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ก 

 

คํานํา 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ฉบับนี ้เปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี 2 
ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558) โดยมี 

1.นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานกรรมการ 

2.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

3.นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

4.รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

เปน กรรมการ 

5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

 วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 เพ่ือเปนการประเมินเพ่ือประเมิน
คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ในรอบนี้จะเนนการประเมินผลลัพธ ความสําเร็จในการดําเนินงานของอธิการบดี ตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ไดใหขอเสนอแนะวา 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ควรเนนผลสําเร็จของการดําเนินงาน (output) มากกวากระบวนการ
ทํางาน (process)  

 สําหรับข้ันตอนกระบวนการทํางานคณะกรรมการ ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 
มีนาคม 2554 และแกไข (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 และตามคูมือ ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 
ธันวาคม 2557 ใหความเห็นชอบแลว ท้ังนี้ในการทํางานคณะกรรมการไดยึดหลักความเปนกัลยามิตร  

             รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ นี้ จะมีสวนท่ีสําคัญ 2 สวน คือ ผลการประเมินการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ซ่ึงจะสะทอนผลลัพธ ความสําเร็จในการบริหารของอธิการบดี และสวนของ
ความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของอธิการบดี  ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและทีมผูบริหารท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการ ไดรับความ
รวมมือและการสนับสนุนจากทุกฝายท้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ทีม
ผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก อาจารย ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ศิษยเกา 
นักศึกษา และคณะอนุกรรมการฝายตางๆ จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้  

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

           การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

                 10  มิถุนายน 2558 



ข 

 

สารบัญ 

  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  ง 

บทสรุป  ฉ 

สวนท่ี 1 หลักการและระบบ กลไกในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 1 

 1. หลักการ  1 

 2. วัตถุประสงค 2 

 3. หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  

3 

 4. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ 

4 

 5. องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี 

5 

 6. ข้ันตอน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  8 
สวนท่ี 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 11 
 1. ผลการดําเนินงานสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  11 

 2. ผลการดําเนินงานสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 18 
สวนท่ี 3 สรุปปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
18 

 1. สรุปขอมูลจากการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี มาสนทนา 

18 

 2. ขอสรุปในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ของ
คณะกรรมการ 

20 

 3. ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการ   

26 

 4. คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 - 12 
มีนาคม 2558) 

35 

ภาคผนวก ภาคผนวก 1-19 36-285 
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สารบัญภาคผนวก 

             หนา 
ภาคผนวก  

 
 

1 ขอมูลความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 36 

2 ขอมูลความคิดเห็นจากการสนทนา สนทนากลุมจากผูเก่ียวของกลุมตางๆ 54 

3 ดานท่ี 1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

71 

4 ดานท่ี 1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

78 

5 ดานท่ี 1.3 รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 86 

6 ดานท่ี 1.4 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 92 
7 ดานท่ี 1.5 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 
104 

8.1 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ 
ในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 2559) 

120 

8.2 ดานท่ี 1.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย     

124 

9.1 นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ.2557-2560 157 

9.2 ดานท่ี 1.7 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย 

166 

10 ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 217 

11 ดานท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน  227 

12 ดานท่ี 2.2 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  241 

13 ดานท่ี 2.3 รายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  245 
14 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 251 
15 จํานวนผูตอบแบบสอบถามและผูเขารวมสนทนา/สนทนากลุม และผลการ

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
262 

16 แผนภูมิระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 265 

17 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
2554 และแกไข (ฉบับท่ี 2) ป 2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 

267 

    

 

 



ง 

 

สารบัญภาคผนวก(ตอ) 

             หนา 
ภาคผนวก  

 
 

18 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558) 
- คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 2 ชุด 

275 

19 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558) 

282 

 

สารบัญตาราง 
      หนา 
ตารางท่ี 1   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก ข้ันตอนและวิธีการประเมินผล ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

5 

ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตาม
พันธกิจ  5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

11 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตาม 
พันธกิจ 5 ดาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557   

12 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 14 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  15 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงานและคะแนนในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี   
18 

ตารางท่ี 7 จํานวนผูตอบแบบสอบถามกลุมตางๆ 19 
ตารางท่ี 8 สรุปคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละองคประกอบ 21 
ตารางท่ี 9 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการ 
27 

ตารางท่ี 10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

72 

ตารางท่ี 11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

79 

ตารางท่ี 12 รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม 2557) 

87 

ตารางท่ี 13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2556 
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน) 

93 

ตารางท่ี 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (คะแนนท่ีไดรับ
แจงอยางเปนทางการจาก สมศ. ใชขอมูลปการศึกษา 2554-2555) 

100 

   



จ 

 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
                       

 
 หนา 

ตารางท่ี 15 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

105 

ตารางท่ี 16 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ 
ในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 2559) 

121 

ตารางท่ี 17 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของ
สภามหาวิทยาลัย 

125 

ตารางท่ี 18 นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ.2557-
2560 

158 

ตารางท่ี 19 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย 

167 

ตารางท่ี 20 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  (11 ดาน)   218 
ตารางท่ี 21 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน 228 
ตารางท่ี 22 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   242 
ตารางท่ี 23 รายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 246 
ตารางท่ี 24 จํานวนผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามและผลการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถาม 
263 

ตารางท่ี 25 จํานวนผูเก่ียวของท่ีเขารวมสนทนา/สนทนากลุม 264 
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บทสรุป 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 

(วันท่ี 13 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558) 
 
 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558) ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2557 รวมท้ังข้ันตอนแนวทางท่ีกําหนดในคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ     
อธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2557  โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
             การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ มีองคประกอบ 2 สวน คือ  
            สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี คาน้ําหนักรอยละ 80 ประกอบดวย 8 ดาน คือ 
(1.1) ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนักรอยละ 6 
(1.2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนักรอยละ 6 (1.3) ผล
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. คาน้ําหนักรอยละ 8 (1.4) ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 20 (1.5) ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 คาน้ําหนักรอยละ 5 (1.6) ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 15 (1.7) ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 15 และ (1.8) ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ 
(ตัวชี้วัดดานใหม) คาน้ําหนักรอยละ 5  
              สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ คาน้ําหนักรอยละ 20 ประกอบดวย 3 ดาน คือ (2.1) ผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 10 (2.2) ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 
Balanced Scorecard (BSC)  คาน้ําหนักรอยละ 5 และ (2.3) ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล           
คาน้ําหนักรอยละ 5 

      การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให
อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 
2558) คณะกรรมการพิจารณาผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ เก็บขอมูลโดยใหผูเก่ียวของกับการบริหารงานของอธิการบดี คือ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา หนวยงาน 
เลขานุการคณะ หนวยงาน ผูแทนขาราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลมาวิเคราะหประมวลผล นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ไดเชิญ
ผูเก่ียวของดังกลาว รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และนายกสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยศิลปากรมารวมสนทนา/สนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ  มากข้ึน 
หลังจากนั้นไดเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มาสนทนากับคณะกรรมการฯ เพ่ือสอบถาม
และสอบทานขอมูลในดานตางๆ เพ่ือประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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อธิการบดีฯ ท้ังนี้ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดรับทราบผลการประเมินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ แลว โดยไมไดทักทวง  
  คณะกรรมการฯ นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดมาจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 

2557-12 มีนาคม 2558) โดยสรุปไดดังนี้  

คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอยละ 80  ไดคะแนน 62.99  คะแนน    

(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 78.74 คะแนน)  

คะแนนสวนท่ี 2    คุณภาพการบริหารจัดการ                    รอยละ 20  ไดคะแนน  15.83 คะแนน  

(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 79.15 คะแนน)  

           รวมคะแนนสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (รอยละ 100 ) คือ ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของ

การปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ได 78.82 คะแนน หรือ คิดเปน 3.94 คะแนน  จาก 

5.00 คะแนน   ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี   

           โดยเม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมินในรอบปท่ี 1 ซ่ึงได 4.23 คะแนน (จาก 5.00 คะแนน) ผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับดี ท้ังนี้ผลการประเมินท้ัง 2 ป มีความแตกตางกันเนื่องจากองคประกอบการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลฯ เกณฑการประเมินผลฯ มีความตางกันโดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใน

รอบปท่ี 2 จะเนนผลลัพธ ความสําเร็จในการทํางาน เนื้อหาและความยากงายของการดําเนินการตามองคประกอบ 

รวมท้ังผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปท่ีผานมาดวย 

คณะกรรมการ ไดรวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเก่ียวของกลุมตางๆ ท่ีตอบแบบสอบถามและ

จากการเชิญมาสนทนา สนทนากลุม เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหาร ท่ีจะไดทราบปญหา 

ขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยของแตละกลุมท่ีมีความแตกตางกัน และจะไดนําไปใชประโยชนในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกันตอไป โดยไดนําเสนอไวในภาคผนวก 1 หนา 36 และภาคผนวก 

2 หนา 54  

  นอกจากนั้นคณะกรรมการไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาประมวล 

รวมท้ังจากการติดตามการทํางานของอธิการบดีในรอบ 2 ปท่ีผานมา จึงไดมีขอสังเกต ปญหา ขอเสนอแนะ

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 

  1. อธิการบดี ไดรับคําชื่นชมในเรื่องมีความตั้งใจในการทํางาน จริงใจ เปดกวางรับฟงความคิดเห็น

ของทุกฝาย มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เขาพบงาย ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ประนีประนอม และขอท่ีควรพัฒนา คือ ภาวะ

ความเปนผูนํา การสรางความศรัทธาและความไววางใจในการทํางาน ความม่ันใจ ความกลาในการตัดสินใจ การ

ทํางานเชิงรุก การเตรียมความพรอมของขอมูลในการบริหารงานในดานตางๆ  

 2.ทีมรองอธิการบด ีการทํางานยังไมสามารถสนับสนุนงานของอธิการบดีไดอยางเพียงพอ การทุมเท

การทํางานเชิงรุกยังไมมากพอ การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานกัน และการใหขอมูล การตอบ

