผู้ประเมินแล้ว อธิการบดีได้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกครั้ง 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิ ทยาลั ยหรื อ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

 อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อประยุกต์สู่การ
ปฏิบั ติ  รวมทั้ ง รายงานเสนอที่ ประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่
กรณี) 

     

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ที่
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ให้คะแนน 

      

 
 
 
                                                ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
 
 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ อยู่ในหน้า 13-14 
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แบบฟอร์ม ปอ. 7 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 

แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
1 .  มหา วิ ทยาลั ย

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัย
ช้ันน าแห่งการสร้างสรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ และการด าเนินการ 
1. ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 

2554 – 2563ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดจนแนวโน้มของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ 
ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2556 ณ โรงแรม
ชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี  โดยมีการปรับปรุงตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ และเพิ่มเติมยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งการ
สร้ า งสรรค์  ได้ รั บความ เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันท่ี 10 เมษายน 2556   

2. เริ่มด าเนินการถ่ายทอดนโยบายโดยการจดั
ประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดับคณบดี และหัวหน้าภาควิชา และจัดการ
พบปะผู้บริหารหน่วยงาน (road show) ทุกคณะ
วิชา/หน่วยงาน/วิทยาเขต ปีละ 2 ครั้ง อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อร่วมกันการพัฒนามหาวิทยาลัย  
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนานักศึกษา 

1. ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 2 
ถึง มคอ. 7 ครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2. ส่งเสริมให้พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน โดยจัดสรรทุนและงบประมาณ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นประธานเครือข่ายบัณฑิต
อุดมคติ ภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี งบประมาณ 2545 จนปัจจุบัน  และยั ง ได้
สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ “บัณฑิตไทยไม่
โกง”  

 
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อการ
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ใน
รูปแบบและระดับต่าง ๆ  

2. จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหาร
ระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า (Road 
show)” เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

3. ก าหนดให้ผลงานวิจัย/ภาระงานวิจัยเป็น 
KPI ส่วนบุคคลส าหรับคณาจารย์ เพื่อให้สามารถ
จัดสรรเวลาเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์มากขึ้น  

4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะการวิจัย
และสร้างสรรค์ให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
ในระดับหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น
ต้น ตัวอย่างผลงานที่ เป็นรูปธรรมเช่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผลิตแท่นพิมพ์ต้นแบบเพื่อใช้
ในงานภาพพิมพ์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์  การก าหนดสีไทยโทน โดยอาศัย
ค่าการผสมสีมาตรฐาน (pan tone) เพื่อการ
อ้างอิง และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการใช้
อนุรักษ์ศิลปกรรม และงานสิ่งพิมพ์ 

5. มีมาตรการเพื่อสนับสนุนการผลิต และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
การเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ การผลิตต ารา รางวัลสนับสนุนการ
จัดท าวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 3 สาขาวิชา 
ไ ด้ แ ก่  สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ) และวารสาร
Veridian E-journal เป็นต้น 

6. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และส ร้ า งส ร รค์ ร ะดั บชาติ แ ล ะนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ :บูรณาการศาสตร์
และศิลป์” เพื่อเป็นเวทีในการเสนอผลงาน และ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

 
บริการวิชาการ 

1. ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในการด าเนินการ อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนผืนสุดท้ายในอ าเภอหัวหินร่วมกับกลุ่ม
พิทักษ์หัวหิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
เ นื่ อ งมาจากพระราชด า ริ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  

2. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
ระบบและกลไกการบูรณาการข้ามศาสตร์ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการการวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส านักบริการวิชาการโครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ด าเนินโครงการ “สีไทยโทน” เพื่ออนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดช่ือสีตามภูมิปัญญา
ไทยมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

2. จัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ
อันเป็นจุดก าเนิดของมหาวิทยาลัย 

3. จัดพิมพ์เผยแพร่และจ าหน่ายแสตมป์พระ
พิฆเนศวรเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบเจ็ดสิบ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
ปีของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ออกแบบ font70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ออกแบบระดับนานาชาติ ได้แก่ โครงการเวียน
เป็นเจ้าภาพการวิจารณ์วิทยานิพนธ์ศิลปะการ
ออกแบบระดับนานาชาติครั้งที่ 12 โครงการ
Silpakorn  International Ceramic Symposium 
2014 “Sanamchandra Clay Work” 

