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ขอมูลความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
      

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอท้ังสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
ผูบริหารทุกระดับ ท่ีจะไดทราบปญหา แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนาในมุมมองของผูเก่ียวของกลุม
ตางๆ และนําไปพิจารณาเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป  
               คณะอนุกรรมการฝายเก็บรวบรวมแบบสอบถามฯ จึงไดดําเนินการรวบรวม ความคิดเห็นของแต
ละกลุมไว โดยสรุป ดังนี้ 
 
1 กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
            (นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธานสภาคณาจารย)  
          1) ขอเดนของอธิการบดี 

1. มีทีมงานท่ีมาจากคณะวิชาท่ีหลากหลาย 

2. เปนผูมีประสบการณในงานของมหาวิทยาลัยมาเปนระยะเวลานาน ท้ังดานการจัดการศึกษา และดานงาน
บริหาร 

3. ยึดถือปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม สุภาพ กระตือรือรนในหนาท่ีรับผิดชอบ   

4. มีความจริงใจ โปรงใส มุงม่ันท่ีจะผลักดันงาน การพัฒนากายภาพ การเปดใจรับฟงเสียงสะทอนจาก
นักศึกษา 

5. มีความรู มีความมุงม่ันตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธดีเยี่ยม เปนกันเอง พรอมเปลี่ยนแปลง  

6. ซ่ือสัตย ขยัน เสียสละ และมีน้ําใจ อดทนรับฟงความเห็นตางได 

7. รับฟงความคิดเห็นจากสวนรวม มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว 

8. จิตใจดี เปนคนดี รักมหาวิทยาลัย ขยันขันแข็ง อดทนสูง มีความเปนผูดี ไมชอบทํารายจิตใจ เขาพบงาย 
ใหอภัยตลอดเวลา 

9. รูจังหวะของการตัดสินใจ สามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไวไดเปนระยะ โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
กายภาพ และการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทางกายภาพ 

10. เปนผูมีวิสัยทัศน มีประสบการณ และใชหลักการปรองดอง 

             

  2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. การสรางทีมงานท่ีเขมแข็งโดยเฉพาะระหวางทีมผูบริหาร+คณบดี การสื่อสารทําความเขาใจกับประชาคม 

2. การเตรียมการเสนอขอมูลในการพิจารณาแตละเรื่องตองมีขอมูลรอบดาน มากกวาเดิม  

3. การนําเสนอโครงการสําคัญในสภาฯ ตองชี้แจงท่ีมาท่ีไปใหผูทรงคุณวุฒิและกรรมการทราบโดยชัดเจน 

4 ตองตัดสินใจท่ีรวดเร็วและชัดเจนข้ึน ตองกระจายหนาท่ีความรับผิดชอบมากข้ึน 

5. ฝกพูดใหเข็มแข็ง เด็ดขาด สั่งการ ใหเตรียมขอมูลในการรับฟงความเห็นของประชาคมจากวิทยาเขตตางๆ 
ใหชัดเจน พรอมแถลงในท่ีประชุมสภา ฯลฯ 
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6. สรางความรวมมือเพ่ือดําเนินการตามขอสรุปหรือขอยุติใหเกิดผลสําเร็จ 

7. ตองเขารับการฝกอบรมระยะสั้นผูบริหารระดับสูง นักบริหารอยางเรงดวน เพ่ือนําความรูใหมๆ เทคนิค
ใหมๆ มาพัฒนามหาวิทยาลัยทุกดานใหกาวไกล พัฒนางานสรางคนรุนใหม เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปตาม
ยุทธศาสตรโครงการสําคัญๆ ท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนสําเร็จเร็วมากข้ึน อยางเปน
ระบบ 

8. วิสัยทัศนท่ีดีจําเปนตองมีวิธีการท่ีดีดวย 

9. ควรดําเนินการดานบริหารใหโปรงใส และตั้งอยูบนผลประโยชนสวนรวม ควรเอาใจใสในกิจการของ
มหาวิทยาลัยในมิติภาพรวมใหมีการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต 

10. ควรประชุมกลุมยอยๆ เม่ือเกิดปญหาตางๆ โดยรวดเร็ว เพ่ือหาขอสรุปและนําเขาหารือในกลุมใหญ ควร
รับฟงปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับ พยายามใหเกิดฉันทามติใหมากข้ึน 

11. ควรฟงเสียงสวนรวมมากกวาพวกพอง หรือฟง / ยอมรับในความเห็นท่ีแตกตาง 

12 ควรไดขอสรุปเปนท่ีชัดเจนจากทีมผูบริหาร สภาคณาจารย กอนนําเรื่องเขาสภา เพ่ือไมใหเสียเวลา
ถกเถียงกัน 

13 ควรพัฒนาการบริหารจัดการตอประเด็นพิจารณาหรือประเด็นปญหา ใหไดขอยุติหรือขอสรุปท่ีชัดเจน 
ตลอดจนแนวทางดําเนินการตอไปท่ีชัดเจน  

         

  3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. มีลักษณะออนลา ออนแอ ไมมีภาวะผูบริหาร 
2. ทีมผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยคณบดี ฝมือยังไมถึง ตองเห็นแกมหาวิทยาลัยจริงจัง อยาเห็นแก

ตนเองใหมาก ขาดประสบการณดานบริหารตองพัฒนาเรงดวน ตองทํางานแบบมืออาชีพ ควรตองทํางาน
มากกวาท่ีเปนอยูอยางจริงจัง 

3. เนื่องจากคณะทีมผูบริหาร ตัวทานอธิการบดี ลวนแลวแตทํางานใกลชิดกันมากอน ดวยความเสมอภาค  
จึงมีปญหาเรื่องการยอมรับการตัดสินใจในบางเรื่องเพราะฉะนั้นการตกลงใหชัดเจนจะไดไมเสียเวลาสภา 

4. ไมทําตามนโยบาย+ขอตกลงของสภา ไมใหขอมูลครบถวน เวลาตองตัดสินใจเรื่องสําคัญ 
5. ไมสามารถเชื่อมโยงความเขาใจในการบริหารโครงการใหสภาฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับรู

เรื่องราวไดชัดเจน 
– ขาดเครือขายภายนอกในหลายๆ ดาน อาทิ ผูประสานเงินทุนวิจัยจาก วช. สกว. 

6. ระบบการบริหารงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร ยังมีประสิทธิภาพไมมากพอ  
7. การทํางานท่ีดูเหมือนเปนทีม แตยังไมเปนทีม ความเปนจริง เปาหมายของการทํางานเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางแทจริงหรือไม เปนความไมเชื่อใจในการทํางานของประชาคมตอผูบริหาร (ขาดความ
เชื่อม่ันตอการทํางาน) 

8. ควรหาขอสรุปในกลุมผูบริหารใหไดมากท่ีสุด ผูบริหารบางทานทราบปญหาท่ีเกิดในลักษณะตางๆ ไดดี   
แตไมมีโอกาสไดพูดคุยกันในกลุมผูบริหารกอนประชุมสภาฯ 

9. ดวยปญหาท่ีสั่งสมมาแตเดิมมีมากยากท่ีจะแกไขไดทัน ทัศนคติของสภาคณาจารยตอผูบริหารยังเปนภาพ
ของคูขัดแยง และไมไววางใจตอฝายบริหาร 

10. นโยบายยังไมไดรับการตอบรับ และการมีสวนรวมจากคณะและประชาคมเทาท่ีควร 
11. ไมสามารถโนมนาวใหสภาคณาจารยเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยได 
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       4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ทีมผูบริหารตองปรับวิธีคิด วิธีทํางานบูรณาการอยางมีระบบและชัดเจนแนนอน รวมคิดรวมทํางาน อุทิศ
เวลาอยางจริงจัง ทํางานนอกมหาวิทยาลัยได แตเพ่ือประโยชนมหาวิทยาลัยมากกวาตนเอง 

2. ทบทวนตนเอง, ทบทวนการบริหารใหมีระบบ 

3. ควรกําหนดเปาหมายการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนในแตละพันธกิจ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

4. เสริมสรางความรวมมือรวมใจระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 

5. ควรหาขอยุติกับประชาคมใหมากข้ึนในโครงการตางๆ กอนเขาประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรหาขอยุติ 
เสียเวลามาก เชน City campus 

6. - ควรมีการสื่อสารทุกระดับชั้นใหมากจนเกิดขอยุติท่ีดี                                                                             
- ควรพัฒนาการสื่อสาร สรางความรัก ความสามัคคี กับคณะวิชาและบุคลากรท่ีมองเห็นตาง                                         
- ควรมีการชี้แจง สื่อสาร ในรูปแบบไมเปนทางการตอประชาคมเปนระยะๆ เพ่ือสรางความเขาใจ ควร
สรางความเชื่อม่ันแกประชาคมวาสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมมากพอ ตองปรับปรุงการสื่อสารกับ
ประชาคมท้ังเปนแบบทางการและไมเปนทางการ กระจายความรับผิดชอบและใหภาคสวนอ่ืน โดยเฉพาะ
กลุมท่ีมีทัศนคติไมไววางใจมารวมงานและรวมรับผิดชอบในระดับตางๆ ท่ีไมใชระดับนโยบาย 

7. ควรมีการตัดสินใจท่ีชัดเจน เด็ดขาด รอบคอบ รวดเร็วทันสถานการณอยางมีระบบ 

8. การพัฒนาดานกายภาพของวิทยาเขตตางๆ มีความสําคัญเทาเทียมกัน ทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาคมทราบ เพ่ือตัดความนอยเนื้อต่ําใจตอการพัฒนาของวิทยาเขต 

9. การวางกลไกท้ังทางการและไมเปนทางการ ท่ีจะหารือทําความเขาใจและเปดโอกาสใหแกนนําในทุกระดับ
ไดมีบทบาทในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบาย 

10. ควรปรับปรุงนโยบายและทิศทางการบริหารงานใหชัดเจนไมตองเขียนแผนใหดูยุงยาก แตมีแผนท่ีชัดเจน
ทําได และตองการทําจริงจัง 

11. ประชุมสรุปปญหา นําปญหามาถกกันใหไดขอสรุปอยางชัดเจน อาจจะตองใชเวลาหลายวัน แตก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการมีความขัดแยงทุกเรื่อง 

12. ออกไปพบประชาคม และนักศึกษาเปนสวนตัวใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะการปฏิสัมพันธอยางไม
เปนทางการจะชวยใหรูจักและเขาใจกันดีข้ึน 

13. จริงจังตอการวิจัยของคณะวิชา และหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

       

 5) ส่ิงท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ควรใหเกียรติกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ขอความเห็นท่ีสรางสรรค ไมใชใหมา
นั่งฟงอาจารยท่ีไมมีประสบการณ อวดเกง สรางปญหาตลอดใหท่ีประชุมจนเปนท่ีเอ้ือมระอา เปนการ
สรางวัฒนธรรมท่ีนารังเกียจมาก ควรมีกติกาท่ีเขมงวด มารยาทสมบัติผูดี ทุกคน ควรชี้แจงแบงใหรูหนาท่ี
ควรใหรับผิดชอบในแตละตําแหนงท่ีเขามาเปนกรรมการ จะเกิดประโยชนสูงสุด เสียดายโอกาสในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงสรางสรรค เชิงรุก 

2. จุดเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยอยากไปใหถึง และรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิ โดยละท้ิงความเปนอัตตา ความ
เปนปจเจกของตนออกเสีย 

3. มหาวิทยาลัยควรขอความรวมมือจากสภามหาวิทยาลัยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูความสามารถในดานตางๆ เขามารวมงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
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4. เรื่องสําคัญท่ีจะเขารวมประชุมสภา ผูบริหารควรประชุมกลั่นกรองหาขอยุติท่ีชัดเจนปฏิบัติได และสื่อสาร
หาขอยุติกับประชาคมในระดับกับมหาวิทยาลัย หรือ ทุกวิถีทาง เสียเวลามาก 

5. การเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพในระดับของ ranking ท่ีดีติดอันดับทางดานศิลปะและการออกแบบ 
ควรมีแผนงานการสนับสนุนใหเขมแข็ง ชัดเจน 

6. การเรียนการสอนในแตละคณะ การขับเคลื่อนเรื่องภาษาอังกฤษ 

7. การใหความรวมมือในทิศทางท่ีถูกตองและโปรงใส จําเปนจะตองไดขอมูลท่ีถูกตองและเขาใจใน
สถานการณในภาพรวม ซ่ึงไมสามารถท่ีจะใชเวลาเพียงการประชุมสภาฯ เทานั้น การใหมี Ad hoc 
committee ในเรื่องท่ีสําคัญโดยมีผูแทนสภาผูทรงคุณวุฒิไดทําหนาท่ีแทนสภาฯ เพ่ือรับทราบและเสนอ
สภาไดก็จะชวยใหกรรมการสภาฯ โดยรวมเขาใจสถานการณโดยรวมไดมากข้ึน 

8. กําหนดแนวคิดสรางสรรคของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เพราะแนวคิดสรางสรรคไมไดจํากัดเฉพาะแตใน
สาขาศิลปะ และการออกแบบเทานั้น 

9. ควรมีการประชุมผูบริหารและอบรมวิธีการทํางานและกระบวนการคิด 

10. วินัย ความรับผิดชอบ และการวิจัย 

11. สภามหาวิทยาลัยควรมีชองทางในการติดตอ รับขอมูลจากประชาคมโดยตรง มิตองผานทีมบริหาร เพ่ือมิ
ใหมีเสียงครหาวาจัดทําขอมูลเสนอสภาฯ 

12. ใหตรวจสอบการทํางานของอธิการ+ผูบริหาร ใหครอบคลุมทุกดานของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

   

       6) อ่ืนๆ 

1. เทาท่ีพบปะพูดคุยกับคนศิลปากรในคณะ หลายคนกลาววาสิ้นหวังกับทีมบริหารและสภามหาวิทยาลัยชุด
นี้ 

2. ถาจะถายทอดสด โดยไมเลิกแสดงความขัดแยง และความไมเคารพตอความอาวุโส ในตําแหนงหนาท่ี
(หัวโขน) ท่ีตองสวมในวาระ 4 ปของแตละทานได ก็ควรเลิกถายทอดใหนักศึกษาดูเปนตัวอยางท่ีไมสมควร
กระทํา สังคมไทยมีความขัดแยงมาก 

3. ทีมบริหารทํางานเหมือน worker ไมเหมือน Professional persons 

4. - เปนมหาวิทยาลัยวิจัยก็สามารถเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได ไมวิจัยจะเปนอะไรก็ไมได ไดแตรั้งทาย             
- ควรหาแนวทางสนับสนุนการวิจัยและสรางสรรคท่ีชัดเจน 

5. ควรใหทุกคณะและหนวยงานเสนอแผนงานหรือโครงการดานการบริการทางวิชาการตอสังคม โครงการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีชัดเจนอยางเปนรูปธรรม  

6. ควรชี้แจงใหเห็นเปนรูปธรรมแกนักศึกษาวา มหาวิทยาลัยเตรียมอะไรไวใหบาง เม่ือข้ึนคาเลาเรียน โดยให
ความเปนธรรมท่ัวทุกวิทยาเขต 

7. ควรตั้งกรรมการเฉพาะกิจสรางหลักสูตรบูรณาการเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีดี และปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหทันสมัย โดยการใหบรรยายในหองนอยลง ปฏิบัติมากข้ึน เสริมกิจกรรมนักศึกษาให
สัมพันธกันภายในวิทยาเขต ตางวิทยาเขต และกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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2. กลุม คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก 

 1) ขอเดนของอธิการบดี 

1. ตั้งใจและทุมเทเวลาในการทํางาน สามารถติดตอพูดคุยไดทันทีเม่ือมีปญหาหรืออุปสรรค ใหเกียรติ
ผูบริหารระดับลาง 

2. ใหความสําคัญกับคณะวิชา รับฟงปญหาทุกอยาง เขาพบไดโดยงาย ขยัน เปนกันเอง รักองคกร 

3. ใสใจรายละเอียดของหนวยงานและบุคลากรอยางท่ัวถึง และใหความสําคัญแกทุกหนวยงาน ทุกคนอยาง
เสมอภาค 

4. เปนผูท่ีเปนมิตรท่ีดี แตขาดภาวะความเปนผูนําท่ีตองกลาทํา ในการตองตัดสินใจ การเปนมิตรกับการ
บริหารตางกันมาก 

5. บริหารงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยรวมถึงการดําเนินการตามท่ีไดเสนอไว
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีทีมบริหารท่ีมีประสบการณในการบริหารทําใหนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ไดรับการถายทอดนําไปปฏิบัติในระดับคณะและภาควิชา 

6. บริหารแบบมีสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและทุมเทใหมหาวิทยาลัยมาก 

7. มีประสบการณบริหารยาวนาน มีความมุงม่ันในการพัฒนา มศก. ใหเจริญกาวหนา 

  

      2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. ตองกลาตัดสินใจ ควรปรับปรุงบุคลิกและสรางภาวะผูนําใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน ขาดนวัตกรรมการบริหาร 

2. สรางความเขมแข็งของทีมบริหาร และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

3. การบริหารยังขาดการมีสวนรวมของบุคคลากร ควรรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาคมใหมากข้ึน 

4. การจัดการเงินใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้ 

5. นโยบายบางประการควรพูดคุยและหาขอสรุปกันภายในทีมบริหารกอนเพ่ือใหการนําเสนอแกประชาคม
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

6. อาจตองสื่อสารกับประชาคมใหมากข้ึน เพ่ือความเขาใจอันดี ควรมีชองทางในการสื่อสารกับประชาคมให
เขาใจแนวทางการบริหารและกิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินการ 

7. ปรับปรุงและแกไขปญหาของหนวยงานตางๆ ดวยความรวดเร็ว 

8. แสดงบทบาทสูภายนอกใหทราบถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและศักยภาพ ม.ศิลปากร 

9. การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกแขนงวิชา 

   

     3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. รองอธิการใชอารมณในการบริหาร (มาก) เชน การใชอารมณในการตําหนิมากกวาการชวยสงเสริม 

2. ตองแจงใหทราบถึงนโยบายใหชัดเจนวาจะไปในทิศทางไหน มหาวิทยาลัยมักดําเนินงานโดยลําพัง ขาด
ความรวมมือกับคณะวิชาตางๆ 

3. ขาดการบริหารท่ีฟงความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย เชน จากสภาคณาจารย 

4. มีความคลุมเครือในการบริหาร ทํางานไมเปนทีม ไมสอดคลองกันจึงเกิดปญหา  

5. อาจขาดความเขาใจรวมกันในบางประเด็นของทีมบริหาร ทําใหบางกรณีเกิดขอถกเถียงกันเอง 
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6. มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตเปนอุปสรรคตอการบริหารงานทุกสวน 

7. การขาดแคลนบุคลากรบางสาขาวิชาเนื่องจากไมสามารถทดแทนไดทันทวงที 

8. บุคลากรท่ีไมมีความเขาใจในระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย มีความเห็นคัดคานในหลายเรื่องจนทําให
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกิดความลาชา 

     

   4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. - ควรประชาสัมพันธใหขอมูลกับประชาคมมากยิ่งข้ึน                                                                                     
- การสื่อสารภายในองคกรและการประชาสัมพันธองคกร 

2. ใหความสําคัญกับสภาคณาจารยและประชาคมมากข้ึน 
3. ควรกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
4. แจงนโยบายใหชัดเจน การบริหารตองรวดเร็วและสะดวกข้ึนและเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 
5. - ประชุมปรึกษาหารือและประสานงานกันใหมากข้ึน                                                                                        

- ตองมีการทําความเขาใจถึงการทํางานเปนทีมทุกคน เขาใจการทํางานรวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน                                         
- สรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและคณะวิชาใหมากข้ึน 

6. แตละหนวยงานในแตละวิทยาเขตตองประสานงานกัน สรางความเขาใจท่ีตรงกัน และปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดลักลั่น ลาชา 

7. รับฟงขอเสนอแนะของบุคลากรมากข้ึน 
8. พิจารณาหาแนวทางแกปญหาเก่ียวกับอัตรากําลัง 
9. ขอใหกําลังใจทานอธิการบดีและทีมบริหารใหทํางานตอไปจนครบวาระ 

 

 5) ส่ิงท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ควบคุมประสานงานใหทีมรองอธิการมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบริหารมากข้ึน 
2. - เรงรัดและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหดําเนินไปตามกรอบท่ีกําหนดไว                                   

- กํากับนโยบาย ไมควรใหมีการนําปญหาดานบริหารจัดการมาใหสภามหาวิทยาลัยแกไข                       
- ควบคุมดูแลแผนงานอยางรัดกุม 

3. การแนะนําแนวทางท่ีจะนํานโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูการปฎิบัติไดจริงเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือสูเปาหมายรวมกันของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ชวยสนับสนุนคณะวิชาท่ีมีรายไดนอย 
5. นําความเดนในทุกรูปแบบของมหาวิทยาลัยออกสูเวทีสาธารณะมากๆ 
6. - มุงเนนประสิทธิภาพในการประสานงานมากข้ึน                                                                                      

- ใหการบริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
7. งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและดานอ่ืนๆ 

        

 6) อ่ืนๆ 

1. สนับสนุนคณะวิชาท่ีมีรายไดนอยแตสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยมาก 

2. สรางและออกแบบเอกลักษณของมหาวิทยาลัย เชน ตึกเพชร ดานหนาบริเวณทางเขาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพเปนตน 
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3.กลุมท่ี กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา /คณะกรรมการการบริหารประจําคณะ/  
          หนวยงาน หรือเทียบเทา 
       1) ขอเดนของอธิการบดี 

1. มีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน มีความเปนนักปฏิบัติสูง มีอัธยาศัยดี ถอมตน และใหความเปนกันเองกับ
บุคลากรทุกระดับ 

2. ใหความสําคัญกับการชี้แจงขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น เนนกระบวนการทํางานท่ีโปรงใส 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดี มีความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานภายนอก  

4. He is good at IT and technology. 

5. - การรับฟงความคิดเห็น และการเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดเสนอขอคิดเห็น เชน การรับฟงปญหาของท่ีพัก 
นักศึกษา+บุคลากร ณ วิทยาเขตเพชรบุรี                                                                                          
- พยามเขาถึงมวลชน ฟงความเห็นจากทุกภาคสวน เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี และไมละเลยปญหาของ
บุคลากร 

- มีความเปนกันเอง รับฟงปญหาและพรอมท่ีจะดําเนินการหาแนวทางแกไข                                                           
- มีสวนรวมกับทุกคณะฯ และสามารถใหบุคลากรและนักศึกษาเขาถึงไดงาย และเปนกันเอง                                     
- รับฟงเรื่องรองเรียนในแตละวิทยาเขตท่ีสงถึงทานในชองทาง facebook ทานก็มาตอบและปรับปรุงใน
สวนท่ีรองเรียนไปอยางทันที เนื่องจากเปนเรื่องดวนและไมเหมาะสมกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเปน
อยางยิ่ง  

6. เปนคนในเกาแก รูปญหา ธรรมาภิบาล ความเด็ดขาด ความไวในการแกไขปญหา ตัดสินใจ รวดเร็ว แกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดดี 

7. ตัดสินในการบริหารไดรวดเร็ว มีความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยี ติดตามและแกไขสถานการณอยู
ตลอดเวลา 

8. พยายามปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

9. พูดจริง ทําจริง มีวิสัยทัศน มีความประนีประนอมสูง มีความมุงม่ัน และอุทิศตนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเขมแข็ง และกาวหนาตลอดเวลา 

10. มีการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค มุงเนนฉันทามติ และใชหลัก
จริยธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. มีการบริหารงานอยางเปนระบบตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานทาง
วิชาการ สนับสนุนใหมีการเผยแพรความรูเก่ียวกับระเบียบและขอควรปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนและความกาวหนาในวิชาชีพ 
 

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. ควรเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไมใชคณบดีของคณะใดคณะหนึ่ง 

2. การวางตัวในหลากหลายบทบาทท่ีอาจมี conflict of interest 

3. ขาดความชัดเจนในการมุงพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเฉพาะการเขาสูการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับโลก 

4. ควรนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในท่ีประชุม นําไปปฏิบัติใหเห็นในเชิงรูปธรรม และมีการรายงานผล
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การดําเนินงานดังกลาว มีการรับฟงปญหาของท่ีพัก นักศึกษา+บุคลากร ณ วิทยาเขตเพชรบุรี แตไมไดมี
แนวทาง/ข้ันตอน ในการแกไขปญหาดังกลาว ท้ัง นักศึกษา+บุคลากร ณ วิทยาเขตเพชรบุรี ยังตองอยูกับ
ปญหาเดิมมาโดยตลอด ควรมีการชี้แจงและรายงานการแกไขปญหาใหประชาคมไดทราบและเห็นผลใน
การปฏิบัติท่ีชัดเจนกวานี้ 

5. ตรวจสอบประกาศของคณะ และเกณฑการใหผลประโยชนตางๆ วาถูกตองตามหลักจรรยาบรรณของ
อาจารย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือไม 

6. การแกปญหา กรณีหลักสูตรของ vatel อาจทําใหเกิดปญหาตามมาในอนาคต เม่ือเปลี่ยนผูบริหาร 

7. กระจายการพัฒนาของทุกวิทยาเขตท่ีมี ดูในแตละสวนของแตละวิทยาเขตถึงปญหาท่ีมีและปรับปรุง
แกไข 

8. การตัดสินใจท่ีชัดเจนและหนักแนน 

9. การสื่อสารกับประชาคม และการสรางทีมงานท่ีเขมแข็งและประสานงานกันอยางเปนระบบ การสื่อสาร
ภายในองคกร เพ่ือใหขอมูลการดําเนินงาน 

10. ควรมีการศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในดานสงเสริมสวัสดิการใหแกอาจารย และเจาหนาท่ีมากกวานี้ เพ่ือ
นํามาพัฒนาปรับปรุงในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

11. ควรสนับสนุนงบประมาณดานศิลปะใหมากกวานี้ เพราะมหาวิทยาลัยเราเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดาน
ศิลปะของประเทศถึงระดับนานาชาติ 

12. พยายามบริหารมหาวิทยาลัยใหยั่งยืนตอไป และจัดสรรเวลามาพบปะคณะวิชาตางๆ ใหสมํ่าเสมอ 

13. ฟงเสียงประชาคม และการจัดการบริหารอยางโปรงใส 

14. รับฟงความคิดเห็นของบุคคลากรและนักศึกษาใหมากข้ึนจากเดิมท่ีทําอยูแลว ก็ขอใหทํามากข้ึนและ
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงใหทันเหตุการณ 

15. ใหความสําคัญในการพัฒนาแตละวิทยาเขตอยางเทาเทียมกัน 

        

 3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. Take side and bias. 