คําถามประเด็นตางๆ ในท่ีประชุมยังมีความไมชัดเจน คลุมเครือ   

                   ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาทบทวนวิธีการทํางานของอธิการบดี ทีมรองอธิการบดี โดยอธิการบดี
ควรตั้งทีมท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ สวนรองอธิการบดีควรปรับวิธีการทํางานในเชิงรุกและมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือใหภารกิจ แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รวมท้ังควร
อบรม พัฒนาทีมผูบริหารใหมีความสามารถดานการบริหาร การวางแผน การทํางานเชิงรุกดวย  
               3. ขอสังเกต ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
สรุปไดดังนี้ 
  3.1 การพัฒนานักศึกษา/กิจการนักศึกษา/สวัสดิการนักศึกษา ควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาท่ีมีความแตกตางหลากหลายใหมากข้ึน และควรพัฒนารูปแบบการศึกษา การเรียนรู 
ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขยาย
ฐานนักศึกษาไปสูประเทศอาเซียนและนานาชาติใหมากข้ึน อาทิ การเรียนผานระบบ online เปนตน 
                      ดานบริการ ควรกํากับดูแลใหเจาหนาท่ีใหบริการนักศึกษาดวยความเต็มใจ รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
                      ดานสวัสดิการ ควรจัดใหมีหอพักท่ีเพียงพอตอนักศึกษา ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และ
ประสานขอความรวมมือจากหอพักเอกชนใหชวยดูแลนักศึกษาปองปรามเรื่องยาเสพติดและอบายมุขตางๆ รวมท้ัง
ควรจัดสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษา อาทิ student union เพ่ือใหนักศึกษาไดพบปะ จัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนมากสําหรับชีวิตการเปนนักศึกษา  
  ดานความปลอดภัย ควรดูแลเอาใจใส กวดขัน ดานกายภาพ สิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย
อํานวยความสะดวกในการเดินทางแกนักศึกษา บุคลากร อาทิ การจัดระบบจราจร การจัดรถรางใหบริการแก
นักศึกษา บุคลากรในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร/การเพ่ิมจํานวนรถราง ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
เปนตน 
  3.2 การพัฒนาอาจารย ควรกําหนดมาตรการในการเพ่ิมจํานวนตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิ กําหนดในสัญญาจาง การตอสัญญาจาง การออกขอบังคับกําหนด 
ระยะเวลาท่ีจะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และหากพนักงานไมสามารถปฏิบัติไดก็ควรมีมาตรการ
ผลักดันและสนับสนุน และควรจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนผูมีความพรอม มีความสนใจ อาทิ คายผูมีความ
พรอมขอศาสตราจารย นอกจากนั้นควรจัดสถานท่ี ใหอาจารยของคณะวิชาตางๆ ไดมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู และสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันในเชิงสรางสรรคและบูรณาการมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
มหาวิทยาลัย 
  3.3 ดานการวิจัยและสรางสรรค  ควรจัดทําแผนการวิจัยเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และ
การเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย พรอมทําแผนภาพ (diagram) วิธีการนําไปสูเปาหมายอยางชัดเจน และนํามาใช
เปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณ ท่ีสอดคลองกัน รวมท้ังควรพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณใหงานวิจัยและสรางสรรคท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว โดย
อาจใชเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคในสวนของมหาวิทยาลัยมาสนับสนุน  
                         มหาวิทยาลัยควรมีรองอธิการบดีฝายวิจัยโดยตรงเพ่ือรับผิดชอบงาน ผลักดัน ขับเคลื่อน 
สนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค และจัดระบบความเชื่อมโยงในการทํางานโดยรองอธิการบดีฝายวิจัยจะตองเปนผูท่ี
มีศักยภาพสูงในการหาแหลงทุน การประสานสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ นอกจากนั้นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการหาแหลงทุนสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ 
อาทิ ประสานงานหาเครือขาย เปนตน 
  3.4 การผลักดันสูความเปนนานาชาติ ควรจัดทําแผนงาน เปาหมายการทํางานใหชัดเจน และมี
แผนท่ีสอดรับกันในทุกระดับแลวสื่อสารใหประชาคมทราบ เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 
และควรนําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศมาใชประโยชนในการผลักดันสูความเปนนานาชาติใหมากข้ึน 
รวมท้ังสนับสนุนใหทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยมีการจัดทําเอกสารเปนภาษาอังกฤษควบคูดวย เพ่ือรองรับอาจารย 
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นักศึกษาตางชาติและเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูสังคมโลก 
  3.5 การพัฒนาส่ิงแวดลอม ควรมีแผนพัฒนาเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสรางอัตลักษณท่ี
ใชความสามารถดานการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเกิดประโยชน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอม
นาอยู ลดมลพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชวยสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
การสรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยดวย  
  3.6 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป ควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด คา
เปาหมาย ใหทาทายมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบาย อาทิ งานวิจัยและสรางสรรค ซ่ึงในการพิจารณากําหนด
ตัวชี้วัด เปาหมายอาจจะดําเนินการโดย (1) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงไมมีสวนไดสวนเสียกับ
การทํางานของมหาวิทยาลัย เปนผูกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย (2) ใชเกณฑของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของอาเซียน /โลกมาเทียบเคียง  
                        นอกจากนั้นควรนํากิจกรรม โครงการในแผนตางๆ ท่ีมีจํานวนมาก มายุบรวมเปนโครงการ
ขนาดใหญเพ่ือใหการจัดกิจกรรม โครงการมีผลตอการพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังควร
กําหนดเปาหมายในการทํางานการพัฒนารวมกัน เพ่ือใหการขับเคลื่อนวิสัยทัศน แผนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว    
  3.7 ดานการบริหารจัดการ/ การส่ือสาร การประชาสัมพันธ ควรมีแผนงานการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่องตลอดท้ังป โดยควรเนนการเผยแพรประชาสัมพันธ เรื่อง  มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นําแหงการสรางสรรค ใหสังคมภายนอกไดรับทราบมากข้ึน และควรทบทวนปรับวิธีการทํางานของงาน
ประชาสัมพันธท้ังในสวนกลางของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ใหทํางานเชิงรุกมากข้ึน และมีการประสานงานในการ
ทํากิจกรรมประชาสัมพันธรวมกันเพ่ือใหเกิดผลมากข้ึนดวย  
                           การบริหารงาน ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบงาน วิธีการทํางานของหนวยงาน
สวนกลางของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและเอ้ืออํานวยสนับสนุนการทํางานของคณะวิชา หนวยงาน ใหมาก
ข้ึน อาทิ ระบบการเบิกจายเงินท่ีรวดเร็ว การพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานของเจาหนาท่ีทุกระดับ  
นอกจากนั้นในการดําเนินโครงการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอประชาคม ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจและ
การมีสวนรวมใหมากข้ึน                                                                                                                     
                          การบริหารจัดการหารายได ควรจัดระบบการจัดหารายได และการจัดการทรัพยสินของ 
มหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรม โดยควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดหารายได รวมท้ังปรับปรุงหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการจัดบริการวิชาการ อาทิ โรงพิมพ ศูนยหนังสือ โดยทํางานในลักษณะเชิงรุกใหมากข้ึน   
  3.8 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง ควรเรงนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไปดําเนินการใหครบถวนและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ และในการจัดทํา
โครงการขนาดใหญทุกโครงการควรกําหนดเปนหลักเกณฑวาจะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง มาตรการปองกัน/
ลดความเสี่ยงดวย เพ่ือความรอบคอบและประโยชนตอการดําเนินงาน 
  3.9 การปรับเปล่ียนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรเรงดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลูก และวางแผนการทํางานในแตละเรื่องใหชัดเจน มีประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารใหประชาคมทุกกลุมทราบอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ และคลายความกังวลใจ รวมท้ังควรมีการศึกษาการดําเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบไปแลววามีปญหาการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกอะไรบาง เพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง
ในการทํางานตอไป 
 3.10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาท
และสวนรวมในการพัฒนาภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน และเผยแพร ประชาสัมพันธชื่อเสียงให
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการสนับสนุนใหองคกรของสมาคมนักศึกษาเกามีความเขมแข็ง 
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  3.11 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารควรชวยกันตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องท่ีจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหละเอียดรอบคอบ มีขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีครบถวน เพียงพอตอการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย และควรเปนเรื่องท่ีมีมติรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยแลว รวมท้ังควรเครงครัดการบรรจุวาระใหตรง
ตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการวางแผนการทํางานใหสอดคลองกัน นอกจากนั้นควรมีการ
นําเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 
 4. ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย 
  4.1 เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  นี้เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี     
พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 ไดใชมาตั้งแต  
ป 2554 และมีกระบวนการข้ันตอนท่ีซับซอน ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานนาน ขาดความยืดหยุน คณะกรรมการ   
จึงเห็นควรมีการศึกษาและทบทวนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ท่ีใชอยูในปจจุบัน 
  4.2 ความสําเร็จในการทํางานของอธิการบดี มีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ ซ่ึงรวมท้ังสภามหาวิทยาลัย
ดวย สภามหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเพ่ิมบทบาทท่ีจะสนับสนุนอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหสามารถบริหารงานไดตาม
แผนและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  4.3 สภามหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหอธิการบดี นําผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลฯ ครั้งนี้   
ไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 



สวนท่ี 1 
หลักการและระบบ กลไกในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
1.หลักการ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 29 มกราคม  2557 ซ่ึงตามขอบังคับฯ กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีทุกรอบ 1 ป ของการปฏิบัติงาน โดยในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมาดําเนินการ  
 ดวยผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2556 ดังนั้นเพ่ือให
เปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 12 มิถุนายน 2556 จึงได
แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งท่ี 1062/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  
ถาวรเวช) ประกอบดวย  
 

1.นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

3.นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

4.รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ 

5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

กรรมการ 

 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีตามขอ 10 ของขอบังคับฯ พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และให
รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอธิการบดีไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ (ภาคผนวก 17 หนา 267) 
 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมกรรมการไดจัดทําคูมือระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยการ           
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) ใน
รอบท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปญหา 
อุปสรรค สาเหตุของปญหาในการทํางานของอธิการบดี และหาแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนาการ
ทํางานตอไป คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 ) เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และไดนําเสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2557  
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 สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบท่ี 2 (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ซ่ึง
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีวัตถุประสงคแตกตางจากในรอบปท่ี 1 คณะกรรมการจึงไดจัดทําคูมือระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 โดยในการจัดทําคูมือฯ ไดเชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือ
ดวย และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
คูมือฯ แลว พรอมท้ังใหขอเสนอแนะวา ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลฯ คือ ควรเนนผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน (output) มากกวากระบวนการทํางาน (process)  
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 29 มกราคม  2557 
และตามแนวทางและกระบวนการท่ีกําหนดไวในคูมือฯ แลวนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหประมวลและจัดทํา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  
              รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ นี้ จะมีสวนท่ีสําคัญ 2 สวน คือ ผลการประเมิน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ซ่ึงจะสะทอนผลลัพธ ความสําเร็จในการบริหารของอธิการบดีสวนหนึ่ง 
และอีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญมากและสะทอนความสําเร็จในการบริหารงานของอธิการบดีอีกดานหนึ่ง คือ ความ
คิดเห็นของเสนอแนะของกลุมตางๆ ท่ีตอบแบบสอบถามและจากการเชิญเขารวมการสนทนา สนทนากลุม ซ่ึงได
ใหขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ ท้ังปญหา อุปสรรค ในการบริหารงาน แนวทางขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและทีมผูบริหารท่ีจะ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการทํางานตอไป 

              เนื่องจากความสําเร็จในการบริหารงานของอธิการบดี มีปจจัยท่ีเก่ียวของอีกหลายประการ ท้ัง สภา
มหาวิทยาลัย ทีมรองอธิการบดี คณะวิชา หนวยงาน งบประมาณ ซ่ึงในแตละชวงเวลาก็อาจจะมีปญหาอุปสรรค
ท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นอธิการบดี ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารมหาวิทยาลัย ควรนําผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ นี้ไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังควร
มอบหมาย ประสานใหผูเก่ียวของทุกฝายไดทราบดวย เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาในสวนท่ี
เก่ียวของดวย และท่ีสําคัญทุกฝายจะตองรวมมือกันทํางาน และเปนไปในทิศทางเดียวสอดคลองกัน เพ่ือให
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไดตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะทําใหรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลฯ เกิดประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินการอยางแทจริง 
 
2. วัตถุประสงค  
 ขอบังคับฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู
ดํารงตําแหนงอธิการบดี ดังนี้   
  1. ปท่ี 1 เพ่ือใหทราบถึงปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา และเพ่ือใหขอเสนอแนะและ
คําแนะนําแกอธิการบดี              
     2. ปท่ี 2 และปตอๆ ไป เปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือ
ใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
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3. หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 ขอบังคับฯ ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ดังนี้  

     1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินงานใน
ลักษณะ Performance and Management Audit (PMA) คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารโดยมีการทํางานรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินอยางสรางสรรค และมี
ความสุข (Positive Mental Attitude) 
    2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะครอบคลุมและเนน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของหนวยงานอันไดแกมหาวิทยาลัยดวย โดยใหนําผลการปฏิบัติงาน
ระดับคณะและหนวยงานมาพิจารณาประกอบดวย   
    3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะเนนการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย และตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด รวมท้ังนโยบายท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการประเมินแบบมีสวนรวม ท่ีกําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และมีการกําหนดน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจตามความ
เหมาะสมในแตละป 
    4) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะประยุกตใชการ
ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC) โดยในแตละพันธกิจหลัก 4 ประการ ของ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใน 4 ดาน ไดแก 
 

4.1) ดานผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจของผูรับบริการ) 
4.2) ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 
4.3) ดานการเงินและงบประมาณ 
4.4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู) 

 โดยกําหนดตัวบงชี้สําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสะทอนวิสัยทัศนและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดคา
น้ําหนักสําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป 
  5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาตามคุณลักษณะของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบสนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอกและภายในและความสามารถ
คาดการณได  
  6) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร เนนการประเมินคุณภาพ
การบริหารโดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ไดแก การบริหารงานในลักษณะฝายบริหารท่ีเขมแข็ง การสรางทีมงาน 
และผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการ (Management Performance) และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติภารกิจของ
ผูบริหาร 
  7) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (Financial Audit) จะ
เปนการพิจารณาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการหารายได แหลงทุน 
การจัดสรรเงินใหสอดคลองกับภารกิจ และมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาในเชิงภารกิจขององคกร 



4 
 

  8) คณะกรรมการ จะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการรับขอมูลจากผูตรวจสอบภายนอก (Public 
Auditor or External Auditor) ซ่ึงไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditor) ท้ังนี้หากจําเปนคณะกรรมการจะทําหนาท่ีเปนกลไกใหกับผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะ
ท่ีใหขอมูลสงสัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning) เชิงเปนมิตร (Friendly Audit) มากกวาการจองจับผิด  
  9) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูระหวางดําเนินการและไดเกิดข้ึน
แลว ใหดําเนินการในลักษณะของการขอความรวมมือจากฝายบริหารและไมควรเปนภาระแกฝายบริหาร
จนเกินไป 
  
4. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 ดวยขอบังคับฯ ขอ 15 กําหนดวาวิธีการประเมิน แบบประเมิน ข้ันตอนการประเมินและการอ่ืนท่ี
จําเปนใหจัดทําเปนคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สําหรับการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจัดทํา คูมือ ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 2  
               สําหรับกระบวนการจัดทําคูมือฯ ไดเชิญอธิการบดีมารวมหารือดวย โดยกระบวนการจัดทํา คูมือฯ 
สรุปไดดังนี้  
                  4.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และคูมือ
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1 แลวนําจัดทํา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) 
                   4.2 ฝายเลขานุการฯ ประสานงานแจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบป
ท่ี 2 ใหอธิการบดีทราบในเบื้องตนและใหเตรียมขอมูลในการมารวมประชุมหารือกับคณะกรรมการ 
                   4.3 คณะกรรมการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดี มาปรึกษาหารือ แนว
ทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ เกณฑการพิจารณาในแตละตัวชี้วัด รวมท้ังใหคําแนะนําในการจัดทํา
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ 
                   4.4 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 
ธันวาคม 2557                   
                 4.5สภ า มหา วิ ท ย าลั ย ใ นก า รป ร ะชุ ม ค รั้ ง ท่ี  12 / 25 57  วั น ท่ี  17  ธั น ว าค ม  2 55 7                 
เห็นชอบ ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้ง
ท่ี 3) พรอมท้ังใหขอเสนอแนะวา ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คือ ควรเนนผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (output) มากกวากระบวนการทํางาน (process)  
              4.6 ฝายเลขานุการ นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใชคูมือฯ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
หลังจากนั้นไดนําไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
5. องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
           องคประกอบ คาน้ําหนักข้ันตอนการเก็บขอมูล และวิธีการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ สรุปได ดังตารางท่ี 1 
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         ตารางท่ี 1 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก ข้ันตอนและวิธีการประเมินผล ในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ 
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ขั้นตอน/วิธีการประเมินผล 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

80  
 

    1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน* 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 (ตามแบบฟอรม ปอ.1) 
2.กรรมการกลั่นกรองและสอบทานตามที่อธิการบดีรายงาน
และใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 

   1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน* 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 (ตามแบบฟอรม ปอ.2)   
2.กรรมการกลั่นกรองและสอบทานตามที่อธิการบดีรายงาน
และใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)  

    1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร.  

8 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ กพร.ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ 
(ตามแบบฟอรม ปอ.3) 
2.ใชคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ กพร. ที่ไดรับแจงอยาเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

    1.4 ผลการดาํเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั(งานประจํา) 

20  

               1.4.1 ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  

        10 1.อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2556 ท่ีไดรับแจงอยางเปน
ทางการ  (ตามแบบฟอรม ปอ.4) 
2.ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (คะแนนจากทุกองคประกอบ/ระดับ
คะแนน) 

                1.4.2 ผลการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) 

          
        10 

1.อธิการบดีรายงานผล การประเมินคุณภาพภายนอก                  
(สมศ.) ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ 
(ตามแบบฟอรม ปอ.5)   
2.ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ท่ีไดรับ
แจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (ระดับคะแนน)                                  
    กรณีปใดมหาวิทยาลัยไมไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ใหใชคะแนนเฉลี่ยจากตัวบงช้ี สมศ.           
ท่ีอยูในระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)    
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ขั้นตอน/วิธีการประเมินผล 

          1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 22 

5 1.อธิการบดีรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม 
พระราชบัญญัติ มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร  พ .ศ .  2530                
มาตรา 22 (ตามแบบฟอรม ปอ.6) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน                  
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว (ระดับคะแนน) 

          1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  

15 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  
(ตามแบบฟอรม ปอ.7) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน        
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว (ระดับคะแนน) 

          1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
อธิการบดนํีาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 

15  1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
อ ธิ ก า ร บ ดี นํ า เ ส น อ ต อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย                                         
(ตามแบบฟอรม ปอ.8) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว (ระดับคะแนน) 

         1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

5 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (ตามแบบฟอรม ปอ.9) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว (ระดับคะแนน) 

คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ 80 คิดเปนคะแนน 
=4.00 คะแนน) = คะแนนดานท่ี  
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 

  

สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
           ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

20  

     2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มี 4 ดานยอย คือ 
   2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต   
   2.1.2 ดานการวิจัย 
   2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
   2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    10 
 

      4 
      3 
      2 
      1 

วิธีการประเมินในดานท่ี 2.1-2.3 มีดังน้ี 
1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานดานท่ี 2.1, 2.2,  2.3 
(ตามแบบฟอรม ปอ.10,11,12 ตามลําดับ)  
2. อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี2 
ของการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 16 
เมษายน 2558 
3. คณะกรรมการเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2558 
4. ผูเก่ียวของตอบแบบสอบถาม ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2558  
5. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
นํามาคิดคะแนน ดังน้ี 
   - คะแนนดานท่ี 2.1 มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ขั้นตอน/วิธีการประเมินผล 

     โดยกําหนดคานํ้าหนักการคิดคะแนนผูเก่ียวของท่ีตอบ
แบบสอบถาม ดังน้ี 
(1) นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  =  20 % 
(2) คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก               =  40 % 
(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ                           
    (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีหรือเทียบเทา)     =  15 %                         
(4) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานักผูแทนขาราชการ                    
    ผูแทนพนักงานฯ ประธานชมรมขาราชการ   =  15 %   
(5) สโมสรนักศึกษา ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ 
และผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           = 10%      

 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC) * 
      2.2.1 ดานผลสัมฤทธ์ิ    (รอยละ 10)                                
      2.2.2 ดานกระบวนการภายใน (รอยละ 30)                                                  
      2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ (รอยละ 30)                                                    

      2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 
(รอยละ 30)            

    5 
 
          2 
          1 
          1 
          1 

 วิธีการประเมินดานท่ี 2.2 เหมือนดานท่ี 2.1                   
   โดยคะแนนดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 

Balanced Scorecard (BSC)                                           
    ม า จ า ก ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม              

ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC)                                              

2.3 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.3.1 หลักประสิทธิผล  
   2.3.2 หลักประสทิธิภาพ 
   2.3.3 หลักการตอบสนอง 
   2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
   2.3.5 หลักความโปรงใส 
   2.3.6 หลักการมีสวนรวม 
              2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
              2.3.8 หลักนิติธรรม 
              2.3.9 หลักความเสมอภาค 
              2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
              2.3.11 หลักคุณธรรม /จริยธรรม 
              2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

   5 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 

   0.41 

  วิธีการประเมินดานท่ี 2.3 เหมือนดานท่ี 2.1      
     โดยคะแนนดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลัก                    
ธรรมาภิบาล 
      มาจ ากคะแนน เ ฉลี่ ย ของผู ต อบแบบสอบถาม                     
ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                              

คะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20 คิดเปนคะแนน           
= 1.00 คะแนน) = คะแนนดานท่ี  2.1+2.2+2.3 

  

รวมคะแนนท้ังหมด (รอยละ 100 คิดเปนคะแนน           
= 5.00 คะแนน)  
    คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ 80 คิดเปนคะแนน = 
4.00 คะแนน ) + คะแนนในสวนท่ี 2                    
(รอยละ 20 คิดเปนคะแนน  = 1.00 คะแนน)   

100   

          หมายเหตุ * ขอบังคับฯ ขอ 11.3 และ11.4 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้ําหนัก
สําหรับแตละพันธกิจตามความเหมาะสมในแตละป และคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี แบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC)   
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              ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ไดพิจารณากําหนดคา
น้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  สําหรับแตละพันธกิจ (ดานท่ี 1.1 
และดานท่ี 1.2 ) และการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC) (ดานท่ี 2.2 ) แลว ดังนี้ 
              1) น้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย     
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557        

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 
รวม 100 

        2) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป                       
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 
รวม 100 

               3) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
มิติดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1. ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจผูรับบริการ) 10 
2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 30 
3. ดานการเรียนรู และการพัฒนาองคการ (นวัตกรรม
และการเรียนรู) 

30 

4. ดานการเงินและงบประมาณ 30 
รวม 100 

6.ข้ันตอน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
            การเก็บรวบรวมขอมูลในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  มีดังนี้ 
              6.1) เม่ือคณะกรรมการ ไดจัดทํา ราง คูมือ ระบบ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) เสร็จแลว ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
12/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 พิจารณา ดังนี้ 
                   - ราง คูมือ ระบบ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3)  
                         - กําหนดทิศทาง จุดเนน คาน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจ (ดานท่ี 1.1 และ
ดานท่ี 1.2)  และการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) (ดานท่ี 2.2 ) 
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                     สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นชอบ ราง คูมือ ระบบ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) พรอมท้ังกําหนดคาน้ําหนักตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดคาน้ําหนักแตละดานตามหนา 8) 
              6.2) วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3)  
 6.3) วันท่ี 25 ธันวาคม 2557  
                     - คณะกรรมการฯ สง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ พรอมเอกสารตางๆ ใหอธิการบดีนําไปจัดทํารายงานผลดําเนินงานในรอบ 2 ป ของการปฏิบัติงาน  
(13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 16 เมษายน 2558 
                     - สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ                   
 6.4) วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงคณะวิชา หนวยงาน ขอรายชื่อ
ผูเก่ียวของท่ีจะตอบแบบสอบถาม และเขารวมสนทนา/สนทนากลุม  
 6.5) วันท่ี 23 มีนาคม 2558   คณะอนุกรรมการจัดเก็บแบบสอบถามฯ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของทุก
คนท่ีจะเก็บขอมูล เพ่ือแจงใหทราบลวงหนาวาจะมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีในรอบ 2 ปของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558) พรอมท้ังชี้แจง 
                        (1) ข้ันตอนรายละเอียดการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม 
กําหนดเวลาในการตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการตอบแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ 
                           - กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จะ
จัดสงแบบสอบถามไปใหและใหตอบกลับภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558  
                           - สําหรับผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ใหตอบแบบสอบถามผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใหตอบ
แบบสอบถามภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558  
                       (2) การเก็บขอมูลจากการสนทนา/สนทนากลุม ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
 6.6) วันท่ี 16 เมษายน 2558 อธิการบดีสงรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 2 ป ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) ตอคณะกรรมการฯ ตามเวลาท่ีกําหนด 
 6.7) วันท่ี 20 เมษายน 2558  
                         (1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 2 ป ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
                  (2) คณะอนุกรรมการจัดเก็บแบบสอบถามฯ สงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการของอธิการบดี (แบบฟอรม ปอ.13 ภาคผนวก 14 หนา 251) พรอมรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 2 ป 
ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) ใหกลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยใหตอบกลับภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558  
                       (3) สําหรับผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ใหตอบแบบสอบถามผานระบบอินเทอรเน็ต โดยใหศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 2 ป ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) ท่ีเผยแพรใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กอนการตอบแบบสอบถาม  
   -  กลุมคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ                                                  
เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ของอธิการบดี ตามแบบฟอรม ปอ.13 (ภาคผนวก 14 หนา 251) 
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   -  กลุมผูแทนนักศึกษา ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ
อธิการบดี ตามแบบฟอรม ปอ.14 (ภาคผนวก 14 หนา 258) 
   โดยใหตอบแบบสอบถามภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558  
 6.8) วันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการฯ เชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนา/สนทนากลุม  
 6.9) คณะกรรมการฯ รวบรวมวิเคราะหขอมูล และสรุปผล แลวจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 
(วันท่ี 13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) 
 6.10) วันท่ี 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการฯ เชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี มารวมสนทนากับคณะกรรมการฯ เพ่ือสอบถาม และสอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนตอการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 6.11) วันท่ี 15 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการฯ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 
2558) ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 6.12) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน
(วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
 6.13) เม่ือสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ใหอธิการบดีทราบ และพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ 
ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 



 
 

สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 

               จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบ 2 ป ของการ
ปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) จากแบบสอบถาม การสนทนา/สนทนากลุม กับ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ คณะกรรมการฯ ไดนํามาวิเคราะหและสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) ดังนี้  
 

1. ผลการดําเนินงานสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
              สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (คาน้ําหนักรอยละ 80 = 4.00 คะแนน) 
ประกอบดวย 8 ดาน มีผลการดําเนินงานและคะแนนในแตละดาน สรุปไดดังนี ้

 

 ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คาน้ําหนักรอยละ 6) 

                   ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัด จํานวน 17 ตัวบงชี้  

อธิการบดีรายงานวาสามารถดําเนินการได 15 ตัวบงชี้ (รายละเอียดภาคผนวก 3 หนา 71) ดังตารางท่ี 2 
                

           ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน  

                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน เปาหมาย 

ตัวบงชี้ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1.ดานการผลิตบัณฑิต  5 5 
ยุทธศาสตรท่ี1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค 
       2         2 

ยุทธศาสตรท่ี2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสรมิสรางความคิดสรางสรรคปลูกฝงคณุธรรม
จริยธรรมและความรับผดิชอบตอสังคม 

       1        1 

ยุทธศาสตรท่ี3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค 

       2        2 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 
       

พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

3 1 

3.ดานการบริการวิชาการ 
 

การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสรมิสรางความเขมแข็งแกสังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  2 2 
 1) การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติรวมท้ังการประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

        1          1 

 2) พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาต ิ         1           1 
5.ดานการบริหารจัดการ  6 6 
         1) การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน

มหาวิทยาลยัแหงการสรางสรรค 
        3          3 

 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจ
ใหมีประสิทธิภาพ  

         2         2 
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แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน เปาหมาย 

ตัวบงชี้ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

 3) ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ          1          1 

รวม  17 15 

    คณะกรรมการสอบทานแลว แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2557 กําหนด

เปาหมาย 17 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย  15 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 86.67  

              สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป พ.ศ.2557 ดังนี้ 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 40 
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
(3) ดานการบริการวิชาการ 10 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
(5) ดานการบริหารจัดการ 20 

รวม 100 
                

               คณะกรรมการ ไดคิดคาคะแนนแบบถวงน้ําหนักแตละดานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดแลว 

ไดคะแนน = 5.20 คะแนน จาก 6.00 คะแนน 

 

               สรุป คะแนนดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตาม

พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดคะแนน = 5.20 คะแนน จาก 6.00 คะแนน  
                

           ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (คาน้ําหนักรอยละ 6)  
           ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏิบัติราชการประจําป มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดจํานวน 42 ตัว
บงชี้ อธิการบดีรายงานวาสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย จํานวน 40 ตัวบงชี้ (รายละเอียดภาคผนวก 4 
หนา 78) ดังตารางท่ี 3    
             

          ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2557   
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน เปาหมาย 

ตัวบางชี้ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1.ดานการผลิตบัณฑิต  12 12 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค 

        4           4 

 1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางความคิด
สรางสรรค  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

        4           4 

 1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู 

และความคิดสรางสรรค   

 

        4           4 
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2.ดานการวิจัยและ

สรางสรรค 

พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาต ิ

5 5 

3.ดานการบริการวิชาการ 

 

การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดยการใหบริการทาง
วิชาการ อยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      

4 

 

4 

4.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการ

ประยุกตใชเพ่ือรักษาคณุคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาต ิ

4 4 

5.ดานการบริหารจัดการ  17 15 

 5.1 การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน
มหาวิทยาลยัแหงการสรางสรรค    

          6            4 

 5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี

ประสิทธิภาพ 

          3            3 

 5.3 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ           5            5 

 5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ           3            3 

รวม  42 40 

    คณะกรรมการสอบทานแลว แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยกําหนดไว 42                  
ตัวบงชี้ สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย จํานวน 40 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 97.64  
           สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้  

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 40 
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
(3) ดานการบริการวิชาการ 10 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
(5) ดานการบริหารจัดการ 20 
รวม 100 

             คณะกรรมการ ไดคิดคาคะแนนแบบถวงน้ําหนักแตละดานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดแลว 

ไดคะแนน = 5.86 คะแนน จาก 6.00 คะแนน 
 

            สรุป คะแนนดานท่ี 1.2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 
ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไดคะแนน = 5.86 คะแนน จาก 6.00 คะแนน  
               
                ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คาน้ําหนักรอยละ 8) 
                ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. เปนผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคะแนนการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับแจงอยางเปนทางการ = 4.2819 คะแนน 
จําแนกเปนแตละมิติ ไดดังนี้ 
                       มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล           ไดคะแนน =  4.4632 คะแนน 
                       มิติท่ี 2 ดานคุณภาพ               ไดคะแนน =  3.9370 คะแนน 
                       มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ไดคะแนน = 3.6595 คะแนน 
                       มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาสถาบัน  ไดคะแนน  =  4.4049 คะแนน 

(รายละเอียดภาคผนวก 5 หนา 86) 
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                       คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ คือ  
                       คะแนนผลประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. มหาวิทยาลัยไดคะแนน     
                                                                           = 4.2819 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
                       กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 8 คิดเปนคะแนน = 6.85 คะแนน    จาก 8.00 คะแนน 
                       สรุป คะแนนดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ได
คะแนน = 6.85 คะแนน จาก 8.00 คะแนน 
 

          ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
            ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จําแนก เปน 2 สวน คือ  
                      1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
                           มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยไดคะแนน = 4.53 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (รายละเอียดภาคผนวก 6 หนา 92) ดังตารางท่ี 4  
       ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 

            องคประกอบการประเมิน ผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 4.04 3.84 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัยและ /หรืองานสรางสรรค 5.00 4.78 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 5.00 4.82 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.66 4.53 

                      คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ คือ  
                      ดานท่ี 1.4.1 มหาวิทยาลัยไดคะแนน   = 4.53 คะแนน  จาก   5.00  คะแนน  
                      คาน้ําหนัก รอยละ 10 คิดเปนคะแนน  = 9.06 คะแนน  จาก  10.00 คะแนน 
 
                   1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
                         ในปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยไมไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ดังนั้นจึงใชคะแนนเฉลี่ยจากตัวบงชี้ สมศ. ท่ีอยูในระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)                         
ปการศึกษา 2556 โดยคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยไดคะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  (รายละเอียดภาคผนวก 6 หนา 100) ดังตารางท่ี 5 
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                      ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
 

ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
    ดานคุณภาพบัณฑิต 4.17 
    ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.56 
    ดานการบริการวิชาการแกสังคม 5.00 
    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
    ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.92 
    ดานการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 4.53 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.53 

 

                     คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ คือ  
                      ดานท่ี 1.4.2 มหาวิทยาลัยไดคะแนน   = 4.53 คะแนน จาก 5.00     คะแนน  
                      คาน้ําหนัก รอยละ 10 คิดเปนคะแนน  = 9.06 คะแนน  จาก  10.00 คะแนน 
 
            สรุป คะแนนดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไดคะแนน = (คะแนน
ดานท่ี 1.4.1+1.4.2) = 9.06 +9.06 = 18.12 คะแนน จาก 20 คะแนน 
 
                ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  
2530 มาตรา 22 (คาน้ําหนัก รอยละ 5) 
                 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 กําหนดหนาท่ีของอธิการบดี 6 
ขอ คือ                                        

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทาง   
ราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย   
(2) ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(3) รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
(4) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย   
(5) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

 

              อธิการบดีไดรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 (รายละเอียดในภาคผนวก 7 หนา 104 )      
             คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการดําเนินงานแตละขอ แลวเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดในคูมือฯ 
ซ่ึงไดคะแนน ดังนี ้
              คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.5                                  = 2.27 คะแนน  จาก 5.00 คะแนน  
              กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 5           คิดเปนคะแนน = 2.27  คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
 
           สรุป คะแนนดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22  ไดคะแนน = 2.27 คะแนน   จาก 5.00 คะแนน  
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                ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย           
(คาน้ําหนัก รอยละ 15) 
               สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 11 มกราคม 2555  ไดกําหนดแนวทาง 
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไปดําเนินการ 
(ในชวงป 2555-2559) (รายละเอียดภาคผนวก 8.1 หนา 120)  
 
               เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี  13 มีนาคม 2556 ดังนั้นแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไปดําเนินการ (ในชวงป 2555-2559) จะมีชวง
ระหวาง มกราคม 2555 – 12 มีนาคม 2556 ท่ีผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ยังไมไดมาดํารง
ตําแหนงอธิการบดี  
              การติดตาม ตรวจสอบสอบและประเมิน ดานท่ี 1.6 มีการดําเนินการดังนี้ 
               1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1  (13 มีนาคม 2556- 12 มีนาคม 2557) 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคในการทํางานและหาแนวทางการแกไขปญหา การติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลฯ  
                   คณะกรรมการ ไดกําหนดการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ โดยใหอธิการบดี เลือกรายงานผล
การดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน  5 โครงการ และ
คณะกรรมการจะพิจารณากลั่นกรองใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
              2.  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 (13 มีนาคม 2557- 12 มีนาคม 2558) ซ่ึง
มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย  
                   คณะกรรมการ ไดกําหนดวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ โดยนําเปาหมายในแตละดาน 
แตละตัวชี้วัดท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหอธิการบดีไปดําเนินการ มาเปรียบเทียบผลการทํางานของ
อธิการบดี วาสามารถดําเนินงานไดบรรลเุปาหมายเพียงใด โดยพิจารณาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
                   ท้ังนี้เม่ือคณะกรรมการมาพิจารณาคาเปาหมายในบางดานท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให
ดําเนินการ อยูในชวงภายในป พ.ศ.2555 ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ยังไมมาดํารง
ตําแหนงอธิการบดี  ดังนั้นกอนท่ีคณะกรรมการจะจัดทําคูมือฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) จึงไดหารือกับอธิการบดี 
ดังนี้ 
                    2.1) วันท่ี 9 ตุลาคม 2557 แจงใหอธิการบดีทราบแนวทางเบื้องตนในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 พรอมท้ังไดแจงใหนําเรื่องเปาหมายดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง 
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาดวยวาจะปรับเปาหมายในบางดานท่ีเกิดข้ึน
ในชวงป 2555 ซ่ึงเกิดกอนท่ีอธิการบดีจะมาดํารงตําแหนงหรือไม  เพ่ือใหเปาหมายสอดคลองกับระยะเวลาท่ี
อธิการบดีมาดํารงตําแหนง แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป   
                   2) วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 เม่ือคณะกรรมการเชิญอธิการบดีมารวมหารือ อธิการบดีแจงวา
ไมประสงคปรับเปาหมาย ใดๆ ใหคงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว 
              3. เม่ืออธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 (13 มีนาคม 2557- 12 มีนาคม 2558) ใน
ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย (รายงานผลการ
ดําเนินงานรอบปท่ี 2 หนา 39 -70) อธิการบดีรายงานในชองปญหาอุปสรรค วา ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด (ป 2555) 



17 
 

ไมสามารถนํามาวัดได ไมสามารถดําเนินการไดเพราะเปนชวงกอนอธิการบดีมารับตําแหนง และส่ิงตองการ
ใหสภามหาวิทยาลัยชวย คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามชวงเวลาจริง 
               4. คณะกรรมการ ไดนําเรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตาม
แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีอธิการบดีรายงานดังกลาว เขาท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ   
              5. ท่ีประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 พิจารณาแลว มี
มติ กําหนดแนวทางการประเมินดานท่ี 1.6 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย คือ 
กรณีท่ี เปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดดานใดอยูในชวง มกราคม 2555 – 12 มีนาคม 2556 
คณะกรรมการจะไมประเมินผลการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากอธิการบดีแจงวาไมประสงค
ปรับชวงเวลาการประเมินใหสอดคลองกับชวงเวลาท่ีทานดํารงตําแหนง  
               6. คณะกรรมการ ดําเนินการประเมิน ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ตามแนวทางท่ีกําหนดในขอ 5 คือ กรณีท่ีเปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดดานใดอยูในชวง มกราคม 2555 – 12 มีนาคม 2556 คณะกรรมการจะไมประเมินผลการดําเนินงานท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
                    คณะกรรมการนําแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดในแต
ละดาน และผลการดําเนินงานของอธิการบดีมาเทียบวาสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายเพียงใด ท้ังดานปริมาณ
และคุณภาพ แลวเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดคะแนน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก 8.2 
หนา 124)  

                  คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.6                                   = 3.34 คะแนน  จาก 5.00   คะแนน  
                  กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 15          คิดเปนคะแนน = 10.02 คะแนน จาก 15.00 คะแนน 
                    
                 สรุป คะแนนดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ไดคะแนน = 10.02 คะแนน จาก  15 คะแนน  
 
 