6. จัดท าฐานข้อมูลศิลปกรรมในรูปของ virtual 
gallery ตามความร่วมมือระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักหอสมุด และหอศิลป์ 

7. ก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรม
ไทย เฉลิมพระเกียรติ  ณ วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการ
ด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทย 

8. ปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขี และพระสุรภี 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ
วิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยได้รับงบประมาณส่วน
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
หนึ่งจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

9. ปรับรูปแบบชุดครุยของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยใช้สีไทยโทน และผ้าไหม 
ศิษย์เก่าและบุคลากรปัจจุบันได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

- ศิลปินแห่ งชาติจ านวนประจ าปี  2556
จ านวน 2 ท่าน 

- นักวิจั ยดี เด่ นแห่ งชาติประจ าปี  2556 
จ านวน 2 ท่าน 

2. การปรับปรุง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ          
โครงสร้ างการบริ หาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

นวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 
1. ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารจัดการหน่วยงาน

สนับสนุนและแบ่งส่วนราชการเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่นการตั้งกองนิติการ งาน
ต าแหน่งทางวิชาการ งานเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหาร กองการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
ส านักงานวิทยาเขตเพชรบุรี เป็นต้น 

2. แต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบ ก ากับดูแล
งานในระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองและหน่วยงานเทียบเท่า 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
3. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สู่หน่วยงานระดับคณะวิชา โดยใช้ KPI เป็นตัว
ขับเคลื่อน 

4. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook อธิการบดี 
สายตรงอธิการบดี เป็นต้น  

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ จ านวน 12 ฐานข้อมูลครอบคลุมการ
บริหารจัดการด้านการบริหารการเงินงบประมาณ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการนักศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปกรรม 

6. ปรับ โครงสร้ า งอัตรา เ งิน เดื อน และ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ 

3. แผนการบริหาร
จัดการการเงินงบประมาณ
และการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดท าข้อบังคับเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2556 เพื่อเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยครอบคลุมการใช้จ่ายเงินทั้งเงิน
รายได้ และเงินรายรับโครงการเพิ่มพิเศษ เพื่อให้
เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
2. จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยรวมเงิน
รายได้และเงินรายรับโครงการเพิ่มพิเศษ เป็นครั้ง
แรกเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และควบคุมการ
เบิกจ่ายโดยระบบ MIS  

3. ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเ งินรายรับ
โครงการเพิ่มพิเศษที่คงค้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-
2555 แ ล้ ว เ ส ร็ จ  จ น ส า ม า ร ถ เ ส น อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินของมหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ 

4. ให้เ งินกองทุนพัฒนาคณะวิชาเป็นของ
มหาวิทยาลัยเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการเงิน 

4. การบูรณาการการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เดิม
และการขยายพื้นท่ีสร้าง
City Campus 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจัดหาพื้นที่
รองรับการขยายตัวทางการศึกษา หรือ City 
Campus เพื่อรองรับการขยายตัวของภารกิจทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2557 
วันท่ี 9 เมษายน 2557 

     

  
 

     



55 
 

แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
 2. ประสานงานการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนการ
สอน ณ วังท่าพระ 

3. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาขาวังท่าพระ 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวังท่าพระ โดย
พัฒนาพ้ืนท่ีบางส่วนของหอประชุมวังท่าพระ 

4. การใช้สอยอาคาร และพื้นที่ร่วมกันอย่าง
เต็มศักยภาพ ของคณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย และ
หน่วยงาน ทั้งในส่วนการจัดการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบั ติ การ  นันทนาการ  ณ วิทยา เขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

5. ปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขี และพระสุรภี 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  โดยได้รับ
งบประมาณส่วนหนึ่งจากส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

     

5. น โ ย บ า ย ก า ร
ประสานงานกับหน่วยงาน

1. มหาวิทยาลัยพัฒนายุทธศาสตร์ต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2559 โดยการมี
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
ภายนอกทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
กรอบและแนวทางการด าเนินงานด้านต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  ด าเนินโครงการ 70  ปี รวมใจสู่อาเซียน การ
ประชุมทางวิ ชาการระดับนานาชาติ  “Global 
Graduate Competencies and Building a 
Workforce of the Future for the ASEAN 
Region” การประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา 
สาขาวิชา “70  ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและ
ศักยภาพในการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน”  

3. มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ จ านวน 20 ฉบับ ใน 13 ประเทศ 

4. มหาวิทยาลัยจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาด
เส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และงาน 
The Exotica 2013 ExhibitionWE=ME ASEAN ART 
EXHIBITION 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
5. สง่เสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันออกแบบ

ระดับนานาชาติ เช่นโครงการเวียนเป็นเจ้าภาพการ
วิจารณ์วิทยานิพนธ์ศิลปะการออกแบบระดับ
นานาชาติครั้งที่12 โครงการ Silpakorn International 
Ceramic Symposium2014“Sanamchandra Clay 
Work” รวมทั้งการจัด International conference ใน
ระดับคณะวิชาในต่างประเทศ ได้แก่ คณะโบราณคดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์       
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ        
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ภายในประเทศ เช่น โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืน
สุดท้ายในอ าเภอหัวหินร่วมกับกลุ่มพิทักษ์หัวหิน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

7. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF 

8.  มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาต่าง  ๆ เช่น ประธานเครือข่าย
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินการ และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/   
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา/ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
บัณฑิตอุดมคติ ไทยภูมิภาคตะวันตก ประธาน
เครือข่ายการวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรองให้คะแนน 

      

 
 
                                                        ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย) 
 

หมายเหตุ 1. สภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและมอบให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีด าเนินการในระหว่างการ ด ารงต าแหน่ง (6 มิถุนายน 
2555- 5 มิถุนายน 2556) ประกอบด้วย 10 ด้าน คือ 1) การให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2)มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งการสร้างสรรค์ 3)การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิ งรุก 6) 
การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีเดิมและการขยายพื้นที่สร้าง City Campus  7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 8) ด้านศิลปวัฒนธรรม 9) 
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 10) นโยบายการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

 2. ในรอบปีท่ี 1 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้อธิการบดีพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 5เรื่อง 
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แบบฟอร์ม ปอ.8 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

นโยบายที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินงาน และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
โ ค ร ง ก า ร เ จ็ ด

ทศวรรษ อัตลักษณ์ 
ศิลปากร บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ 

1. จัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
เพิ่มเติมที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. จัดพิมพ์และจ าหน่ายแสตมป์พระพิฆเนศวร
เ พื่ อ เ ป็ น ที่ ร ะ ลึ ก ใ น ว า ร ะ ค ร บ ร อ บ  70 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. ผลิตและจ าหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
ศิลปากรภายใต้โครงการ Silpakorn Design 

4. สร้างนวัตกรรมต้นแบบร่วมระหว่างคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และ เทค โนโลยี เพื่ อผลิ ต
เครื่องพิมพ์ภาพที่มีคุณภาพสูง 

5. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ An International 
Conference on “Global Graduate Competencies 
and Building a Workforce of the Future for the 
ASEAN region” 
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นโยบายที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินงาน และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

หลักสูตรสร้างสรรค์เชิง
บู ร ณ า ก า ร ต า ม
มาตรฐานสากล 

ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ วิ ช า ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ หลักสูตรการจั ดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม (ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว) 

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม สาขาวิชาการ

ออกแบบและศิลปะการออกเสียง 
หลักสูตรธุรกิจการเกษตร 

     

โ ค ร ง ก า ร แ ห ล่ ง
เรียนรู้และทุนเพื่อการ
วิจัยและการสร้างสรรค์ 

- จัดตั้งกองทุนวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและสร้างสรรค์ 

- จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิตต ารา 
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นโยบายที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินงาน และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
โครงการปรับปรุง

วิทยาเขตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อกา ร
เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

- วิทยาเขตวังท่าพระจัดท าผังแม่บทการใช้พื้นที่
วิทยาเขตวังท่าพระ 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีความเร่งด่วน      
วังท่าพระ ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องน้ า ความสะอาด 
และความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโดยรวม 
พระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ หอพัก และการระบาย
น้ า ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโดยรวม  

- สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนโยบาย
พัฒนานักศึกษา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 พร้อม
งบประมาณ 53 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่ ก าหนดแล้วเสร็จ
ภายในสิงหาคม 2557 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด าเนินการ
โค ร งก า ร  Clean and Green Campus อย่ า ง
ต่อเนื่องโดยจัดท าเส้นทางจักรยาน และรถรางรับ-ส่ง
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก
เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน  ลดมลพิษ จากการใช้
ยานพาหนะในวิทยาเขต   
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นโยบายที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการด าเนินงาน และนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองให้
คะแนนในแต่

ละข้อ 
โ ค ร ง ก า ร ย ก ร่ า ง

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 

ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  ที่ สกอ. ส่งกลับคืน
มหาวิทยาลั ย  เสร็ จแล้ว  และจะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2557 

     

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ที่
คณะกร รมก า รกลั่ น       
กรองให้คะแนน 

      

                                  
 
            
                                          ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
 
 
หมายเหตุ 1. ในรอบปีท่ี 1 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้อธิการบดีพิจารณาเลือกรายงานผลการด าเนินงาน ตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย        
                จ านวน 5 เรื่อง โดยต้องไม่ซ้ ากับกิจกรรม/โครงการ ในด้านที่ 1.6 (รายละเอยีดตามภาคผนวก ค) 
             2. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ อยู่ในหน้า 13-14 
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แบบฟอร์ม ปอ. 9 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการ 

และนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1 .  ด้ านการผลิ ต
บัณฑิต  

1. ทุกหลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 2 ถึง มคอ. 7 ครบถ้วน และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2. ทุนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์  

3. น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 365 และ Google 
Apps for Education มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

4. อบรมให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตรให้ทราบแนวทางการปฏิบัติการบริหารหลักสูตร
ตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง 

5. สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ ตาม มคอ. 3 
ถึง มคอ. 7  

6. จัดท าบันทึกกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใช้ในการบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

7. มหาวิทยาลัยเป็นประธานเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ ภูมิภาค
ตะวันตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 จนปัจจุบัน และยัง
ได้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”  

8. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีมีความเร่งด่วน วังท่าพระ ได้แก่ ห้อง
พยาบาล  ห้ อ งน้ า  ความสะอาด และความปลอ ดภั ย  และ

    



64 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการ 

และนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

สภาพแวดล้อมโดยรวม พระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ หอพัก และ  
การระบายน้ า ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโดยรวม  

9. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนโยบายพัฒนานักศึกษา 
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 พร้อมงบประมาณ 53 ล้านบาท เพื่อ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการอยู่ ก าหนดแล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2557 

10. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรดี าเนินการโครงการ Clean and 
Green Campus อย่างต่อเนื่องโดยจัดท าเส้นทางจักรยาน และรถราง
รับ-ส่งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกเพื่อลด
ปริมาณการใช้พลังงาน ลดมลพิษ จากการใช้ยานพาหนะในวิทยาเขต   

2 .  ด้านการวิจั ย
และสร้างสรรค์  

1. จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบและระดับต่าง ๆ  

2. จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารระดับคณะวิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า (Road show)” เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

3. ก าหนดให้ผลงานวิจัย/ภาระงานวิจัยเป็น KPI ที่ส่วนบุคคล
ส าหรับคณาจารย์ เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเพื่อการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์มากขึ้น  
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการ 

และนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะการวิจัยและสร้างสรรค์ให้เกิดการบูรณา
การข้ามศาสตร์ ในระดับหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

5. มีมาตรการเพื่อสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ การผลิตต ารา รางวัลสนับสนุนการจัดท าวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 สาขาวิชา ได้แก่  สั งคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ) และวารสาร Veridian 
E-journal เป็นต้น 

6. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย
และสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพื่อเป็นเวทีในการ
เสนอผลงาน และกระตุ้นให้เกิดการสรา้งสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์ 

7. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องได้ระดับชาติ ได้แก่ 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2 ราย และผลงานวิจัยดีเด่น 2 ราย 
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการ 

และนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

3. ด้านการบริการ
วิชาการ 

1. ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ
ด าเนินการ อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายในอ าเภอหัว
หินร่วมกับกลุ่มพิทักษ์หัวหิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)  