2. คอนขางสับสน กลับไปกลับมา และ ลาชา จนทําใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบไดกับการบริหาร
จัดการได 

3. ไมสามารถบังคับบัญชา หรือประสานงานบางคณะ ใหปฏิบัติงานตามท่ีตองการได 

4. ถาจะออกนอกระบบ ตองมองปญหาและรีบดําเนินการเรื่องปญหาของคณะวิชาท่ีนาจะปรับตัวยากใน
การออกนอกระบบโดยเร็วท่ีสุด และตองมองใหรอบดาน ชัดเจน ครอบคลุม มิเชนนั้น แมเพียงคณะวิชา
เดียวท่ีไมรอดก็จะนําปญหามาสูภาพรวมการบริหารมหาวิทยาลัยได 

5. - การจัดการระเบียบการเงินท่ีทําใหไมมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ                                                     
- การกระจายอํานาจการบริหารและการเงินไปท่ีหนวยงานระดับรองมากเกินไป ทําใหสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายไดยาก ไมสามารถทําหนาท่ีขับเคลื่อนนโยบายไดเต็มท่ี สวนใหญทํา
หนาท่ีเปน facilitator 

6. - ขาดเครื่องมือในการสื่อสารภายในองคกร หรือไมไดจัดเปนวาระท่ีสําคัญขององคกร ทําใหเกิดความไม
เขาใจทิศทางหรือการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย                                                                    
- การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง ตอผูใตบังคับบัญชาในระดับคณะวิชา                                        
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- การมีหลายวิทยาเขต อาจสงผลตอการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ ควรปรับปรุงปญหาในการ
สื่อสารและการประสานงาน                                                                                                          
- การสื่อสารระหวางผูบริหารและประชาคมเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีทําใหการดําเนินการตาม
นโยบายของอธิการบดีและทีมงานเปนไปไดไมดีเทาท่ีควร 

7. ทีมงานท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของทานอธิการบดี ท่ีทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. นโยบายท่ีสําคัญบางอยาง เชน งานวิจัยและสรางสรรค ไมไดถูกขับเคลื่อนโดยสวนกลาง แตอยูภายใต
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนตน ทําใหมีความซํ้าซอน 

9. - เนื่องจากมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวยหลายวิทยาเขต อาจเกิดปญหาดานการดําเนินการบริหารดวย
จากการเขามาดํารงตําแหนงบริหาร จึงควรหาทางแกปญหาชองวางการเขารับตําแหนงบริหารใหเกิด
การบูรณาการมากข้ึน                                                                                                             
- การกระจายอํานาจ และการบริหารท่ีเทาเทียมกัน ระหวางวิทยาเขต การบริหารจัดการแบบรวมศูนย 
(ว.เพชรบุรี) ณ ปจจุบัน ยังเปนปญหาเดิมอยู ขาดการจัดการบริหารท่ียุติธรรม คณะท่ีจายเงินสมทบมาก
ก็ใชสอยทรัพยากรอยางมาก (อาจมากวาท่ีจาย อยางเห็นไดชัด) ในขณะท่ีบางคณะจายเงินสบทบนอย 
กลับถูกมองวาสรางปญหา ซ่ึงผูบริหารไมควรมีวิสัยทัศนในการมองปญหาแบบนี้ เพราะแสดงถึงความไม
เขาใจปญหาอยางแทจริง แตกลับมองท่ีงบประมาณเพียงอยางเดียว ควรจะมีวิธีการบริหารแบบเทาเทียม
หรือการบริหารแบบอาศัยหลักธรรมาภิบาล 

10. ปญหาในการถายทอดแนวนโยบายตางๆ เวลาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ เปลี่ยนอยางรวดเร็ว ไมแจง
มวลชนใหทราบมากอน 

11. ปญหาของแตละคณะมีความแตกตางกัน มีการเปลี่ยนกฎระเบียบมากมาย ตองบริหารใหเกิดความเทา
เทียมกันในแตละคณะ 

        

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. การประกาศใชระเบียบเงินรายไดใหมทันที โดยไมมีระยะเปลี่ยนผานใหปรับตัวทําใหเกิดปญหาดานการ
เบิกจายมาก มหาวิทยาลัยติดคางคาสอนอาจารยพิเศษ คาจางเหมางาน ฯลฯ นานมากกวา 6 เดือน ทํา
ใหเสียความนาเชื่อถือของสถาบันไปมาก 

2. - การผลิตบัณฑิต คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรจํานวนมากข้ึนท้ังในระดับ ตรี โท เอก    
แตควรคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวของนักศึกษาเม่ือ
จบการศึกษา                                                                                                                                    
- งานวิชาการคอนขางสับสน ไมเทาทันคณะวิชาท่ีเกาแก ควรปรับตัวใหเหมาะสม ชัดเจนกวานี้ 

3. งานวิจัยและสรางสรรค เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยในเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยท่ี
ยอมรับโดยนานาชาติ มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญอยางมากและหากลยุทธ วิธีการท่ีจะชวยทําใหแต
ละคณะวิชาบรรลุยุทศาสตรในขอนี้ 

4. มหาวิทยาลัยควรติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหารในระดับคณะอยางเขมงวดเพ่ือความ
โปรงใส และยุติธรรม 

5. - จัดใหมีเครื่องมือหรือผูท่ีทําหนาท่ีสื่อสารภายในองคกร                                                                                     
- มีการพูดคุยอยางเปนทีมเดียวกัน และการสื่อสารควรเปนการสื่อสารท่ีออกมาจากทีมผูบริหารใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีความเปนกัลยาณมิตร และชวยเหลือกัน เพราะทุกคนก็ทํางานเพ่ือมหาวิทยาลัย
และนโยบายของผูบริหารอยูแลว                                                                                                                        
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- ควรเพ่ิมการพบปะกับประชาคม                                                                                                               
- สรางระบบสื่อสารรวมกับประชาคม และสรางกลไกการมีสวนรวมท่ีเปนรูปธรรม                                                    
- เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาคม ปละครั้งเพ่ือเปดโอกาสใหประชาคมไดแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องท่ีเปนปญหา อุปสรรคหรือเรื่องตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. พิจารณาเรื่องการจัดหาหรือเพ่ิมรายไดของสวนกลาง 

7. - วางเปาหมาย โดยระบุถึงลําดับท่ีตองการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก                                             
- ควรผลักดันมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคตามวิสัยทัศนอยางแทจริง 

8. ควรใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยตรวจสอบคณะตางๆ วาไดดําเนินการอยาง
เครงครัดหรือไม และการตีความเกณฑประกันคุณภาพถูกตองหรือไม 

9. ศึกษาขอปญหาอยางจริงจัง ในการแตงตั้ง หรือสรรหา ตําแหนงบริหารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให
ไดรับการยอมรับมากข้ึนจากบุคลากรภายในองคกร 

10. ควรมีการรับฟงปญหา และลําดับความสําคัญ (โดยดูท่ีคนสวนมากหรือผูไดรับผลกระทบมากกวาดูท่ีบาง
คนหรือกลุมคนไดประโยชน) เพ่ือใหเกิดการโปรงใสในการบริหารจัดการ และกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงานเปนขอๆ วางกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน พรอมรายงานชี้แจงใหประชาคมทราบถึงการ
ดําเนินงานและความกาวหนาเปนระยะๆ 

11. ควรมีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการประชุมในชุดตางๆ วามีผลอยางไร และขอมูลท่ีไดรับถูกตอง
ครบถวนแคไหน 

12. คํานึงถึงการเรียนของนักศึกษาเปนหลัก ในการดําเนินการเรื่องตางๆ มุงเนนใหเกิดประโยชนกับนักศึกษา
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน เนื่องจากเปนสถานศึกษา และประชาสัมพันธ สิ่งท่ีทีมบริหารดําเนินการหรือ
กําลังดําเนินการ ใหผูท่ีอยูในทุกฝายเขาใจ และรับทราบ รวมท้ังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดวย วา
มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอะไรบาง ท่ีเปนประโยชนกับตัวนักศึกษา 

13. อยากใหระบบการจัดการเบิกจายเงิน ไมซับซอน มีข้ันตอนมากมายและงายตอการตรวจสอบ 

14. ดานวิเทศสัมพันธยังไมมีนโยบายเชิงรุกท่ีชัดเจน 

15. ผลักดันใหทุกๆ คณะมีความเจริญเติบโตในระดับท่ีใกลเคียงกัน จัดสรรงบประมาณใหท่ัวถึงในทุกๆ 
คณะฯ โดยอาจเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน สูสายตาของ
สาธารณชน 

     

 5) ส่ิงท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. - ใหสภามีหนาท่ีสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยและสนับสนุน คณาจารย บุคคลากร เดินตามเปาหมายท่ีตั้งไว ในเรื่อง เงินลงทุน สวัสดิการ
ของอาจารย บุคลากร                                                                                                                       
- ควรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความชัดเจนระหวางระดับนโยบาย (สภามหาวิทยาลัย) และระดับ
บริหาร เพ่ือใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทางเดียวกัน                                                                              
- สภาควรมีการตรวจสอบ ติดตาม และกํากับการดําเนินงานของ คณะผูบริหาร เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
และมีธรรมาภิบาล โดยกํากับเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคนสวนใหญ มากวาการเกิดผลประโยชนกับ
คนบางกลุมเทานั้น ซ่ึงเปนหนาท่ีของตัวแทนหรือสภาท่ีจะทําหนาท่ีแทนประชาคมเพ่ือใหเกิด
ประชาธิปไตยในองคกร มากกวาผลประโยชนหรือผลตอบแทนทางการเมืองในระดับสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
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2. - การวางเปาหมายมหาวิทยาลัยวิจัย โดยระบุถึงลําดับท่ีตองการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก                                                                                                                     
- การผลักดันใหเกิดหลักสูตรนานาชาติเพ่ือการรองรับนักศึกษาตางชาติ                                                                    
- พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต                 
- ธรรมาภิบาลในองคกรท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา                                                                  
- เสนอแนวทางในการท่ีจะพัฒนาใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเขมแข็งทางวิชาการ ติดอันดับ top 10 
ของประเทศ                                                                                                                                        
-ตองการเห็นมหาวิทยาลัยกาวสูการพัฒนาในระดับอาเซียน มุงพัฒนาบุคลากรอาจารยอยางเทาเทียม โดย
ไมแบงเรื่องอายุ เปดโอกาสใหอาจารยทุกคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีโอกาสในการทํางานตาม
ศักยภาพของตน 

3. - การออกนอกระบบ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนสําหรับอนาคตของบุคลากร                                                                           
- การออกนอกระบบท่ีกําลังจะมาถึง มีคณะวิชาท่ีอุยอาย ลาหลัง จําเปนตองเขาไปจัดการโดยดวนท่ีสุด                     
มิเชนนั้นจะสรางปญหาในภาพรวม                                                                                                      
- การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรจะมีการสื่อสารกับประชาคมถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดมีการเตรียมคามพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว                                                  

4. อยากใหสนับสนุนการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยใหคลองตัวมากยิ่งข้ึน ปรับลดข้ันตอนตางๆ ลง 
โดยเฉพาะในอนาคตท่ีตองมีความรวมมือระหวางสถาบันในกลุมประเทศอาเซียน และความรวมมือกับ
ภาคเอกชนและสังคมท่ีมากข้ึน หากการทํางานไมคลองตัว มหาวิทยาลัยจะไมสามารถแขงขันกันสถาบัน
อ่ืนได  

5. การจัดการงบประมาณ ควรมีชองทางพิเศษหรือเปดรับการพิจารณาตามความจําเปนของหนวยงานท่ี
อาจตองการความชวยเหลือดานครุภัณฑท่ีขาดแคลนและจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร                         
- ควรใหความสําคัญของการจัดการในแตละวิทยาเขตท่ีมีความเทาเทียมกันท้ังในดานสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ี
ใชสอย และการซอมบํารุงหรือกอสรางทดแทนอาคารสถานท่ี ท่ีมีอายุการใชงานมากวา 20 ป เปนตน 
เพ่ือใหการพัฒนาดานการเรียนการสอน งานวิจัยและพันธกิจอ่ืนๆ จะสามารถดําเนินตอไปได 

6. - งานดานการรับนักศึกษา กระบวนการรับ และประสิทธิภาพของนักศึกษาท่ีสอบผานเขามาได                        
- ความสําคัญของการมี City Campus, สาขาท่ีจะไปเปดสอน, อาจารยท่ีจะไปสอน, นักศึกษาท่ีจะไป
เรียน, ความตองการของนักเรียนในระดับมัธยมท่ีตองการจะเขาศึกษาตอ, งบประมาณท่ีตองใชในการ
ลงทุนและความคุมคากับสิ่งท่ีไดลงทุนไป                                                                                                                     
- การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม ท่ีพรอมท้ังบุคคลกรและนักศึกษาอยูแลว ควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับ
แรก 

7. การสนับสนุนการพัฒนาการดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางสรางสรรค และการสรางสิ่งแวดลอมใหและ
สิ่งอํานวยความสะดวกใหบุคลากรมีความรูสึกรักและผูกพันพรอมท่ีจะทุมเททํางานใหกับมหาวิทยาลัย
อยางเต็มกําลัง 

8. - สรางความชัดเจนในการพัฒนาวิทยาเขตตางๆ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนอง
ความกาวหนาในกิจการของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดอยางเทาเทียม และเปนธรรม                                   

9. - กําหนดยุทธศาสตรการจัดหารายไดของคณะวิชา ใหเปนรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน                                      

10. - อยากใหชวยพัฒนาในการจัดหาแหลงทุนวิจัยและบริการวิชาการมากข้ึน รวมท้ังเครื่องมือตางๆ ท่ีใชใน
งานวิจัยสวนกลาง เพ่ือใหทุกคณะวิชาฯ สามารถใชรวมกันได                                                                       
- ดานทุนวิจัยและสรางสรรค        
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11. Be fair to every faculties. 

12. - เรื่องของสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย                                                                                                   
- สนับสนุนใหมีชองทางในการใหคาตอบแทนบุคลากรมากข้ึน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน                          
- สวัสดิภาพและสวัสดิการของบุคคลากร การสรางแรงจูงใจในการทํางาน                                                             
- พัฒนาระบบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน ยกตัวอยางเชน บัตร
ประกันสุขภาพท่ีมหาวิทยาลัยทําใหรายป รวมไปถึงชี้แจงความชัดเจนของงบประมาณท่ีจัดสรรให
พนักงานมหาวิทยาลัยปละ 1 หม่ืนบาทวามีทิศทางการบริหารงบประมาณสวนดังกลาวอยางไร                                           
- ควรมีการสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการ แกขาราชการและพนักงานในสถาบันใหมากข้ึน โดยศึกษา
แบบอยางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ                                                                                                           
- ขอใหคํานึงถึงและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในแตละวิทยาเขตอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมกัน ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยตอไป                                         

13. - ใหชวยในการบอกผานใหการสนับสนุนงบประมาณทางดานศิลปะใหมากยิ่งข้ึน 

14. - พัฒนากลไกการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนระบบสามารถนําความรูมาใชไดจริง 
และกอใหเกิดการสื่อสารระหวางกันของประชาคม                                                                        

15. - หาแหลงเงินทุนจากภายนอกใหมากกวาในปจจุบัน ไมมีการเตรียมการดานการเงินเวลาจะออกนอก
ระบบ 

     

  6) อ่ืนๆ 

1. - อยากใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสาร ฐานขอมูล สารสนเทศ ระบบเอกสารและการ
จัดเก็บขอมูลในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช 
สอดคลองกับความตองการ และเปนระบบท่ีสอดคลองกันท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ รวมงานเอกสารตางๆ เพ่ือใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดทํางานในภาระหนาท่ีไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 

2. - อยากใหเกิดการพัฒนาการสื่อสารกับศิษยเกาอยางจริงจังเพราะจะชวยใหเกิดการพัฒนากิจการ
มหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งโดยอาศัยเครือขายศิษยเกาท่ีมีอยู ตัวอยางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
รูปแบบการสื่อสารกับศิษยเกาท่ีมีประสิทธิภาพและสงผลทางบวกตอกิจการมหาวิทยาลัย                                    

3. - ผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยาเขตเพชรบุรี ควรจะมีการสงเสริมการ
ใชประโยชนจากพ้ืนท่ีใหเต็มศักยภาพมากกวานี้ เชน จัดตั้งสถาบันภาษาเพ่ือรองรับการใหบริการในกลุม
จังหวัดใกลเคียง การหาแนวทางสรางศูนยประชุมท่ีสามารถรองรับการใชบริการของผูท่ีตองการมา
สัมมนาหรือศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีอยูใหสามารถสรางรายไดเพ่ือดูแล
วิทยาเขตแหงนี้ได 

4. ชื่นชมในการกลาตัดสินในเรื่อง City Campus ใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือมหาวิทยาลัยตอไป 

5. ธรรมาภิบาล ควรเห็นในทุกระดับ และนํามาปฎิบัติตั้งแตในระดับสูงลงมาถึงผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ทุกระดับ 
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4.กลุม เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก 
         1) ขอเดนของอธิการบดี 

1. บุคลิกเปนกันเอง มีประสบการณในการบริหารงานมาอยางตอเนื่อง รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 

2. การใหความสําคัญกับภารกิจของหนวยงาน และพยายามมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะวิชามากเทาท่ี
สามารถดําเนินการได 

3. เปนผูรับฟงความคิดเห็นในหลายดาน ใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานท่ีมีปญหา ปฏิบัติหนาท่ีอยาง
ตรงไปตรงมาตามหลักของกฎ ขอบังคับและระเบียบ 

4. ใหความสําคัญและใสใจกับบุคลากรทุกระดับ สามารถแกปญหาท่ีมีความซับซอนไมสูงไดอยางรวดเร็วและ
วางแผนการเพ่ือแกไขท่ีมีความซับซอนสูงเปนระยะและเปนข้ันตอน 

5. ไดมีการประชุมแตละคณะวิชา เพ่ือชี้แจงในเรื่องตาง และรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารของคณะ ซ่ึงทาน
อธิการบดีและทีมบริหารไดดําเนินการซ่ึงเปนสิ่งท่ีดี 

  

    2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. การมีสวนรวมของประชาคมศิลปากรกับการพัฒนาดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยางสมํ่าเสมอ 

2. มีศักยภาพเพียงพอ มีแนวคิดพัฒนาเชิงรุกอยูแลว 

3. แจงความคืบหนาในการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ
อยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหประชาคมแสดงความคิดเห็น และสามารถนําความคิดเห็นตางๆ จากทุก
สวนงานพิจารณาแกไขใหสอดคลองกับมติประชาคมตอไป 

       

  3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. การกระจายของภารกิจมีมากเกินไป มหาวิทยาลัยไมสามารถท่ีจะทุมเทงบประมาณขนาดใหญเพ่ือกอสราง
โครงการขนาดใหญท่ีสามารถหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี 

2. การดําเนินการบางเรื่องมีข้ันตอนมาก บางเรื่องดูเหมือนเพ่ิมข้ันตอน กระบวนการ ทําใหทํางานยากข้ึนและ
ไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร ควรลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนลงบาง เพ่ิมระบบความไววางใจ Honor System 
และแกไขปญหาเฉพาะจุดท่ีเกิด ไมควรวางระเบียบขอบังคับทุกหนวยงานเพ่ือปองกันปญหา (ท่ีไมไดเกิด
ทุกหนวยงาน) 

3. การไดรับขอมูลขาวสารท่ีไมถูกตองของบุคลากรท่ีมิไดพิจารณาจากเหตุผล ขอเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน ทําใหการดําเนินงานของผูบริหารขับเคลื่อนไปไดยาก 

    

    4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. นําพามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ วางระบบบริหารจัดการท่ีดี คลองตัว และโปรงใส 

2. แจงนโยบายท่ีชัดเจนใหประชาคมทราบ เพ่ือจะไดวางแผนดําเนินการไดชัดเจนมากข้ึนทุกระดับลงไป ท้ังใน
ระดับคณะวิชาและระดับบุคคล 

 

5) ส่ิงท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. การจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองกับปริมาณงาน 

2. ตรวจสอบ ถวงดุล การบริหารจัดการ ของคณะผูบริหารอยางโปรงใส 
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3. ตองการใหยกเลิกการกําหนดใหการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลของบุคลากรตองผูกติดกับ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง เนื่องจากวงเงินสวัสดิการของบุคลากรนั้นเปนวงเงินท่ีมีการจํากัด ดังนั้น 
บุคลากรไมสามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลตามสิทธิไดเกินกวาวงเงินท่ีไดสะสมไวอยูแลว จึงสมควร
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑในการเบิกจายใหสามารถรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนได นอกจากนี้ ควรให
สามารถเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานฯ ในการจายเบี้ยประกันสุขภาพใหกับบิดา-มารดาได 

4. ใหความสําคัญในการเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียน
การสอนดานศิลปะ ใหพอเพียงตอการพัฒนาตอไป 

5. อยากใหประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับทราบอยางท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง 

            

5.กลุมท่ี นายกสโมสรนักศึกษา /กรรมการสโมสรนักศึกษา กรรมการในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ   
         1) ขอเดนของอธิการบดี 

1. ดูเปนอธิการบดีท่ีแอดทีฟในการทํางานหรือติดตามการทํางานในคณะวิชา และเปดโอกาสใหนักศึกษา
แสดงความคิดเห็นบาง เชน การท่ีทานอธิการบดีมายังคณะเพ่ือใหรับฟงนักศึกษาในการติดตามการทํางาน
ของคณบดี เปนเรื่องท่ีดีถึงแมวาจะเปนเพียงครั้งเดียวก็ตาม 

2. - ดูแลเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี และมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาผานทางคณะอาจารยเปน
ประจํา                                                                                                                                                       
- มีความเปนกันเองกับนักศึกษาในลักษณะคําสอนหรือการสอนนอกเวลาราชการ ตามโซเชียล และไดรับ
ประโยชนดวย ถึงแมวาจะไมไดเปนลูกศิษยโดยตรง 

3. มีการประชาสัมพันธการทํางาน ทําใหเห็นวาทําอะไร ดูเอาใจใสนักศึกษา นักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย 

4. มีความตั้งใจมุงท่ีจะพัฒนา ไมถือตัวเอง เปนกันเองกับนักศึกษา                                                                          
- เขาถึงนักศึกษาไดงาย เปนกันเอง ทําใหสามารถปรับมุมมองและพัฒนาสิ่งตางๆ ไดตรงจุด 

5. เปนคนรวดเร็ว ทํางานจริง รูงานจริง สามารถตอบขอสงสัยในประเด็นตางๆ ท่ีนักศึกษาสอบถาม 

6. มีชองทางใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ ไดมากและรับฟงความคิดเห็นตางๆ จากนักศึกษา      
- เปดโอกาสใหนักศึกษาหรือตัวแทนนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น 

        

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. ควรใหความสนใจคณะวิชาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน การบริหารจัดการวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ใหเทากับ 2 วิทยาเขตกอนหนา 

2. ควรตรวจสอบในเรื่องอุปกรณสื่อการเรียนการสอน 

3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะกับทานอธิการบดีบางเพ่ือสรางความคุนเคยใหแกนักศึกษา 
ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกันระหวางคณะมากกวานี้เพ่ือสรางความปรองดองในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

4. ดานกิจการนักศึกษาเรื่องการสนับสนุนในดานตางๆ และการจัดท่ีจอดรถใหเปนระเบียบรวมถึงดาน
การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

5. นักศึกษาไมคอยมีชองทางในการรองเรียนหรือเสนอแนะอธิการบดี แมแตจะมีใชบริการหนาเว็บ แตก็ไมได
ปดซ่ึงขอความท่ีสงไป ควรทําใหเปนระบบท่ีเปนความลับ 
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6. พัฒนาเรื่องสวัสดิการนักศึกษา 

7. ไมเห็นดวยกับการนําเงินไปไวสวนกลาง ทําใหการทํางานตางๆ ลาชา ควรพัฒนาการตรวจสอบมากกวา 

       

      3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. นักศึกษาตองการท่ีจะรองเรียนการทํางานของพนักงานในสวนสนับสนุนท้ังหลายท้ังปวง แตก็ไมไดมี
ชองทางในการรองเรียนท่ีปลอดภัยแกนักศึกษาเลย เพราะในวงหมูนักศึกษาก็มีการวิจารณการทํางาน
ของพนักงานบางสวนงานท่ีไมเคยจะเปนมิตรในการบริการนักศึกษาเลย                                                             
- การจัดการเจาหนาท่ีท่ีใหบริการนักศึกษา ไมดีเทาท่ีควรเลือกปฏิบัติ 

2. - ผูบริหารดูเหมือนไมคอยปกปองสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาเทาท่ีควรหรือเต็มศักยภาพเทาท่ีทําได ดูได
จากการท่ี สทศ. จะจัดสอบ U-NET ไมมีแถลงการณจากมหาวิทยาลัยท่ีจะออกมาคัดคานเพราะนักศึกษา
นั้นเสียสิทธิหรือเสียเปรียบ                                                                                          

3. การรวมมือกันระหวางบุคลากรมีการแยงกันเปนฝายๆ แตกแยกกันสงผลใหตางฝายตางทํางานไมมีการ
รวมมือกันทําใหแตละฝายมองหาจุดผิดกันและกัน และไมชอบกัน 

4. - ลาชา ไมเปนรูปธรรม                                                                                                         
- ความลาชา ในการบริหารงานบางอยางมีความลาชาเนื่องดวยปญหาและระบบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีระเบียบและข้ันตอนท่ีซับซอนจึงทําใหเสียเวลาและเพ่ิมข้ันตอนในการทํางาน 

5. - ทีมผูบริหารไมไดมีการเตรียมการในบางเรื่องในการเปดอาเซียนเพราะคณะศึกษาศาสตรจําเปนตอง
อนุมัติจบกอน แตกองบริการการศึกษามีปญหาในการออกใบจบใหนักศึกษามาก สวนหนึ่งนักศึกษาตอง
ใชทรานสคลิปดังกลาวในการข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู                                                              

6. อาจมีเรื่องงบประมาณของแตละคณะ ท่ีปการศึกษานี้เปลี่ยนแปลงระบบ ทําใหเกิดความลาชา 

7. ในบางครั้งขอมูลขาวสารท่ีจะแจงตอนักศึกษายังมีความลาชาและไมครบถวน จึงรบกวนเรียนใหทาน
คณะกรรมการท้ังหลายโปรดใหความเอาใจใสในการแจงขอมูลขาวสารแกนักศึกษาอยางท่ัวถึง และ
รวดเร็วท้ังทางจดหมาย และทางเว็บไซตตางๆ 

8. อาจเขาไมถึงบางปญหาของนักศึกษา เชน การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและคัดเลือกอาจารยพิเศษท่ี
เหมาะสมในแตละรายวิชา ฯลฯ 

    

    4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. อยากใหพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาใหมากข้ึน 

2. การปรับปรุงภูมิทัศนในสถานท่ีตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหนาอยูและเปนระเบียบมากข้ึน ใหมีการพัฒนา
สิ่งแวดลอมทัศนียภาพใหมากกวานี้ ใหมีระเบียบภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพ่ือใหเห็นเปน
รูปธรรมมากข้ึน เชน การปลูกตนไมเพ่ิมข้ึน การจัดสวนหยอมตางๆ รวมถึงความสะอาดดวย 

3. 1.การจราจรวันพุธท่ีมีตลาดนัดควรจัดการใหเปนระเบียบ                                                                
2.ท่ีจอดรถควรมีเพียงพอไมควรมาจอดขางถนน                                                                                     
3.ไมควรมีการเรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย 

4. 1.การจัดการการสอนหรือการทํากิจกรรมหรือนโยบายท่ีลงมาสูนักศึกษานั้นควรเปดโอกาสหรือรับฟง
ความคิดเห็นจากนักศึกษาหลายๆ สวน ไมใชเพียงแคนายกสโมสรนักศึกษา เพราะความคิดของคนท่ีอยู
สวนไหนยอมมีความคิดเอนเอียงทางนั้น ควรฟงหลายๆ ทางอาจจะดีกวา                                                      
2. ควรจัดหาชองทางในการประเมินหรือรองเรียนการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนสนับสนุน
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ตางๆ ท่ีเปนความลับและปลอดภัยแกนักศึกษา 
5. ทานควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในบางโอกาสเพ่ือเกิดความสมดุลใน

มหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต 
6. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษากอนการตัดสินใจในดานตางๆ 

7. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไมสนใจการทํางานในขณะปฏิบัติหนาท่ี และ
ปลอยใหบุคคลภายนอกเขามาในชวงท่ีมีกิจกรรมของนักศึกษาหรือแมกระท่ังตอนเย็นปลอยใหมาข่ี
มอเตอรไซตซ่ิงในมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  

       

 5) ส่ิงท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. - ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยผลักดันการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคลากรใหมากยิ่งข้ึน ท้ังใน

ดานขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน แตยังรวมถึงดานคุณธรรม รวมท้ังอยากเสนอใหมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                                                           
- ถาเปนไปไดนาจะใหมีตําแหนงของตัวแทนนักศึกษาเปนตําแหนงในสภามหาวิทยาลัยดวย จักเปน
พระคุณอยางสูง                                                                                                                   

2. สงเสริม ม็อตโต ของศิลปากร สั้นๆ ยึดท่ีเขาใจ ฟงงาย อันลาสุดท่ีออกมา ยาวและไมเปนเอกลักษณ ...
ตนน้ําทางปญญา อะไรไมรู 

3. - อยากใหพัฒนาอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีจําเปนในการศึกษาและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีมีอยู
แลวใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                              
- อุปกรณและเครื่องมือเฉพาะทางของทุกสาขาวิชา 

4. - ควรเพ่ิมบทบาทนักศึกษาในการเขามามีสวนในการกําหนดกิจกรรมหรือมีสวนยอมรับหรือแสดงความ
คิดเห็นตอนโยบายมหาวิทยาลัย                                                                                               
- การสรรหาคณบดีประจําคณะควรใหมีการลงคะแนนจากนักศึกษาหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาฟงการ
แถลงนโยบายและตอบคําถามไมใชเปนการเปดโอกาสแคเพราะคณาจารยและเจาหนาท่ี เพราะนักศึกษา
เปนผูไดรับผลกระทบดวยตรงจากนโยบายหรือการทํางานของคณบดี 

5. อยากใหมีการรับนองท่ีตองปลูกฝงใหนองรักสถาบันใหมากกวานี้และอยากใหผลักดันเรื่องกิจกรรมใหมาก
ข้ึนรวมถึงการขอใชสถานท่ีตางๆ ใหสะดวกมากข้ึน 

6. การพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใหมีสิ่งท่ีจําเปน เชน การสรางหอพักเพ่ิมเติม สรางอาคารกีฬาใน
รมหลังใหมเนื่องจากอาคารหลังเกาไมมีการระบายอากาศท่ีดีพอ การสรางหองออกกําลังกาย สระวายน้ํา 
และทางเชื่อมระหวางอาคาร การสรางทางในรมขณะปนจักรยาน 

7. ควรพัฒนาทางดานอินเตอรเน็ตเปนอยางยิ่ง 

8. - สนับสนุนนักศึกษาท่ีทํากิจกรรม อยากใหเห็นความสําคัญกับกิจกรรมของนักศึกษา เนื่องจากระยะหลัง
มานี้กฎระเบียบรัดกุมมาก จํากัดเยอะเกินไป จนอาจจะทําใหกิจกรรมท่ีทําตอๆ กันมาถูกยกเลิกได จน
สรางความไมพอใจใหแกนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา                                                                                   
- ใหการสนับสนุนดานการทํากิจกรรมนักศึกษา เนื่องจากการทํากิจกรรมนักศึกษา มีเปาหมายเพ่ือชวย
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน ดังนั้นกิจกรรมใดท่ีเปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางชื่อเสียงให
มหาวิทยาลัย จึงควรท่ีจะสนับสนุน 

9. อยากใหมีการรับประกันหนาท่ีการงานของนักศึกษาท่ีจะจบและอยูระหวางเรียนเพราะนักศึกษาท่ีมี
ปญหาทางการเงินมีเยอะอยู อยากใหเขาถึงนักศึกษาใหมากกวาท่ีมีอยู 
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10. โปรดเปดโอกาสใหขอมูลขาวสารระหวางวิทยาเขตเปนไปอยางท่ัวถึงมากกวานี้ รวมถึงเรื่องตารางเรียน
ของนักศึกษา โปรดใหความกรุณาแจงตารางเรียนแกนักศึกษาอยางท่ัวถึงและเปนทางการดวยความ
รวดเร็วดวย 

11. ชวยผลักดันการพัฒนาการศึกษารวมถึงการพัฒนาสวนตางๆ ของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
สงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรและนําเสนอผลงาน รวมถึงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหสูชุมชน
รอบขางมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

         

  6) อ่ืนๆ 

1. อยากเสนอใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของกองกิจการนักศึกษา รวมท้ังตรวจสอบความเหมาะสม
ของบุคลากร /จํานวนบุคลากรตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. อยากใหปรุงปรุงและพัฒนาในเรื่องของสถานท่ีทํางาน และอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือเฉพาะทางของแต
ละภาควิชา ใชมีความพรอมอยูตลอด ถาเปนไปไดอยากมีการตรวจเช็คปตอปครับ 

3. นักศึกษาสวนใหญตองการใหมหาวิทยาลัยมีตนไมท่ีสามารถใหรมเงาได 

4. ปจจุบันในคณะวิชาบางคณะวิชายังมีการกีดกันนักศึกษาท่ีมีความเบี่ยงเบนทางเพศในการแตงตัว หรือ
การไวผม หรือแสดงออก โดยมีการจํากัดหรือใชวาจาท่ีเสียดสี จากคณาจารยบางทาน หรือมีการกําหนด
ลักษณะขอหามบางประการซ่ึงมาจากความหลากหลายทางเพศซ่ึงไมไดมีผลตอการเรียนหรือการฝก
ปฎิบัติวิชาชีพใดๆ เลย จึงขอฝากทานอธิการบดีชวยกํากับดูแล อาทิ กรณีคณะ ICT มีการออก
infographic เก่ียวกับการหามนักศึกษาแตงกายขามเพศสอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
 

ขอมูลความคิดเหน็จากการสนทนา สนทนากลุม 
จากผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
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                            ขอมูลความคิดเห็นจากจากการสนทนา สนทนากลุม  
จากผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 

 
            การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา สนทนากลุม ผูเขารวมสนทนา สนทนากลุม ไดแสดงความ
คิดเห็น และคณะอนุกรรมการฝายเลขานุการบันทึกการสนทนา สนทนากลุมฯ ไดรวบรวมสรุปการสนทนา 
สนทนากลุม ซ่ึงผูเขารวมสนทนา สนทนากลุม ไดมีการสอบทานขอมูลแลว สรุปไดดังนี้ 
 
1. กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
              1.1 ขอเดนของอธิการบดี    
                   1) มีความประนีประนอมสูง ซ่ึงมีท้ังขอดีและขอดอย 
                      2) มีความสุภาพ เปนกันเอง สามารถเขาพบไดงาย รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย  

                      3) ตั้งใจและพยายามท่ีจะทํางาน 

 

              1.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี     

                   1) อธิการบดีมิใชผูนําท่ีสามารถตัดสินใจไดเด็ดขาดและรวดเร็ว ซ่ึงสงผลทําใหเกิดปญหาท่ี