                 ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก 
รอยละ 15) 
     ตามท่ีอธิการบดีไดนําเสนอนโยบายการทํางานตอสภามหาวิทยาลัยเม่ือมาดํารงตําแหนง วา 
ในชวงระยะเวลา 4 ป ท่ีดํารงตําแหนง (มีนาคม 2556- มีนาคม 2560) มีแผนจะดําเนินจัดกิจกรรม/โครงการ
ท้ังหมด 31 โครงการ พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการทํางานในแตละป (รายละเอียดในภาคผนวก 9.1 หนา 157)  
                    ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) อธิการบดีไดกําหนดวา
จะดําเนินการกิจกรรม โครงการท้ังหมด 28 โครงการ และไดรายงานผลการดําเนินงานวาสามารถดําเนินการได 
28 โครงการ คณะกรรมการไดพิจารณาเปาหมายตามท่ีอธิการบดีกําหนดไว และผลการดําเนินงานวาสามารถ
ทํางานไดบรรลุเปาหมายเพียงใด ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ แลวเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดในคูมือฯ 
(รายละเอียดในภาคผนวก 9.2 หนา 166) ซ่ึงไดคะแนน ดังนี้                          
                  คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.7                                 = 4.28 คะแนน จาก 5.00 คะแนน  
                  กําหนดคาน้ําหนัก รอยละ 15 คิดเปนคะแนน       12.84 คะแนน จาก 15.00 คะแนน 
 
                สรุป คะแนนดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ไดคะแนน = 12.84 คะแนน จาก 15  คะแนน  
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             ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (เปนตัวช้ีวัดดานใหม) (คา
น้ําหนัก รอยละ 5) 
                ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ไดมอบใหอธิการบดี
นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ซ่ึงมีท้ังหมด 11 ดาน ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน นั้น 
               ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) อธิการบดีไดรายงานวาได
นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปดําเนินการ ท้ัง 11 ดาน  
                คณะกรรมการ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานของอธิการบดีมา
พิจารณาท้ังดานการตอบสนองและระดับคุณภาพ แลวใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดคะแนนดังนี้ 
(รายละเอียดในภาคผนวก 10  หนา 217) 

                 คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.8                                 = 1.83 คะแนน จาก 5.00 คะแนน  
                กําหนดคาน้ําหนัก รอยละ 5       คิดเปนคะแนน   = 1.83 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
 
              สรุป ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยไดคะแนน 
= 1.83 คะแนน จาก 5.00  คะแนน  
               ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในสวนท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี   
สรุปตามตารางท่ี 6 
                  ตารางท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงานและคะแนนในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของอธิการบด ี  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนัก 

(รอยละ) 
คะแนนท่ี
ได 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประกอบดวย 7 ดาน คือ 80   
1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน      6 5.20 
1.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน      6 5.86 
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของ กพร.       8 6.85 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(งานประจํา)      20 18.12 

        1.4.1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)           10        9.06 

        1.4.2 ผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)          10        9.06 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดตีามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 22 

    5  2.27 

1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย      15 10.02 

1.7 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบปท่ี 2 ของการ
ปฏิบัติงาน) 

    15 12.84 

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  5   1.83 
คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ80) = คะแนนดานท่ี  1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8   62.99 

 
  2. ผลการดําเนินงานสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  
                  ในสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (คาน้ําหนัก รอยละ 20 คิดเปนคะแนน = 1.00 
คะแนน) ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
  ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 10) 
  ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) (คาน้ําหนักรอยละ 5) 
  ดานท่ี 2.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (คาน้ําหนักรอยละ 5) 
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                  โดยคะแนนดานท่ี 2.1,2.2,2.3 มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการของอธิการบดี ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ ซ่ึงมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ตามตารางท่ี 7 ดังนี้ 
                 ตารางท่ี 7 จํานวนผูตอบแบบสอบถามกลุมตางๆ  

กลุมผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม คานํ้าหนักใน
การคํานวณ 

จํานวน ตามท่ี
กําหนด(คน) 

จํานวนท่ีตอบ 

แบบสอบถาม 

คิดเปน 

รอยละ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                        
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลยั                     
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน                                                                                   
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  

จํานวน 9 คน             

20 25 13 52.00 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  40 20 12 60.00 
 (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /
คณะกรรมการบรหิารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรยีกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน (รายช่ือตองไม
ซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)                   

15 95 43 45.26 

 (4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา 
หนวยงาน)                   
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาย
วิชาการ สายสนับสนุน ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธาน
ชมรมขาราชการ  

15 26 14 53.85 

 (5) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายก 3 วิทยาเขต 
     และผูแทนคณะกรรมการนักศกึษาคณะ   
      คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 57 คน                                                      
     ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  
      คณะละ 3 คน (13 คณะ)      =  39  คน 

10 99 51 51.52 

รวม 100 265 133 50.19 
                

               ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในแตละดานสรุป ไดดังนี้ 
 
 ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก รอยละ 10)  
      มาจากการตอบแบบสอบถามของผูท่ีเก่ียวของ ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตาม 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                                      คะแนนดานท่ี 2.1   = 0.4078 จาก 0.50 คะแนน  
                                      หรือคิดเปนคะแนน =  8.15 จาก 10   คะแนน 
 

              ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) (คาน้ําหนัก รอยละ 5)  
     มาจากการตอบแบบสอบถามของผูท่ีเก่ียวของ ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติ 
ของ Balanced Scorecard (BSC) 
                                      คะแนนดานท่ี 2.2    =  0.1880     จาก 0.25 คะแนน  
                                      หรือคิดเปนคะแนน  =   3.76        จาก  5 คะแนน 
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 ดานท่ี 2.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  (คาน้ําหนัก รอยละ 5)  
  มาจากการตอบแบบสอบถามของผูท่ีเก่ียวของ ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 
                                      คะแนนดานท่ี 2.3   =  0.1963    จาก 0.25 คะแนน 
                                      หรือคิดเปนคะแนน  =  3.92       จาก 5 คะแนน 
 

             คะแนนสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (คะแนนรอยละ 20)  
                                          = คะแนนดานท่ี 2.1+2.2+2.3 
                                          = 8.15 + 3.76  + 3.92     = 15.83  จาก 20.00 คะแนน 
 
 (จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหตามภาคผนวก 15 หนา 263)  
 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีและสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดังแสดงในตารางท่ี 8 
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                    ตารางท่ี 8 สรุปคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละองคประกอบ  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนัก 

(รอยละ) 
คะแนนท่ีได 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 80   
1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน      6 5.20 
1.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน      6 5.86 
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของ กพร.       8 6.85 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(งานประจํา)      20 18.12 

        1.4.1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)           10        9.06 

        1.4.2 ผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)          10        9.06 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดตีามพรบ.มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22     5  2.27 
1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย      15 10.02 

1.7 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบปท่ี 2 ของการ
ปฏิบัติงาน) 

    15 12.84 

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  5   1.83 
คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ80) = คะแนนดานท่ี  1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 80  62.99 
สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ    ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  
2.1 ผลงานของอธิการบดตีามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 4 ดานยอย      10     8.15 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ (Balanced Scorecard)           5  3.76      

2.3 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       5  3.92      
คะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20) = คะแนนดานท่ี  2.1+2.2+2.3 20  15.83   
รวมคะแนนท้ังหมด (รอยละ 100 คิดเปน 5.00 คะแนน)  
          มาจาก คะแนนในสวนท่ี 1 (80% คิดเปน 4.00 คะแนน) +  
                   คะแนนในสวนท่ี 2 (20% คิดเปน 1.00 คะแนน)  

100 (62.99 + 
15.83  )  
=  78.82 

คะแนนรวม 78.82  คิดเปนคะแนน   =  3.94   คะแนน จาก  5.00 คะแนน 

 
คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอยละ 80  ได 62.99 คะแนน    

(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 78.74 คะแนน)  
คะแนนสวนท่ี 2    คุณภาพการบริหารจัดการ                    รอยละ 20  ได  15.83 คะแนน  

(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 79.15 คะแนน)  
          รวมคะแนนสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (รอยละ 100 ) ได 78.82 คะแนน หรือ คิดเปน 3.94 คะแนน  จาก 
5.00 คะแนน   
 
              สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ได 78.82 คะแนน หรือ คิดเปน 3.94 คะแนน (จาก 5.00 คะแนน)  ผล
การดําเนินงานอยูในระดับดี  (คูมือฯ กําหนดคะแนน 3.50-4.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี)  



 
 

สวนท่ี 3 
สรุปปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย 

              
             คณะกรรมการ ไดสรุปขอมูลจากการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มารวมสนทนา
และสอบทานขอมูลในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  
            นอกจากนั้นคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาสรุปประเด็นสําคัญในการดําเนินการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และไดใหขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยสรุปดังนี้ 
 
1.สรุปขอมูลจากการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มาสนทนากับคณะกรรมการ 
 วันท่ี 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฯ ไดเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี มารวมสนทนาและสอบทานขอมูลในประเด็นตางๆ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 1) คณะกรรมการ ไดแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบป
ท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ในแตละดานและในภาพรวมใหอธิการบดีทราบ   
                ท้ังนี้ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธกิารบดี ไดสอบถามคณะกรรมการถึงคะแนนผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 และดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
                 คณะกรรมการ ไดชี้แจงวาการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) สวนใหญอธิการบดีจะรายงานวาไดจัดทํา กิจกรรม/โครงการ
อะไรบาง จํานวนก่ีโครงการ ผลการดําเนินงานสําเร็จเกินกวาเปาหมายก่ีโครงการ โดยไมไดแสดง รายงานใหเห็น
ระดับคุณภาพ ผลลัพธ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ซ่ึงเปนจุดเนนท่ีสําคัญของการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลในรอบปท่ี 2 และในปตอไป และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 
ธันวาคม 2557 ใหขอเสนอแนะวา ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ควรเนนผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (output) มากกวากระบวนการทํางาน (process) นอกจากนั้นในการจัดทํารายงาน การกําหนด
ตัวชี้วัดไมสอดคลองกับประเด็น การรายงานขอมูลไมครบถวน และมีความคลาดเคลื่อน            
 2) คณะกรรมการ ไดใหขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี โดยสรุป คือ 
                  2.1) ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน แมวาในทางปฏิบัติการรวบรวม การจัดทําขอมูลจะมา
จากรองอธิการบดีฝายตางๆ และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย แตควรมีการสื่อสารใหผูรับผิดชอบไดเขาใจวิธีการ
กรอกขอมูล จุดเนนท่ีควรรายงานในแตละดาน เพ่ือใหการรายงานผลตรงกับวัตถุประสงคตามท่ีไดมีการชี้แจงให
อธิการบดีทราบและเปนไปตามท่ีกําหนดในคูมือฯ  นอกจากนั้นควรมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ สอบทานขอมูล
อีกครั้งหนึ่งดวย   
                 2.2) การตั้งคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตางๆ ท้ังในแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผน
นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย สวนใหญจะตั้งคาเปาหมายต่ํา ไมทาทาย จึงควรทบทวน
ตัวชี้วัด คาเปาหมายตางๆ ใหทาทายมากข้ึนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยและการผลักดันสูความเปนนานาชาติ 
               3) ความสําเร็จในการทํางานของอธิการบดี มีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ อาทิ ทีมรองอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะวิชา ผูอํานวยการกองตางๆ  งบประมาณ ขอบังคับ ดังนั้นแมอธิการบดีจะ
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พยายามทํางาน แกไขปญหา ผลักดันการทํางานในดานตางๆ แตภารกิจ ผลลัพธ ความสําเร็จยังไมชัดเจน และยัง

ไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวเทาท่ีควร  

 นอกจากนั้นหากอธิการบดีพิจารณาเห็นวาปจจัยใดเปนปญหาและอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ควรจะพิจารณาทบทวนและเสนอแนวทาง วิธีการแกไขปญหา อาทิ เรื่อง ขอบังคับวาดวยการสรรหา

คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีปจจุบันอธิการบดีไมไดรวมเปนคณะกรรมการสรรหา จึงไมมีสวนรวมใน

การสรรหาคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาและตองทํางานรวมกัน 

 3.ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดรับทราบผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) แลวโดย
ไมไดทักทวง  
 
2. ขอสรุปในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ของคณะกรรมการ 
 ในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบป ท่ี  2 ของการปฏิบัติ งาน 
คณะกรรมการ ไดสรุปประเด็นสําคัญ โดยสรุปดังนี้  
              2.1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของ
อธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการจึงมุงเนนและใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลลัพธ ผลสําเร็จในการดําเนินงาน ซ่ึงจะแตกตางจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปท่ี 1 
(13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557)  ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพ่ือให
ขอเสนอแนะและคําแนะนําแกอธิการบดีไดถูกตอง 
                     ท้ังนี้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และรอบป 1 มีความแตกตางกันโดย
สรุป ดังนี้ 
  (1) องคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
                           รอบปท่ี 1 มี 7 ดาน  
                           รอบปท่ี 2 มี 8 ดาน โดยเพ่ิม ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 
  (2) ปรับคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  
สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (คาน้ําหนักรอยละ 80) โดยปรับในดานตางๆ อาทิ   
                             - ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย  
                              รอบปท่ี 1 รอยละ 10 รอบปท่ี 2 ปรับเปนรอยละ 15  
                             - ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย              
                              รอบปท่ี 1 รอยละ 10 รอบปท่ี 2 ปรับเปนรอยละ 15 
 