2. จัดตั้ งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อส ร้างระบบและกลไก       
การบูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบรกิารวิชาการ การวิจัย และ
การจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ  

3. ส านักบริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

    

4 .  ด้ านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ด าเนินโครงการ “สีไทยโทน” เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดช่ือ
สีตามภูมิปัญญาไทยมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

2. ได้จัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเพื่อเผยแพร่ผลงาน
ด้านศิลปะและการออกแบบอันเป็นจุดก าเนิดของมหาวิทยาลัย 

3. จัดพิมพ์เผยแพร่และจ าหน่วยแสตมป์พระพิฆเนศวรเพื่อเป็นที่
ระลึกในวาระครบรอบเจ็ดสิบปีของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ออกแบบ font 70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเผยแพร่ให้
สาธารณะได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5. จัดท า corporate identity ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการด าเนินการ 

และนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

6.การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 
ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. จัดแสดงงาน The Exotica 2013 Exhibition 
    WE = ME ASEAN ART EXHIBITION 
8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันออกแบบระดับนานาชาติ 

ได้แก่ โครงการเวียนเป็นเจ้าภาพการวิจารณ์วิทยานิพนธ์ศิลปะการ
ออกแบบระดับนานาชาติครั้งที่  12 โครงการ Silpakorn 
International Ceramic Symposium 2014 “Sanamchandra 
Clay Work” 

9. จัดท าฐานข้อมูลศิลปกรรมในรูปของ virtual gallery ตาม
ความร่วมมือระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด และหอศิลป์ 

                       
                        
                                      ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)                    
 
      
หมายเหตุ  รายงานในลักษณะเป้าหมายในการท างานเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานใช้รอบปีงบประมาณ           
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แบบฟอร์ม ปอ. 10 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   

มิติด้าน/ ตัวชี้วัดในและมิติ 
สภาฯ 

ก าหนด 
น้ าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต่ 
ละข้อ 

คะแนนที่
ม.ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น้ าหนัก 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ

ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์(ความพึงพอใจผู้รับบริการ) 10 2 1.7203 8.6015     
 1.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต     4.9300      
 1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา    3.6715      
2. ด้านกระบวนการภายใน(การบริหารจัดการ) 30 1 1 30.0000     
 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (คุณภาพของแผนกลยุทธ์)   5.0000      
 2.2 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน   5.0000      
 2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ   5.0000      
 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   5.0000      
3. ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์การ(นวัตกรรมและการเรียนรู้) 30 1 0.95 28.5000     
 3.1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้     4.0000      
 3.2 การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้   5.0000      
 3.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา    5.0000      
 3.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา            
บุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา 

  5.0000      

4. ด้านการเงินและงบประมาณ 30 1 0.7 21.0000     
 4.1 ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ    5.0000      
 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่าย
ภาพรวม  

  2.0000      

รวม 100 5 4.4051 88.1015     
 
                                             ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
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แบบฟอร์ม ปอ. 11 แบบรายงานผลงานด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
1. หลักประสิทธิผล   - ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

ของมหำวิทยำลัย คณะและหน่วยงำน ให้เป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน โดยร่วมกันก ำหนดมำตรกำร ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย
ของแผนปฏิบัติรำชกำร มีกำรติดตำมผลตำมแผนฯ อย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  

- ก ำหนดตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน ด้วย 
KPIs และ Competency  

- จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงอธิกำรบดี
และผู้บริหำรหน่วยงำนระดับคณะ ศูนย์ สถำบัน และส ำนัก 

- มีกระบวนงำนที่มีกำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำร
ให้บริกำรที่คณะวิชำและหน่วยงำนรับผิดชอบ 

  นวัตกรรมควำมส ำเร็จที่ด ำเนินกำรแล้ว 
แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย คณะ
และหน่วยงำน ที่ เป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน โดยกำรมีส่วนร่วมและเป็นที่
ยอมรับของทุกภำคส่วน 

 

2. หลักประสิทธิภาพ - ประชุมหำรือร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโดยจัดท ำและติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555  แผนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง  แผนบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  แผนกำรจัดกำรควำมรู้  เป็นต้น 
มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบ PDCA 

  นวัตกรรมควำมส ำเร็จที่ด ำเนินกำรแล้ว 
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร

ระดับสูง (อธิกำรบดี รองอธิกำรบดีและ
คณบดี) 

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
ระดับกลำง (รองคณบดีและหัวหน้ำ
ภำควิชำ) 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
3. หลักการตอบสนอง - ก ำหนดกระบวนงำนให้บริกำรที่มีกำรรักษำมำตรฐำน

ระยะเวลำกำรให้บริกำร ท ำให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนของระยะเวลำกำรให้บริกำรตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สร้ำงควำมเช่ือมั่นควำมไว้วำงใจ 
ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสีย 

   
 

 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนของหน่วยงำน เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ตั้งค่ำ
เป้ำหมำยไว้ ตำมที่ได้จัดท ำเป็นข้อตกลงไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
ส่วนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจประจ ำ อธิกำรบดีได้ปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบหลักเกณฑ์ 

    

5. หลักความโปร่งใส - ยึดหลักตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ         
มีกระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ผ่ำนกำรกลั่นกรอง
และตรวจสอบโดยผู้ รับผิดชอบให้ เป็นไปตำมระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร ปกปองผลประโยชนขององค์กร
และผูมีสวนไดสวนเสีย เปดโอกำสใหคณะวิชำ/หน่วยงำน
และผูมีสวนไดสวนเสียที่ เกี่ยวข้องมีสวนรวมและมีกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  

- น ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรและมีระบบสอบทำนระบบควบคุมภำยในมี
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
กำรเวียนแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงระบบงำนสำรบรรณ 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ มีกำรประกำศประกวดรำคำจัดซื้อ-จัดจ้ำง ดังนั้น จึง
ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรีโดยประชำชนและผู้มีส่วนได   
สวนเสีย สำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนกำรต่ำงๆและสำมำรถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม - ผู้บริหำรและบุคลำกรผู้ปฏบิัติงำนมีสว่นร่วมในกำรแสดง
ทัศนะร่วมเสนอปัญหำหรือประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิด
แนวทำงร่วมกำรแก้ไขปัญหำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและ
ร่วมกระบวนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ กำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรจำกคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้จัดให้มีขึ้นผ่ำน
กำรประชุมร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรประชุมคณะท ำงำน
ติดตำมเร่งรัดกำรใช้งบประมำณ รวมทั้งเปิดโอกำสให้มีส่วน
ร่วมผ่ำนโครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น  

    

7. หลักการกระจายอ านาจ - มีค ำสั่ งมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ ให้ผู้บั งคับบัญชำ
ควบคุมดูแล  สั่งกำร  รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
พัสดุ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมที่อธิกำรบดีและหัวหน้ำ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มอบหมำย  
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
8. หลักนิติธรรม - บริ ห ำ รจั ด กำ รต ำมอ ำน ำจของกฎหมำย ไ ด้ แ ก่ 

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2530 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรต่ำง ๆ ด้วยควำมเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

   
 

 

9. หลักความเสมอภาค - ยึดหลักเสมอภำคในกำรปฏิบัติและให้บริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำยหรือหญิง ถิ่นก ำเนิด 
เช้ือชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำย หรือ
สุขภำพสถำนะของบุคคลฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมควำม
เช่ือทำงศำสนำกำรศึกษำกำรฝึกอบรมและอื่นๆเช่น กำร
ประกำศรับสมัครงำน  กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ กำร
ประกำศประกวดรำคำจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นต้น 

    

10. หลักมุ่งฉันทามติ - ในกำรบริหำรงำนที่มีควำมส ำคัญและมีผลกระทบของ
กลุ่มบุคคล ผู้อธิกำรบดีจะน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว เพื่อปรึกษำหำรือและหำ
ข้อยุติในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง โดยใช้กฎหมำย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีกำรโต้แย้งมำอธิบำยท ำ
ควำมเข้ำใจกับกรรมกำรผู้ให้ควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวให้มี
ควำมเห็นที่ตรงกันในลักษณะฉันทำมติ  

    



73 
 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
1 1 .  ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม / 
จริยธรรม 

- มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักกำรมีเมตตำ รวมทั้งมี
กระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม/จรยิธรรม/จรรยำบรรณ 
และคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์  มีกำรเสนอ
ข้อคิดเห็นด้ำนกฎระเบียบเพื่อยึดถือปฏิบัติในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมหลักเมตตำธรรม โดยมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำร
จัดท ำข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศในกำรบริหำรรำชกำร
ในกำรประกำศใช้ทั่วทั้งองค์กร 

    

12. หลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- อธิกำรบดีเข้ำร่วมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรอุดมศึกษำของไทย 
รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

    

 
                                                  ผู้ให้ข้อมูล .......................... ........................................... (อธิกำรบดี หรือ รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย ) 

หมายเหตุ  หลักธรรมำภิบำลตำมข้อ 1-10 อำจจะใช้รำยงำนกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน สกอ. ตัวช้ีวัดที่ 7.2 มำใช้ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรได้ 
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เอกสาร
หมายเลข 

รายการ 

1. 
 

ทุกหลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 2 ถึง มคอ. 7 ครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 365 และ Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอน 
4. โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” 
5. โครงการนโยบายพัฒนานักศึกษา 
6. โครงการ Clean and Green Campus 
7. คณะกรรมการทุนอุดหนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
8. หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
9. โครงการจัดสร้างรูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
10. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต าราและหนังสือเพ่ือต าแหน่งทางวิชาการ 
11. การผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ 
12. โครงการ “สีไทยโทน” เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
13. โครงการออกแบบ font 70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
14. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จ านวน 12 ฐานข้อมูล 
15. โครงการ “มหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า (Road show)” 
16. โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร

วิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
17. โครงการประชุมสัมมนา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพการเป็นผู้น าใน

ประชาคมอาเซียน 
18. นักวิจัยดีเด่น 
19. ผลงานวิจัยดีเด่น 
20. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายในอ าเภอหัวหินร่วมกับกลุ่มพิทักษ์หัวหิน 
21. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ) 
22. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
23. โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
24. โครงการจัดพิมพ์เผยแพร่และจ าหน่ายแสตมป์พระพิฆเนศวร 
25. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
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เอกสาร
หมายเลข 

รายการ 

26. The Exotica 2013 ExhibitionWE = ME ASEAN ART EXHIBITION 
27. โครงการ Silpakorn International Ceramic Symposium 2014 “Sanamchandra Clay 

Work” 
28. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
29. ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
30. ข้อบังคับเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2556 
31. จัดท างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
32. ตรวจสอบบัญชีเงินรายรับโครงการเพิ่มพิเศษที่คงค้าง 
33. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
34. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 24 สถาบัน 
35. จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
36. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยและสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยและ

สร้างสรรค์การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
37. ฐานข้อมูลศิลปกรรมในรูปของ virtual gallery 
38. ส ารวจข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 
39. ก าหนดเงื่อนไขการรับอาจารย์ทดแทนอัตราเกษียณต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
40. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
41. โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาฯ  
42. ผลการประเมินตามค ารับรอง กพร. ประจ าปีงบประมาณ  2555 
43. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (สกอ.)  
44. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ข้อมูลปีการศึกษา 2554-2555) (สมศ.) 
45. จัดตั้งกองนิติการ 
46. การคัดเลือกท่ีดินรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (City Campus) 
47. ข้อบังคับเก่ียวกับสวัสดิการพนักงาน 
48. ระบบการให้ค าปรึกษา และส่งต่อนักศึกษา 
49. คลินิกชุมชนอบอุ่น 
50. กิจกรรมพบปะผู้น านักศึกษาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา 
51. อธิการบดีได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ให้เป็นคณะท างานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมี

วาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
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เอกสาร
หมายเลข 

รายการ 

52. โครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2563 
53. รางวัลสนับสนุนการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 3 สาขาวิชา 
54. สร้างอาคารสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
55. ปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขี และพระสุรภี ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
56. ศิลปินแห่งชาติประจ าปี 2556 
57. ประสานการใช้พ้ืนที่ร่วมกันระหว่างคณะ ICT เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ 
58. พัฒนายุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2559 
59. ประชุมวิชาการนานาชาติ An International Conference on “Global Graduate 

Competencies and Building a Workforce of the Future for the ASEAN region” 
60. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 20 ฉบับ ใน 13 ประเทศ 
61 ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาหลักสูตร TQF 
62. หลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม 

 