สะสมตามมาหลายเรื่อง โดยเฉพาะทําใหปญหาการบริหารงานท่ียากตอการแกไขในหลายเรื่อง อาทิ ปญหา

เรื่องวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล ท่ีไมไดรับการแกไขปญหาตั้งแตตนจนกระท่ังมีปญหาเพ่ิมมากข้ึน 

งบประมาณปรับปรุงวังทาพระ จํานวน 800 ลานบาท ท่ีการดําเนินงานยังไมกาวหนาเทาท่ีควร   การกอสราง

อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ท่ีผูบริหารเสนอขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  

                      2) ผูบริหาร ประชาคมสวนหนึ่ง ขาดความศรัทธาในตัวอธิการบดี ขาดความไววางใจในการ

ทํางานกอใหเกิดปญหาความขัดแยง  ขาดความรวมมือรวมใจในการทํางาน การพิจารณาแตละเรื่องตอง

พิจารณาหลายครั้งและวนกลับไปกลับมา ทําใหการทํางานลาชาไมเปนไปตามแผน การพัฒนางานในดานตางๆ 

จึงไมกาวหนาเทาท่ีควร  

 3) ขาดการทํางานเชิงรุก ขาดการวางแผนเตรียมความพรอม อาทิ เรื่อง การปรับเปลี่ยน

สถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ยังลาชามาก  

                      4) ขาดการเตรียมตัวและเตรียมขอมูลในการนําเสนองาน โดยในการนําเสนอจะมีความไม

ชัดเจน ไมแมนยํา ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากทีมรองอธิการบดีท่ียังไมสามารถนําเสนอ/จัดทําขอมูลสนับสนุนงานของ

อธิการบดีไดครบถวน เพียงพอ 

 5) ขาดความม่ันใจ ไมกลาตัดสินใจ งานท่ีเปนปญหาของฝายบริหาร จะนําเสนอใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงเม่ือมิใชอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ก็จะสงใหฝายบริหารกลับไป

ดําเนินการใหการทํางานเสียเวลาและลาชา  

                   6) มีความเกรงใจ ไมกลาสั่งการใคร ไมมีอํานาจมากนัก   

  7) อธิการบดีมักจะนําเรื่องตางๆ มาดําเนินการเอง ทําใหการทํางานลาชา นอกจากนั้นใน

บางดานอธิการบดีก็ไมมีความเชี่ยวชาญ อาทิ เรื่อง การขยายพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดศึกษา City Campus   

 

  



56 
 

 1.3 ทีมรองอธิการบดี   

                     1)  การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํางาน ไมคอยมีการประสานงานกัน ทําใหภารกิจ 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไมสามารถขับเคลื่อน ผลักดันใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดได  

     2) ทีมรองอธิการบดียังขาดความเขมแข็ง คือ รองอธิการบดีบางคนยังรับผิดชอบและทุมเท

ใหกับงานนอยเกินไปจะทํางานภายนอกมาก รองอธิการบดีบางคนทํางานในลักษณะงานประจําขาดทักษะ

ความสามารถในการบริหารงาน รองอธิการบดีบางคนไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนๆ ซ่ึงลวนสงผล

ตอการทํางาน และความสําเร็จในการทํางานของอธิการบดี 

 1.4 ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
  1) อธิการบดีควรมีท่ีปรึกษา เพราะไมไดมีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง  

                    2) ควรพัฒนาผูบริหารท้ังอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี ใหมีความสามารถในการ
บริหารงาน เขาใจในบทบาทหนาท่ีตนเอง   
  3) ควรปรับปรุงเรื่องการสื่อสารกับทีมรองอธิการบดี คณบดี และประชาคม โดยควรพบปะ 
พูดคุยกันอยางตอเนื่องท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ  เพ่ือใหรับทราบขอมูลขาวสาร นโยบายการทํางาน
ของมหาวิทยาลัย สรางความเขาใจท่ีถูกตอง และมีเปาหมายในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหงานของ
มหาวิทยาลัยสําเร็จ  
  4) ทีมรองอธิการบดี  
                            - ควรพิจารณาทบทวนทีมรองอธิการบดี โดยควรหาทีมรองอธิการบดีท่ีมีความสามารถ

ในการทํางาน ทุมเทเวลากับงาน   

                            - ควรแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของทีมรองอธิการบดีใหชัดเจน และกํากับติดตาม 
การทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 2.ขอสังเกต ปญหา จุดออนขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
1.แผน
ยุทธศาสตร 
และแผน
ปฏิบัติงาน  

1) เรื่องความเปนนานาชาติ แผนงานตางๆ ยังไม
ชัดเจน วาจะดําเนินการอยางไร ท้ังการเพ่ิมขีด
ความสามารถของนักศึกษา  การเพ่ิมหลักสตูรใน
ระดับนานาชาติ การพัฒนาอาจารย 
2) การกําหนดเปาหมายภารกิจแตละเรื่องยังไม
ชัดเจน 

1) ควรพัฒนาอาจารย รวมท้ังตัวช้ีวัดคุณภาพ
บัณฑิต อาจารย 
2) การสงเสรมิงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ  การเผยแพร
ผลงานวิชาการ เพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ 
3) ตองกําหนดเปาหมายภารกิจแตละเรื่องให
ชัดเจน ทําความเขาใจกับทีมงาน บุคลากร เพ่ือกาว
ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
4) ควรทําความเขาใจใหชัดเจนกอนวา 
มหาวิทยาลยัช้ันนําแหงการสรางสรรค เปนอยางไร 

2. การบริหาร

จัดการ/                 

การสื่อสาร 

1) การทํางานมีลักษณะแยกสวน ตางคนตางทํา  

2) การบริหารท่ีขาดความไววางใจกันในการทํางาน  

เชน เรื่อง วิทยาลัยนานาชาติกับวาแตล  

การสรางศูนยเรยีนรวม 300 ลานบาท  

การจัดซื้อท่ีดินท่ีเมืองทองธานี 

3) ปญหาสายสนับสนุน ท่ีชวยทํางานไมเกง 

1) ทําความเขาใจกับทีมงาน บุคลากร ในการ
ทํางานรวมกัน 
2) ปรับปรุงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ เว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย 
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4) การสื่อสาร การประชาสัมพันธตางๆ ยังมีนอย 

คนภายนอกยังไมรูจักมหาวิทยาลยั หรือวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยศลิปากร เปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา

แหงการสรางสรรค ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธให

สังคมภายนอกทราบ     

3. สภา

มหาวิทยาลยั 

1) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณายังมี

ความขัดแยงกันมีความขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย 

และนํามาอภิปรายในท่ีประชุมสภาฯ ซึ่งทําให

เสียเวลาคอนขางมาก                                                    

2) ขอมูลท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ไม

ครบถวน ชัดเจน เพียงพอ ทําใหการพิจารณา การ

ตัดสินใจ การแกไขปญหาของสภาฯ เปนไปไดยาก 

และมีความลําบากใจในหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง 

วิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล การสรางตึก

ศูนยเรียนรวม 300 ลานบาท    

3) เรื่องท่ีนําเสนอสภาฯ บางเรื่องตองใชเวลาในการ

ดําเนินการ อธิการบดีตองตอบสนองแตละเรื่องให

รวดเร็ว โดยอาจจะจัดลําดบัความสําคัญและเลือกใน

บางเรื่องมาดําเนินการกอน 

4) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาบาง

เรื่องมิใชอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย    

1) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลยั ควรตกผลึกใน
ท่ีประชุมผูบริหารเสยีกอนวาตองการจะดาํเนินการ
อยางไร เพ่ือใหการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
รวดเร็ว ชัดเจน   
2) ทีมรองอธิการบดี ชวยจัดทําและตรวจสอบ สอบ
ทานขอมูลใหครบถวน สมบูรณ เพียงพอกอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา  
3) ควรมีการทบทวน อํานาจหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลยั และผูบริหารแตละระดับใหชัดเจน  
 

4. การบริการ

วิชาการ 

มหาวิทยาลยั คณะวิชา มีจุดเดน และศักยภาพมาก 
ควรตั้งเปาหมาย ดึงความสนใจ สรางจุดเปลี่ยนใน
การทํางานเพ่ือชวยสังคม แกไขปญหาของ
ประเทศชาติ โดยทํางานในลักษณะเชิงบูรณาการ 
ตั้งเปาหมายการทํางาน 1-2 เรื่อง  

มหาวิทยาลยัอาจจะนําโครงการ สิง่ท่ีเคยทํามาแลว 
มาพิจารณาก็ได  

 
 3. เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
              1) เรื่องงบประมาณการกอสราง 

                  - งบประมาณปรับปรุงพัฒนา วังทาพระ จํานวน 800 ลานบาท 

                  - งบประมาณกอสรางตึกศูนยเรียนรวม 300 ลานบาท  

                   ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา เพราะเก่ียวเนื่องกับการขอรับจัดสรร

งบประมาณใน พ.ศ. 2559 

             2) เรื่องการออกนอกระบบราชการ ตองเตรียมทํากฎหมายลูกโดยเรงดวน การสื่อสาร การ

ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับประชาคม นักศึกษา 

             3) การพัฒนาผูบริหารสําคัญมาก  อธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี ยังทํางานบริหารไมเปน ไมรู
บทบาทหนาท่ีของตนเอง   
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2. กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยและประธานสภาคณาจารย 
  1. เกี่ยวกับอธิการบดี 
                    ผูบริหารขาดภาวะผูนําวิสัยทัศน ไมมีความเขมแข็งและชัดเจน  
 
  2. งานท่ีอธิการบดี ใหความสําคัญ 
  2.1 การดําเนินการเก่ียวกับ city campus 
             2.2 การดําเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   

             2.3 การทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันวาแตล 
 
       3. ขอสังเกต ปญหา จุดออนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา  
 

ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
1.แผนของ
มหาวิทยาลยั 

1) แผนของมหาวิทยาลัยไมเดนชัด มีโครงการยอยมาก
เกินไป 
2) การรายงานผลตามแผนฯ ไมตรงประเด็น 
3) แผนพัฒนาวังทาพระ 800 ลานบาท ยังไมมีทิศทาง 
การวางแผนการทํางานท่ีชัดเจน วาจะดําเนินการอยางไร 
ทําใหประชาคม วังทาพระ เกิดความกังวนใจจะดําเนินการ
อยางไร จะไปเรียนท่ีไหน 

อธิการบด ีควรทบทวนวิธีการทํางานท่ีผานมาใหม  
และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั  
 

2.การ
ปรับเปลีย่น
สถานเปน
มหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ   

1) ขาดการประชาสัมพันธ ไมมีการรายงานความคืบหนา
เก่ียวกับการออกนอกระบบใหบุคลากรทราบ 
2) ยังไมมีการเตรียมความพรอมในการออกกฎหมายลูก 

ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ ความคืบหนาเก่ียวกับ
การออกนอกระบบใหประชาคมรบัทราบเปนระยะๆ 
เน่ืองจากประชาคมบางสวนจะตองนําขอมูล 
ขาวสาร ไปใชประกอบการตัดสินใจ                               
(การตัดสินเลือก กบข. ภายในเดือนมิถุนายน 2558 
วาจะตองตัดสินใจอยางไร) 

3.โครงการขยาย
พ้ืนท่ีการจัด
การศึกษา City 
Campus 

1) ตัดสินใจเร็วเกินไป ทําใหเกิดการตัดสินใจผดิพลาด เชน 
เรื่องการโยกงบประมาณในการกอสรางตึก  

2) ไมมีการทําประชาพิจารณ สอบถามความเห็นของ
ประชาคมในมหาวิทยาลัย 

3) ไมมีแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบ 

ในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ควรพิจารณาใหรอบคอบ
ไมควรเรงรีบ และควรรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาคม 

4.วาแตล 1) ผูบริหารรับเรื่องไปดําเนินการเอง แตรองอธิการบด ี     
ท่ีไดรับมอบหมายไมมีความรูในเรือ่งหลักสูตรท่ีเดนชัด 
2) หลักสูตรไมผานสภาแตเปดรับสมัคร นศ. แลว 
 

เรงดําเนินการเสนอหลักสูตรใหสภามหาวิทยาลยั
อนุมัติโดยเร็ว 

5.การบริหาร
จัดการ 
ดานการเงิน 
งบประมาณ 
 

1) การตรวจสอบดานการเงิน  เดมิจะอยูท่ีคณะวิชา
(กระจายอํานาจ) แตปรับมารวมท่ีมหาวิทยาลยั (รวมท่ี
สวนกลาง) ทําใหการทํางานลาชา การตรวจสอบทําไดยาก
ข้ึน  เปนความผิดพลาด 
2) ไมมีงบประมาณในการซอมบํารุง 
3) การจัดสรรงบประมาณท่ีแตละหนวยงานไดรับชามาก
และไมเปนไปตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรร ทําใหคณะ
วิชา หนวยงานมีปญหาในการบรหิารจัดการ  ไมสามารถ
ทํางานไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

1) ทบทวนและปรับปรุงระบบการเบิกจายใหรวดเร็ว
ข้ึน 
2) ควรมีการเปดเผยเรื่องการเงินใหชัดเจน โปรงใส 
ตรวจสอบได 
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6.การบริหาร
จัดการท่ัวไป 

1) การบริหารจดัการของผูบริหารขาดภาวะผูนําวิสยัทัศน 
ไมมีความเขมแข็ง และชัดเจน การพัฒนาไมตรงจุด เชน 
เรื่องงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การใหความสําคัญ
กับการพัฒนาในแตละวิทยาเขต 
2) ผูบริหารไมมองมหาวิทยาลัยในแบบองครวม เพ่ือการ
พัฒนาทุกวิทยาเขตใหไปดวยกัน 
3) นําเสนอขอมูลวาระการประชุมคณบดี สภาฯ นําเสนอ
ไมครบถวน ไมชัดเจน ไมตรงกับความจริง ตองการ
นําเสนอสวนไหนก็แจง ไมตองการใหทราบก็ไมแจง 
4) ควรมีการมองอนาคตของตึกสาํนักงานอธิการบดี              
ตลิ่งชัน เน่ืองจากสถานท่ีตั้งตรงน้ีไมใชท่ีของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1.ควรมองมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุกวิทยาเขตให
สามารถพัฒนาไปดวยกัน และมองภาพมหาวิทยาลยั
ศิลปากรในอนาคต 
2.อธิการบดีควรทําความเขาใจปญหาของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรอยางแทจริง 

 
3. กลุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
      ขอสังเกต ปญหา จุดออนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา ดังนี้ 

ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
1.ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลยั 

1) ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดตีประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไดให

ขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 

2557 เก่ียวกับระบบการตรวจสอบภายใน อาทิ การ

ทําแผนบูรณาการระดบัมหาวิทยาลัย ท่ีแผนการเงิน

เปนสวนประกอบสําคญัในการสรางความยั่งยืนให

มหาวิทยาลยั ใหครอบคลมุมากกวาการพิจารณา

งบประมาณรายรับรายจายปตอป แตในชวงเกือบ 1 

ปท่ีผาน มหาวิทยาลัยยังไมมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานใดๆ ตอสภามหาวิทยาลัย 

2) ไมไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลยั มาประมาณ 1 ป และ

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยจะ

หมดวาระแลว 

1) มหาวิทยาลัยควรเรงนําขอเสนอแนะของ                          
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัย ไปดําเนินการและ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ  
 
 
 
 
 
 
 

2) อธิการบดีควรใหความสําคัญกับการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัย 

2. การตรวจสอบ
ภายใน 
และการบริหาร
ความเสีย่ง 

มหาวิทยาลยัมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการขนาด

ใหญ หลายโครงการ อาทิ โครงการจัดซื้อท่ีดินสวน

ขยายการจดัการศึกษา City Campus การปรับปรุง

พัฒนาวังทาพระ  โครงการเหลาน้ีเปนโครงการระยะ

ยาว ใชงบประมาณคอนขางมาก  การดําเนินการ

โครงการจึงมคีวามเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดในหลายๆ 

ดาน อาทิ การทํางานท่ีไมเปนไปตามกําหนด  

งบประมาณ  เปนตน จึงควรนําความเสี่ยงตางๆ ท่ี

จะเกิดข้ึนมาพิจารณาดวย   

ในการเสนอโครงการขนาดใหญ และมงีบประมาณ

จํานวนมาก มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ควรมี

การวิเคราะหความเสีย่งท่ีจะเกิดข้ึนและหาแนวทาง 

มาตรการปองกันดวย เพ่ือประโยชนตอการดําเนินงาน 
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4. กลุมกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและศิษยเกา 
 1. เกี่ยวกับอธิการบดี      
              มีความเปนกันเอง เขาถึงไดงาย ใหความสําคัญกับสมาคมนักศึกษาศิษยเกามากข้ึน เชน เชิญรวม
จัดกิจกรรม โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
           2. งานเดน  
               2.1 การจัดซ้ือพ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus ทําใหมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีของ
ตนเอง 
               2.2 ไดรับงบประมาณปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 800 ลานบาท 

          3. ขอสังเกต ปญหา จุดออนขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา  
ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 

1.การพัฒนา
หลักสตูร การ
พัฒนานักศึกษา 

1) หลักสูตร การเรียนการสอน มกีารปรับปรุง
ชา ไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาคมอาเซียน และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
2) การพัฒนาทักษะความสามารถของ
นักศึกษา 
3) สื่ออุปกรณการเรียนลาสมัย กวา
สถาบันการศึกษาเอกชน 

1) ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนตลอดเวลา ให
ทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง และมองไปขางหนา  
2) ควรสรางนักศึกษาท่ีคุณภาพ มทัีกษะการทํางาน เมื่อจบ
ออกไปสามารถทํางานได เปนท่ีตองการของสังคม 
3) ควรใชองคประกอบท่ีสําคญั 3 สวน คือ นักศึกษาปจจุบัน 
ศิษยเกา และอาจารย ใหมคีวามเช่ือมโยง ประสานชวยเหลือ 
สนับสนุนกัน ซึ่งจะชวยใหพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีความ
เขมแข็งมากข้ึน  อาทิ  
     - เชิญศิษยเกา ชวยแนะนําอาจารย เรื่อง ปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 
ผูประกอบการ  
     - การใหคําแนะนํารุนนอง ในการทํางานจากประสบการณ
จริง  

2.การพัฒนา
ดานกายภาพ 

1) การปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังทาพระ จํานวน 800 ลานบาท การ
ดําเนินการมหาวิทยาลัยไมเคยมาแจง มา
พูดคุยกับคณะวิชา สมาคมนักศึกษาเกา     
และการสํารวจวามีความตองการจะปรับปรุง
อยางไร มาทราบเรื่องเมื่อมหาวิทยาลัย
ออกแบบเสร็จแลว  
2) ไมมีพ้ืนท่ีใหอาจารยและนักศึกษาไดทํา
กิจกรรม สงเสริมการเรียนรูท่ีเพียงพอ  
 

1) การปรับปรุงวังทาพระ ควรออกแบบใหเปนแหลงดึงดดูให
ประชาคมไดมาชม และสรางแรงบันดาลใจดานศิลปวัฒนธรรม 
2) ควรออกแบบ city campus ใหดี จะสามารถพัฒนาไปได
ไกลมาก  
3) มหาวิทยาลัยควรจัดสถานท่ี/พัฒนากายภาพ ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและพัฒนาประชาคมทุกกลุม อาทิ  
     - จัดใหมี student union ซึ่งจะเปนประโยชนมากสําหรับ
ชีวิตการเปนนักศึกษา  
     - จัดสถานท่ี จุดศูนยรวม ใหอาจารยไดมาพบปะ พูดคุย 
เสวนากัน ซึ่งจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
สรางสรรคผลงานวิชาการ งานวิจัย การทํางานรวมกันในเชิง
บูรณาการ 
5) ควรพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลยั ใหเปนสเีขียว 
ลดมลพิษ นาอยู สงเสริมการเรียนรูการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

3.การ
บริหารงาน/     
การสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ 
 

1) การบรหิารงานบางครั้งมปีญหา อาทิ การ
ทํางานตามโครงการตางๆ การตดิตามการ
ทํางาน งานไมกาวหนา 
2) การท่ีมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต 
บางครั้งทําใหมีปญหาในการบริหาร เพราะแต
ละวิทยาเขตมีลักษณะธรรมชาติท่ีแตกตางกัน 

ควรเรงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดยอาจจะ
ใชสมาคมนักศึกษาชวยในการสื่อสารประชาสมัพันธกับศิษย
เกา ประชาชน สังคมภายนอก 
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3) มศก เก็บตัว เงียบ ไมคอยประชาสัมพันธ
งาน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหสังคม
ภายนอกทราบ  เชน มหาวิทยาลยัศิลปากร
เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค ไม
มีใครทราบ 

สมาคมนักศึกษา 
เกา 
 

1) นายกสมาคมศิษยเกา ไมไดรวมเปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทําใหขาดการมี

สวนรวมในการพัฒนา การเช่ือมโยงขอมูล 

ขาวสาร ใหศิษยเกา การใชศักยภาพของศิษย

เกาชวยเหลือมหาวิทยาลยั    

2)  สมาคมนักศึกษาเกายังมสีมาชิกไมมาก           

ศิษยเกาสวนใหญไมทราบขอมูล 

ความกาวหนาของมหาวิทยาลัย การมีสวน

ชวยเหลือมหาวิทยาลัยจึงยังมีนอย 

1) ผูบรหิารควรจะไดมีพบปะ พูดคุยกับสมาคมนักศึกษาเกา 
อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือช้ีแจงใหทราบขอมูลขาวสาร 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย หลักสูตรตางๆ ทําใหเกิดการมีสวน
รวมในการทํางาน 
2) มหาวิทยาลัยชวยรณรงค จูงใจใหนักศึกษาทุกคน เปน
สมาชิกของสมาคมนักศึกษาเกาท้ังในสวนของสมาคมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และของคณะวิชา ซึ่งจะชวยสรางความ
เขมแข็ง สรางช่ือเสียง ใหมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง อาทิ 
  - ชวยเผยแพร ประชาสมัพันธช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัให
สังคมภายนอกรูจักมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 - มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน เชน การ
ปฐมนิเทศ  ปจฉิมนิเทศ 

     
        4. เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
            การออกนอกระบบราชการเปนนโยบายท่ีสําคัญมาก แตขณะนี้ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ ยัง
มีนอยมาก ทําใหประชามคม นักศึกษามีความกังวลใจมาก อาทิ ออกนอกระบบแลวดีอยางไร นักศึกษาจะได
อะไร คาหนวยกิตจะแพงข้ึนไหม มหาวิทยาลัยจึงควรจัดทําเปน แคมเปญ (Campaign) ออกมาทุกเรื่อง       
ท้ังเรื่อง เงินเดือน สวัสดิการ คาหนวยกิต คุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และให
ประชาคมไดวางแผนเตรียมความพรอมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  

 
5. กลุม คณบดี ผูอํานวยการ  ศูนย  สถาบัน  สํานัก   
 1.เกี่ยวกับอธิการบดี      
 1.1 ขอเดนของอธิการบดี    
                      -  มีความตั้งใจในการทํางาน 
             1.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 
                     -  ทีมผูบริหารขาดภาวะผูนํา ไมกลาตัดสินใจ                 
               1.3 แนวทางการแกไขและพัฒนา 
                      -  อธิการควรตัดสินใจเด็ดขาด  
                     - ทีมรองอธิการบดีควรใหขอมูลท่ีเปนประโยชน สนับสนุนใหเกิดประโยชนตอองคกร
สวนรวม และเสนอแนะในเรื่องท่ีกอใหเกิดประโยชนตอองคกร 
 
 2. งานท่ีอธิการบดีใหความสําคัญ   
                2.1 การดําเนินการเก่ียวกับ city campus ไดมีการจัดซ้ือท่ีดินแลว 
               2.2 การดําเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
               2.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีคาตอบแทนตามสวน 
              2.4 การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมทางการศึกษา 
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       3.ขอสังเกต ปญหา จุดออนขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
 

ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร 
/แผนปฏิบัติงาน 

1) มีแผนงานอยางเปนระบบแตยังไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะวิชาและหนวยงาน                           
2) ยังไมมีการตดิตามประเมินท่ีชัดเจน 
3) ไมปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว 

1) ควรมีการปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานและมีการ
กําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับคณะวิชาใหสอดคลอง
กัน มีนโยบายเดนชัดและมีทิศทางเดียวกัน 

การบริหาร/ 
การสื่อสาร 

1) ความยืดหยุนกับระยะเวลาปฏบัิติงานไม
สอดคลองกัน 
2) ขาดความโปรงใสในการบริหารงานงบประมาณ  
3) วิธีปฏิบัติงานกับหลักการทํางานสวนกัน  
ผูบริหารรับวาจะดําเนินการให แตเมื่อถึงเวลาลงมือ
ปฏิบัติไมสามารถทําได 
4) บรรยากาศในการประชุมเครงเครียด 
5) วาระการประชุมไมชัดเจน 
6) การสื่อสารกับประชาคมมีนอย ไมครอบคลุม
ท่ัวถึง 
 

1) ระยะเวลาการดําเนินการของเอกสารมีความลาชา ควร
ประสานงานระหวางวิทยาเขตใหรวดเร็วมากข้ึน  
2) กอนตัดสินใจควรพิจารณาวาทําไดหรือทําไมได 
3) ควรเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับบาง เปดใจยอมรับฟงความเห็นไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 
4) กรณีมีวาระแทรกควรนําไปครั้งตอไป เพราะบางเรื่อง
ตองมีการเตรียมขอมูลในการตอบคําถาม และพิจารณา
ลวงหนา 
5) ควรมีการสื่อสารกับประชาคมใหมากข้ึน 
6) การสื่อสารควรมลีักษณะท่ีไมเปนทางการบาง จะได
ขอมูลท่ีเปนเชิงลึกมากกวาใหมีการประชุม 

งบประมาณ 1) งบประมาณท่ีไมสอดคลองในการดําเนินงาน 

2) งบประมาณในการดําเนินการแตละครั้งตองมา
จากโครงการ แตเอกสารมมีาก และไมทันเวลา
เบิกจาย 

 

1) ควรใหความไววางใจคณะวิชาในการบริหารงาน เพราะ
มีมาตรการตรวจสอบอยูแลว   ไมควรนําเงินไปรวมท่ี
สวนกลางของมหาวิทยาลัย 

2) การรวมเงินงบประมาณตองทําใหเกิดความคลองตัว 
รวดเร็ว ไมใชติดขัดลาชา 
3) ควรจัดใหมีการสัมมนาเมื่อมีการเปลีย่นระบบ ระเบียบ
ใหม และควรใหมีโอกาสเขาไปพูดคุยท่ีไมใชลักษณะ
ประชุมแบบทางการ 

การออกแบบ
และพัฒนาดาน
กายภาพ/ 
การกอสราง 

1) ไมใชบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญในการ
ออกแบบอาคารตางๆ 
2) การปรับผังแมบท  
3) ความลาชาในการดําเนินการ ผูรับเหมาละท้ิงงาน 
 

1) ควรใชบุคลากรท่ีมีความสามารถตามคณะวิชาตางๆ มา
ชวยในดานการออกแบบ ตกแตงสถานท่ี  
2) ควรมีการออกแบบอาคารท่ีมสีิง่จูงใจ นาสนใจทาง
กายภาพ (Landmark) 
3) การผลักดันใหมีการพัฒนาผังแมบทท่ีเปนรูปธรรมใน
การรองรับการบริหารงานใหดําเนินการได ควรตรวจสอบ
งานแผน งานเขียนแบบ ของมหาวิทยาลัย ตองมีระบบ
และข้ันตอนท่ีดีกวาน้ี 
4) ควรมีการจัดลําดับระยะเวลาเอกสาร  ไมลาชาจน
ผูรับเหมาละท้ิงงาน  

การออกนอก
ระบบ 

การหารายได มีการวางแผนเรื่องหารายไดอยางเปนรูปธรรม เมื่อออก
นอกระบบ และมีแนวทางใหทุกคณะวิชา 
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6. กลุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา หนวยงาน    
 1. เกี่ยวกับอธิการบดี 
 1.1 ขอเดนของอธิการบดี 
  - เขาถึงงาย อุทิศเวลาในการทํางาน และเดินทางไปเยี่ยมแตละคณะเพ่ือสอบถามปญหา 
และพยายามชวยแกไขปญหา 
                      - มีความเปนกันเองตอผูรวมงาน มีความคิดสรางสรรคเชิงรุก 
                    -  สนับสนุนการบูรณาการหลักสูตรระหวางคณะวิชา ทําใหปจจุบันมีหลักสูตรบูรณาการเปน
จํานวนมาก 
                      -  พยายามผลักดันหลักสูตรใหมีความเปนนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
 
 1.2 ขอควรพัฒนาของอธิการบด/ีทีมผูบริหาร 
 -  ทีมผูบริหารแบงงานกันทําจนดูเหมือนตางคนตางทํางานไมไดมีการปรึกษากัน บางครั้งดู
เหมือนนโยบายจะขัดแยงกันเอง  

                     -  ผูบริหารควรไปดูงานเรื่องระบบการเงินและงบประมาณในมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะใน
มหาวิทยาลัยเอกชนมีระบบการบริหารจัดการเรื่องการเงินท่ีดี และมีความรวดเร็วในการเบิก-จาย 
                     - ควรใหความสําคัญกับการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ ใหประชาคมไดรับทราบขอมูลอยาง
ท่ัวถึง แมอธิการบดีจะมีชองทางการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึน เชน ทาง Facebook แตก็ยังเปน
การประชาสัมพันธท่ียังไมท่ัวถึง 
                    -  การสรางภาพลักษณขององคกรไปยังสังคมภายนอกยังนอย ควรมีการประชาสัมพันธให
มากข้ึน เพราะสังคมภายนอกบางทียังไมทราบวามหาวิทยาลัยศิลปากรสอนเก่ียวกับอะไร ตั้งอยูท่ีไหน  
 
 2. งานเดนของอธิการบดี 
 2.1 การผลักดันเรื่อง City campus  
 2.2 สวัสดิการของนักศึกษา บุคลากร พนักงาน  
 2.3 มีการใสใจทรัพยากรบุคคลท่ีเปนทรัพยากรหลัก 
 2.4 ผลักดันการปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 2.5 ปรับปรุงวังทาพระ สํานักหอสมุด 
 2.6 การวิจัยบูรณาการกับชุมชน 
 
         3.ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
1.แผน
ยุทธศาสตร/ 
แผนปฏิบัติงาน 

1) ขาดกลยุทธเชิงรุกท่ีตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร 
2) นโยบายผูบรหิารไมชัดเจน เวลาสอบถามได
ขอมูลหลากหลาย 
3) มีนโยบายแตไมมีการปฏิบัติ ไมมีการกําหนด                      
อัตลักษณท่ีชัดเจน 

 

2.การจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั 

1) ขาดแผนการทํางาน ท่ีชัดเจน  
2) งานวิเทศสัมพันธขาดการทํางานเชิงรุก  
และมีบทบาทนอยมากในการผลักดันเรื่องความ