  (3) เพ่ิมจํานวนผูเก่ียวของในการตอบแบบสอบถาม และท่ีเชิญมารวมสนทนา/สนทนากลุม 
เพ่ือใหมีสวนรวมในการประเมินมากข้ึน คือ  
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    - จํานวนผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม            รอบปท่ี 1 จํานวน 188 คน รอบปท่ี 2 ปรับเปน 265  คน 
    - จํานวนผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา สนทนากลุม รอบปท่ี 1 จํานวน 195 คน รอบปท่ี 2 ปรับเปน 277 คน 
 
 2.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 ของอธิการบดี  
                      2.2.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 ของอธิการบดี ยังมีจุดท่ีควรปรับปรุง 
โดยสรุป คือ  
                              (1) ขอมูลท่ีอธิการบดีรายงานสวนใหญจะรายงานวาไดจัดทํา กิจกรรม/โครงการอะไรบาง 
จํานวนก่ีโครงการ ผลการดําเนินงานสําเร็จเกินกวาเปาหมายเทาไร โดยไมไดแสดงใหเห็นระดับคุณภาพ ผลลัพธ 
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ซ่ึงเปนจุดเนนท่ีสําคัญของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรอบปท่ี 2 และใน
ปตอไป 
                             (2) การรายงานผลการดําเนินงาน ใหขอมูลท่ีไมตรงกับประเด็น /ไมครบถวน /มี
ความคลาดเคลื่อน อาทิ  
                                  - รายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 ท้ังหมด เขียนรอบระยะเวลาการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน ไมถูกตอง คือ เขียนวา (12 มีนาคม 2557-11 มีนาคม 2558) ท่ีถูกตอง คือ (13 มีนาคม 
2557-12 มีนาคม 2558) 
                                 - ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี  
                                   รายงานโครงการมาไมครบถวน ขาดโครงการท่ี 15 และ 17 
                                 - ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ดานท่ี 3 ดานการวิจัยและสรางสรรค 
                                  ประเด็นการจัดต้ังหนวยงานใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยและสรางสรรค การทํา
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงาน  ไมตอบขอมูล 
 
                 (3) กําหนดตัวชี้วัดในแตละดาน การรายงานผลการดําเนินการ ไมสอดคลองกัน และไม
ตอบประเด็นในเรื่องนั้น อาทิ  
  -  ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี  
โครงการท่ี 6 โครงการเครือขายการวิจัยและสรางสรรค  
                               อธกิารบดีกําหนด ตัวชี้วัด จํานวนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 2 แหลง ผลการ
ดําเนินการ 5 แหลง ซ่ึงลักษณะตัวชี้วัดไมสอดคลองกับโครงการท่ี 6 
 
โครงการท่ี 15 โครงการแผนแมบทการอนุรักษและบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย  
                              อธิการบดีกําหนด ตัวชี้วัด จํานวนฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงลักษณะตัวชี้วัดไมสอดคลองกับโครงการท่ี 15 เพราะจํานวนฐานขอมูลเปนเพียงสวนหนึ่งของโครงการนี้เทานั้น  
 
                         2.2.2 คณะกรรมการ เห็นวา การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ 
แมวาในทางปฏิบัติอธิการบดีจะมอบหมายใหรองอธิการบดี เจาหนาท่ี เปนผูรวบรวม แตควรมีการสื่อสารกับ
ผูรับผิดชอบแตละดานใหเขาใจวิธีการกรอกขอมูล จุดเนนท่ีควรรายงาน เพ่ือจักไดจัดทําขอมูลใหถูกตอง ครบถวน 
ตรงตามวัตถุประสงค ท่ีคณะกรรมการไดมีการชี้แจงใหอธิการบดีทราบและเปนไปตามท่ีกําหนดในคูมือฯ  
นอกจากนั้นควรมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ สอบทานขอมูลอีกครั้งหนึ่งดวย   
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                           ท้ังนี้คณะกรรมการไดแจงเรื่องการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหอธิการบดีทราบแลว 
เม่ือเชิญมารวมสนทนา เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 เพ่ือจะไดนําไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปตอไป  
 
 2.2.3 ขอมูล ผลการดําเนินงาน ท่ีรวบรวมนํามาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี
สวนใหญ เปนผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของคณะวิชา หนวยงาน ซ่ึงแสดงถึงความเขมแข็งของคณะวิชา 
หนวยงาน สวนผลงานในสวนกลางของมหาวิทยาลัยท่ีปรากฏในรายงานการผลการดําเนินงานมีนอย 
 
          2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับอธิการบดีและทีมผูบริหาร ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
                 ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม การสนทนา สนทนากลุม ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับอธิการบดี และทีมรองอธิการบดี โดยสรุป คือ 
                  2.3.1 ขอเดนของอธิการบดี 
   - มีความเปนกันเอง เขาพบงาย มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
   - มีความตั้งใจในการทํางาน จริงใจ เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย  
         - ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน สุภาพ  ประนีประนอม  
                2.3.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 
                          -  ภาวะความเปนผูนํา  
                          -  การสรางความศรัทธาและความไววางใจในการทํางาน 
                          -  ความม่ันใจ ความกลาในการตัดสินใจ 
                          -  การทํางานเชิงรุก การเตรียมความพรอมของขอมูลในการบริหารงานในดานตางๆ   
                  2.3.3 ทีมรองอธิการบด ี

                            การทํางานยังไมสามารถสนับสนุนงานของอธิการบดีไดอยางเพียงพอ การทุมเทการ

ทํางานเชิงรุกยังไมมากพอ การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานกัน และการใหขอมูล การตอบ

คําถามประเด็นตางๆ ในท่ีประชุมยังมีความไมชัดเจน คลุมเครือ   

                  2.3.4 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี 
                       - อธิการบดี ควรพิจารณาทบทวนวิธีการทํางานท่ีผานมาใหม และควรตั้งทีมท่ีปรึกษา 

เพ่ือใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ เนื่องจากอธิการบดีไมไดมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณการทํางานในทุกเรื่อง  

                    - รองอธิการบดี ควรปรับวิธีการทํางานในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือใหภารกิจ 
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  
                          - ควรอบรม พัฒนาอธิการบดี ทีมรองอธิการบดี ใหมีความสามารถดานการบริหาร การ

วางแผน การทํางานเชิงรุก การเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง   

 

 

 

 

 



26 
 

          2.4 ขอจํากัดในการบริหารของอธิการบดี 

                การบริหารงาน การพัฒนางานในดานตางๆ ของอธิการบดี มีขอจํากัดหลายประการ อาทิ 

                   2.4.1) ผลงานของอธิการบดี เปนผลงานรวมของทีมผูบริหารซ่ึงมีอธิการบดี ทีมรองอธิการบดี และ

ผูอํานวยการกองตางๆ ซ่ึงเปนฝายสนับสนุน  ดังนั้นผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีนี้ทีมผูบริหารทุก

คน ควรรับผิดชอบรวมกัน  

                          ดังนั้นอธิการบดี ทีมรองอธิการบดี ผูอํานวยการกองตางๆ จึงควรพิจารณาทบทวนปรับ

วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหมีทีมงานท่ีมีความเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหการทํางาน การพัฒนา

มหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว รวมท้ังกลไกในการชวยการทํางานท่ีควรบูรณาการรวมกัน 

                   2.4.2) ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนขอจํากัดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการทํางานของ

อธิการบดี โดยยังมีขอบังคับสวนหนึ่งท่ีลาสมัยไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางานของ

อธิการบดี อาทิ 

                          - ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ท่ีปจจุบันอธิการบดี

ไมไดรวมเปนคณะกรรมการสรรหา แตอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

และจะตองทํางานรวมกัน ซ่ึงควรปรับขอบังคับใหอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก ดวย 

                         ดังนั้นอธิการบดี ควรนําขอบังคับตางๆ มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

สภาพปจจุบันและเอ้ือตอการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัย 

        2.5 แนวทางการบริหารงานในรอบปท่ี 3- 4 ของอธิการบด ี 
                อธิการบดียังมีเวลาในการทํางานในรอบปท่ี 3- 4 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีความสําคัญมาก เพราะไดผาน
จุดเริ่มตนในการเตรียมวางแผนการทํางานในรอบปท่ี 1 แลว และในรอบปท่ี 2 ไดเริ่มดําเนินการ /ดําเนินกิจกรรม 
โครงการเสร็จแลวสวนหนึ่ง  
                 ดังนั้นในรอบปท่ี 3 และรอบปท่ี 4 ของการทํางานของอธิการบดีจะตองมีความทาทายมากข้ึน
กวาเดิม โดยควรปรับตัวชี้วัด คาเปาหมายในแผนงานตางๆ ใหสูงข้ึนเทียบเคียงกับระดับชาติ นานาชาติ และเนน
การทํางานท่ีผลลัพธ ผลสําเร็จของงาน คุณภาพงานท่ีสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน ในการทํางาน
จะตองกําหนดเปาหมายของแตระดับใหชัดเจนและสอดคลองกัน แลวกํากับ ติดตามการทํางานของทุกหนวยงาน
อยางใกลชิด รวมท้ังขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน บุคลากรทุกระดับ รวมมือกันทํางาน เพ่ือนําไปสูผลลัพธ 
ความสําเร็จ ของงานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดไว โดยมีสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดันการ
ทํางาน  
 
3. ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัย  ของคณะกรรมการ 
          คณะกรรมการไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาประมวล รวมท้ังจากการ
ติดตามการทํางานของอธิการบดีในรอบ 2 ปท่ีผานมา จึงไดมีขอสังเกต ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปตามตารางท่ี 9  
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ตารางท่ี 9  ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการ 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
1.การพัฒนานักศึกษา/ 
ดานกิจการนักศึกษา/สวัสดิการ
นักศึกษา 

1.1  การพัฒนานักศึกษา การศึกษา เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนความแตกตาง 
หลากหลายของนักศึกษา รวมท้ังการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคณุภาพ
เหมาะสมสอดคลองกับเทคโนโลยยีุคปจจุบันยังมไีมมากพอ 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ปญหาเรื่องหอพักนักศึกษา 
      - มีจํานวนไมเพียงพอ นักศึกษาอยูอยางแออัด ทําใหนักศึกษาจํานวนมาก
ตองไปเชาหอพักเอกชน ท่ีมีราคาแพง 
     - สภาพหอพักทรุดโทรมขาดการดูแล บํารุงรักษา 
     - ขาดความปลอดภัย อาทิ หอพักของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนักศึกษา
หญิง ชาย อยูตึกเดียวกัน  
      - การใหบริการไมเพียงพอ ไมไดรับความสะดวก เชน นํ้าประปาไมเพียงพอ 
 
1.3 ดานความปลอดภัย สภาพการเดินทาง การจราจร ท้ังภายในและบรเิวณ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ขาดความปลอดภัย นักศึกษาประสบอุบัติเหตุบอย และ
สภาพการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ถนน ทางเทามีความแออัดมาก 
 
 
 
 
 

1) ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาท่ีมีความแตกตางหลากหลาย 
ใหมากข้ึน อาทิ  อาคารสถานท่ีรองรับนักศึกษาท่ีมีความบกพรองใหไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการเขามาศึกษา 
2)ควรพัฒนารูปแบบการศึกษา การเรยีนรูท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เพ่ือ
ประโยชนในการจัดการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และขยายฐานนักศึกษาไปสู
ประเทศอาเซียนและนานาชาติใหมากข้ึน อาทิ การเรียนผานระบบ online เปนตน 
3) ควรจัดสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษา ชีวิตการเปนนักศึกษา อาทิ จัดใหมี 
student union เพ่ือทํากิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 
 
 
4) ควรดูแลสภาพหอพักใหมีความสะอาด ความปลอดภัย จัดบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเพียงพอแกนักศึกษา ใหมากข้ึน 
      รวมท้ังควรขอความรวมมือกับหอพักเอกชนในการเขาไปดูแลคณุภาพชีวิตของ
นักศึกษา  ใหมีความปลอดภัยและปองปรามเรื่องยาเสพติด และอบายมุขตางๆ 
 
 
 
 
5) มหาวิทยาลัยควรดูแล เอาใจใสกวดขัน ดานกายภาพ สิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย 
แกนักศึกษา บุคลากรมากข้ึน อาทิ  
      - วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ควรประสานงานกับจังหวัดในการสราง
สะพานลอย อุโมงคลอดขามถนน  
        ภายในมหาวิทยาลยัควรจดัระบบการจราจร ทางเดินรถ ท่ีจอดรถยนต โดย
คํานึงถึงความปลอดภยัของนักศึกษา บุคลากร และควรจดัรถรางใหบริการแกนักศึกษา 
บุคลากร เพ่ืออํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการใชยานพาหนะ 
เปนตน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
 