1) มหาวิทยาลัยควรมีเปาหมาย และนโยบาย เรื่อง world 
ranking ท่ีชัดเจน และดําเนินการประชาสมัพันธหรือสื่อสาร
นโยบาย และเปาหมายท่ีกําหนดน้ีใหประชาคมศลิปากร
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เปนนานาชาต ิ ไดรับทราบอยางท่ัวถึง เพราะปจจบัุนเรื่อง world ranking 
ของมหาวิทยาลัยยังไมเปนรูปธรรม และไมเห็น
ความกาวหนาในการดําเนินงาน 
2) ควรมีเกณฑนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหการกําหนดการ
จัดอันดับดานศิลปะใหมีความมั่นคง 
3) งานวิเทศสัมพันธควรทํางานในเชิงรุก ชวยคณะวิชาใน
การดําเนินการเก่ียวกับความเปนนานาชาติมากยิ่งข้ึน 

3.ดานวิชาการ 1) การพัฒนาดานการเรียนการสอน 
2) การพัฒนาหลักสูตร  
  - การกําหนดอาจารยประจาํหลกัสูตร ตาม 
สกอ.กําหนด มหาวิทยาลัยไมสามารถทําได 

1) มหาวิทยาลัยควรใหความสาํคญักับภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 
ท้ังในสวนของบุคลากรและนักศึกษา 
2) มหาวิทยาลัยควรริเริ่มเรื่องการเรียนผานระบบ online 
เน่ืองจากในปจจุบันเทคโนโลยไีดมกีารพัฒนาปรับเปลี่ยนไป
มากทําใหรูปแบบการศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนตามไป และ
หากมีการเรียนการสอนผานระบบ online จะทําให
มหาวิทยาลยัมีจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
3) มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงาน คณะกรรมการนโยบาย
เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร หาแนวทางใหเกิดหลักสตูรใหม 
(กอใหเกิดรายได) และใหหลักสูตรคงอยูเลี้ยงตัวเองได 
4) การจัดทําแบบประเมินอาจารยผูสอน หรือเอกสารตางๆ 
ควรมีภาษาอังกฤษควบคูดวย เน่ืองจากในปจจุบันหลาย
คณะมีอาจารยและนักศึกษาชาวตางชาติ และเมื่อเขาตอง
เขาไปตอบแบบประเมินหรือทํา TQF จะตองมีคนชวยแปล
ใหจึงจะสามารถกรอกขอมลูได 
5) การกําหนดชวงระยะเวลาการสําเรจ็การศึกษาให
สอดคลองกับการรองรับการสมคัรงานของหนวยงาน
ภายนอก 

4.งานวิจัยและ
สรางสรรค 
 

1) งานวิจัยสรางสรรคยังไมไดรับการตอบรับ
สนับสนุนเทาท่ีควร 

1) มหาวิทยาลัยควรพยายามหาแหลงทุนวิจัยเพ่ือมา
สนับสนุนและผลักดันใหอาจารยในมหาวิทยาลยัทําวิจัยให
มากข้ึน และควรมีการสนับสนุนทุนวิจัยใหกับคณะวิชาท่ีมี
รายไดเปนของตัวเองดวย เพราะปจจุบันคณะวิชาท่ีมีรายได
เปนของตัวเองตองใชเงินกองทุนของคณะในการใหทุน
อาจารยไปทํางานวิจัย หรือศึกษาตอ 
2) มหาวิทยาลัยควรใหความสาํคญักับการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหมากกวาท่ีเปนอยู โดยเฉพาะกับ
อาจารยรุนใหมๆ 

5.การเงินและ
งบประมาณ 

1) การเงิน รวมศูนยกลาง ทําใหเกิดปญหา 
   - ขาดความคลองตัว 
   - การเพ่ิมขอจํากัดในการปฏิบัตงิาน                          
   - ระบบการตรวจสอบท่ีไมสามารถทําให
รวดเร็ว 
   - การเบิกจายงบประมาณการจายเงินของ
สวนกลางมีความลาชา ซับซอน 
2) ข้ันตอนการเบิกจายเงินยุงยาก และลาชามาก 
บางครั้งเช็ค 1 ใบ จะตองใชอาจารย 3-4 คนลง
นาม หรือบางครั้งเจาหนาท่ีเบิกจายเช็คลาก็ไม

1) ทบทวนวิธีการทํางานของกองคลังใหมีความรวดเร็วมาก
ข้ึน 
2) กํากับติดตามการทํางานของกองคลังใหรัดกุม มีความ
โปรงใส ปองกันการทุจรติของเจาหนาท่ี 
3) ระเบียบการเงินควรมีความสอดคลองกับโครงการท่ีคณะ
วิชาจัดทํา เชน เงินรายไดของคณะวิชาไมควรนําเขา
สวนกลาง 
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สามารถมีใครทําแทนไดเพราะตองรอลายเซ็น
จากเจาหนาท่ี 
3) มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการเงิน และระบบ
การเบิกจายเงินบอย ปจจุบันยังไมน่ิง ทําใหมี
ปญหาในการเบิกจายเงินเปนอยางมาก ไมมี
ความคลองตัว หลายครั้งท่ีคณะวิชาตองสํารอง
เงินคาใชจายเองไปกอน  เชน คาใชจายเก่ียวกับ
อาจารยสอนพิเศษ 
4) การประกาศใชระเบียบการเงินใหมๆ น้ัน 
มักจะประกาศกระช้ันชิดมาก ทําใหเกิดปญหา
ในการเบิกจายเงินท่ีไดสาํรองจายไปแลว เชน 
เรื่องคาเบ้ียประชุม คาตอบแทนการสอน ท่ีทาง
คณะไดสํารองจายไปแลว แตมีการประกาศ
ปรับเปลีย่นในภายหลัง ซึ่งบางครัง้เปนการ
ประกาศปรับลดคาตอบแทน ทําใหเปนปญหา
อยางมากและทางคณะไมสามารถไปติดตามทวง
คืนจากอาจารยพิเศษได 
5) การคิดคาเทอมแบบเหมาจายท่ีจะเริม่ใชในป
การศึกษาหนาดยูังไมเปนระบบ คาใชจายแบบ
เหมาจายของนักศึกษาโครงการปกติเกือบจะ
เทากับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
6) มหาวิทยาลัยควรช้ีแจงเรื่องการข้ึน
คาธรรมเนียมพิเศษ 4,000 บาท วาจะนําเงินไป
ไหน หรือนําไปใชประโยชนอยางไร 
7) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีพนักงานเปนจํานวน
มาก และพนักงานเหลาน้ีจะมีอายงุานท่ีมากข้ึน 
มหาวิทยาลยัควรหาแนวทางในการบริหาร
จัดการเรื่องสวัสดิการของพนักงาน ท่ีในอนาคต
จะตองใชเงินเปนจํานวนมาก เชน สวัสดิการเงิน 
10,000 บาท สวัสดิการการทําประกันสุขภาพ
หมู 
8) ระเบียบการเงินควรมีความสอดคลองกับ
โครงการท่ีคณะวิชาจัดทํา เชน เงินรายไดของ
คณะวิชาไมควรนําเขาสวนกลาง 
9) มีการกําหนดเงินงบประมาณใหตรงกับ
ระยะเวลาปดเปดภาคการศึกษา ไมใหมีปญหา
ในการเบิกจาย 

6.การบริหาร/
การสื่อสาร 
 

1) การท่ีอธิการมาน่ังเปนประธานบอรดของ
คณะ ทําใหการทํางานของคณะขาดอิสระ                                                    
2) การตัดสินใจของผูบริหารในหลายเรื่องทํา
อยางรวดเร็ว โดยไมมีการทําประชามติ ไมมีการ
ประชาสมัพันธ ใหประชาคมรับรู เชน เรื่อง city 
campus 
3) การบริหารงานหลายวิทยาเขต ไมมีความเทา

1) การพัฒนาผูบริหาร ใหมีจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
2) มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนเรื่องระบบรับ-สง งาน
สารบัญ การตดิตอประสานงานกันระหวางวิทยาเขตให
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) ควรเพ่ิมการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหมากข้ึน 
4) ทบทวน ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของงานประชาสัมพันธ 
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เทียมกัน 
4) การจัดการองคกรภายใน เชน หนวยงานนิติ
กร คลัง การเงิน ไมมีความสอดคลอง           
ไมเอ้ืออํานวยความสะดวกใหผูปฏบัิติงาน 
5) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศลิปากรมีหลายวิทยา
เขตและกําลังจะเพ่ิมวิทยาเขตท่ีเมอืงทองธานีอีก 
ปจจุบันการจดัสงเอกสารมคีวามลาชามาก และ
ระบบหองประชุมท่ีจะใช conference ยังมีไม
เพียงพอตอความตองการ 
6) การสื่อสารของผูบริหารไมมีความท่ัวถึง 
7) การขาดการประชาสัมพันธ การใหขอมูลกับ
ประชาคม ยังไมมีความชัดเจน  
8) งานวิเทศสัมพันธและงานประชาสัมพันธ มี
บทบาทนอยมาก 

และของเจาหนาท่ีใหม  และใหมีการทํางานเชิงรุกมากข้ึน 
5) การสรางคานิยมพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหมีความ
ผูกพันกันในมหาวิทยาลยั   

7.การพัฒนาแต
ละวิทยาเขต/
city campus 
 

1) แผนพัฒนาวิทยาเขตแตละวิทยาเขตเหมือน
เปนเรื่องขายฝน ไมสามารถทําไดจริง                                       
2) เรื่อง city campus มหาวิทยาลัยควรรับฟง
ความคิดเห็น ความตองการของหนวยงานและผู
ท่ีจะไปใชจริงๆ ใหมากข้ึน  
3) งานกอสรางตางๆ ของวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มักจะโดนท้ิงงานตลอด และในบาง
อาคารท่ีมีอยูกลบัไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี 
ผูบริหารจะมีแนวทางในการแกปญหาอยางไร  

1) ควรบรหิารจดัการ และใชพ้ืนท่ีอาคารใหคุมคา มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังดูแล ปรับภมูิทัศนใหมีความสวยงาม 
2) มหาวิทยาลัยควรทบทวน การพัฒนาแตละวิทยาเขต วา
จะพัฒนาไปในทิศทางไหน โดยเฉพาะวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีท่ีปจจุบันมหาวิทยาลยัใหความสําคญัลดนอยลง 

8.สวัสดิการ 1) จํานวนหอพักนักศึกษาในวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีมไีมเพียงพอ และมสีภาพ
ทรุดโทรมมากท้ังท่ีคาเชาหอพักแพงข้ึน ทําให
นักศึกษาจํานวนมากตองไปเชาหอพักเอกชน
จากภายนอก  
2) บุคลากรสวนใหญท่ีอยูหอพักของ
มหาวิทยาลยัจะเปนพนักงานซึ่งมสีัญญาจางท่ี
กําหนดระยะเวลาในการจางงาน ทําใหเวลาไป
ทําเรื่องกูยืมเงินในธนาคารตางๆ ในการซื้อท่ีอยู
อาศัยมักมีปญหา และพนักงานท่ีทํางานไมเกิน 
9 ป อาจไมมีกําลังพอท่ีจะผอนบาน 

1) มหาวิทยาลัยควรขอความรวมมือกับหอพักเอกชนเขาไป
ดูแลคณุภาพชีวิตนักศึกษา เพ่ือเปนการปองปรามเรื่องยา
เสพติด และอบายมุขตางๆ 
2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนสัญญาหอพักของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัท่ีระบุวาสามารถอาศยัอยูไดระยะเวลา 9 ป 
 

9.ขอมูล 
สารสนเทศ 
เทคโนโลย ี

1) website ของมหาวิทยาลัย 
2) ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย Wifi 
เช่ือมตอไดยาก สมัครเขาใชงานยาก 

1) การจัดทํา website ฐานขอมูลใหชัดเจน                                
2) ขอมูลของคณาจารย เชน ขอมลูการคมุวิทยานิพนธ ควร
จัดทําเปนขอมลูกลาง สืบคนไดทันที 
3) ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

10.การออก
นอกระบบ
ราชการ 

ทิศทางการออกนอกระบบท่ีชัดเจน การหา
รายไดเมื่อมีการออกนอกระบบ เชน ศูนย
หนังสือ ศูนยรับออกแบบ 

ตองการใหมหาวิทยาลัยรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใน
เรื่องการออกนอกระบบ city campus  
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7.กลุมเลขานุการ 
 1. เกี่ยวกับอธิการบดี 
               1.1 ขอเดนของอธิการบด ี
 -  อัธยาศัยดี ใหความเปนกันเอง สามารถหารือไดทุกเรื่องและรับฟงปญหาทุกระดับ 
 -  มีความตั้งใจในการทํางาน มีการทํางานในเชิงรุก ลงมาแกไขปญหาดวยตัวเอง เปนนัก
ปฏิบัติท่ีดี 
 -  มีชองทางการสื่อสารใหเขาถึงได เชน Facebook, สายตรงอธิการบดี 
 -  ไปเยี่ยมชม พบปะบุคลากรในแตละหนวยงาน ทําใหพบปญหาของแตละหนวยงานดวย
ตนเอง 
 -   ใหความชวยเหลือและมีสวนรวมกับกิจกรรมของคณะ 
 -  ผลักดันใหเกิด City Campus ทําใหมีพ้ืนท่ีเปนของตนเอง 
 -  ปรับปรุงโครงสรางสวัสดิการของพนักงานใหมีการทําประกันสุขภาพหมูเพ่ิมเติมจากสิทธิ
ประกันสังคม 
 -  เห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 -  ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยมีแผนการ
พัฒนาปรับปรุง 
 

          2. ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 
ดาน ขอสังเกต ปญหา จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนา 

1.การออกนอก
ระบบราชการ 

ยังไมมีความพรอมเรื่องการออกนอกระบบราชการ  1) ตรวจสอบ พรบ. ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการ
ออกนอกระบบใหมีความรัดกุม ชัดเจน ทุกฝายไดรับ
ผลประโยชนเทาเทียมกัน และมีการทําประชา
พิจารณโดยใหประชาคมมีสวนรวม 
2) ควรมีหนวยงานหรือผูรับผดิชอบในการหารายได
ใหกับมหาวิทยาลยัมากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการออก
นอกระบบ 
3) ควรวางระบบการบริหารจดัการในทุกๆ เรื่องเพ่ือ
เตรียมพรอมตอการออกนอกระบบ  
4) พิจารณาเรื่องแรงจูงใจในการออกนอกระบบให
เทาเทียมกันท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2.การวิจัยและ
สรางสรรค 

การไมติดเปน 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยวิจัย 
เน่ืองจากภูมิหลังของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลยัดานศลิปะ การสรางงานวิจัยไม
เหมือนกับทางดานมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร 
อยากใหสนับสนุนสถาบันวิจัยเพ่ือผลักดันนักวิจยั
และงานวิจัยใหเพ่ิมข้ึน  

ทบทวนการกําหนดสดัสวนงานวิจยัของ 
คณะดุริยางคศาสตรใหลดลง 
  

3.การบริหาร
จัดการ/ 
การสื่อสาร 

1) การสื่อสาร ประชาสมัพันธยังมนีอย 
2) ไมมีความชัดเจนเรื่องการยายสาํนักงาน
อธิการบด ี

1) ควรเดินทางไปวิทยาเขตตางๆ อยางนอยทุกเดือน 
เพ่ือไดเห็นการทํางานและแนวทางการพัฒนา 
2) ควรช้ีแจงความชัดเจนวาสํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชันวาจะมีการยายไปเมืองทองธานีหรือไม เพ่ือท่ี
พนักงานจะไดวางแผนการดําเนินชีวิตไดในอนาคต 
3) ควรพัฒนาการสื่อสารภายในองคกรใหมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน   
4) อยากใหมีการผลักดันนโยบายลงสูระดับการ
ปฏิบัติใหมากข้ึน 
5) นําปญหาท่ีประชาคมเสนอแนะจากทุกชองทาง
มาแกปญหาใหได 
6) อยากใหมีโรงเรียนสาธิตฯ ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รวมถึงการเพ่ิมคณะวิชาใหมากข้ึนและ
พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4.การพัฒนา
บุคลากร/
สวัสดิการ 

การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการ 1) ควรมีระบบการพัฒนาบุคลากรท้ังในสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
2) อยากใหดูแลเรื่องสวัสดภิาพ การเดินทางมา
ทํางานของบุคลากรจากนครปฐม ควรมีรถรับ-สง 
3) ขอเพ่ิมสิทธ์ิการรักษาพยาบาลบุพการีของ
บุคลากรใหเบิกจายจากประกันสุขภาพหมู                  
(รพ.เอกชน) ไดและนําคาใชจายสวนน้ันมาเบิกจาย
ตามสิทธ์ิของบุคลากรจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมี
การเรยีกเก็บเงินสมทบทางบุคลากรก็ไมขัดของ 
4) ควรจัดใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางวิทยาเขต 
เพ่ือท่ีพนักงานจะไดทําความรูจักกันมากข้ึน 

5.การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

การเลื่อนเปดภาคการศึกษาแบบอาเซียน                      
มีผลกระทบตอนักศึกษาและการจดัการศึกษา  

ควรวิเคราะหขอด-ีขอเสียของการเปดภาคเรียน 
แบบอาเซียน เพราะนักศึกษาเสียโอกาสในการสมัคร
เรียนตอ การสมคัรงาน การเกณฑทหาร และทําให
อาจารยจดัตารางสอนยากเน่ืองจากติดชวงวันหยุด
ยาวคอนขางมาก 

 

8.กลุมนักศึกษา 
 1. ดานบริการ สวัสดิการท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา 
 1.1 การจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนท่ี 
 1.2 จัดใหมีบริการรถรางอํานวยความสะดวกในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 1.3 จัดใหมีรานสะดวกซ้ือบริการ 
 1.4 มีคลินิกชุมชน 
 1.5 มีการบริการเครื่องพิมพงานฟรีใหนักศึกษา 
   

       2. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยแกไขปญหาและพัฒนา 
 2.1 ดานบริการ/การเรียนการสอน 

1) - การขอสําเร็จการศึกษาไมตรงกับระยะเวลาท่ีตองการนําไปใชขอใบประกอบวิชาชีพ หรือการนําไปสมัครเรียนตอ 
2) - เจาหนาท่ีกองบริการการศึกษา การเงิน สนามจันทร เพชรบุร ีดําเนินการลาชา ใหบริการแบบไมเตม็ใจ 

- ระบบลงทะเบียนเรยีนควรระบุใหชัดเจน เพ่ือลดปญหาการเพ่ิมถอนรายวิชา 
3) - ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยชา เขาสูระบบไมได ระบบไมเสถียร การกรอกขอมูลสมัครยากมาก 

- หองคอมพิวเตอรของวิทยาลัยนานาชาติใชงานไมคอยไดควรปรับปรุง 
4) - ตองการปรับปรุงหองปฏิบัติการ (เพชรบุรี)   
5) - เพชรบุรีตองการตดิตอประสานงาน ใหบริการแบบ one stop service 
6) อยากใหจัดสถานท่ีอานหนังสือเพ่ิมเติม และตองการใหหองสมุดเปด 24 ช่ัวโมง 
7) การเทียบโอนหนวยกิตไปเรียนตางประเทศ ไมไดรับคําตอบท่ีชัดเจน (วิทยาลัยนานาชาติ) 
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8) - วารสารวิชาการ วารสารดานศลิปะ ฐานขอมูลดานวิชาการมีนอย ออกนอกมหาวิทยาลัยไมสามารถดูขอมูลได 
โดยเฉพาะฐานขอมูลหองสมุด และอยากใหมีเหมือนกันทุกวิทยาเขต  

9) - การควบคุมเสียงขณะใชบริการหองสมุดวังทาพระ และปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครดั      
10) - การจัดประชาสัมพันธ ในการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหท่ัวถึง 
11) - ตองการใหหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติงานไมควรพักเท่ียง แบงเวลาพักหรอืมีเวรเวลาเท่ียงให

นักศึกษาไปติดตอไดสะดวกข้ึน 
12) - การประชาสมัพันธในเรื่องตางๆ ใหนักศึกษาทราบโดยท่ัวถึง  ท้ังสถานท่ี หนวยงาน การใหบริการแกนักศึกษา 

ชองทางท่ีรวดเร็วในการสื่อสารคือ facebook                 
13) - ขาดการประสานงานของแตละหนวยงานกับคณะวิชา 

                   

  2.2 สวัสดิการ 
1) - หอพักนักศึกษา ท่ีมีการปรับปรุงบอยครั้ง ไมสะดวกในการใชบริการ  กลองวงจรปดชํารุด ขาดแสงสวางบริเวณ

ทางเดินไมมีเครื่องปรบัอากาศในหอพัก  
- เพชรบุรีหอพักมีปริมาณไมเพียงพอ และมีการข้ึนราคาของหอพักท้ังในและนอกมหาวิทยาลยั    

2) - บัตรประกันอุบัติเหตุของกองกิจการนักศึกษายังไมไดรับ ลาชา เมือ่เกิดอุบัติเหตุจะไมตองสํารองจายกอน 
3) - หองพยาบาลขาดการประชาสมัพันธ หนวยงาน และใหบริการไมดี 
4) - ตองการใหเพ่ิมปริมาณรานคาใหมีอาหารจําหนายเพ่ิมข้ึน 

- โรงอาหารควรมีความสะอาดในการใชอุปกรณ จาน ชาม ชอนมีสขุอนามัยในการใชงาน               
- ปรับปรุงสุขอนามัยของโรงอาหารวังทาพระ รวมถึงรสชาติของอาหาร 

5) - ตองการใหเพ่ิมปริมาณรถรางและมีเลนกําหนดเฉพาะรถยนตจักรยานยนต จักรยาน (เพชรบุรี สนามจันทร) 
6) - ควรเพ่ิมสถานท่ีออกกําลังกาย มอีาคารโรงยมิ สระวายนํ้า สนามเทนนิส สนามฟุตบอล และควรปรับปรุงใหดี

ยิ่งข้ึน (เพชรบุรี) 
7) - ตองการสวัสดิการนํ้าดืม่ (จิตรกรรม) 
8) - การโอนเงินออนไลน ควรมีระบบท่ีดําเนินการใหสะดวก และเลือกธนาคารท่ีใหบริการท่ีดี ไมควรกําหนดสาขา

เพ่ือความสะดวก 
9) - จิตรกรรมตองการใหอํานวยความสะดวกจัดรถท่ีไปออกคายและทํากิจกรรมใหกับมหาวิทยาลัย 

  

 2.3 การปรับปรุงดานกายภาพ/การรักษาความปลอดภัย 
1) อยากใหอธิการบดีดําเนินการตามแผนแมบทของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเพชรบุร ี
2) ตองการใหเพ่ิมภมูิทัศนตนไมใหมคีวามรมรื่นมากยิ่งข้ึน (เพชรบุรี) 
3) ควรมีการจัดการสภาพแวดลอมท่ีดี โดยเฉพาะสตัวมีพิษไมควรใหมีในมหาวิทยาลยั เชน งู ยุง หนู ตัวเงินตัวทอง 
4) ไฟฟาดับ (เพชรบุรี) หมอแปลงระเบิดบอย 
5) การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาท่ี ไมควรใหบุคคลภายนอกเขามากอเหตุทะเลาะวิวาทได 
6) การรักษาความปลอดภัย ตองการใหมีการรับบัตรเขาออกมหาวิทยาลัย 
7) การปรับปรุงโครงสรางของวังทาพระ ควรมเีอกลักษณของแตละคณะวิชา 
8. การใชงานอาคารจิตรกรรมมีนอยและเสียคาใชจาย 

  

 2.4 กิจกรรมนักศึกษา 
1) อยากใหมีสโมสรนักศึกษาประจําคณะวิชา 
2) นักศึกษา กยศ. ตองการปรับช่ัวโมงกิจกรรมจติอาสาใหลดนอยลง หรือกําหนดกิจกรรมและมหีลักฐานท่ีชัดเจนให

นักศึกษาในสวนของกองกิจการนักศึกษา 
3) อยากให U-NET ของมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา 
4) ตองการใหศิษยเกามาชวยเหลือดานเงินทุน การประชาสมัพันธคณะวิชา 
5) ขอสถานท่ีทํากิจกรรม ท่ีตองใชเสยีง เชน กิจกรรมรับนอง กิจกรรมกีฬาสี (ตลิ่งชัน) 
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 2.5 อ่ืนๆ 
1) ไมตองการใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมคาหนวยกิต เมื่อออกนอกระบบ 
2) ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม  
3) ขอจํากัดในการแตงกายขามเพศ ไมใหจํากัดสิทธิของนักศึกษา 
4) ตองการใหเกิดประชาธิปไตยคือมสีวนรวมในการเลือกสรรคณบดีหรอืผูบริหารสํานักงานหนวยงานตางๆ และเขา

มามีสวนรวมในการประเมินหนวยงานทุกภาคสวนดวย 
5) ตองการใหเชิดชูเกียรติสําหรับคนทําความดี เชน มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติในเวทีระดับมหาวิทยาลัยมาก

ยิ่งข้ึน 
6) ตองการเสนอโครงการครูมือดีใหเปนการสอบแขงขันไมใชการจับฉลาก เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีจํานวนคนนอย

เสียเปรียบสถาบันอ่ืน 
7) ใหสนับสนุนใหมีนักศึกษาแลกเปลีย่นใหมากข้ึน 

 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

   

  
   

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ดานท่ี 1.1 รายงานผลการดาํเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จาํแนกตามพันธกจิ  5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
1.สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป พ.ศ.2557 ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 

รวม 100 

 

2.เกณฑการประเมิน 

 ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

              พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด  
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ตารางท่ี 10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนยุทธศาสตร                                                                           

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

ผล

การ

ดําเนิน 

งาน 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/การ

พัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 5 5 40     

    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เ รี ยนกา รสอนโดย เน น ให ผู เ รี ยน มี
ความคิดสรางสรรค 

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที ่ 
13-15) 

16 2 2 16 การทดสอบความรูความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศ(exit-exam) 

ของนักศึกษาที่มหาวทิยาลัย

กําหนดเปาหมายไวในปการศึกษา 

2558  จะตองทําใหเหมาะสมกับ

แตละกลุมสาขาวิชา 

อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา

รูปแบบการทดสอบความรู

ความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ(exit-exam) 

กําหนดใหเปน Competency 

ของนักศึกษา หากสอบผานจะ

มอบประกาศนียบัตรและการ

สอบจําแนกเปนกลุมสาขาวิชา 

โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศให

นักศึกษาทราบกอนการ

ดําเนินการดังกลาว 

 

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการ
นัก ศึ กษา  เพื่ อ เส ริ มสร า งความ คิ ด
สรางสรรค  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม 

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 
16 ) 

8 1 1 8 มหาวิทยาลัยตองการเพิ่มขีด

สมรรถนะสากลของบัณฑิต แมจะมี

โครงการสนับสนุนเพื่อใหนักศึกษา

มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ

สังคม ตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย แตการปรับตัวกับ

วัฒนธรรมที่ตางกันก็เปนอุปสรรค

อีกอยางหน่ึงที่สําคัญ  

ขาดการแลกเปล่ียนประสบการณ

ของรุนพี่รุนนองในการเสริมสราง

ทักษะดานภาษาและการปรับตัว

กับวัฒนธรรมที่ตางกัน 

สงเสริมใหมีกิจกรรมที่เสริมสราง

ความสัมพันธของรุนพี่รุนนองและ

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา

และการทํางานเพิ่มขึ้น 
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แผนยุทธศาสตร                                                                           

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

ผล

การ

ดําเนิน 

งาน 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/การ

พัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาที่ เอื้อใหเกิดการเรียนรู  และ
ความคิดสรางสรรค   

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 3 หนาที่  
17-20) 

16 2 2 16 แมวาการพัฒนาสภาพแวดลอมทาง

การศึกษาจะดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย แตเร่ืองการนํา

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจไปดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุงยังมีนอย 

ขาดงบประมาณที่จะดําเนินการ

ไดในทุกเร่ืองจึงควรลําดับ

ความสําคัญ 

วางแผนการแกไขปญหาในแผน

ดําเนินงานของวทิยาเขตอยาง

เปนรูปธรรม เพื่อใหเห็นการ

ดําเนินงานระยะกลางและระยะ

ยาว และจัดทาํเปนโครงการเพื่อ

เสนอของบประมาณสนับสนุน

ตอไป 

 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 3 1 6.67     

    พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาว
สูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่  
20-24) 

20 3 1 6.67 1.ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรมี

จํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

2.ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

เน่ืองจากอาจารยในหลายคณะ

วิชามีงานสอนมาก รวมทั้งคณะ

วิชาบางสวนยังไมมีนโยบาย

กําหนดภาระงานและจัดทํา

ขอตกลงภาระงานรายบุคคลของ

อาจารยทีช่ัดเจน  เพื่อใชในการ

เรงรัดการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

นอกจากน้ีการผลิตตําราตองใช

เวลามากทั้งในสวนของการเขียน 

และการใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน 

แนวทางแกไขและพัฒนา โดยการ

สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน

โครงการวิจัยและสรางสรรค การ

นําเสนอผลงานทั้งในและ

ตางประเทศ การแตงตํารา/ พิมพ

หนังสือ การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

รวมทั้งการนําผลงานวชิาการไป

ใชประโยชน เพิ่มขึ้นจาก

งบประมาณกองทุนวิจัยและ

สรางสรรคของคณะวิชาและ

มหาวิทยาลัย   ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย
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แผนยุทธศาสตร                                                                           

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

ผล

การ

ดําเนิน 

งาน 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/การ

พัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

รวมทั้งตองระมัดระวังในเร่ือง

ลิขสิทธิ์ สงผลใหการดําเนินงาน

ไมบรรลุเปาหมาย 

และคณะวิชาจะหารือรวมกันเพื่อ

เพิ่มชองทางในการเชือ่มโยง

แลกเปล่ียนประสบการณระหวาง

คณะวิชาที่มีระบบและกลไกใน

การสนับสนุนสงเสริมงานวิจัย

และสรางสรรคอยางชัดเจนกับ

คณะวิชาอื่นๆ รวมทั้งกําหนด

นโยบายจัดทําขอตกลงภาระงาน

ประจํารายบุคคลของอาจารยเพื่อ

ใชเปนสวนหน่ึงของการผลิต

ผลงานทางวิชาการที่การรับรอง

คุณภาพ ควบคูกับการพฒันา

อาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการตอไป 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 1 1 10     

   3.1การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
และสังคมโดยการใหบริการทางวิชาการ  

อยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมทั้ง
เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

10 1 1 10 ไมสามารถดําเนินงานโครงการได

ตามระยะเวลาทีก่ําหนดทําให

การบูรณาการกับการเรียนการสอน

และวิจัยไมเปนไปตามทีก่ําหนด 

ระยะเวลาการดําเนินงานบาง

โครงการไมสามารถทาํไดใน

ชวงเวลาทีก่ําหนดเพราะติดเร่ือง

กลุมเปาหมายและการจัดการ

พยายามปรับแผนการดําเนินงาน

ใหสอดคลองตามสถานการณจริง 
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แผนยุทธศาสตร                                                                           

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

ผล

การ

ดําเนิน 

งาน 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/การ

พัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

  (รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 5 หนาที่  
25) 