1.4 การใหบริการของเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษาตั้งแตระดับเจาหนาท่ีถึง
ผูอํานวยการ  นักศึกษาสวนใหญเห็นวายังมีปญหาในการใหบริการ และในการ
เสนอขอจัดกิจกรรม/โครงการ จะทํางานเสมือนผูบังคับบัญชาของนักศึกษา 
เพราะมีอํานาจในการอนุมตัิการจดักิจกรรม/โครงการ และการเสนอขอ
งบประมาณของนักศึกษา  

      -วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การจัดรถรางใหบริการเพ่ิมในชวงเชา และชวงเย็น  
5) มหาวิทยาลัยควรมอบนโยบายการทํางาน และมีการกํากับ ตดิตามการทํางาน การ
ใหบริการของเจาหนาท่ีใหมากข้ึน 
   รวมท้ังควรเปดชองทางใหนักศึกษาท่ีไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ การ
ใหบริการท่ีไมสภุาพ สามารถแจงเรื่องไดเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ ท้ังน้ีชองทางท่ีเปด
ใหรองเรียนน้ันนักศึกษาควรไดรับการคุมครองดานความปลอดภยัดวย  

2.การพัฒนาอาจารย  
 

2.1 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย และการสนับสนุนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ แตจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 
 
 
 
2.2 มหาวิทยาลัยมีอาจารย ท่ีมีศักยภาพ ความเช่ียวชาญเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ นานาชาติ จํานวนมาก แตการทํางานวิชาการ งานสรางสรรคจะมี
ลักษณะตางคนตางทํา การรวมมือกันทํางานในลักษณะบูรณาการ เพ่ือการ
สงเสริม สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคยังมีนอย 

1) ควรมีมาตรการและจัดโครงการใหอาจารยท่ีมีศักยภาพ และมีความสนใจ ในการ
เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหสามารถสรางผลงาน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ อาทิ จัดทําคายผูมีความพรอมขอศาสตราจารย เปนตน  
2) ควรกําหนดมาตรการในการเพ่ิมจํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ท่ีชัดเจน
เปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิ กําหนดในสัญญาจาง การตอสัญญาจาง การออกขอบังคับ
กําหนดภาระงาน ระยะเวลาท่ีจะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และหาก
พนักงานไมสามารถปฏิบัติไดก็ควรมีมาตรการผลักดันและสนับสนุน  
3)มหา วิทยาลั ยควร จัดสถาน ท่ี  เป ด โอกาส  ให อ าจารย ของคณะ วิชาต า งๆ               
ไดมาพบปะทําความรูจัก พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทํางาน
รวมกันในเชิงสรางสรรคและบูรณาการใหมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอ
มหาวิทยาลัย 

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค 3.1 ไมมีแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทําใหไมมีทิศทางการวิจัยและสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัยวาจะไปในทิศทางใด การทํางานวิจัยและสรางสรรค การ
สนับสนุนงบประมาณ จึงมีลักษณะตางคนตางทําตามความสนใจ การนําวิจัย
และสรางสรรคมาชวยผลักดันสูมหาวิทยาลัยวิจัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
การชวยสังคม ประเทศชาติจึงมีนอย 
 
3.2 ระบบกลไกการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและสรางสรรค 
เปนอุปสรรค ตอการเพ่ิมงานวิจัย อาทิ 
      - ในแตละปจะมีงานวิจยัและสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ท่ีผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว แตไมไดรับ

1) ควรจัดทําแผนการวิจัย เพ่ือเปนมหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ และการเขาสูการจดั
อันดับมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดทําแผนภาพ (diagram) วิธีการนําไปสูเปาหมาย และ
นํามาใชเปนแนวทางในการสงเสรมิ สนับสนุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณท่ี
สอดคลองกัน เพ่ือผลักดันไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการประชุมแกไขปญหา 
งานวิจัยและสรางสรรคท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว 
แตไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ การนําเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลยั มาสนับสนุน เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนทางวิชาการ การสรางองคความรู
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
งบประมาณสนับสนุน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจํากัดไมเพียงพอ
ตอการจัดสรร ทําใหบุคลากรขาดกําลังใจ และมหาวิทยาลยัเสยีโอกาสในการ
เพ่ิมงานวิจัยและสรางสรรค   
 
3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณในการสนับสนุน ผลักดันงานวิจัย 
นอยมาก ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งควรมี
บทบาทสําคัญในการผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทําไดอยางจํากัด  
 
 
 
3.4 แมวามหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้ งกองทุนวิจัยและสรางสรรค โดย
งบประมาณสวนหน่ึงอยูท่ีมหาวิทยาลัย และอีกสวนหน่ึงอยูท่ีคณะวิชา แตการ
เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย บุคลากร ยังมีไมมากนัก  

ใหม การสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร และเปนการเพ่ิมงานวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลยัอีกทางหน่ึงดวย 
  
 
 3) ควรมีรองอธิการบดฝีายวิจัย โดยตรงเพ่ือรับผดิชอบงาน ผลักดัน ขับเคลื่อน 
สนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค ซึ่งเปนเรื่องท่ีสําคญัของมหาวิทยาลัย และควร
จัดระบบ ความเช่ือมโยงระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะวิชา หนวยงาน และ
ระหวางสถาบันวิจยัและพัฒนากับรองอธิการบดี โดยรองอธิการบดฝีายวิจัยจะตองเปน   
ผูท่ีมีศักยภาพสูงในการหาแหลงทุน การประสานสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
 
4) มหาวิทยาลัย คณะวิชาควรพิจารณาทบทวน ประเมิน ระบบสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรค เพ่ือใหมีอาจารย บุคลากร มาขอรับเงินสนับสนุน
มากข้ึน และ บรรลวัุตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน 
5) กรรมการสภามหาวิทยาลยั ควรมีบทบาทในการหาแหลงทุนสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลยัใหมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ อาทิ ประสานงานหาเครือขาย แหลงทุน
ตางๆ เปนตน 

4.การผลักดันสูความเปน
นานาชาติ 
 

4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
     - ไมมีแผนการทํางานเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน การทํางานจึง
ไมมีทิศทางใหเห็นวาจะดําเนินการอยางไรบางเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย 
    - การดําเนินการยังไมกาวหนา ไมตอเน่ือง เปลีย่นผูรับผดิชอบหลายครั้ง  
 
4.2 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  
     มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน หนวยงานในตางประเทศ จํานวนมาก แตจํานวนนักศึกษาตางชาติ 
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน การจดักิจกรรมทางวิชาการ ยังมีจํานวนนอยมาก  
มหาวิทยาลยัยังไมไดใชขอตกลงความรวมมือมาใชเปนประโยชนในการผลักดันสู
ความเปนนานาชาตเิทาท่ีควร 

1) ควรจัดทําแผนงาน เปาหมายการทํางานเรื่องการจดัอันดับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 
และมีแผนท่ีสอดคลอง รองรับกันในทุกระดับตั้งแตมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน 
อาจารย บุคลากร นักศึกษา แลวสือ่สารใหประชาคมทุกคนทราบ เพ่ือใหทุกคนมีสวน
รวมรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตน 
 

2) ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเสนอแผนการทํางานในแตละปใหชัดเจน 
และมหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรม/โครงการทุกรอบ 6 เดือน   
    รวมท้ังควรนําขอตกลงความรวมมือเดมิมาทบทวนดวย และหากสถาบันใดท่ีไมได
ดําเนินการกิจกรรมรวมกันเกิน 1 ป ข้ึนไป ควรทบทวน/วางแผนเรงการจัดทํากิจกรรม
รวมกัน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
4.3 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย            
ยังไมเอ้ือ ไมตอบสนองการผลักดนัสูความเปนนานาชาต ิ อาทิ  
      - งานใหบริการ เอกสาร แบบฟอรม ตางๆ ยังเปนภาษาไทย  
      - เอกสาร บทความ ตํารา ผลงานทางวิชาการสวนใหญจดัทําเปนภาษาไทย 
การคนควาอางอิง จึงยังมีนอยมาก  

3) สนับสนุนใหมีการจัดทําเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา เปนภาษาตางประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมการคนควาอางอิง รวมท้ังงานท่ีเปนภารกิจดานการบริหาร การใหบริการ และอ่ืนๆ 
ควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษควบคูดวย เพ่ือรองรับอาจารย นักศึกษาตางชาติและ
เผยแพรมหาวิทยาลัยสูสังคมโลก รวมท้ังควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย  
4) พัฒนาบุคลากร ท้ังอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ใหมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศมากข้ึน  

5. การพัฒนาสิ่งแวดลอม             
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีบริเวณตางๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ขาดการดูแลบํารงุรักษา              
มีสภาพทรุดโทรม  
  

1)ควรมีแผนการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสรางอัตลักษณ ท่ีใชความสามารถ

ในการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเกิดประโยชน  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมี

สภาพแวดลอมนาอยู ลดมลพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชวย

สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  

2) สรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย  
3) ควรดูแลซอมแซม สภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง   

6.ดานแผนยุทธศาสตรและ 
แผนปฏิบัตริาชการประจําป  

6.1 การกําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย ในแผนยุทธศาสตร แผนปฎิบัติ
ราชการประจําป สวนใหญจะกําหนดคาเปาหมายท่ีไมทาทายในเชิงการพัฒนา
และเอ้ือตอการสรางผลงานเชิงคุณภาพและกาวสูความเปนนานาชาติ  
โดยเฉพาะในดานท่ีสําคัญ อาทิ การวิจัยและสรางสรรค สัดสวนจํานวนนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ  
(1) แผนยุทธศาสตร    
   ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หลัง
สําเรจ็การศึกษา 1 ป  
               เปาหมายป 2556 รอยละ 84.00   ผล  รอยละ  89.66 
               เปาหมายป 2557 รอยละ 84.50   ผล  รอยละ  87.99 
 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจาํป         
    ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําท้ังหมด  

1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนผลผลติ /ผลลพัธ มากกวา  ปจจัย
นําเขา (input) และกระบวนการ (process) รวมท้ังควรทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย ใหทาทายมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องสําคญัเชิงนโยบาย และเรื่องท่ีเปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยและสรางสรรค การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เปนตน      
2) สภามหาวิทยาลัย ควรใหความสําคัญกับการพิจาณาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอมาใหมากข้ึน โดยเฉพาะการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด                     
คาเปาหมาย และการกํากับ ตดิตาม ท่ีเขมขนมากข้ึน 
    โดยในการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลยั 
อาจจะดําเนินการ ดังน้ี 
     2.1) แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเปนผูไมมสีวนไดสวนเสียกับการทํางานของ
มหาวิทยาลยั เปนผูกําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย  
     2.2) ใชเกณฑของการจัดอันดบัมหาวิทยาลยัของอาเซียน /โลก  มาเทียบเคียงใน
การกําหนด  
      ท้ังน้ีเพ่ือใหแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัตริาชการ เปนเครื่องมือ กลไกในการพัฒนา
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
                เปาหมายป 2556     45  ผล   47.91 
                เปาหมายป 2557     40   ผล  54.66 
 

6.2 มหาวิทยาลัยพยายามจัดทํากิจกรรม โครงการจํานวนมาก แตการขับเคลื่อน
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือกาวไปขางหนายังไดผลคอนขางนอยมาก  
 

 
 
6.3 การทํางานสวนใหญจะมีลักษณะตางคนตางทํา ไมคอยมีการประสานงาน 
รวมมือ ปรึกษากัน เน่ืองจากประชาคมยังไมมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน จึง
ขาดการหลอมรวมพลังในการทํางานรวมกัน  การผลักดันวิสัยทัศน แผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนงานตางๆ จึงยังไมบรรลุเปาหมายและสําเร็จ
ตามท่ีกําหนดไว    

มหาวิทยาลยัและการยกระดับสูความเปนนานาชาติ  
 
 
3) คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยควรนํากิจกรรม โครงการยอยๆ ท่ีมีจํานวนมาก มา
ยุบรวมกันเปนโครงการขนาดใหญ และกําหนดจุดเนน เปาหมายการทํางานท่ี      
ชัดเจนมากข้ึน ซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรม โครงการ มีผลตอการพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนมากข้ึน และเมื่อดําเนินการเสร็จแลวควรมีการประชาสัมพันธ 
เผยแพรผลงานใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอกทราบดวย  
 