เรียนการสอน 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 2 2 10     

   4.1 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

(ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 6 หนาที่  
26) 

5 1 1 5 การเปนผูนําดานการอนุรักษและ

สงเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติอยางแทจริง 

มหาวิทยาลัยมีศิษยเกาที่มีชื่อเสียง

ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติแตยังมีสวนรวมกับ

มหาวิทยาลัยในการชี้นําสังคมไม

มากเทาที่ควร 

สงเสริมความสัมพันธศิษยเกาที่มี

ชื่อเสียงไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อมีสวน

รวมกับมหาวทิยาลัยในการอนุรักษ

และสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติอยางแทจริง 

 

   4.2 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

และการออกแบบสูนานาชาติ 

(รายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 10  

หนาที่ 27) 

 

5 1 1 5 การบูรณาการโครงการศิลปะและ

วัฒนธรรมรวมกับหนวยงานภายนอกมี

นอย 

ยังมีกิจกรรม/โครงการรวมกับ

หนวยงานภายนอกระดับ

นานาชาติที่มี MOU รวมกันนอย 

จัดโครงการใหมีหนวยงานระดับ

นานาชาติที่มีขอตกลงรวมกันมาก

ขึ้นและทบทวน MOU 
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แผนยุทธศาสตร                                                                           

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

ผล

การ

ดําเนิน 

งาน 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/การ

พัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 6 6 20     

    5.1 การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัย
แหงการสรางสรรค 

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 7 หนาที่ 
28-32) 

11 3 3 11     

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการตามพันธกิ จให มี
ประสิทธิภาพ 

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 8 หนาที ่
33-34) 

6 2 2 6 งบประมาณท่ีใชสําหรับการ

ปรับปรุงและซื้ออุปกรณมีราคาสูง 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีและ

ขอจํากัดเรื่องงบประมาณ 

จัดตั้งกองทุนไอที เพ่ือชวยเพ่ิม

ความคลองตัวในการปรับปรุงและ

จัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม 

 

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

(รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรป 57 ยุทธศาสตรที่ 9 หนาที่ 
35--36) 

3 1 1 3 การกําหนดกลยุทธทางการเงินของ

มหาวิทยาลยัท่ีครอบคลุมมติิตางๆ

ใหมากข้ึน 

 อยูระหวางการดําเนินการของ

กองคลัง 

 

                       รวมท้ังหมด 100 17 15 86.67     
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แผนยุทธศาสตร                                                                           

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

ผล

การ

ดําเนิน 

งาน 

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/การ

พัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 

(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน 

คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

   4.33     

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน 100 17 15 86.67 

คิดเปน 

4.33 

คะแนน 

    

                               

        ผูใหขอมูล  ............. ......................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                         

                                          หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย      

   



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
ดานท่ี 1.2 รายงานผลการดาํเนินงานตาม 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป จาํแนกตามพันธกจิ 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
1.สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 

รวม 100 

 

2.เกณฑการประเมิน 

 ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
         พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด 
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ตารางท่ี 11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 12 12 40     

    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน 
ยุทธศาสตรที่ 1 หนาที่ 25-28) 

20 4 4 20 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดโดยการเนน

การบูรณาการ มีขอจาํกัดซึ่งตอง

คํานึงถึงเรื่องคุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสตูรและการประเมิน

ประกันคณุภาพและหลักสตูร ทําให

อาจเปดไดในจํานวนไมเทาตาม

แผนงาน 

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษามี

จํานวนนอยแมวามหาวิทยาลัยจะมี

มาตรการผลักดันใหมีการเปด

หลักสตูรระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 

 

การพัฒนาบุคลากร

ไมทันตอการเปด

หลักสตูร 

 

 

 

1.เตรียมแผนการพัฒนา

บุคลากรรองรับหาก

มหาวิทยาลยัจะมุงเนนการเปด

หลักสตูรบูรณาการอยาง

ตอเน่ือง 

 

 

เพ่ิมการประชาสมัพันธ

หลักสตูรใหหลากหลายและมี

กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนา
กิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสราง
ความ คิ ดสร า งสรรค   ปลู กฝ ง
คุณธรรม จริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป  57 รอบ 12 เ ดือน 
ยุทธศาสตรที่ 2 หนาที่ 29-32) 

10 4 4 10 โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสราง

ความคิดสรางสรรค  ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ

สังคมแมผลการดําเนินงานจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไวแตยังมีจํานวน

นอยเมื่อเทียบกับกิจกรรมสันทนาการ

อ่ืนๆ  

การจัดสรร

งบประมาณในสวน

นักศึกษายังเปน

กิจกรรมดาน

นันทนาการ 

สนับสนุนใหจดัโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือเสริมสราง

ความคิดสรางสรรค  ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมข้ึน 

 

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู 
และความคิดสรางสรรค   

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน 
ยุทธศาสตรที่ 3หนาที่ 33-37) 

10 4 4 10 1.การปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง

กายภาพใหมีความพรอมสําหรับการ

รับนักศึกษาตางชาติหลังจากการเปน

ประชาคมอาเซียน 

2.พ้ืนท่ีสําหรับการจัดการศึกษาใน

ระดับบัณฑติศึกษามีนอยเกินไป

สําหรับรองรับผูท่ีตองการเรยีนใน

หลักสตูรท่ีสอนท่ีกรุงเทพฯ 

สถานท่ีคับแคบ

นักศึกษาไมมีพ้ืนท่ี

สําหรับการทํา

กิจกรรมและการ

จัดการเรียนการสอน

ในระดับนานาชาติ

และดานตางๆ 

การมCีity Campus จะชวย

แกปญหาความไมเพียงพอ

ของพ้ืนท่ีสําหรับการจดัการ

เรียนการสอนหรือทํากิจกรรม

ของนักศึกษา  

สนับสนุน

งบประมาณเพ่ือ

การจัดทํา

โครงการCity 

Campus ให

พรอมสําหรับ

การเปน

ประชาคม

อาเซียน 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 5 5 20     

    พัฒนาการวิจัยและสรางสรรค
เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ี
ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน 
ยุทธศาสตรที่ 4 หนาที่ 38-42) 

20 5 5 20 การไดรับตีพิมพหรือเผยแพรผลงาน

สรางสรรคในวารสารระดับ

นานาชาติมีจํานวนนอยซึ่งอาจสงผล

ตอการจัดอับดับมหาวิทยาลัย

(ranking) 

อาจารยสวนหน่ึงยัง

ขาดความรูความ

เขาใจ ทักษะ

ประสบการณการ

ทํางานวิจัยและ

สรางสรรค และการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

 

พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยและ

การเขียนบทความวิจยั และงาน

สรางสรรคใหมีเวทีระดับ

นานาชาติมากข้ึนจากกองทุน

วิจัยและสรางสรรค 

 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 4 4 10     

    การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
และสังคมโดยการใหบริการทาง
วิชาการ อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
พรอมท้ังเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง            

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน 

10 4 4 10 แมมหาวิทยาลัยจะมีนโยบาย

สงเสริมใหมีการจัดโครงการท่ีมี

ลักษณะบูรณาการขามศาสตรและ

เปนโครงการขนาดใหญซึ่งสงผลใหมี

คาใชจายสูงข้ึนแตจํานวนผูเขารวม

โครงการก็เพ่ิมข้ึนไมมากนัก  

1.ชองทางการ

ประชาสมัพันธ

โครงการไมเขาถึง

กลุมเปาหมาย 

2.รูปแบบโครงการ

อาจไมนาสนใจ 

1.ศึกษาความตองการเรื่องการ

แกปญหาและการพัฒนา

ชุมชนอยางชัดเจนแลว

วางแผนโครงการใหครอบคลุม

ตอเน่ืองและมีการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 43-45) ซึ่งจะสะทอนความคุมคาอยาง

แทจริง 

2.ประชาสัมพันธใหมากข้ึน

เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวม

มากข้ึน 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 4 4 10     

    การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่ม
มูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 6 หนาที่ 47-50) 

10 4 4 10 การบริหารจัดการใหเกิดรายไดจาก

ผลงานศลิปะ และการแสดงผลงาน

ศิลปะ 

การเขาถึงขอมูลดานศิลปะ 

การประชาสัมพันธ

เชิงรุกใหมๆยังมี

นอย 

หอศิลปควรศึกษาความเปนไป

ไดและวางรูปแบบการทํางานท่ี

ชัดเจน 

การทําฐานขอมูลรูปแบบ

ออนไลน 

 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 17 15 17.64     

    5.1 การบริหารจัดการองคกรอยาง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ก า ร เ ป น

10 6 4 6.67 -การบริหารจัดการตามแผนพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะบุคลากรไม

ยังไมมีนโยบาย

กําหนดภาระงาน

1. สําหรับบุคลากรเกาควรมี

แผนการดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิม
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 7 หนาที่ 51-55) 

เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

-การเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการใหได

รอยละ50 ในป2560 เปนคา

เปาหมายท่ีทาทายมากทําใหยากตอ

การบรรลุเปาหมาย 

และจัดทําขอตกลง

ภาระงานรายบุคคล

ของอาจารย 

ท่ีชัดเจน 

ตําแหนงทางวิชาการอยางเปน

ระบบ 

2. สําหรับบุคลากรท่ีจะรับใหม

ควรกําหนดเปนขอกําหนด

คุณสมบัติการทํางานวาตองทํา

ตําแหนงทางวิชาการระดบั

ตางๆภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดและมีผลตอการตอการ

เลื่อนข้ันเงินเดือน และการตอ

สัญญาจาง 

 

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให
มีประสิทธิภาพ 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 8หนาที่ 56-58) 

2.5 3 3 2.5 ขอมูลบางสวนไมสอดคลองกัน ความเช่ือมโยงของ

ขอมูลระหวาง

หนวยงานทําไดยาก 

ปรับใหฐานขอมูลหลักดาน 

บุคลากร การเงิน และการ

ตรวจสอบมีความสอดคลอง

ของขอมูลและใชงานไดจริง 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

(รายงานผลการดําเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตรที่ 9 หนาที่ 59-63) 

2.5 5 5 2.5 การสรางรายไดเพ่ือสรางความมั่นคง

อยางยั่งยืนหลังจากออกนอกระบบ 

การแขงขันและการ

พัฒนาดานตางๆของ

มหาวิทยาลยัตองใช

งบประมาณสูง

โดยเฉพาะการ

พัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

 

 

การปรับปรุงคาธรรมเนียม

การศึกษาใหทันสมยัและ

สม่ําเสมอเปนระยะ 

 

   5.4 พัฒนามาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู

นานาชาติ  

(รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตรที่ 10 หนาที่  64-66) 

5 3 3 5 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ

และอาจารยชาวตางชาติซึ่งจะสงผล

ตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

(ranking) 

 ระเบียบและ

ขอบังคับยังไมเอ้ือ

และดึงดดูให

ชาวตางชาติศึกษาใน

ประเทศ 

 

 

 

ศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวน

นักศึกษาและการปรับปรุง

ระเบียบขอบังคับ 

 



 

85 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปา 

หมาย 

 

ผลการ

ดําเนิน 

งาน 

คิด

คะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขขอเสนอแนะ 

ระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

                       รวมท้ังหมด 100 42 40 97.64     

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน (รอย

ละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนน

เต็ม = 5.00 คะแนน) 

   4.88     

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน 100 42 40 97.64  

คิดเปน 

4.88 

คะแนน 

    

                                     ผูใหขอมูล  ........................................................................ (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 

                                  หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย  



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
ดานท่ี 1.3 รายงานผลการประเมิน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
 

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 

              คะแนนดานนี้ จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.  
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 ตารางท่ี 12 รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2557) 

การประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติภายนอก      

การประเมินประสิทธิผล      

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 

4.4632 

 

ใชผลประเมินจากกระทรวง 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.0401 

 

ใชผลประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. ระดับความสําเร็จของการเตรียม

ความพรอมในการกาวเขาสูประชาคม

อาเซียน (รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน

เกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ) 

3.7017 

 

    

4.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดําเนินการ 

5.0000     
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การประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

4.2 การผลิตบัณฑิต 3.8840     

4.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.0000     

4.4 การวิจัย 4.5920     

4.5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 5.0000     

4.6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.0000     

การประเมินคุณภาพ 3.9370     

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตตอบัณฑติ 

5.0000 

 

  ขอความรวมมือคณะวิชาในการ

พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนการ

สอน และการใหบริการให

สอดคลองกับความตองการของ

นักศึกษา และมุงผลิตท่ีมคีุณภาพ

ตามความตองการของผูใชบัณฑติ

ตอไป โดยอาจเนนในดานสื่อ/

เอกสารสําหรับการเรียนการสอน 

และอาคารสถานท่ีท่ีใหบริการ

 

6. รอยละของระดับความพึงพอใจของ

นิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

2.8740 อุปกรณ/เครื่องมือ/สื่อ

การเรยีนการสอน และสิ่ง

อํานวยความสะดวก ไม

ทันสมัยและไมเพียงพอ  
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การประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

นักศึกษา 

มิติภายใน      

การประเมินประสิทธิภาพ 3.6595     

7. รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน 

     

7.1 รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน 

5.0000 

 

    

7.2 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก 

3.1853 

 

    

7.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน 

1.0000 

 

    

7.4 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณรายจายลงทุน 

1.0000 
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การประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

8. ระดับความสําเร็จของการจดัทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

4.6000 

 

    

9. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

1.0000 

 

มหาวิทยาลยัรายงาน

ขอมูลในระบบไมครบถวน 

เน่ืองจากในชวงท่ีตอง

รายงานขอมูลอยูในชวง

สถานการณการชุมนุมทาง

การเมืองทําใหไมสามารถ

รายงานขอมูลไดทันตาม

กําหนดเวลา 

เมื่อถึงระยะเวลาท่ีตองรายงานขอมูล 

มีกํากับ ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการรายงานขอมลูใหครบถวน  

 

10. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในเก่ียวกับการเงินและงบประมาณ 

 

5.0000     

การพัฒนาสถาบัน 4.4090     

11. ผลการประเมินคุณภาพภายใน

เก่ียวกับการบรหิารและการจัดการ 

4.3200 

 

    

12. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 4.0000     
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การประเมินตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

 

            รวมคะแนน 4.2719     

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 4.2819     

คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจง

อยางเปนทางการจาก กพร. 

4.2819     

 

                                    ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                                           

                                         

                    หมายเหตุ 1. กรณุากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

   2. กรณี กพร. มีการเปลีย่นแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมติิ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร. 

                                     3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. มาดวย 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
 

ดานท่ี 1.4 รายงานผลการดาํเนินงาน 
ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

 

1.4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)         

ปการศึกษา 2556  

1.4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)  
 

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

              คะแนนดานนี้ จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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ตารางท่ี 13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2556 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ 

(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที่ 15) 

5.00 5.00 - ในการจัดทําแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลยั ควรใหความสําคญักับขอมูล

เก่ียวกับความตองการและความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

- การกําหนดตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและสะทอนวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลยั และสรางความเขาใจ

รวมกันในเรื่องการสรางสรรค ซึ่งเปน

จุดเนนในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย วา

การสรางสรรคจะครอบคลุมในเรื่องใดบาง 

- การประเมินผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ีของแผนกลยุทธในบางดานท่ียังไม

บรรลเุปาหมาย 

 - กองแผนงานไดนําขอมูลท่ีเก่ียวกับความตองการและ

ความเปลีย่นแปลงของสังคมมาใชประกอบการปรับปรุง

แผนและการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- สรางความเขาใจรวมกันในเรื่องความคิดสรางสรรค

ระหวางคณะวิชา หนวยงาน และผูเก่ียวของ ในประเด็น

การสรางสรรค ท้ังน้ี จะไดกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัดท่ี

สะทอนในเรื่องดังกลาวเพ่ิมข้ึนเมือ่มีการจัดทํา Road 

Map ของมหาวิทยาลัย และจะไดถายทอดแนวทางไปสู

คณะวิชาและหนวยงาน 

- มีการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางตางๆ ท่ีจะนําไป

ชวยผลักดันตัวบงช้ีแผนกลยุทธท่ียงัไมบรรลุเปาหมายให

มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในรายงานการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
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องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 

การเรยีนการสอน
(รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที ่15-17) 

4.04 3.84 - การสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรางวัลใน

ระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการ

ประชาสมัพันธผลงานท่ีไดรับรางวัลเพ่ือให

สาธารณชนไดรับรูมากยิ่งข้ึน 

- มหาวิทยาลัยจะตองสรางระบบและ

กลไกเพ่ือเพ่ิมจํานวนบัณฑิตศึกษา 

-สงเสรมิใหคณาจารยผลิตหนังสือและ

ตําราเพ่ือเปนสื่อในการสอน และเพ่ือใช

เปนผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการมาก

ยิ่งข้ึน 

 - กองกิจการนักศึกษามีการวางแผนสงเสริมใหนักศึกษา

ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึน โดยสนับสนุน

ใหจัดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแกนักกิจกรรมดีเดน 

ในวันท่ี 8 เมษายน 2558 นอกจากน้ียังไดสงเสรมิ

โครงการเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย รอบคัดเลือกและรอบมหกรรมอยางตอเน่ืองทุกป 

ตลอดจนหนวยไดประชาสัมพันธนักศึกษาท่ีมีผลงาน

ไดรับรางวัล เพ่ือใหสาธารณชนไดรับรูมากยิ่งข้ึน 

1. จัดทําหลักสตูรพหุวิทยาการมหาบัณฑิตเพ่ือเปน

ชองทางในการเพ่ิมจํานวนบัณฑิตศึกษา       

2. สรางความรวมมือการรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

ในกลุมประเทศอาเซียน  เชน การรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

เริ่มปการศึกษา 2557เปนตน       

3. สรางความรวมมือการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษากับสภาอุตสาหกรรม     

4. จัดทํา MOU เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน การวิจัย 
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องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

กับ   The Center for Integrated Area Studies 

The Center for Southeast Asian Studies  The 

Graduate School of Asian and African Area 

Studies Kyoto University      

-สถาบันวิจัยฯ ไดสงเสรมิและสนับสนุนการผลติผลงาน

เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน ดังน้ี 

1. สงเสรมิสนับสนุนการทําวิจยัหรอืงานสรางสรรค เพ่ือ

นําผลจากการวิจัยไปพัฒนาการเรยีนการสอน  

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

คณาจารย และนักวิจัย เชน หัวขอ "การเขียนบทความ

วิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ" 

เปนตน ซึ่งจะจดัในเดือนกุมภาพันธ 2558 น้ี 

3. สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (รายงานผล

การประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในป 2556 

หนาที่ 18) 

5.00 5.00 การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของแผนฯ 

ควรกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของแผนฯ 

 กองกิจการนักศึกษาไดจดัทําตัวอยางแบบฟอรม

โครงการ และการสรุปโครงการ เพ่ือใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาและ

ประชาสมัพันธไวในเว็บไซดกองกิจการนักศึกษา 

www.Kongkit.su.ac.th เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษามี

แนวทางในการเขียนโครงการและสรุปโครงการใหบรรลุ

ท้ังวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา และบรรลตุาม

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 

องคประกอบท่ี 4 

การวิจัยและ /หรือ

งานสรางสรรค 
(รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที่ 18-19) 

5.00 4.78 -การนําวารสารใหม เชน วารสารของ

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพ

พิมพ เขาฐาน TCI เมื่อครบกําหนดเวลา 

ตามเกณฑ 

- กระตุนใหหนวยงานท่ียังไดคะแนนต่ํา

กวา 3.51 (จํานวน 3 หนวยงาน) ขอทุน

วิจัยมากข้ึน โดยอาจขอทุนวิจัยรวมกับ

คณะท่ีมีงานวิจัยเขมแข็งและธรรมชาติ

ของศาสตรคลายกัน 

 -อบรมหรือใหความรูในเรื่องวิธีการจัดทําวารสารเพ่ือให

เขาสูฐานขอมลูระดับชาติและนานาชาติ กับคณะวิชาท่ีมี

การจัดทําวารสารแตยังไมไดเขาสูฐานขอมูล 

-สถาบันวิจัยฯ ไดสงเสรมิสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของคณาจารยและนักวิจยั ภายใต "โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณาจารยและนักวิจัย" ท้ังน้ี ไดกําหนดหัวขอ

ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหคณาจารยรุนใหม 

สามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจยัได ซึ่งคาดวาจะ

ดําเนินการจัดในเดือนมีนาคม 2558 การจัดกิจกรรม

ดังกลาว จะสามารถทําใหคณาจารยท่ีเขาอบรมขอทุน

จากแหลงทุนตางๆ ได เพ่ือชวยเพ่ิมคะแนนใน
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องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบของเงินวิจัยในระดับคณะวิชาได 

องคประกอบท่ี 5 

การบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที่ 20) 

5.00 5.00 สํานักบริการวิชาการ  ควรจดัทําการเขียน

รายงานประเมินตนเองดานการบรกิาร

วิชาการใหสะทอนถึงภาพรวมการ

ดําเนินการท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน

มหาวิทยาลยัและจุดเดนตาง ๆ ของคณะ 

 ปการศึกษา 2557 สํานักบริการวิชาการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง และเปนผูรายงานขอมูลใหกับ

มหาวิทยาลยัในตัวบงช้ีท่ีเก่ียวของ 

 

องคประกอบท่ี 6 

การทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที่ 21) 

5.00 5.00 พัฒนาระบบฐานขอมลูเก่ียวกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเปนแหลง

เรียนรูและใชสําหรับการอางอิงเผยแพรให

เปนมรดกของชาต ิ

 มีการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใชเปน

ขอมูลในการดําเนินโครงการตางๆ โดยมีการจําแนก

ฐานขอมูลออกเปนผูเขารวมโครงการ ศิลปน นักถายภาพ 

นักออกแบบ วรรณกรรม ผูสรางภาพยนตร เปนตน 

รวมท้ังสถาบันการศึกษาและองคกรในดานศิลปะและ

องคกรสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท้ังในและ

ตางประเทศ 

 

องคประกอบท่ี 7 

การบริหารจัดการ

(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที่ 21-22) 

5.00 4.82     
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องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 8 

การเงินและ

งบประมาณ (รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในป 2556 

หนาที่ 23) 

5.00 5.00     

องคประกอบท่ี 9 

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในป 

2556 หนาที่ 23) 

5.00 4.00 - ควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูล

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- ขาดแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 - กําลังดําเนินการจดัทําฐานขอมลูระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนขอมลูดานการประกันคณุภาพการศึกษาใหมี

ความเช่ือมโยงกับฐานขอมลูอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

การประกันคณุภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- กระตุนใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี และสรางความเขาใจใน

เรื่องระบบและกลไกการประกันคณุภาพ และเน่ืองจาก

ปการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงช้ีใหม 

มหาวิทยาลยัจึงไดเรงช้ีแจงและทําความเขาใจเก่ียวกับ

ตัวบงช้ีใหมแกบุคลากรอยางตอเน่ือง 

 

 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ทุ ก

องคประกอบ 

 4.66 4.53     
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องคประกอบการ

ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

คะแนนท่ีอธกิารบดี

รายงาน 

      

คณะกรรมการใช

คะแนนตามท่ีไดรับ

แ จ ง อ ย า ง เ ป น

ท า ง ก า ร จ า ก 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพ

ภายใน    

     4.66  

   (ดีมาก) 

4.53 

(ดีมาก) 

    

                               

                                 ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)           

                            หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

     2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรบัเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. 

                                          3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน  มาดวย 
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   ตารางท่ี 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก สมศ. ใชขอมูลปการศึกษา 2554-2555) 

ตัวบงชี้ 

 

ผลการประเมิน 
ปญหา

อุปสรรค 

ในการ

ดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เปาหมาย ผลการประเมิน 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  4.53     

ดานคุณภาพบัณฑิต  4.17     

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 80% 4.45     

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3.51 4.27     

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 
25% 5.00     

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 
50% 2.97     

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  4.56     

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  10% 4.78     

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 20% 5.00     

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 10% 3.91     

ดานการบริการวิชาการแกสังคม  5.00     
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ตัวบงชี้ 

 

ผลการประเมิน 
ปญหา

อุปสรรค 

ในการ

ดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เปาหมาย ผลการประเมิน 

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจยั 
5.00 5.00 

    

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 
5.00 5.00 

    

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00     

10. การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  3.92     

12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสถาบัน 3.51 4.28     

13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 3.51 4.23     

14. การพัฒนาคณาจารย 3.51 3.27     

ดานการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน  4.53     

15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
3.51 

4.53 
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ตัวบงชี้ 

 

ผลการประเมิน 
ปญหา

อุปสรรค 

ในการ

ดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เปาหมาย ผลการประเมิน 

กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ       

16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน 

 
      

16.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

 
      

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

 
      

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีส งผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 

 

  
    

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม       

18. ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ       

 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 

ภายในสถาบัน 

 

  
    

 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 

ภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ 

 

ผลการประเมิน 
ปญหา

อุปสรรค 

ในการ

ดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เปาหมาย ผลการประเมิน 

รวมคะแนนเฉลี่ย 

 4.53 

 

    

คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก  

สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   

 4.53 

 

    

       

 

  

                                 ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรอื รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)                                          

     หมายเหตุ  1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

   2.กรณี สมศ. มีการเปลีย่นแปลงตวับงช้ีในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับ สมศ. 

                   3.กรณีท่ีปใดมหาวิทยาลยัไมไดรับการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ใหมหาวิทยาลัยใชระบบการประเมินคณุภาพภายใน (สกอ.)  

                    ซึ่งจะมีการประเมินตัวช้ีวัดของ สมศ. ดวย โดยใหมหาวิทยาลัยนําผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในสวนของ สมศ. มาใชเปนคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.)   

                  4.ใหแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาดวย 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 7 
ดานท่ี 1.5 รายงานผลการปฏิบตัิหนาท่ีของอธกิารบดีตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 
 

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 

            คะแนนดานนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้   

ผลการดําเนินงานของอธิการบดี คะแนนที่ได 

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ   

ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กาํหนดไวทุกเร่ือง หรือ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน 

อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปนตัวอยาง ตนแบบ มีการริเร่ิมสรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนา

นวัตกรรม ฯลฯ 

4.50-5.00  

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ ผลการ

ดําเนินงานเกินกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวเปนสวนใหญ  หรือ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนา

พันธกิจ การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.50-4.49 

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ                                   

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดไวเปนสวนใหญ  หรือ ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา 

ชวยแกไขปญหาบางในบางเร่ือง 

2.50-3.49  

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดเปนสวนใหญแตไมครบถวน 

และ ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไวบางสวน หรือ                                                           

ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาทีค่วร 

1.50-2.49  

5.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดคอนขางนอย และ  

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายที่กาํหนดไวเปนสวนใหญ หรือ ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา 

สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวทิยาลัย 

1.00-1.49 

6.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดนอยมาก และ 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายที่กาํหนดไวทุกเร่ือง  หรือ  ผลการดําเนินงานลาชามาก  สงผลเสียตอ

มหาวิทยาลัยมาก 

0.01-0.99 

7.ไมไดปฏิบัติหนาที/่ไมไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ไมไดปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไว   0 

8. ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามที่นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว                                  n/a 
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  ตารางท่ี 15 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

(1) บริหารกิจการของ

มหาวิทยาลยัให

เปนไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ของทางราชการ 

รวมท้ังนโยบายและ

วัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลยั 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนและผลการ

ดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษชัดเจน คือการพัฒนาการทํางาน และ

พัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 

ระเบียบ ขอบังคับ 

1.ปรับปรุงระเบียบขอบังคับเก่ียวกับเงินรายไดโดยรวมเงินโครงการ

พิเศษใหเอ้ือตอการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนท้ัง 4 ฉบับ 

คือ  

1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและ

การเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจาย

และการยืมเงินของมหาวิทยาลัย 

1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาเบ้ียประชุมและการ

จายเบ้ียประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ 

    2.00 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.ประชุมหารือและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานใหเปนรูปแบบเดียวกันดานการเงิน บัญชี 

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง หลักเกณฑวิธีการทดรองจายและ

การยืมเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การเรียกดู

รายงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระบบ MIS 

3.สงเสริมใหใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส(e-Document) เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการเวียนแจงเอกสาร สามารถคนหาขอมูล เรียกดู 

และตรวจสอบสถานะของเอกสารไดทุกท่ี ทุกเวลา และลดการใชกระดาษ 

โดยจัดใหมีโครงการอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่อง "การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) เพ่ือ

สงเสริมความรูและเพ่ิมเครือขายการใชงาน ระหวางวันท่ี 17-19 กุมภาพันธ 

2558 ณ ศูนยคอมพิวเตอร 

 4.ควบคุมกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยโดยเนนการประชุมรวมกัน

ระหวางหนวยงานในท่ีประชุมคณบดี รวมท้ังคณะกรรมการเฉพาะดานท่ี

เก่ียวของ เชน คณะกรรมการวิทยาเขต คณะกรรมการบริหารกองทุน 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

คณะกรรมการวางผังแมบทและกายภาพ เปนตน 

 (2) ควบคุมบุคลากร 

การเงิน พัสดุ สถานท่ี

และทรัพยสินของ

มหาวิทยาลยัให

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับของ ม. 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนและผลการ

ดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษชัดเจน คือการพัฒนาการทํางาน และ

พัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 

ดานการเงิน  

1.การปฏิบัติในมาตรฐานระบบบัญชีเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

2.มีโครงสรางระบบการเงินเดียวกัน  

3.การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท้ังหมดอยูภายใต Authority 

Table เดียวกัน 

4.มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสรางระบบบัญชีและการเงินทําให

รายงานผลไดตามมิติตางๆ และมีหนวยงานคลังของมหาวิทยาลัยเปน

ศูนยกลางของขอมูล เพ่ือใชในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย    

5.จัดใหมีโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การบริหาร

งบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดานการเงินการคลัง

และพัสดุ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงกรณี

สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.50 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

สําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนไป 

ดานสถานท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

1.การจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน ประจําป 2557  

2.สงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาแผนแมบทของพ้ืนท่ีวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร โดย 

2.1การพัฒนาพ้ืนท่ีใหบริการภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

(บานพักเลขท่ี 6/3) เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

2.2. การกอสรางอาคารท่ีจอดรถยนต มี 2 แบบ ดังน้ี 

       แบบท่ี 1 สามารถจอดรถยนตได 235 คัน  

จํานวน 7 ช้ัน งบประมาณลงทุน 165 ลานบาท 

       แบบท่ี 2 สามารถจอดรถยนตได 499 คัน  

จํานวน 13 ช้ันงบประมาณลงทุน 340 ลานบาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการไดเขามาดู

สถานท่ีและรับฟงคําช้ีแจง
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

        ขณะน้ีอยูในการข้ันตอนการจัดทําขอมูลประกอบการกอสราง

และ TOR เพ่ือประกาศหาผูบุคคลภายนอกมาลงทุน ซึ่งจะดําเนินการในป 

พ.ศ. 2559 

2.3 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร 

       - เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ช้ัน 

       - พ้ืนท่ีตั้งอยูบริเวณทิศใต กลุมอาคารท่ีพักทรงพล 

       ขณะน้ีกองแผนงานกําลังดําเนินการออกแบบการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค เพ่ือใชประกอบการของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559  

รายละเอียดเพ่ิมเติมพบวา

เง่ือนไขและขอกําหนดของ

มหาวิทยาลยัไมตรงกับความ

ตองการของผูประกอบการดวย

ปจจัยตาง ๆ ในการน้ี จึงขอ

สละสิทธ์ิในการยื่นขอเสนอเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนท่ีใหบริการฯ ท้ังน้ีจะ

หาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ตอไป 

(3) รักษาระเบียบวินัย

และสงเสรมิกิจการ

นักศึกษา 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนและผลการ

ดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษชัดเจน คือการพัฒนาการทํางาน และ

พัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 

มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา มีคุณภาพ       

มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถดานภาษา มีจิตอาสา 

มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณของความเปนศิลปากร อาทิ     

    1.50 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

1.โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแนะนําการใชชีวิตในหอพักสําหรับ

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557 (มิ.ย.-ส.ค.7) 

2.โครงการสัมมนาผู นําองคกรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เพชรบุรี) ป 2557 (22-24 มิ.ย.57) 

3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.ปการศึกษา 2557 (9 ก.ย.57) 

4.โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา เงินกูยิมเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

ท่ีกูยืมไดรับผิดชอบในการใชทุนคืน 

5.โครงการ Clear Corception : รังสรรคประเทศไทย “New Mind 

New Generation” : สรางหัวใจใหมสูยุคสมัยท่ีสัตยซื่อ เพ่ือใหนักศึกษา

ตระหนักในความสําคัญของตนเอง และสังคมในการสรางพฤติกรรมบัณฑิต

ไทยไม โกง และมีความรับผิดชอบตอสั งคมพรอมสร าง เครือข าย

สถาบันอุดมศึกษาบัณฑิตอุดมคติไทย 

6. การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา 

7.การดําเนินงานกิจกรรมรับนองใหมปการศึกษา 2557 “มหาวิทยาลัย

สีขาว ศูนยประสานงานรับนองใหมและประชุมเชียร ปการศึกษา 2557 

(ศรช)”โดยกิจกรรมจะมีข้ึนในวันท่ี 18 สิงหาคม – 19 กันยายน 2557 ซึ่ง

กองกิจการนักศึกษาไดประสานงานใหคณะวิชา เสนอโครงการหรือแผนการ
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมนองใหม รวมท้ังมีการตั้งคณะกรรมการของคณะวิชา

เพ่ือกํากับดูแล การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ 

สงเสริมเร่ืองความปลอดภัยของนักศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยดวย 

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรได

ดําเนินการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณสะพานสระแกวและศาลา

ริมนํ้า จํานวน 4 จุด เพ่ือเฝาระวังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอชีวิตและ

ทรัพยสินของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผูมาติดตอราชการ (มิถุนายน – 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 3) 

   2.โครงการปรับปรุงหองควบคุม (Monitoring Room)  

เพ่ือการบริหารจัดการการควบคุม เฝาระวังความปลอดภัย และปองกัน

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนตอชีวิตและทรัพยสิน (มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

   3.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยดวยกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) กลุมอาคารท่ีพักอาศัยทรงพล 1- 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (มกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) 

  4.มีการจัดโครงการอบรม เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานท่ี
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

ราชการอยางมืออาชีพ ในวันท่ี 29-30 มกราคม พ .ศ . 2558 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเกิดความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงานพรอมจิตอาสาในการใหบริการ โดยมีหัวขอในการอบรม ดังน้ี 

ความรูเรื่องสัญลักษณการจราจร การสังเกตพฤติกรรมคนรายและการเขา

สกัดคนราย และการแกไขขอโตแยงระหวางการปฏิบัติงาน 

5.มีระบบการใหคําปรึกษา และสงตอนักศึกษาท่ีประสบปญหาเจ็บปวย

ท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษไปสูหนวยบริการทางสุขภาพระดับสูง พรอม

ท้ังมีพยาบาลของมหาวิทยาลัยคอยติดตามความกาวหนา  และผลการรักษา

อยางตอเน่ือง 

6.มีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุนศิลปากร เพ่ือใหบริการนักศึกษาท่ี

เจ็บปวยท่ีเขาโครงการสุขภาพถวนหนา รวมท้ังระบบสงตอไปยัง รพ.

นครปฐม ณ พระราชวังสนามจันทร ทําพิธีเปดเมื่อวันท่ี  24 กุมภาพันธ 

2558  

(4) เปนผูแทนของ

มหาวิทยาลยัใน

กิจการท่ัวไปของ ม. 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนและผลการ

ดําเนินงานมีคณุภาพเชิงประจักษชัดเจน คือ ไดรบัรางวัล เปนตัวอยาง ดังน้ี 

1.การมีสวนรวมในสถานการณท่ีกดดันจากสถานการณทางการเมือง 

    3.00 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

รวมท้ังมีความรอบคอบในการตดัสินใจ เรื่องความปลอดภยัของนักศึกษาท่ี

อยูใกลพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียงจากการชุมนุม 

2.อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกความตกลง

รวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ 

และผลักดันให MOU มีผลการดําเนินงานจริง 

3.อธิการบดีเปนผูแทนมหาวิทยาลยัในท่ีประชุมอธิการบดีท่ัวประเทศ 

(ทปอ.) ซึ่งเปนท่ีประชุมรวมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในการกําหนด

ทิศทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย  

4.ไดรับรางวัลสถาปนิกดีเดน สาขาบุคคลท่ีไดรับความสําเร็จในงานดาน

ราชการหนวยงาน ภาครัฐ จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

(5) เสนอรายงาน

ประจําปเก่ียวกับ

กิจการดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัตอสภา

มหาวิทยาลยั 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนและผลการ

ดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษชัดเจน คือ การพัฒนาการทํางาน และ

พัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2556 (วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 31 

พฤษภาคม 2557 ) เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 

10 กันยายน 2557 

    2.70 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

การประเมินตนเองดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนรายงาน

ประจําป  

2.รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก  

3.รายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)       

4.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  

5. รายงานผลดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไดมีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑการ

ประเมินเพ่ือสะทอนคุณภาพการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน อีกท้ังมี

การปรับปรุงพัฒนาระบบการรายงานผล(ระบบMIS) ใหสอดคลองตาม

เกณฑดังกลาวอีกดวย 

ซึ่งรายงานดังกลาวเมื่อไดรับการรับรองผลการประเมินจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ประกอบกับการจัดทําแผนพัฒนาตามขอเสนอแนะของหนวยงาน

ผูประเมินแลว อธิการบดีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทุกครั้ง 

รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน การบัญชีของ

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ
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ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

พ.ศ.2554-2556 เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 10 

กันยายน 2557 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน

สํานักบริการวิชาการ พ.ศ.2547 ขอ 29 ใหมีการสอบบัญชีเปนการภายใน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงิน การบัญชีของศูนย

หนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 เสนอสภา

มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2547 ขอ 33 ใหมีการสอบบัญชีเปนการภายในอยางนอยปละ 

1 ครั้ง 

รายงานการนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนสวนบุคคล

เพ่ือหาประโยชน โดยในการบริหารจัดการกองทุนไดครบกําหนดระยะเวลา 

1 ป ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 บริษัทหลักทรัพยท้ัง 2 บริษัท ไดเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลตอบแทนการลงทุนท่ีไดรับในรอบ

ระยะเวลาการลงทุนท่ีผานมารวมถึงแนวโนมสถานการณการลงทุนใน

อนาคต เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน

ตามระเบียบและ

ขอบังคับของ

มหาวิทยาลยัหรือ

ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลยั

มอบหมาย 

 อธิการบดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนและผลการ

ดําเนินงานมีคณุภาพเชิงประจักษชัดเจน คือ การพัฒนาการทํางาน มีการ

ริเริม่สรางสรรค ดังน้ี 

1.การปรับรูปแบบการจดัเก็บและโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับปรญิญาตรี(โครงการปกติ)มหาวิทยาลัยศิลปากร ป

การศึกษา 2558 เน่ืองจากการไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนการ

บริหารงานและจดัการศึกษาไดรับในอัตราท่ีคอนขางคง ท่ีและมีแนวโนมท่ี

จะลดลงในสวนท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งงบประมาณท่ีลดลงและ

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมไดปรับใหเหมาะสม สงผลตอการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภพการศึกษาใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเกิดผลกระทบตอการปรับปรุงทาง

กายภาพใหมีความเหมาะสมหรือเปนท่ีพึงพอใจของนักศึกษาแตลพวิทยา

เขต ซึ่งมีการศึกษาขอมลูอยางรอบคอบเก่ียวกับมูลคาเงินสดเมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟอในปจจุบัน การเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ัน

นําตางๆ ภาระรับผิดชอบของคณะวิชา และคณุภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน

ตองการทรัพยากรท่ีสําคัญคือบุคลากรทางการศึกษาและวัสดุการศึกษา ท่ี

ตองใชงบประมาณมาก  จึงไดปรบัอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใช

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 3 ชวง คือ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 

    2.90 
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หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา

ระยะเวลาท่ี

คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรมการ

พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

2560 และปการศึกษา 2562  โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศกึษา

แบบเหมาจายสําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2558 และไดเสนอการปรับ

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการปกติ ปการศึกษา 

2558 ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  10/2557 เมื่อ

วันท่ี  8 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษาปรญิญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบ

หนวยกิจเปนเหมาจาย ตามโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมท่ีมหาวิทยาลัย

เสนอ โดยใหเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุกๆ 2 ป 

2.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร หารือหรือ

ประสานงานในการรับขอมลูขาวสารจากสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมและ

เทศบาลนครนครปฐม และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือกระจายเสียงสู

สมาชิกเครือขายและรายงานเหตกุารณ รวมท้ังดานการปลอดแอลกอฮอลสิ่ง

เสพติด การพนันและอ่ืน ๆ ซึ่งเปนในรูปแบบของการจัดประชุมและการใช

วิทยุสื่อสาร 

3.การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให

สอดคลองกับแนวทางการปรับบัญชีเงือนเดือนของราชการ ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.rพ. มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม ในการ

ประชุมครั้งท่ี 14/2557 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 และท่ีประชุม
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คาดวาจะแลว

เสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา
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พิจารณาและให

คะแนนตาม

เกณฑ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ในการประชุมครั้งท่ี 

3/2557 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 พิจารณาและเห็นชอบแลวจึง

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบโดยใหมีผลตั้งแต 1 

ตุลาคม 2557 เปนตนไป 

4.การปรับปรุงโรงอาหาร  ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบวังทาพระ 

ใหมีความเหมาะสมตอการเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา 

5.ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศน โดยการปลุกตนไม

ทดแทนตนไมเพ่ิมเตมิในพ้ืนท่ีสําคญัโดยรอบมหาวิทยาลัย/ ขุดลอกราง

ระบายนํ้าเสีย รางระบายนํ้าดี ขุดลอกผักตบชวาในบอบัดนํ้าเสีย/จางเหมา

ดูแลสวนสนามและภูมิทัศน 

6.มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแกผูมผีลงานดีเดนใน

การดําเนินงานดานตางๆ ท้ัง นักศกึษา อาจารยและบุคลากร เปนประจําทุก

เดือน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังในระดับคณะวิชา/หนวยงาน 

เพ่ือสรางแรงจูงใจและใหกําลังใจบุคลากรในการผลักดันใหมหาวิทยาลัย

บรรลเุปาหมาย นอกจากน้ียังไดมกีารประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของผูได

เกียรติบัตรลงในขาว มศก. เว็บไซตและจะรวบรวมเผยแพรในรายงาน
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เกณฑ 

ประจําปตอไป 

7. มหาวิทยาลัยไดนํากรณีตัวอยางของคณะวิชา(Best Practice) ท่ีมีผล

การดําเนินงานสูงกวาเปาหมายในแตละเรื่องมานําเสนอและแลกเปลี่ยน

กระบวนการเพ่ือใหคณะวิชาในการพบปะหารือ (Road show) กับ

หนวยงานในทุกวิทยาเขตเปนประจําปละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 (มี.ค.-พ.ค.57)  

ครั้งท่ี 2 (ธ.ค.57-ก.พ.58) 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  (Management 

Information System-MIS) จํานวน 12 ฐานขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 

คะแนนเฉลี่ยท่ี

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรอง               

ใหคะแนน  

                      2.27      

                                                        

                                                  ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย ) 

                            หมายเหตุ   1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

                                                     

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 8.1 

แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวทิยาลัย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบหมายให 

ผูดํารงตาํแหนงอธกิารบดดีําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง 
 (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 2559) 

 

 
(มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555) 
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ตารางท่ี 16 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
                ศิลปากร เพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ ในระหวางการดํารง 
                ตําแหนง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 2559) 
 

ทิศทาง /จุดเนน  เปาหมาย 

1) ก า ร ใ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

1.มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา พรบ. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2555 และจัดทํา
ขอบังคับ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับ พรบ. และเตรียมความ
พรอมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให
แลวเสร็จ ภายในป พ.ศ. 2556 โดยสามารถดําเนินการในการขอ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพได เม่ือรัฐบาลใหการสนับสนุน 

2) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร เ ป น
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค 

1.นําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2554-2563 มา
ทบทวนให เหมาะสมกับสถานภาพในปจจุบันและแนวโนมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และนําเสนอแผนปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและ
ดําเนินการไดในระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงอธิการบดี และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 13 มิ.ย.55  
2. เรงรัดและผลักดันจัดทําแผนเศรษฐกิจสรางสรรคใหเต็มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงาน ภายในป พ.ศ. 2556 
3. มหาวิทยาลัยจัดทํา Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง      
2-4 ป ขางหนา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการ กํากับดูแล
มหาวิทยาลัย และดําเนินการบริหารจัดการตามแผน ภายในป พ.ศ. 
2555 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกดาน และ
จัดทําระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย และเผยแพร
เกียรติคุณในความสําเร็จ 

 

3) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โครงสรางการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย  

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ภายในป พ.ศ.2555 
2.สงเสริมความสัมพันธ สรางความรวมมือ ของทุกหนวยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ภายในป พ.ศ.2555 

4)  แผ นบริ ห า ร จั ด กา ร  กา ร เ งิ น 
งบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายจายจากเงินรายได รวมท้ังงบประมาณสนับสนุน
อ่ืนๆ ใหกับมหาวิทยาลัย  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 13 มิ.ย.55 
2. สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณท่ีคางอยูใหเสร็จสิ้นภายในป 
พ.ศ. 2555 
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ทิศทาง /จุดเนน  เปาหมาย 

3.ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย ดานการเงิน งบประมาณและความเสี่ยงในดานตางๆให
แลวเสร็จภายในป พ.ศ.2555 
4. ปรับปรุงระเบียบ/ขอบังคับวาดวยเงินรายได/เงินโครงการพิเศษ          
ใหมีประสิทธิภาพ เอ้ือและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน          
ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2556 

5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 1.ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ผูปฏิบัติงาน และนโยบายอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเติบโตและ
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใชหลักเกณฑท่ีไดทบทวนแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555 เปนตนไป) 
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
    2.1 มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2555  
          โดยพัฒนาให มีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก        
รอยละ 40 ตออาจารยประจําท้ังหมด ภายในป พ.ศ.2559 
             (ขอมูลปพ.ศ. 2554 กําหนดเปาหมาย ป.เอก มากกวา 37 %  

 ผล ป พ.ศ. 2554 ป.เอก    35.78 % )  
    2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน 
ภายในป พ.ศ. 2555 
          โดยอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) รอยละ 
50 ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ภายในป 2559 
           (ขอมูลปพ.ศ.2554 กําหนด เปาหมาย ผศ.+ รศ. + ศ. = 50 %       
               ผลป พ.ศ. 2554      ผศ.+ รศ. + ศ.          = 39.22 %)  

2.3 มหาวิทยาลัยเปนผูนําในการผลักดันสรางมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี
เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน การ
เสนอเทียบเคียงตําแหนง ศิลปนแหงชาติ กับตําแหนงศาสตราจารย  
3.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    

- มีแผนงานสนับสนุนท่ีชัดเจนในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานและใหเกิดความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุน ภายในป 
พ.ศ.2555 

4. ในปงบประมาณ 2557 สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
แผนงานท่ีนําเสนอในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
5. เนนใหมหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับ สกอ. เชิงรุก เพ่ือเรงรัด
การพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ       
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ทิศทาง /จุดเนน  เปาหมาย 

6) การบูรณาการใชประโยชนจาก
พ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City 
Campus ใหมของมหาวิทยาลัย 

1.เรงรัดการจัดทําแผนแมบทของวังทาพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ภายในป พ.ศ. 2555  
2. ดําเนินงานและวางแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาแผนแมบทของพ้ืนท่ี
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหชัดเจนภายในปงบประมาณ 2556 
3. การเสริมสราง เชื่อมโยง และรอยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและความ
เขมแข็งของท้ัง 4 วิทยาเขต ตั้งแตวังทาพระ ตลิ่งชัน พระราชวังสนาม
จันทร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพ่ือสรางความเขมแข็งและแสดง 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เชน โครงการ  Creative Corridor 
4.จัดทําแผนงานการบูรณาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ี เดิมของ
มหาวิทยาลัย และการขยายพ้ืนท่ีสราง City Campus ใหมของ
มหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2556 

7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา มีคุณภาพ      
มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถดานภาษา มีจิต
อาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณของความเปนศิลปากร 
2.ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพ่ือรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน 
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ.2555  
    - มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การหาพ้ืนท่ีนันทนาการ
ดานกิจกรรมและกีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ ภายในป พ.ศ.2556 
4.มีการพัฒนาองคกรนักศึกษาเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปน
รูปธรรม 

8) ดานศิลปวัฒนธรรม 1. มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปน
องคกรหลัก สรางความตระหนักรูใหกับประชาชน และมีบทบาทในการ
ผลักดันและจัดทํานโยบายสาธารณะในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
ภายในป พ.ศ.2556 
2. มหาวิทยาลัยเปนศูนยขอมูลการเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2557 

9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการเงิน การประกัน
คุณภาพ  บุคลากร ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังมหาวิทยาลัย ภายในป พ.ศ. 2556 

 

10) นโยบายการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ  

1. มีแผนงานการประสานงาน สรางความรวมมือ กับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ อยางชัดเจน ในปพ.ศ. 2555-2559 

 



 

 

ภาคผนวก 8.2 

ดานที่ 1.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน 
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลยั 

  

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

            คะแนนดานนี้ เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามท่ีกําหนดไว   

วาสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้   

  (1)เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนนิการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           

(กําหนดเปนรอยละ) 
คะแนนท่ีได ผลการดําเนนิการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(กําหนดเปนระยะเวลา) 
คะแนนท่ีได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  

ที่กาํหนด รอยละ 10 ขึ้นไป       

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               

ที่กาํหนด 3 เดือนขึ้นไป        

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    

ที่กาํหนด รอยละ  1-10                   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     

ที่กาํหนด 1 เดือนขึ้นไป   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    

ที่กาํหนดไว                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา                       

ที่กาํหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                                   

ที่กาํหนดไว รอยละ  1-10                      

2.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                             

ทีก่าํหนด1 เดือนขึ้นไป   

2.50 

 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                            

ที่กาํหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                            

ที่กาํหนด 3 เดือนขึ้นไป   

1.00 

 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่

นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่

นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว                                  

n/a ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว                                  

n/a 

 (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 

1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 -100 

5.00 6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30-39 

2.50 

2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 70-79 

4.50 7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20-29 

2.00 

3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60-69   

4.00 8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10-19 

1.50 

4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50-59      

3.50 9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5-9 

1.00 

5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40-49 

3.00 10.รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่รรลุเปาหมาย 

นอยกวารอยละ 5 

0 

กรณีท่ี เปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดดานใด ตัวช้ีวัดใดอยูในชวง มกราคม 2555 – 12 มีนาคม 2556 คณะกรรมการจะ

ไมประเมินผลการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพ เน่ืองจากอธิการบดีแจงวาไมประสงคปรับชวงเวลาการประเมินให

สอดคลองกับชวงเวลาท่ีทานดาํรงตําแหนง 
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    ตารางท่ี 17 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 

แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ดานที่ 1. การให

มหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ  

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

รอบ12 เดือน หนาที่ 

16) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 1) 

มหาวิทยาลัยดําเนินการ

จัดทํา พรบ. การปรับเปล่ียน

สถานภาพเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับ ใหแลวเสร็จภายใน

ป พ.ศ. 2555 และจัดทํา

ขอบังคับ รวมถึงกฎหมายที่

เกี่ยวของเพื่อรองรับ พรบ.

และเตรียมความพรอมใน

การปรับเปล่ียนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับ

ของรัฐใหแลวเสร็จ ภายในป 

พ.ศ. 2556 โดยสามารถ

ดําเนินการในการขอ

ปรับเปล่ียนสถานภาพไดเม่ือ

รัฐบาลใหการสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยไดเสนอ ราง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….ใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตการประชุมคร้ัง

ที่ 5/2555 วันที่ 16 

พฤษภาคม 2555 ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยมีมติใหเพิ่มเติม

หลักการเหตุผลและปรับปรุง

แกไขแลวนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา ใน

ปงบประมาณ 2556 มีการ

นําเสนอสภามหาวทิยาลัยอกี

จํานวน 5 คร้ัง  ซ่ึงอยูในชวง

อธิการบดีคนปจจุบัน ซ่ึงมีมติ

ใหปรับปรุงแกไขเร่ืองนิยาม 

คําจํากัดความ เปนตน และ

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

ผลการดําเนินงาน

เทากับเปาหมายที่

กําหนด 

รอยละ 1-10 

(คะแนนเชิงปริมาณ  

=3.50 คะแนน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

1.เตรียมการจัดทําขอบังคับ 

ระเบียบ รวมถึงกฎหมาย

หลักที่ สําคัญลําดับแรกๆ 

เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

การปรับเปล่ียนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐใหแลวเสร็จ ภายใน

ป ที่ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ประกาศใชเปนกฎหมาย 

โดยสามารถดําเนินการเพื่อ

เ ปลี่ ย น สถ า นภ า พ เป น

มหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ ต้ังแตป 2558 เปนตน

ไป 

2. เตรียมการจัดทํา

ขอบังคับ ระเบียบ 

หลักเกณฑอื่นๆ ในลําดับ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม

ชวงเวลาจริง 

- พรบ.  

ไมประเมิน 

- ขอบังคับ 

เทากับ 0 

คะแนน 

 

ดานที่ 1 

เทากับ 0 

คะแนน 



126 

 

แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

คร้ังสุดทายนายกสภา

มหาวิทยาลัยใหนํา ราง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….เขาพิจารณา

ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2557 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ ราง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….ที่ปรับปรุง

ใหม ตามที่มหาวทิยาลัยเสนอ

และใหมหาวทิยาลัย

ดําเนินการตอไป  

  มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองไป

ยัง สกอ. เม่ือวันที่ 28 ก.ค.

2557 และเขา ครม.ในเดือน

มีนาคม 2558 

 

 

รอง ในการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ ต้ังแตป 2559 เปนตน

ไป 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ดานที่ 2. 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนํา

แหงการสรางสรรค 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 1) 

1.นําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 

พ.ศ.2554-2563 มาทบทวน

ใหเหมาะสมกับสถานภาพใน

ปจจุบันและแนวโนมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ

นําเสนอแผนปฏิบัติงานที่เปน

รูปธรรมและดําเนินการไดใน

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

อธิการบดี และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุม

คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.

55 

มหาวิทยาลัยไดจัดทาํแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2556-2563 

(ปรับแผน) เพื่อใชเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

และมีการดําเนินการจนถึงป 

2558 น้ัน เน่ืองจากปจจุบัน

โลกมีพัฒนาการและความ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน

ทุกๆดาน มีหลายปจจัยที่เปน

ประเด็นทาทายให

มหาวิทยาลัยตองมีการ

ปรับตัวและรับมือตอ

สถานการณ ดังน้ัน เพื่อให

มหาวิทยาลัยไดเตรียม

ดําเนินการจัดทาํแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

สูงกวาเปาหมายที่

กําหนด รอยละ 10 ขึ้น

ไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

 

 

การดําเนินงาน

ไปสูวิสัยทัศนยัง

ไมชัดเจน 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

 

 

 

ขาดตัวชี้วัดที่

สะทอนวิสัยทัศน

การเปน

มหาวิทยาลัยแหง

การสรางสรรค 

 

 

 

 

1.จัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

2559-2573  เพือ่ใชเปน

กรอบทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาว 

และมีตัวชี้วัดที่สะทอนการ

ดําเนินงานในมิติตางๆอยาง

ชัดเจน 

2.จัดอบรมใหความรูแก

ผูบริหารคณะวิชา/

หนวยงาน เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบเร่ืองการทาํ

แผนของคณะวิชา/

หนวยงานในการกําหนดคา

เปาหมายตัวชีว้ัดให

สอดคลองกับมหาวทิยาลัย 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม

ชวงเวลาจริง 

ไมประเมิน 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

2559-2573  เพือ่ใชเปน

กรอบทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาว 

และเปนกรอบในการปรับ

แผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย

ศิลปากรใหเชื่อมโยง

สอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  

จึงแตงต้ังคณะทํางาน และ

กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน

ทั้งน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมและชวงเวลาตาม

ความเหมาะสมและความ

เปนไปไดในการดําเนินการ 

 2. เรงรัดและผลักดันจัดทํา

แผนเศรษฐกิจสรางสรรคให

เต็มศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/

หนวยงาน ภายในป พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย การกําหนด

แนวทา ง เพื่ อ นํ า ไป สู ก า ร

พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค     

จึ ง มี น โ ย บ า ย ที่ ส า ม า ร ถ

ดําเนินการได ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด  

 (คะแนนเชิงปริมาณ  

=5.00คะแนน) 

   ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม

ชวงเวลาจริง 

0.00 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

2556 สงเสริมการศึกษา และ R&D 

เชิงลึกในสาขาวชิาที่เกี่ยวของ

กับเศรษฐกิจสรางสรรคและ

ทุนวัฒนธรรมต้ังแตป พ.ศ. 

2556 โดยมีคณะมัณฑนศิลป

เปนฺ Best Practice ดานการ

จัดการศึกษา  และการ

บริการวิชาการ โครงการ

เสนทางสูระดับสากลของนัก

ออกแบบไทย Designer of 

the Year โครงการผลิตแทน

พิมพภาพพิมพศิลปะ 

เปนการบูรณาการขาม

ศาสตรระหวาง 2  คณะวิชา  

ในการผลิตแทนพิมพภาพ

พิมพศิลปะที่ยังไมมี

สถาบันการศึกษาใดผลิต  

โดยเปนการผลิตแทนพิมพทีมี

คุณภาพ  นํ้าหนักเบา  ลด
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ตนทุนการนําเขาจาก

ตางประเทศ  มีรูปแบบ

เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

-  มีการผลิตแทนพิมพขนาด

เล็กเพื่อการใชงานจริงและ

นํามาสาธิตในการจัดงาน

ตางๆ  และจะพัฒนาเพื่อ

สรางมูลคาในอนาคตเปนตน 

 

 3.มหาวิทยาลัยจัดทํา 

Roadmap การพัฒนา

มหาวิทยาลัยในชวง 2-4 ป 

ขางหนา เพื่อเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการ กาํกับ

ดูแลมหาวทิยาลัย และ

ดําเนินการบริหารจัดการตาม

แผน ภายในป พ.ศ. 2555 

จัดทํา Roadmap เพื่อใชเปน

กรอบแนวทางจัดทําแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2556-2563 

(ปรับแผน) ต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

และมีการดําเนินการจนถึงป 

2558  และมหาวิทยาลัยได

เตรียมดําเนินการจัดทํา

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

มีหลายปจจัยที่

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

 

 

เน่ืองจากปจจุบัน

โลกมีพัฒนาการ

มีการเตรียมการจัดทํา 

Roadmap แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

2559-2573  เพือ่ใชเปน

กรอบทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะยาว 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม

ชวงเวลาจริง 

ไมประเมิน 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

แผนพัฒนามหาวทิยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2559-2573  

เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ

ยาว 

สูงกวาเปาหมายที่

กําหนด รอยละ 10 ขึ้น

ไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

เปนประเด็นทา

ทายให

มหาวิทยาลัยตอง

มีการปรับตัวและ

รับมือตอ

สถานการณ 

 

และความ

เปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วในทุกๆดาน 

 4.พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย เปนที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยสนับสนุน

งบประมาณในทุกดาน และ

จัดทําระบบ กลไกการ

ติดตามและประเมินผล

งานวิจัย และเผยแพรเกียรติ

คุณในความสําเร็จ 

1.มหาวิทยาลัยสนับสนุน

งบประมาณดานการวจัิย

อยางชัดเจนทั้งน้ีใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 มี

งบประมาณทั้งส้ินจํานวน   

144.7066 ลานบาท 

2.จํานวนรางวัลประกาศ

เกียรติคุณที่ไดรับเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 4 รางวัล จาก

แผนทีก่ําหนดไว 3รางวัล 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

สูงกวาเปาหมายที่

กําหนด รอยละ 10 ขึ้น

ไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    5.00 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ดานที 3. การ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

โครงสรางการบริหาร

จัดการของ

มหาวิทยาลัย 

 (รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที ่3) 

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพ

โครงสรางการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย ภายในป 

พ.ศ.2555 

 

 

 

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

อธิการบดี ไดมีการทบทวน/

ปรับเปล่ียนโครงสรางของ

หนวยงาน ดังน้ี 

ปงบประมาณ 2556 จัดต้ัง

กองนิติการ  

ปงบประมาณ 2557 

กองบริการอาคารสถานที่

และยานพาหนะ พระราชวัง

สนามจันทรมีการปรับเพิ่ม

หนวยเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ในงานธุรการ 

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

สูงกวาเปาหมายที่

กําหนด รอยละ 10 ขึ้น

ไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

ปรับเปาหมายใหสอดคลอง

กับการดําเนินงานจริง 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม

ชวงเวลาจริง 

4.25 

 2.สงเสริมความสัมพันธ 

สรางความรวมมือ ของทุก

หนวยงาน ภายใน

มหาวิทยาลัย เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

ภายในป พ.ศ.2555 

มีการดําเนินงานเพื่อ

เสริมสรางความสัมพันธของ

หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

ต้ังแตป 2556เปนตนมาซ่ึงใน

ป 2557 มีโครงการจํานวน 5 

จากแผนที่กาํหนดไวจํานวน 

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

เทากับเปาหมายที่

กําหนด  

(คะแนนเชิงปริมาณ       

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

  4.25 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

5 โครงการ =3.50 คะแนน) 

 

 

ดานที่ 4. แผน

บริหารจัดการ 

การเงิน งบประมาณ

และการบริหารความ

เสี่ยง 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 9 

หนาที่ 62) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 4) 

1.จัดทําแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการ งบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายจาย

จากเงินรายได รวมทั้ง

งบประมาณสนับสนุนอื่นๆ 

ใหกับมหาวิทยาลัย  และ

นําเสนอ  สภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังที่ 6/2555 

วันที่ 13 มิ.ย.55 

กองคลังไดจัดทําแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ทํา

ใหมีผลการประหยัด

งบประมาณจากการประหยัด

ทรัพยากรรวมกันจากการใช

กระดาษลดลงจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

จํานวน 3,624,377.29 บาท 

เหลือ 3,423,894.85 บาทใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิด

เปนรอยละ 5.53 

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

เทากับเปาหมายที่

กําหนด  

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=3.50 คะแนน) 

 

 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

  ไมประเมิน 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 4) 

2.สะสางงาน และตรวจสอบ

งบประมาณที่คางอยูใหเสร็จ

ส้ินภายในป พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยไดจางบริษัท

ธรรมนิติจํากัด  ใหเปนผูตรวจ

สอบบัญชี ซ่ึงบริษัทได

รายงานผลการตรวจสอบ

   การดําเนินการสิ้นสุดต้ังแต

ป 2556 แลวควรตัดตัวชี้วัด

น้ีออก 

 NA 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

บัญชีที่คางอยูเสร็จเรียบรอย

แลวต้ังแตเดือน กรกฏาคม 

2556 และมีการดําเนินการ

ดานระบบตรวจสอบบัญชี

เปนปจจุบัน  

 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 5) 

3.ดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัย ดาน

การเงิน งบประมาณและ

ความเส่ียงในดานตางๆให

แลวเสร็จภายในป พ.ศ.