4) ควรกําหนดเปาหมายในการทํางาน การพัฒนารวมกัน และมอบหมายภารกิจความ
รับผิดชอบใหแตละระดับ ใหมีความเช่ือมโยง ประสานสอดคลองกันอยางชัดเจน เพ่ือ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนงานตางๆ  ใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว    
 

 
7. ดานการบริหารจดัการ 
   7.1 การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ 
 

7.1.1 มหาวิทยาลัยไมคอยมีการประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัใหสังคมภายนอกทราบ อาทิ มหาวิทยาลัยศลิปากรกําหนด
วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค แตการประชาสัมพันธ 
สื่อสารใหภายนอกทราบมีนอยมาก  
  

1) ควรมีแผนงานการประชาสมัพันธอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป โดยควรเนนการเผยแพร
ประชาสมัพันธ เรื่อง มหาวิทยาลยัศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค 
ใหสังคมภายนอก นานาชาติไดรับทราบมากข้ึน 
 2) ควรปรับวิธีการทํางานของงานประชาสมัพันธ ท้ังในสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา ใหทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน และมีการประสานงานในการทํากิจกรรม
ประชาสมัพันธตางๆรวมกัน เพ่ือใหการทํางานไดผลท่ีชัดเจนมากข้ึนดวย 
3) ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการ
ประชาสมัพันธ เผยแพรช่ือเสียงใหมหาวิทยาลยัดวย 

    7.2 การบริหารงาน 
 

7.2.1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีนํามาจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีสวนใหญเปนผลงานของคณะวิชา 
หนวยงาน ซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานท่ีมีความเขมแข็งมากข้ึน  
      ในขณะท่ีงานในสวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนท่ีตองสนับสนุน 
เอ้ืออํานวยตอการทํางานในภารกิจตางๆ ยังไมสามารถทํางานไดอยางมี

1) ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบงาน วิธีการทํางานของหนวยงานสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและเอ้ืออํานวยสนับสนุนการทํางานของคณะวิชา 
หนวยงาน ใหมากข้ึน อาทิ ปรับระบบการเบิกจายเงินใหรวดเร็ว การใหขอมูลท่ีถูกตอง 
ชัดเจน การพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานของเจาหนาท่ีทุกระดับ  
2) ปรับทัศนคติวิธีการทํางาน การพัฒนาเจาหนาท่ีทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานได
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
ประสิทธิภาพ อาทิ การเบิกจายเงิน งบประมาณท่ีลาชา การตัดสินใจท่ีไมชัดเจน 
การใหขอมูล การตอบคําถามท่ีไมตรงกัน ขาดความยืดหยุนในการทํางาน เปนตน 
7.2.2 การทํางานของทีมผูบริหารท่ีขาดการเตรียมความพรอม ขาดขอมูล
สนับสนุนท่ีเพียงพอ และการวางแผนท่ีขาดความละเอียดรอบคอบ ทําใหเกิด
ปญหาการทํางานท่ีตามมาในภายหลัง อาทิ 
     - การเสนอขอโยกงบประมาณการกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ จากวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ไปท่ี City Campus และภายหลังเสนอขอกลับสราง
ท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรอีก   
 
7.2.3 การทํางาน การบริหารงานท่ีขาดความไววางใจกันในทีมผูบริหาร ทําให
การบริหารงาน การพัฒนางานในแตละเรื่องตองมีการพิจารณาหลายครั้ง ทําให
การทํางานลาชา อาทิ  
   -   วิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล 
    -  งบประมาณกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ 300 ลานบาท 
   -  งบประมาณกอสราง การจัดซื้อท่ีดินท่ี เมืองทองธานี 

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
3) ทบทวนปรับปรุงวิธีการทํางานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร ใหมีการทํางานเปนทีม 
การนําเสนอกิจกรรม โครงการ ควรมกีารพิจารณาขอมูล และวิเคราะหในมิติตางๆ อยาง
ละเอียดรอบคอบ  
      
 
 
 
4) ในการทํางานผูบริหารตองใหขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน เพ่ือความโปรงใสในการทํางาน   
และในการดําเนินโครงการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอประชาคม ควรมีการสื่อสาร สราง
ความเขาใจและการมีสวนรวมใหมากข้ึน 
 
 

7.3 การบรหิารจดัการหารายได 7.3.1ระบบการบริหารจัดการ เ พ่ือเ พ่ิมรายไดยั งมีจุดออน ท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา หนวยงาน  
7.3.2 การรับงานบริการวิชาการในนามมหาวิทยาลัยยังมีนอย 
 

1)มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการจัดหารายได  และการจัดการทรัพยสินของ 
มหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรมและสงเสริมสนับสนุนการจัดหารายไดของคณะวิชาดวย 
2) ควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดหารายได 
3) ควรปรับปรุงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดบริการวิชาการ โดยทํางานในลักษณะเชิง
รุกใหมากข้ึน  เชน โรงพิมพ ศูนยหนังสือ รวมท้ังควรทบทวนภารกิจของหนวยงาน
เหลาน้ีวาควรยังคงมีอยู หรือควรปรับปรุง 

8.การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 

8.1 สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหมหาวิทยาลยันําขอเสนอแนะของ                     
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํ
มหาวิทยาลยั ท่ีไดใหขอเสนอแนะดานการตรวจสอบภายใน (วันท่ี 4 กันยายน 
2557) อาทิ การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย ท่ีแผนการเงินเปน
สวนประกอบสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุม
มากกวาการพิจารณางบประมาณรายรับรายจายปตอป ไปดําเนินการและ

1) ควรเรงนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัย ไป
ดําเนินการใหครบถวนและรายงานใหสภามหาวิทยาลยัทราบโดยเรว็ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังไมมกีารรายงาน
ความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลยัทราบ  
8.2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ หลายโครงการ อาทิ 
โครงการจดัซื้อท่ีดินสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี
การปรับปรุงพัฒนาวังทาพระ จํานวน 800 ลานบาท ซึ่งการจัดทําโครงการ
ดังกลาวมีความเสีย่งในการดําเนินงานหลายดาน อาทิ ความลาชา การท้ิงงาน 
งบประมาณ เปนตน แตมหาวิทยาลัยไมไดจัดทําความเสีย่งและมาตรการในการ
ปองกัน/ลดความเสีย่ง ทําใหการดาํเนินงานอาจจะเกิดผลกระทบตอการบริหาร
จัดการ งบประมาณ รวมท้ังดานอ่ืนๆ ดวย 

 
 
2) ในการจัดทําโครงการขนาดใหญทุกโครงการ ควรกําหนดเปนหลกัเกณฑวาจะตองมี
การวิเคราะหความเสีย่ง มาตรการปองกันความเสี่ยง/ลดความเสี่ยงดวย เพ่ือความ
รอบคอบและประโยชนตอการดําเนินงาน 
 

9.การปรั บ เปลี่ ยนสถาน เป น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

การปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนนโยบายท่ีมี
ความสําคญัมาก และมหาวิทยาลยัมีภารกิจท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก 
แตขณะน้ีการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ยังลาชามาก อาทิ 
     (1) การออกกฎหมายลูกเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ ยังดําเนินการลาชามาก 
และอาจจะดําเนินการไมทันเมื่อมกีารออกนอกระบบราชการแลว 
    (2) การสื่อสาร ประชาสมัพันธใหขอมูล ขาวสารแกประชาคม นักศึกษา มี
นอยมาก ทําให 
        -ประชาคม มคีวามกังวลใจมาก เน่ืองจากตองการทราบขอมลูดานสิทธิ
ประโยชน คาตอบแทน สวัสดิการ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกวา
จะอยูในระบบราชการหรือลาออกเปนพนักงาน 
      - นักศึกษา มีความกังวลใจ เรื่อง การข้ึนคาหนวยกิต และเมื่อออกนอก
ระบบราชการแลวจะทําใหคุณภาพการศึกษาดีข้ึนอยางไร เปนตน 
 
    (3) งานดานการบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ จะมีการปรับเปลีย่น
อยางมาก และท้ัง 2 เรื่องน้ีจะเก่ียวของสัมพันธกัน โดยงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัจะเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก และเปนปญหาสาํคัญท่ีจะเกิดข้ึนกับทุก
มหาวิทยาลยั แตขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังไมมีความชัดเจนดานการบรหิารงาน

มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการ ดังน้ี 

1) เรงดําเนินการจัดทํากฎหมายลูก เพ่ือรองรับการออกนอกระบบราชการ 

2) เรงการสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหประชาคมทุกกลุมทราบอยาง

ชัดเจนและตอเน่ือง รวมท้ังควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหขอมูล ขาวสาร ในเรื่องน้ี                               

เพ่ือใหประชาคมสามารถสอบถามขอมูลไดเมื่อมีปญหาในดานตางๆ  

3) ควรมีการศึกษาปญหา อุปสรรค การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีออกนอก

ระบบไปแลววามีปญหาการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกอะไรบาง แนวการแกไขปญหา 

เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานตอไป 

4) ควรมีการวางแผนการทํางาน และ timeline ในแตละข้ันตอน แตละเรื่องใหชัดเจน  

เพ่ือใหการทํางานในดานตางๆ ทันตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

5) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร แมวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถาน

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ก็ควรยึดมั่นในอุดมการณ อัตลักษณความเปน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีจิตวิญญาณในการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณคา มีคุณภาพ 

มากกวาเชิงธุรกิจการศึกษา  

       โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีคุณคาในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
บุคคล เงินเดือน คาตอบแทน ซึ่งจะสงผลตอการเตรียมจดัทําคําของบประมาณ
แผนดิน งบประมาณเงินรายไดเพ่ือรองรับก็จะไมชัดเจนดวย รวมท้ังระยะเวลาก็
กระช้ันชิดมากแลว 

ของประเทศ เชน ดานจารึกศึกษา ภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตรศิลปะ  

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองใหการสนับสนุน อาทิ การใหทุนมาศึกษา อัตรากําลังท่ีเพียงพอ 

งบประมาณ เปนตน  ท้ังน้ีอาจจะตองจัดทําเปน ประกาศเจตนารมณของมหาวิทยาลัย 

เมื่อปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว 
10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/ 
ศิษยเกา  

สมาคมนักศึกษาเกา ศิษยเกายังมีบทบาทในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัยนอย 
 

ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาภารกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัใหมากข้ึน รวมท้ังการ
สนับสนุนใหองคกรของสมาคมนักศึกษาเกามีความเขมแข็ง 

11.การประชุมสภามหาวิทยาลยั 11.1 ปญหาการเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา มีหลายประการ อาทิ 

     (1) การจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลยั  
    คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยยังจัดทําขอมลู เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยไมครบถวน ขาดความชัดเจน สงผลตอการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลยั ท่ีไมสามารถตัดสินใจไดและตองเสนอใหพิจารณาหลายครั้ง 
ทําใหการทํางานลาชาไมเปนไปตามแผน สิ้นเปลืองทรัพยากร 

     (2) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยยังไมมีขอยตุิ ในระดับมหาวิทยาลัย 
ไมชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการจะดําเนินการอยางไร สงผลตอการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย 
     (3) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยบางเรื่องเปนอํานาจหนาท่ีในสวนของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย มิใชอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
    (4) ขาดการวางแผนการทํางาน นําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
โดยเรงดวน ทําใหขาดความรอบคอบในการจัดทําขอมูล การนําเสนอขอมูล และ
ในบางครั้งมหาวิทยาลัยตองขอถอนเรื่องออกไป  
 
11.2 มหาวิทยาลัยยังนําเสนอวาระเชิงนโยบายใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา  
นอยมาก  

1) คณะวิชา หนวยงาน ท่ีประชุมระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรชวยกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องท่ีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหรอบคอบมากข้ึน รวมท้ัง

จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน เพียงพอ ตอการ

พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  

 

 

2) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาท่ีประชุมระดับตางๆ ควรมีมติรวมกันกอน 

กรณมีีขอขัดแยงควรหารือใหไดขอยุติเสียกอนแลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน  

3) ควรเครงครัดการบรรจุวาระใหตรงตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย

มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผนการทํางาน การนําเสนอเรื่องใหสอดคลองกับปฏิทิน

การทํางาน ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดทําขอมูล การเตรียมความพรอมใน

การนําเสนอเรื่องท่ีมีความรอบคอบมากข้ึน  

 

4) ควรมีการนําเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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     4. คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 - 12 
มีนาคม 2558)   
      เพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ในรอบปท่ี 2 คือ เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 1. ใหความเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558) 
       2. ควรมอบหมายใหอธิการบดี นําผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ครั้งนี้  
ไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
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