2555 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัย ดาน

การเงิน งบประมาณและ

ความเส่ียงในดานตางๆ ดังน้ี

ปงบประมาณพ.ศ.2556  ให

ทุกคณะวิชาใชระบบ MIS 

ของมหาวิทยาลัยทีไ่ดพัฒนา

เพิ่มขึ้นใหม บันทึกบัญชี

โครงการพิเศษในการ

ดําเนินงานทุกระบบงาน ซ่ึง

ทําใหทกุคณะวิชาของ

มหาวิทยาลัย ใชระบบบัญชีที่

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จ

เทากับเปาหมายที่

กําหนด  

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=3.50 คะแนน) 

 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

  ไมประเมิน 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย 

2.จัดทําขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

การบริหารงบประมาณและ

การเงินสําหรับเงินรายได 

พ.ศ.2556 ใชบังคับต้ังแต 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 

เปนตนไป  ซ่ึงรวมการบริหาร

จัดการเงินรายไดทั้งโครงการ

ปกติและโครงการพิเศษไวอยู

ภายใตระบบและโครงสราง

เดียวกัน 

3. มหาวิทยาลัยจึงไดออก

ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ 

วิธีการทดรองจายและการยืม

เงินของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 

2556 กาํหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการยืมเงินทดรอง
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

จาย เพื่อใหถอืปฏิบัติไปใน

แนวทางเดียวกัน  โดยสรุป

ขอบังคับมหาวทิยาลัย

ศิลปากร วาดวยการบริหาร

งบประมาณและการเงิน

สําหรับเงินรายได พ.ศ.2556      

ทําใหการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู

ภายใต Authority Table 

เดียวกัน 

4.มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ดานการบริหารจัดการ MIS  

ซ่ึงไดกําหนดผังบัญชีกลาง

และใหหนวยงานคลังของ

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง

ในการดําเนินงาน สงผลให

มหาวิทยาลัยสามารถรายงาน

ผลไดตามมิติตางๆ โดยมี
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

หนวยงานคลังของ

มหาวิทยาลัยเปนหนวยงาน

กลาง ซ่ึงเปนกลไกหลกัและ

เปนศูนยกลางของขอมูล ใน

การบริหารจัดการทางดาน

การเงิน การคลังของ

มหาวิทยาลัยและไดออก

ขอบังคับมหาวทิยาลัย

ศิลปากร วาดวยการบริหาร

งบประมาณและการเงิน

สําหรับเงินรายได พ.ศ.2556  

และไดยกเลิกระเบียบฯวา

ดวยคาใชจายในการบริหาร

และการจัดการหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลัยในลักษณะ

โครงการพิเศษพ.ศ.2538  ทาํ

ใหลดความเส่ียงทีอ่าจเกิด

จากการมอบอาํนาจใหคณบดี   

โดยสรุปแลว   มหาวิทยาลัย
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ไดปรับปรุงโครงสรางระบบ

บัญชีและการเงินทําให

รายงานผลไดตามมิติตางๆ 

และมีหนวยงานคลังของ

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง

ของขอมูล เพือ่ใชในการ

บริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย    

 

 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 6) 

4.ปรับปรุงระเบียบ/

ขอบังคับวาดวยเงินรายได/

เงินโครงการพิเศษ ใหมี

ประสิทธิภาพ เอือ้และ

เหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพปจจุบันใหแลวเสร็จ 

ปรับปรุงระเบียบ/ขอบังคับวา

ดวยเงินรายได/เงินโครงการ

พิเศษ ใหมีประสิทธิภาพ เอื้อ

และเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพปจจุบันและวางแผน

สําหรับการบริหารจัดการ

อยางย่ังยืน 

 

 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

  ในระหวางป 2558 – 2560 

มหาวิทยาลัยจะทบทวน

ระเบียบ/ขอบังคับวาดวย

การเงินของมหาวทิยาลัยให

รองรับตอการปรับเปลี่ยน

เปนมหาวิทยาลัยในกาํกับ

ของรัฐ 

 

 4.25 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ดานที่ 5.การพัฒนา

ทรัพยากร 

บุคคลเชิงรุก 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

รอบ12 เดือน 

ยุทธศาสตรที่ 7 

หนาที่ 51) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที ่7) 

1.ทบทวนระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

และคุณลักษณะผูปฏิบัติงาน 

และนโยบายอื่นๆ เพือ่ให

เกิดประโยชนตอการเติบโต

และผลสัมฤทธิข์อง

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช

หลักเกณฑทีไ่ดทบทวนแลว

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(ต.ค.2555 เปนตนไป) 

มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

ผูปฏิบัติงานโดยสามารถใช

หลักเกณฑทีไ่ดทบทวนแลว

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

 

 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

พ.ศ.2556 

 

  3.50 

 2.การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

    2.1 มีแผนงานสนับสนุน

ใหอาจารยไปศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกอยาง

ชัดเจน ภายในป พ.ศ.2555 

2.2 มีแผนงานสนับสนุนการ

2.1มีแผนงานสนับสนุนให

อาจารยไปศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก - แผนงาน

สนับสนุนการเพิ่มตําแหนง

ทางวชิาการอยางชัดเจน

ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 เปนตนมา และในปงบ 

ผลการดําเนินงานเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด(คะแนนเชิง

ปริมาณ       =3.50 

คะแนน) 

    3.50 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

เพิ่มตําแหนงทางวิชาการ

อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 

2555 

ประมาณ 2557มีอาจารยที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอกรอยละ 45.83  

เพิ่มขึ้นรอยละ 3.56 จากป 

งบประมาณพ.ศ.2556 

มีอาจารยที่มีตําแหนงทาง

วิชาการรอยละ38.88เพิ่มขึ้น

รอยละ 5.23 จากป 

งบประมาณพ.ศ.2556 

 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

รอบ12 เดือน 

ยุทธศาสตรที่ 7 

หนาที่ 51) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที ่7) 

3.การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน    

- มีแผนงานสนับสนุนที่

ชัดเจนในการพัฒนาเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

และใหเกิดความกาวหนาแก

บุคลากรสายสนับสนุน 

ภายในป พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยมีแผนงาน

สนับสนุนดานการพัฒนา

บุคลากรซ่ึงกําหนดอยูใน

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2555 และจัดใหมีแผนพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนอยาง

ชัดเจนต้ังแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 เปนตนมา 

ผลการดําเนินงานเสร็จ

ตามระยะเวลาที่

กําหนด(คะแนนเชิง

ปริมาณ       =3.50 

คะแนน) 

กลุมเปาหมายไม

ชัดเจนทําใหผล

ของการพฒันาไม

ชัดเจนทาที่ควร 

ความหลากหลาย

ของลักษณะงาน 

 

นําผลการประเมินของ

บุคลากรแตละตําแหนงงาน

มาวิเคราะหเพื่อสะทอน

ศักยภาพการพัฒนาของแต

ละตําแหนงงาน 

 3.50 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 รอบ

12 เดือน หนาที่ 11) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที ่7) 

4.ในปงบประมาณ 2557 

สามารถจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนแผนงานที่

นําเสนอในดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล    

มหาวิทยาลัยจัดสรร

งบประมาณสําหรับการ

พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

มาต้ังแตป 2555 สําหรับใน

ปงบประมาณ 2557 สามารถ

จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนแผนงานที่นําเสนอ

ในดานการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จํานวน 710.2581

ลานบาท   

 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 

 5.เนนใหมหาวิทยาลัยมีการ

ประสานงานกับ สกอ. เชิง

รุก เพื่อเรงรัดการพัฒนา

บุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยประสานงานกับ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

เพื่อเรงรัดการพฒันาบุคลากร

อยางตอเน่ือง เชน การ

ประชุม การสัมมนา การ

อบรมกับกรมบัญชีกลางใน

การพัฒนาบุคลากรการเงิน 

กับสกอ. สํานักงาน กพ. ใน

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    NA 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

การพัฒนาระบบบุคลากร กับ 

สตง.ดานการตรวจสอบ

การเงิน เปนตน 

ดานที่ 6. การบูรณา

การใชประโยชนจาก

พื้นที่เดิมและการ

ขยายพื้นที่สราง City 

Campus ใหมของ

มหาวิทยาลัย 

1.เรงรัดการจัดทําแผน

แมบทของวังทาพระ และ

วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ภายในป พ.ศ. 

2555 

 

จัดทําแผนแมบทของวทิยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรีพ.ศ.

2555-พ.ศ.2575  เสนอที่

ประชุมสภามหาวทิยาลัยให

ความเห็นชอบเม่ือวันที่ 16 

พฤษภาคม 2555 

 

   การดําเนินการส้ินสุดต้ังแต

ป 2555 แลวควรตัดตัวชี้วัด

น้ีออก 

 4.25 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 9 

หนาที่  62) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที ่8) 

2.ดําเนินงานและวาง

แผนการลงทุนเพื่อพัฒนา

แผนแมบทของพื้นทีว่ิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร 

ใหชัดเจนภายใน

ปงบประมาณ 2556 

ในปงบประมาณ 2557 มีการ

ดําเนินงานการลงทุนเพือ่

พัฒนาแผนแมบทของพื้นที่

วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร จํานวนทั้งสิ้น 2  

โครงการ จากแผนทีก่ําหนด

ไว 1 โครงการ 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 9) 

3.การเสริมสราง เชือ่มโยง 

และรอยเรียงวัฒนธรรม 

ศักยภาพและความเขมแข็ง

ของทั้ง 4 วิทยาเขต ต้ังแตวัง

ทาพระ ตลิ่งชัน พระราชวัง

สนามจันทร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  เพื่อ

สรางความเขมแข็งและ

แสดง อัตลกัษณของ

มหาวิทยาลัย เชน โครงการ  

Creative Corridor 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนด

ขอบเขตการพัฒนาวิทยาเขต

ทั้ง 4 เพือ่สรางความเขมแข็ง

และแสดงอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยดานตางๆ ดังน้ี 

ทาพระ เนนศูนยกลางของ

ศิลปะและการออกแบบ 
ตล่ิงชัน  เนนดนตรี ความเปน

นานาชาติ การบริหารจัดการ 

พระราชวังสนามจันทร เนน  

สังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

เนนการทองเที่ยว 

การบริหารจัดการชุมชน  

ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที1่0) 

4.จัดทําแผนงานการบูรณา

การใชประโยชนจากพื้นที่

เดิมของมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยมีการศึกษาการ

ใชประโยชนจากพื้นทีเ่ดิมของ

มหาวิทยาลัย และการขยาย

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

    3.50 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

การขยายพื้นทีส่ราง City 

Campus ใหมของ

มหาวิทยาลัย อยางชัดเจน 

ภายในป พ.ศ.2556 

 

พื้นที่สราง City Campus 

ใหมของมหาวทิยาลัย อยาง

ชัดเจน ต้ังแตป พ.ศ.2556 

และมีการศึกษาขอมูลดาน

อื่นๆอยางเปนระบบอยาง

ตอเน่ืองมาจนถึงป 2557

พรอมทั้งรายงาน

ความกาวหนาใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา กอน

จะมีการซ้ือพื้นที่สราง City 

Campus 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

ดานที่ 7 การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

และงานกิจการ

นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาใหเปนพลเมืองที่มี

คุณคา มีคุณภาพ  มี

คุณธรรมจริยธรรม ความ

รับผิดชอบ มีความสามารถ

ดานภาษา มีจิตอาสา มี

ความภาคภูมิใจในสถาบัน 

มีแผนพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาอยางชัดเจนต้ังแตป 

2556 เปนตนมา และในป 

2557 มีการจัดโครงการเพื่อ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ มี

ความสามารถดานภาษา มีจิต

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 2 

หนาที่ 31) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 

11) 

และอัตลักษณของความเปน

ศิลปากร 

อาสา มีความภาคภูมิใจใน

สถาบัน และอัตลักษณของ

ความเปนศิลปากรจํานวน     

โครงการ 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 1 

หนาที่ 25) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 

16) 

2.ผลักดันใหเกิดหลกัสูตร

บูรณาการ การเรียนการ

สอนเพือ่รองรับการเปน

ประชาคมอาเซียน 

ในป 2557 มหาวิทยาลัย

กําหนดมาตรการเพื่อผลกัดัน

ใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ 

การเรียนการสอนเพือ่รองรับ

การเปนประชาคมอาเซียนมี

จํานวนทั้งสิ้น  4  หลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏบัิติป 57 

3.ปรับปรุงสวัสดิการของ

นักศึกษาอยางชัดเจนภายใน

ป พ.ศ.2555 

ปรับปรุงสวัสดิการของ

นักศึกษาอยางตอเน่ืองมาต้ัง

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

**ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลา(ป55)ไม

สามารถนํามาวัดได 

ตัวชี้วัดกาํหนด

ระยะเวลาไม

สามารถ

เน่ืองจากอธิการบดี

ปฏิบัติหนาที่ต้ังแต 

13มีนาคม 

- มีการสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษา เชน การหาพื้นที่

นันทนาการดานกิจกรรม

 3.50 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

หนาที่ 31) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 16) 

และในปงบประมาณ พ.ศ.

2557  มีการปรับปรุง ระบบ

Internet หองนํ้า โรงอาหาร 

และรถราง เปนตน 

 

 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

 

ดําเนินการได

เพราะเปนชวง

กอนอธิการบดี

มารับตําแหนง 

 

พ.ศ.2556 

 

และกีฬา การสงเสริมเขา

รวมกิจกรรมในระดับชาติ

และนานาชาติ กิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ฯลฯ ภายในป 2559 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 2 

หนาที่ 33) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 

16) 

 

4.มีการพัฒนาองคกร

นักศึกษาเขาสูประชาคม

อาเซียนอยางเปนรูปธรรม 

มีการดําเนินงานโครงการเพื่อ

การพัฒนาองคกรนักศึกษา

เขาสูประชาคมอาเซียนอยาง

เปนรูปธรรมจํานวน   2

โครงการ จากแผนทีก่ําหนด

ไว 1 โครงการ 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ดานที่ 8. ดาน

ศิลปวัฒนธรรม

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 6 

หนาที่ 47) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 

17) 

1.มีแผนงานอยางเปน

รูปธรรมในการผลักดันให

มหาวิทยาลัยเปนองคกร

หลัก สรางความตระหนักรู

ใหกับประชาชน และมี

บทบาทในการผลักดันและ

จัดทํานโยบายสาธารณะใน

ดานศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศ ภายในป พ.ศ.

2556 

มหาวิทยาลัยไดกําหนด

นโยบายเพือ่ผลักดันให

มหาวิทยาลัยเปนองคกรหลัก 

สรางความตระหนักรูใหกับ

ประชาชน ต้ังแตป พ.ศ.2556 

เปนตนมา และในป 2557 มี

การดําเนินงานบทบาทในการ

ผลักดันและจัดทํานโยบาย

สาธารณะในดาน

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

มากขึ้นโดยการสราง

นวัตกรรมเพือ่ใหประชาชน

ผูสนใจสามารถเขาถึงงาน

ศิลปะไดงายขึ้นโดย 

1.จัดโครงการเผยแพรองค

ความรูทางศิลปะสูชุมชน โดย

รถเคลื่อนที่  (Silpakorn Art 

Mobile)     

 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.75 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

-การจัดใหมีรถเคลื่อนที่  ไป

ยังโรงเรียนหรือแหลงชุมชน  

เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา

ศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

ไดนําความรูที่ศึกษาเลาเรียน

มาเผยแพรองคความรูใน

สาขาศิลปะเบ้ืองตนใหแก

เยาวชนในสาขาตางๆ    

พรอมการจัดนิทรรศการและ

หองสมุดศิลปะเพื่อใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน 

- มีการจัดทํารถปฏิบัติการ

ศิลปะเคล่ือนที่  ดานงานภาพ

พิมพ  คันแรก  โดยออก

แสดงในงานวันศิลป  พีระศรี   

งานวันสถาปนามหาวทิยาลัย

ศิลปากร   งานวันลอยกระทง

รวมกับบริษัทไทยเบฟเวอร

เรจ  จํากัด 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

โครงการจัดทําหนังสอืมหา

กาพยรามายณะของวาลมีกิ

ฉบับ 

ภาษาไทย  

- มีการจัดพิมพหนังสอืมหา

กาพยรามายณะฉบับ

ภาษาไทย  แปลจากภาษา

สันสกฤตเปนภาษาไทยโดย

ผูเชี่ยวชาญดานภาษา

สันสกฤต  และวาด

ภาพประกอบโดยศิลปน

ระดับชาติ     

- หนังสือ 1  ชุด  มี  3  เลม  

จัดพิมพเปนปกแข็ง 

- มีการเผยแพรไปสู

สาธารณชนทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากรและ

ภายนอกทั่วประเทศ 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

6.การประกวดภาพยนตรสั้น 

หัวขอ “แรงบันดาลใจจาก

ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี” 

เน่ืองในโอกาสวันศิลป  พีระ

ศรี  ประจําป  2557 

- จัดประกวดการจัดทําหนัง

ส้ันเพื่อเผยแพรผลงานอัน

ทรงคุณคาของศาสตราจารย

ศิลป  พีระศรี ไดสรางสรรค

ใหแกประเทศและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ตลอดจนเปดโอกาสให

นักศึกษาและประชาชนได

คนควาและเสนอผลงาน

สรางสรรคเผยแพรตอ

สาธารณะ      

5.1  ทศวรรษการประกวด

ภาพถายนานาชาติ  หัวขอ   

ถิ่นกําเนิด  เน่ืองในงานวัน
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

นริศ 

- จัดประกวดและแสดง

นิทรรศการภาพถาย

นานาชาติ  หัวขอ  ถิ่นกําเนิด  

เน่ืองในงานวันนริศ  โดยนัก

ถายภาพชาวไทยและ

ชาวตางชาติทั่วโลก 

2.โครงการประชุมเชิง

วิชาการนานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เน่ืองใน

วโรกาสเจริญพรรษา 60 

พรรษา หัวขอ “ASEAN 

Artistic Work 

Conservation and 

Restoration 2014” 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 6 

หนาที่ 49) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 

18) 

2.มหาวิทยาลัยเปนศูนย

ขอมูลการเรียนรูทางศิลปะ 

วัฒนธรรมในภูมิภาค

อาเซียน ภายในป พ.ศ.

2557 

ในป 2557 มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเปนศูนย

ขอมูลการเรียนรูทางศิลปะ 

วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 

ดังน้ี 

 1.โครงการผลิตแทนพิมพ

ภาพพิมพศิลปะ 

เปนการบูรณาการขาม

ศาสตรระหวาง 2  คณะวิชา  

ในการผลิตแทนพิมพภาพ

พิมพศิลปะที่ยังไมมี

สถาบันการศึกษาใดผลิต  

โดยเปนการผลิตแทนพิมพทีมี

คุณภาพ  นํ้าหนักเบา  ลด

ตนทุนการนําเขาจาก

ตางประเทศ  มีรูปแบบ

เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    0.00 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

-  มีการผลิตแทนพิมพขนาด

เล็กเพื่อการใชงานจริงและ

นํามาสาธิตในการจัดงาน

ตางๆ  และจะพัฒนาเพื่อ

สรางมูลคาในอนาคต 

3.จัดทําฐานขอมูลศิลปกรรม

ในรูปของ virtual gallery 

4.การจัดต้ังสถาบัน

สถาปตยกรรม 

5.โครงการจัดต้ังศูนยสงเสริม

การเรียนรูและวจัิย เพื่อ

พัฒนาผูประกอบการสู

อาเซียน 

 

ดานที่ 9. ฐานขอมูล

กลางของ 

มหาวิทยาลัย 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

1.มหาวิทยาลัยสามารถ

จัดทําฐานขอมูลกลางในดาน

การเงิน การประกันคุณภาพ  

บุคลากร ฯลฯ และสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลใหใชงานได

การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีเพือ่การ

บริหารจัดการ (MIS) ที่มีอยู

ในปจจุบันอยางตอเน่ือง เปน

ระบบฐานขอมูลที่ครอบคลุม

ผลการดําเนินงาน

สําเร็จสูงกวาเปาหมาย

ที่กาํหนด รอยละ 10 

ขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

    4.25 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 8 

หนาที่ 56) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 20) 

อยางมีประสิทธิภาพทั้ง

มหาวิทยาลัย ภายในป พ.ศ. 

2556 

งานทุกดาน ไดแก  ระบบ

งบประมาณ  ระบบพัสดุ  

ระบบบัญชี  ระบบการเงิน  

ระบบทะเบียนและบริการ

การศึกษา ระบบบุคลากร 

และระบบประเมินการเรียน

การสอน  ระบบบัญชีกองทุน

โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย

ลักษณะ 3 มิติ และระบบ

บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 

เปนตน  โดยรวมกับศูนย

คอมพิวเตอรในการพัฒนา

อยางตอเน่ือง และปรับปรุง

พัฒนาระบบใหมีความ

เชื่อมโยงในการใชงานให

สมบูรณย่ิงขึ้น 

 

 

 

=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

ดานที่ 10. นโยบาย

การประสาน 

งานกับหนวยงาน

ภายนอก ทั้ง

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติป 57 

ยุทธศาสตรที่ 10 

หนาที่ 64) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางฯ หนาที่ 

20) 

 

1.มีแผนงานการประสานงาน 

สรางความรวมมือ กับ

หนวยงานภายนอก ทั้ง

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ อยางชัดเจน ใน

ปพ.ศ. 2555-2559 

ในปพ.ศ. ต้ังแตป 2557มี

แผนงานการประสานงาน 

สรางความรวมมือ กับ

หนวยงานภายนอก ทั้ง

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ อยางชัดเจน 

โดยมีขอตกลงความรวมมือ

จํานวน  103  ฉบับ 

ดําเนินการเสร็จกอน

ระยะเวลาทีก่ําหนด 3 

เดือนขึ้นไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 

คะแนนเฉล่ียท่ี

อธิการบด ีรายงาน 

 

  4.53/5.00      
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและ

เปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบเปาหมาย

กับผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสัมฤทธ์ิ) 

ปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลว

เสร็จ 

ส่ิงท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณาสอบ

ทานและให

คะแนน 

คะแนนเฉล่ียท่ีคณะ    

กรรมการพิจารณา

สอบทานใหคะแนน 

       3.34 

   

                           ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย ) 

 หมายเหตุ 1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

                2.สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง 

(6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2559) ประกอบดวย 10 ดาน คือ 1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2)มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการ

สรางสรรค 3)การปรับปรุงประสิทธิภาพ  โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 5) การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 6) การบูรณาการการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City Campus  7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 8) ดานศิลปวัฒนธรรม 9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 10) นโยบายการประสานงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 9.1 
นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

ในชวงป พ.ศ. 2557-2560 
 
 
 

(นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีนาคม 2556 – มีนาคม 2560 มีท้ังหมด 31 โครงการ  
โดยป 2556 ดําเนินการเสร็จแลว 1 โครงการ) 
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         ตารางท่ี 18 นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2557-2560  

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

    2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูเรียนมีความคดิสรางสรรค 

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลกัสูตรการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลเพือ่สรางความตระหนักรูของ
บัณฑิตเร่ืองประชาคมอาเซียน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และ เอกลักษณศิลปากร 

              

1.โครงการพฒันาหลักสูตรสรางสรรคเชิงบูรณา
การตามมาตรฐานสากล 

จํานวนหลักสูตรสรางสรรค
เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล 

หลักสูตร 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

              บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางความคดิสรางสรรค ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณของมหาวทิยาลัยศิลปากรสูสากล 

              

2.โครงการเสริมสรางทักษะการสอนและการ
ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 

จํานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 4 4 4 4 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

              บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา 

3.โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University 
Social Responsibility 

จํานวนกิจกรรมโครงการที่
สงเสริมคุณธรรม  

กิจกรรมโครงการ 30 30 30 30 รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

  จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

        รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

            คณะวิชา 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

    2557 2558 2559 2560 

 4.โครงการเครือขายกิจการนักศึกษาอาเซียน 
  
  

จํานวนโครงการที่สงเสริม
เครือขายกิจการ 

โครงการ 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 

นักศึกษาอาเซียน           รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

            คณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอือ้ให
เกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค 

3.แผนงาน : สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค 

              

5.โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพือ่การเรียนรูและสรางสรรค 

จํานวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

โครงการ 1 1 1 1 รองอธิการบดี เพชรบุรี 

              รองอธิการบดีฝายวางแผน
พัฒนา 

              ผูชวยอธกิารบดีฝาย
วางแผนและพฒันา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัย และ
การสรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

4.แผนงาน : เสริมสรางความเขมแข็งนักวิจัยและ
ศิลปน 

              

6.โครงการเครือขายการวิจัยและการสรางสรรค จํานวนเครือขายการวิจัย
และการสรางสรรค 

เครือขาย 2 2 2 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

            คณะวิชา 

7.โครงการบมเพาะนักวิจัยและศิลปนรุนใหม จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการทาํ
ผลงานวิจัยและงาน 

โครงการ 4 4 4 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560  

 
 สรางสรรค       

 
       คณะวิชา 

 
5.แผนงาน : สนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรค        

 
8.โครงการแหลงเรียนรูและทุนเพือ่การวิจัยและ
การสรางสรรค 

จํานวนทุนสนับสนุนเพื่อ
การวิจัยและการสรางสรรค 

ทุน 50 50 50 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 จํานวนแหลงเรียนรู แหลง 1 1 1 1 คณะวิชา 

 
9.โครงการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการจาก
งานวิจัยและสรางสรรครวมกับภาครัฐและเอกชน 

จํานวนผลงานวิจัยที่นําไป
ตอยอดในเชิงพาณิชย 

ผลงาน   3 4 5 รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

 
              คณะวิชา 

ยุทธศาสตร 5. การมีสวนรวมกับ
ชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
แกสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวาง
หนวยงานภายในประเทศ 

              

10.โครงการบูรณาการการบริการวชิาการขาม
ศาสตรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละโครงการบูรณาการ
การบริการวิชาการขาม
ศาสตรตอโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

โครงการ 17 20 25 25 รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

                คณะวิชา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

                สํานักบริการวิชาการ 

  11.โครงการแผนแมบทสํานักบริการวิชาการ มีแผนแมบทสํานักบริการ
วิชาการ 

มี/ไมมี   มี     สํานักบริการวิชาการ 

              รองอธิการบดีฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

 
       รองอธิการบดีฝายวางแผน

และพัฒนา 

 
       รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ 
  12.โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

จํานวนโครงอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

โครงการ 3 3 3 3 รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพคณะวิชา 

  7.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวาง
หนวยงานระหวางประเทศ 

              

  13.โครงการบูรณาการความรูขามวฒันธรรม
อาเซียน 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ
บูรณาการความรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ 2 2 2 2 คณะวิชา 

  14.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาเซียน มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาเซียน 

มี/ไมมี      มี รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 

              รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

              คณะวิชา 

              ศูนยบมเพาะฯ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตร 6. การอนุรักษและ
สงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการ
ประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิม
มูลคาในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

8.แผนงาน : สรางมาตรฐานและใชประโยชน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย 

              

15.โครงการ : แผนแมบทการอนุรักษและการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 

จํานวนฐานขอมูลออนไลน
เพื่อการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ฐานขอมูล 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

16.โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา จํานวนโครงการศูนย
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ศึกษา 

โครงการ 1 1 1 1 ผอ.หอศิลป 

              คณะวิชา 

17.โครงการแผนแมบทการอนุรักษและการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 

จํานวนโครงการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 100 100 100 100 รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

            ผอ.หอศิลป 

            คณะวิชา 

18.โครงการสันสกฤตศึกษาเพือ่การพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ 5 5 5 5   

ยุทธศาสตร 7. การบริหารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

9.แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพือ่สังคมยุคใหม               

19.โครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 26 26 26 26 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

10.แผนงาน : ภาพลักษณมหาวทิยาลัยศิลปากร               
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

 20.โครงการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสาธารณชน 

จํานวนโครงการที่
เสริมสรางและเผยแพร
ภาพลักษณมหาวทิยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน 

โครงการ 5 5 5 5 รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

               รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 

               คณะวิชา 

               ศูนยคอมพิวเตอร 

 21.โครงการจัดอันดับ (ranking) และการตรวจ
ประเมิน (accreditation) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวนโครงการเพือ่เตรียม
ความพรอมสําหรับจัด
อันดับ (ranking) และการ
ตรวจประเมิน 
(accreditation) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการ   1 1 1 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

 
 

            รองอธิการบดีฝายพัฒนา
องคกร 

 11.แผนงาน : การปรับเปล่ียนสถานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

       

 22.โครงการกําหนดมาตรฐานและวธิีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

มีเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน     

มี มี มี รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   สําหรับผูบริหารและและ
พนักงาน 

          รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

        รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 
 23.โครงการยกรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 
เสนอสภามหาวทิยาลัยให
ความเห็นชอบภายในปพ.ศ.
2557 

มี/ไมมี 

 

มี   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ยุทธศาสตร 8. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม
พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 

12.แผนงาน : เพิ่มประสิทธภิาพเครือขาย               

  24.โครงการปรับปรุงระบบเครือขายเพื่อรองรับ
ภารกิจของมหาวทิยาลัย 

จํานวนระบบที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

ระบบ 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

. 25.โครงการกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอสภามหาวทิยาลัยให
ความเห็นชอบภายในปพ.ศ.
2558 

มี/ไมมี     มี มี รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

                รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                คณะวิชา 

ยุทธศาสตร 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

13.แผนงาน : กลยุทธทางการเงิน               

26.โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การเงิน 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

                รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

 27.โครงการศิษยเกาเพือ่ศิลปากร จํานวนโครงการ/กิจกรรม
สรางความสัมพันธศิษยเกา 

โครงการ/กิจกรรม 3 3 3 3 รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

ยุทธศาสตร 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู 

14.แผนงาน : อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ 

              

นานาชาต ิ 28.โครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ ศิลปากร 
บูรณาการศาสตรและศิลป 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการ/กิจกรรม 5       รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

  แผนงาน : การขยายพื้นทีก่ารใหบริการทาง
การศึกษา 

              

  29.โครงการ City Campus มีพื้นที่สาํหรับการจัดต้ัง 
City Campus 

มี/ไมมี 
 มี  

      รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

  มีแผนพัฒนาพื้นที ่City 
Campus 

มี/ไมมี    มี      ผูชวยอธกิารบดีฝาย
วางแผนและพฒันา 

    จัดทําผังแมบท City 
Campus 

มี/ไมมี   
  

มี     

  30.โครงการโรงเรียนนานาชาติ จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดต้ังโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม     1 1 รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

นานาชาติ            รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

            รองวิทยาเขต 

                                    ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )      

 



 

 

ภาคผนวก 9.2 
ดานท่ี 1.7 รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตามนโยบายท่ีอธกิารบดนํีาเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
เกณฑการประเมิน 
ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

            คะแนนดานนี้ เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามท่ีกําหนดไววา

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้   

  (1)เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           

(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 

ที่ได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 

ที่ได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  

 ที่กําหนด รอยละ 10 ขึ้นไป       

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               

 ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป        

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    

ที่กําหนด รอยละ  1-10                   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     

ที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    

ที่กําหนดไว                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา                       

ที่กําหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                                   

ที่กําหนดไว รอยละ  1-10                      

2.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                             

ที่กําหนด1 เดือนขึ้นไป   

2.50 

 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                            

ที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                            

ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป   

1.00 

 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ 

ที่กําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/

ที่กําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน 

โครงการที่นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

n/a ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กาํหนดไว                                  

n/a 

   

 (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนที่ได ระดับคุณภาพงาน คะแนนที่ได 

1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 -100 

5.00 6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30-39 

2.50 

2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 70-79 

4.50 7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20-29 

2.00 

3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60-69   

4.00 8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10-19 

1.50 

4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50-59      

3.50 9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5-9 

1.00 

5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40-49 

3.00 10.รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

นอยกวารอยละ 5 

0 
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              ตารางท่ี 19 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

1.โครงการ : พัฒนา

หลักสตูรสรางสรรคเชิง

บูรณาการตาม

มาตรฐานสากล 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 1) 

จํานวนหลักสตูร

สรางสรรคเชิงบูรณาการ

ตามมาตรฐานสากล 2 

หลักสตูร 

 

สนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร

สรางสรรคเชิงบูรณาการ 

ตามมาตรฐานสากล โดยมีความ

รวมมือกับคณะวิชาและ 

บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย

หลักสตูรใหมและหลักสตูรพหุ

วิทยาการดังกลาว 4 หลักสตูร ดังน้ี                   

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตุ

และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(พหุวิทยาการ/หลักสตูรใหม2557) 

ท่ีประชุมสภาฯครั้งท่ี 5/2557 วันท่ี 

14 พ.ค. 2557 อนุมัติหลักสูตร                    

2. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสตูร

ใหม2557)ท่ีประชุมสภาฯครั้งท่ี 

7/2557 วันท่ี 14 ก.ค. 2557อนุมัติ

หลักสตูร                      

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน)  

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติ

วิทยาศาสตรและงานยุติธรรม  (พหุ

วิทยาการ/หลักสตูรใหม2557) ท่ี

ประชุมสภาฯครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 

14 ก.ค. 2557  อนุมัติหลักสูตร        

 4. วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิ

ธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม

2557)ท่ีประชุมสภาฯครั้งท่ี 

6/2557 วันท่ี 14 มิ.ย. 2557  

อนุมัติหลักสูตร  

  

2.โครงการ : เสริมสราง

ทักษะการสอนและการ

สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 2) 

จํานวนกิจกรรมท่ี

เสรมิสรางทักษะการสอน

และการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษ 4 กิจกรรม 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

นโยบายและวางแผนโครงการ

พัฒนาทักษะและการเรียนรูดาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. สนับสนุนใหคณะวิชาตางๆ มี

การจัดการเรยีนการสอนดวย

ภาษาอังกฤษและมีกิจกรรมเสริม

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ดานภาษาอังกฤษ   

2.1 คณะวิชาสวนใหญมีการ

จัดการเรียนการสอนดวย

ภาษาอังกฤษในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

2.1.1 มีการจัดการเรียนการสอน

บางรายวิชา หรือบางสวนของ

รายวิชาดวยภาษาอังกฤษ 

2.1.2 มีการใชสื่อประกอบการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ 

2.1.3 มีการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนดวย

ภาษาอังกฤษ 

2.2 คณะวิชาสวนใหญมีการจดั

กิจกรรมเสริมดานภาษาอังกฤษ 

เชน 

1. โครงการสงเสรมิการอาน

ภาษาอังกฤษจากเอกสารงานวิจยั  

2.จัดอาจารยสอนภาษาอังกฤษ



 

170 

 

แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

เพ่ิมเตมิใหกับนักศึกษาปรญิญา

เอก – โท 

3. วิชาพ้ืนฐาน 104 502  

ภาษาอังกฤษสําหรับจดัการ

จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

ทางวัฒนธรรม 

4. จัดบรรยายโดยผูเช่ียวชาญ

ตางประเทศ 

5. ฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษา 

6. มีการอบรมภาษาอังกฤษของ

คณะวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

7. มีการเสริมดานภาษาอังกฤษ

โดยใหนักศึกษาฝกการอาน การ

แปล  และการฟงจาก

ภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิจัย  

วิดีโอตาง ๆ 

8. เชิญอาจารยพิเศษชาวตางชาติ

มาบรรยายใหแกนักศึกษาใน
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยระบบการ

จัดการฟารมอยางยั่งยืน 

9. English Clinic, Computer 

Assistance Instruction 

10. จัดโครงการ “การพัฒนา

ภาษาอังกฤษกาวสูโลกอาเซียน” 

11.โครงการ RE-THINK ครั้งท่ี 5 

ประจําปการศึกษา 2556 (AEC : 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิต

เพ่ือเขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน) 

 

3.โครงการศลิปากร

รับผิดชอบสังคม 

University Social 

Responsibility 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

จํานวนกิจกรรมโครงการท่ี

สงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม 30 

กิจกรรม 

 

1. โครงการ Big Cleaning day 

หอพัก เพ่ือใหบุคลากรและ

นักศึกษาท่ีอยูหอพักไดทําความ

สะอาดท่ีทํางานและท่ีพักพรอม

ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

2. โครงการคายเรียนรูและ

เผยแพรโครงการพระราชดําริ ณ 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 3) 

ศูนยการศึกษาภูพาน อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือให

นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจ

พระราชดําริของพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัวฯ พรอมนําไป

ประยุกตใชและถายทอดสูบุคคล

อ่ืนตอไป 

3. โครงการ Identity of 

Creative รังสรรคนองใหม

หางไกลยาเสพติด เพ่ือใหนักศึกษา

ไดเรียนรู เขาใจเก่ียวกับยาเสพตดิ 

พรอมสรางแกนนําเพ่ือขยาย

เครือขายปองกันยาเสพติดไปยัง

กลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน 

4. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว 

เพ่ือใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ไดรับ

การดูแลดานความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสิน 

5. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

เงินกูยมืเพ่ือการศึกษา เพ่ือให

นักศึกษาท่ีกูยืมไดรับผดิชอบใน

การใชทุนคืน 

6. โครงการ Clear Corruption : 

รังสรรคประเทศไทย “New Mind 

New Generation” : สรางหัวใจ

ใหมสูยุคสมัยท่ีสัตยซื่อ เพ่ือให

นักศึกษาตระหนักในความสําคัญ

ของตนเอง และสังคมในการสราง

พฤติกรรมบัณฑติไทยไมโกง และมี

ความรับผิดชอบตอสังคมพรอม

สรางเครือขายสถาบันอุดมศึกษา

บัณฑิตอุดมคตไิทย 

7. โครงการอาหารปลอดภัย 

(Food Safety) เพ่ือกระตุนใหผู

ประกอบอาหารมีจิตสํานึกในการ

ปรุง และจําหนายอาหารท่ีสะอาด 

ปลอดภัย มีสวนรับผดิชอบตอ

ผูบริโภค 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู

ไดรับทุนการศึกษาและมอบ

ทุนการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดมี

จิตสํานึกตอบแทนสังคม 

9. โครงการวันเด็กหรรษา “ทํา

ดวยใจไปสรางฝน ครั้งท่ี 2” 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีจติสาํนึกใน

การชวยเหลือ แบงปนแกเด็ก ซึ่ง

เปนเยาวชนของชาติตอไป 

10. โครงการ “รินนํ้าใจ สูนอง

หางไกล จากใจศลิปากร ครั้งท่ี 3” 

เพ่ือแบงปนนํ้าใจชวยเหลือ

นักเรียนในชุมชนหางไกล 

11. โครงการฝกปฏิบัติการ

พยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักศึกษา

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

สามารถนําความรูไปชวยเหลือ

เพ่ือน ๆ และบุคคลอ่ืน ๆ ได 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

12. โครงการอาหารปลอดภัย โดย

รวมมือกับคณะเภสัชศาสตร ใน

การประกอบอาหารใหปลอดภัย

จากสารพิษและเช้ือโรคตาง ๆ 

เพ่ือใหผูรับบริการไดรับประทาน

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

13. โครงการรณรงคใชโฟม ถุง

กอบแกบเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร เพ่ือใหผู

ประกอบอาหารไดมีจิตสํานึกใน

การรักษาสิ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร และดูแลรักษา

สุขภาพของผูรับบริการ 

14. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว 

เพ่ือนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ไดรับการ

ดูแลดานความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

15. โครงการรวมงานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 

15 เพ่ือมีสวนรวมในการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงการ

อนุรักษและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

16. โครงการเชิดชูเกียรตินัก

กิจกรรมดีเดน “พิธีมอบเกียรติ

บัตรแกนักกิจกรรมนักศึกษา” 

เพ่ือกระตุนใหนักกิจกรรมจัด

กิจกรรมท่ีดีท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม 

17. โครงการบําเพ็ญประโยชน

ปลูกปาชายเลน เพ่ือปลูกและ

อนุรักษปาชายเลน ตลอดจนสราง

จิตสํานึกในการเห็นคณุคาของปา

ชายเลน 

18. กิจกรรมรวมงานประเพณีลอย

กระทง จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปน
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

การอนุรักษไวซึ่งศลิปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของไทย 

19. กิจกรรมรวมขบวนแหผาหม

องคพระปฐมเจดีย เพ่ือเปนการ

อนุรักษวัฒนธรรมแหผาหมองค

พระปฐมเจดีย 

20. โครงการเสริมสรางความรู

และประสบการณบุคลากรในการ

ผลิตนํ้ายาทําความสะอาด เพ่ือให

หอพักนักศึกษาไดใชวัสดุในการทํา

ความสะอาดท่ีมีคณุภาพดี และ

รักษาสิ่งแวดลอม 

21. โครงการ Big Cleaning day 

กองกิจการนักศกึษาเพ่ือรักษา

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ

ทํางาน 

22. โครงการศิลปากรสญัจร : 

ริมนํ้าจันทบูร ยอนวิถีจันท 

สรางสรรควิถีไทย เพ่ืออนุรักษ
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

วัฒนธรรมชาวจันทบุร ี

23. กิจกรรมวันศิลป พีระศรี เพ่ือ

ธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของ

ชาวศิลปากร 

24. โครงการปจฉิมนิเทศ “ทักษะ

งานอาชีพในยุคประชาคม

อาเซียน” เพ่ือใหบัณฑติท่ีจะจบ

การศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลองกับความตองการของ

สังคมในประชาคมอาเซียน 

25 โครงการ “จิตกตัญูแกผูมี

คุณ” เพ่ือใหนักศึกษาทุนมี

จิตสํานึกกตัญูแหงผูใหทุน 

26. โครงการบริจาคโลหิตตอชีวิต

ปวงประชา ครั้งท่ี 11 เพ่ือใหผู

บริจาคโลหิตมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ

สังคม 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

27. โครงการศิลปากรรวมใจ

บริจาคโลหิต เพ่ือใหอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาไดมโีอกาส

บริจาคโลหิตเพ่ือนําไปใช

ประโยชนตอสังคม 

28. โครงการทําความสะอาด (Big 

Cleaning day) และจัดการ

ความรูดานสุขาภบิาลอาหาร 

เพ่ือใหผูประกอบการอาหาร วังทา

พระ ไดทําความสะอาดโรงอาหาร

และประกอบอาหารถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัยจากสารพิษและเช้ือ

โรคตางๆ 

29. กิจกรรมรวมเปนกรรมการวัด

ประมลูรานคางานเทศกาล

นมัสการองคพระปฐมเจดีย เพ่ือ

รับผิดชอบในการจดัสรรพ้ืนท่ี

รานคาใหกับสถาบันการศึกษา

ตางๆ ท่ีจะมาจดันิทรรศการและ
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

พอคาแมคาท่ีจะมาขายสินคาใน

งาน 

30. โครงการ คายพัฒนาเครือขาย

ผูนําเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตอน “...

เลือก...เพ่ือโลก...” 

31.มีการเปดรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี

สงเสริมคณุธรรม จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม คือ 1. 

รายวิชา 082 107 สมาธิเพ่ือการ

พัฒนาชีวิต   2. รายวิชา 083 

110 กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค 

32.โครงการคายเยาวชนนานาชาติ 

33.โครงการ IEML อาสาพัฒนา

โรงเรียน 

34.โครงการสานฝนสูนอง ครั้งท่ี 7 

35. .โครงการยุวสถาปนิกอาสา

เพ่ือพัฒนาชนบท 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

4.โครงการเครือขายกิจการ

นักศึกษาอาเซียน 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 6) 

จํานวนโครงการท่ีสงเสริม

เครือขายกิจการนักศึกษา

อาเซียน 1โครงการ 

1. โครงการพัฒนาผูนําเยาวชน

เพ่ือสรางความตระหนักถึง

ผลกระทบของการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

2.โครงการปจฉิมนิเทศ “ทักษะ

งานอาชีพในยุคประชาคม

อาเซียน” เพ่ือใหบัณฑติท่ีจะจบ

การศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลองกับความตองการของ

สังคมในประชาคมอาเซียน 

3.โครงการคายเยาวชนนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 

5.โครงการ : ปรับปรุงวิทยา

เขตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม

เพ่ือการเรยีนรูและ

สรางสรรค 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

จํานวนโครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอม1 โครงการ 

 

1สภามหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบนโยบายพัฒนานักศึกษา 

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 พรอม

งบประมาณ เพ่ือพัฒนา

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเกิดการ

เรียนรูอยางสรางสรรค เพ่ือใหได

บัณฑิตตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลัยได

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 6) 

 

ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ท่ีวังทาพระ ไดแก โรงอาหาร และ

สรางศูนยพัฒนาการเรยีนรูทักษะ

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง(Self- 

Access Center)   

2.การพัฒนาวิทยาเขตแตละวิทยา

เขต 

2.1 วังทาพระ 

- วิทยาเขตวังทาพระจัดทําผัง

แมบทการใชพ้ืนท่ีวิทยาเขตวังทา

พระ 

- ปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีมคีวาม

เรงดวน วังทาพระ ไดแก หอง

พยาบาล หองนํ้า ความสะอาด 

และความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอมโดยรวม  

2.2 วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร 

หอพักนักศึกษา และการระบาย
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

นํ้า ระบบความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอมโดยรวม 

2.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

ปงบประมาณ 2557 (13 มี.ค.57-

30 ก.ย.57) 

1. ปลูกตนหูกระจงและตนลลีาวดี

ในพ้ืนท่ีเกาะกลางถนนสายหลัก

รอบมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําเสนทางจักรยานระยะท่ี 

2 บริเวณดานหนาหอพักนักศึกษา 

เพ่ือลดการใชรถยนตและ

รถจักรยานยนตของนักศึกษา และ

รณรงคใหนักศึกษาใชรถจักรยาน

ใหสะดวกมากข้ึนโดยแยกเลน

รถจักรยานใหชัดเจน 

3. การนํารถรางมาใหบริการกับ

นักศึกษา ในปการศึกษา 2556  

เพ่ือใหบริการกับนักศึกษา โดย

เนนใหบริการกับนักศึกษาท่ีพักอยู
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

หอพักนอกมหาวิทยาลัย 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ดําเนินการโครงการ Clean and 

Green Campus อยางตอเน่ือง

โดยจดัทําเสนทางจักรยาน และ

รถรางรับ-สงคณาจารย บุคลากร 

นักศึกษาและบุคคลภายนอกเพ่ือ

ลดปรมิาณการใชพลังงาน  ลด

มลพิษ จากการใชยานพาหนะใน

วิทยาเขต งบประมาณ 2558 (1 

ต.ค.57-12 มี.ค.58) 

1. ปลูกตนไมเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี

สําคัญตางๆรอบมหาวิทยาลัย 

2. ขุดลอกรางระบายนํ้าเสีย ราง

ระบายนํ้าดี และขุดลอกผักตบชวา

ในบอบําบัดนํ้าเสยี 

3.การใชวัสดุบรรจุอาหารท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยลด ละ 

เลิก การใชโฟม 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

4. สํารวจเพ่ือวางแผนการขยาย

เสนทางจักรยานบริเวณประตู

ทางออกดานหลังมหาวิทยาลัย

จนถึงหนาหอพักนักศึกษา 

5. การใชรถรางใหบริการกับ

นักศึกษาตอเน่ืองจากปการ 

ศึกษา 2556 จํานวน 4 คัน  

6. ลดจํานวนสุนัขจรจัดโดยการทํา

หมัน 

6.โครงการ : แหลงเรียนรู

และทุนวิจัยเพ่ือการวิจัยและ

การสรางสรรค(รายงานผล

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 7) 

จํานวนแหลงทุนสนับสนุน 

2 แหลง 

1. ทุนงบประมาณแผนดิน 

2. กองทุนวิจัยและสรางสรรค

สวนกลาง 

3. ทุนเครือขายวิจัยอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนลาง จาก สกอ. 

4. ทุนโครงการสงเสรมิการวิจัยใน

อุดมศึกษาและการพัฒนา

มหาวิทยาลยัแหงชาติ จาก สกอ. 

5. ทุนโครงการมุงเปาสนองความ

ตองการพัฒนาประเทศ ป 2557 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

กลุมเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมและ

ชุมชน จาก สกว. 

7.โครงการ : เครือขายการ

วิจัยและการสรางสรรค 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 7) 

จํานวนเครือขายการวิจัย

และการสรางสรรค2 

เครือขาย 

1.เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาค

กลางตอนลาง (สกอ.) 

2.เครือขายวิจัยภูมิภาค (ภาค

กลาง) (วช.) 

3.เครือขายสถาบันการศึกษาเพ่ือ

การอนุรักษและพัฒนาดนตรี

พ้ืนบานอาคเนยภาคพ้ืนทวีป

อาเซียน 

4.เครือขายการออกแบบแหง

อาเซียน นิทรรศการสญัจร 

ประกอบการบรรยาย : 

เครื่องประดับสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 

8.โครงการ : บมเพาะ

นักวิจัยและศลิปนรุนใหม

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

จํานวนโครงการพัฒนา

ศักยภาพดานการทํา

ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 4 โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย

มหาวิทยาลัยศิลปากรระหวางวันท่ี 

24-30เมษายน 2557 ประกอบดวย

หัวขอการบรรยาย ดังน้ี 

1.การเขียนขอเสนอการวิจัยเพ่ือ

ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (วันท่ี 24 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

1.ยังไมมีการ

จัดทํา

แผนพัฒนา

นักวิจัยใน

ระยะยาว

  ใหรางวัลหรือ

ผลตอบแทนแก

ผูสราง

ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและ

4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 8) 

เมษายน 2557) 

2. แนวทางการใชหลักสถิติและ

โปรแกรม SPSS ในการวิจัย : สาขา

วิทยาศาสตร (วันท่ี29 เมษายน 2557) 

3. แนวทางการใชหลักสถิติและ

โปรแกรม SPSS ในการวิจัย : สาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วันท่ี 

29 เมษายน 2557) 

4. การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

(วันท่ี 30 เมษายน2557) 

5. การผสมผสานองคความรูจากการ

วิจัยในการผลิตหนังสือวิชาการและ

งานรับใชสังคม(วันท่ี 30 เมษายน 

2557) 

6.จัดบรรยาย โครงการพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 

หัวขอความม่ันคงทางอาหาร เม่ือ

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 

ดําเนินงานรวมกันระหวางเครือขาย

วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง

=5.00 คะแนน) สงผลใหการ

พัฒนาขาด

ความตอเน่ือง 

2.ขาดการ

กระตุนใหมี

การขอทุน

สนับสนุน 

3.มาตรการใน

การพัฒนา

นักวิจัยยังไมมี

การกําหนด

อยางชัดเจน 

นานาชาติ 



 

188 

 

แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

และ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. การบรรยาย โครงการพัฒนางาน

ประจําสูงานวิจัย (‘R2R’ : Routine 

to Research) เรื่อง“แนวคิด ‘R2R’ 

และหลักการทําวิจัยโดย ใชงาน

ประจําเปนฐาน” เม่ือวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2557 

8. การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

(มกราคม 2558) 

9. การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

เพ่ือขอรับทุนวิจัยสาขาสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร (มีนาคม 2558) 

9.โครงการ : เพ่ิมมูลคา

สินคาและบริการจาก

งานวิจัยและสรางสรรค

รวมกับภาครัฐ เอกชน 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไป

ตอยอดในเชิงพาณิชย 3 

ช้ินงาน 

มหาวิทยาลยัผลักดันใหเกิดผล

งานวิจัย/สรางสรรค เพ่ือนําไปใช

ประโยชนซึ่งผลงานวิจัยท่ีนําไปตอ

ยอดในเชิงพาณิชยนอกจาก

สามารถกอใหเกิดประโยชนท่ี

ยั่งยืนแกสังคมและประเทศชาติ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    5.00 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 9) 

แลวยังสามารถสรางภาพลักษณ

ดานงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยได

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยมีแผนงาน/โครงการเพ่ิมมลูคา

สินคาและบริการจากงานวิจัยและ

สรางสรรครวมกับภาครัฐ เอกชน 

ทําใหมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไป

ตอยอดในเชิงพาณิชยจํานวน 18 

ชิ้นงาน อาทิ คณะดุรยิางคศาสตร 

ผลงานสรางสรรคนางพญางูขาว

เดอะมิวสิคัล ผลงานของอาจารย

ดําริห บรรณวิทยกิจ ใชประโยชน

ในเชิงพาณิชยโดย บริษัท ดรีม

บอกซ จํากัด คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ผลงาน 2 

ช้ินงาน ไดแก 1. ผลของการใชปุย

หมักรวมกับไนโตรเจนตอ

ประสิทธิภาพการใชธาตุไนโตรเจน

และผลผลิตขาว (2554/75,000 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

บาท) และ2.ศักยภาพการใหผล

ผลิตและการดดูใหประโยชนจาก

ปุยของขาวสายพันธตางๆ ท่ีปลูก

ในชุดดินเพชรบุรี 

(2556/100,000) โดยนํามาจัดทํา

ปุยหมักจําหนาย เปนตน 

10.โครงการ : แผนแมบท

สํานักบริการวิชาการ 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 9) 

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

สํานักบริการวิชาการ  

1.มีแผนแมบทสํานัก

บริการวิชาการ 

2.มีการดําเนินงานตาม

แผนท่ีกําหนดไว 

3.การทบทวน/ปรับปรุง

พัฒนาแผน 

มีแผนแมบทสํานักบริการวิชาการ

พ.ศ. 2558-2563 เพ่ือเปนแนว

ทางการดําเนินงาน และใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 การ

ดําเนินโครงการฝกอบรมประชุม 

สัมมนาจํานวน 15 โครงการ  และ

ท่ีปรึกษาโครงการท้ังภาครัฐและ

เอกชน จํานวน 15 โครงการ รวม

จํานวนโครงการท้ังสิ้น 30 

โครงการ กอใหเกิดรายไดจากการ

ดําเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ 7,316,027.76 บาท (อยู

ระหวางการตรวจสอบบัญชี) 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

11.โครงการ: บูรณาการการ

บริการวิชาการขามศาสตร

เพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง

ชุมชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง(รายงาน

ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 9) 

รอยละโครงการบูรณาการ

การบริการวิชาการขาม

ศาสตรเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งชุมชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รอยละ20.00 

โครงการบริการวิชาการขาม

ศาสตรภายในมหาวิทยาลัย/

ภายในประเทศ/รวมกับหนวยงาน

ตางประเทศจํานวน 56 โครงการ

จากโครงการบริการวิชาการ

ท้ังหมด 133 โครงการ คิดเปน

รอยละ  42.11 

 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 

12.โครงการบูรณาการ

ความรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน(รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติป 

57 รอบ 12 เดือน หนาท่ี 

15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 10) 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ

บูรณาการความรูขาม

วัฒนธรรมอาเซยีน2 

กิจกรรม/โครงการ 

 

1.โครงการ “วิชาการตะวันออก 

ประจําป 2557” เรื่อง นานา

ภาษาในจารึกและเอกสารโบราณ

ไทย(คณะโบราณคดี) 

2.โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ

วิจัยและการปฏิบัติงานภาคสนาม

เพ่ือสงเสริมภมูิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน อันจะนําไปสู

การสรางสรรคของชุมชนใหมี

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ความเขมแข็งระดับอาเซยีน (คณะ

โบราณคดี) 

3.โครงการปฐมกาล ตํานานปฐม

บท: กําเนินโลกเกิดตางวัฒนธรรม

(คณะโบราณคดี) 

4.โครงการประชุมวิชาการดาน

ประวัติศาสตรศิลปะ(คณะ

โบราณคดี) 

13.โครงการศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจอาเซยีน(รายงานผล

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 10) 

โครงการจดัตั้งศูนยบม

เพาะวิสาหกิจอาเซียน 1 

โครงการ 

1.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ศึกษา 

2.โครงการจดัตั้งศูนยสงเสริมการ

เรียนรูและวิจยั เพ่ือพัฒนา

ผูประกอบการสูประชาคมอาเซียน 

 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 

14.โครงการ : อนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

จํานวนโครงอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ

1.1)  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  เรื่องการประยุกตใช

เทคนิคทางอณูวิทยา 

polymerase chain reaction 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ราชกุมาร ี(อพ.สธ.) (รายงาน

ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 10) 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 1 

โครงการ 

 

denaturing gradient gel 

electrophoresis (PCR-DGGE 

Technique)  สําหรับการศึกษา

และวิจัยดานจุลินทรียทาง

การเกษตร  คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  

2.  โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 2 

โครงการ  ไดแก   

2.1)  การวิเคราะหภมูิปญญาไทย

ในวิถีเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  คณะ

วิทยาศาสตร  

2.2)  โครงการสืบสานภูมิปญญา

สมุนไพรและการแพทยแผนไทย  

คณะเภสัชศาสตร     

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

15.โครงการ : แผนแมบท

การอนุรักษและการบริหาร

จัดการศลิปวัฒนธรรม

ประเทศไทย 

จํานวนฐานขอมูลเพ่ือการ

เรียนรูดานศลิปวัฒนธรรม 

2 ฐานขอมูล 

1.โครงการจัดทําฐานขอมูลสถาปตย

เรขา แสดงผลงานและรางวัลตางๆท่ี

ชนะการประกวดของนักศึกษา  

2.ฐานขอมูลของหอศิลป 

3.ฐานขอมูลโบราณวัตถุสถานใน

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 11) 

ภาคใต 

4.โครงการเรียนรูภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมมอญบานมวง 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

16.โครงการ : สันสกฤตศึกษา

เพ่ือการพัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรมอาเซยีน(รายงาน

ผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 11) 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ

เพ่ือการพัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรมอาเซยีน 5 

โครงการ 

 

คณะโบราณคด ี

1)โครงการเสวนาทางวิชาการดาน

วัฒนธรรมอาเซยีน 

 เรื่อง ความสัมพันธของภาษาและ

รัฐโบราณในอาเซยีน 

2) โครงการอบรมภาษาและ

วัฒนธรรมเขมรระดับกลาง 

3) โครงการอบรมคาํยืมภาษาบาลี

สันสกฤตในภาษาและวรรณกรรม

ไทย 

4.จัดทําศูนยขอมูลดานศลิปะและ

วัฒนธรรมของชาติและอาเซียน 

(คณะโบราณคดี) 

5.โครงการ “วิชาการตะวันออก 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ประจําป 2557” เรื่อง นานา

ภาษาในจารึกและเอกสารโบราณ

ไทย 

6.โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ

วิจัยและการปฏิบัติงานภาคสนาม

เพ่ือสงเสริมภมูิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน อันจะนําไปสู

การสรางสรรคของชุมชนใหมี

ความเขมแข็งระดับอาเซยีน 

17.โครงการ : ศูนย 

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 15) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 11) 

จํานวนโครงการศูนย

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

ศึกษา 1 โครงการ 

 

1 กอสรางอาคารสถาบัน

สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระ

เกียรติ ณ วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดาน

สถาปตยกรรมไทย 

2ปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขีและ

พระสรุภีเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรู

ดานศิลปวัฒนธรรมและ

วิวัฒนาการทางสถาปตยกรรม

ศาสตร ณ วิทยาเขตพระราชวัง

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

สนามจันทร 

3จัดทําฐานขอมูลศลิปกรรมในรูป

ของ virtual gallery 

 

4.โครงการจดัทําฐานขอมูลส

ถาปตยเรขา แสดงผลงานและ

รางวัลตางๆท่ีชนะการประกวด

ของนักศึกษา คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

5.โครงการเรียนรูภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมมอญบานมวง 

18.โครงการ : ยกราง

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….(รายงานผล

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 12) 

เสนอสภามหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบภายในป

พ.ศ.2557 

มหาวิทยาลยัไดเสนอ ราง

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….ใหสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาอยาง

ตอเน่ืองตั้งแตการประชุมครั้งท่ี 

5/2555 วันท่ี 16 พฤษภาคม 

2555 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให

เพ่ิมเตมิหลักการเหตุผลและ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณา หลังจาก

น้ันมีการนําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัอีกจํานวน 5 ครั้ง  

และนายกสภามหาวิทยาลัยใหนํา 

รางพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….เขาพิจารณาใน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

5/2557 วันท่ี 14 พฤษภาคม 

2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ราง 

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ….ท่ีปรับปรุงใหม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอและให

มหาวิทยาลยัดําเนินการตอไป  

  มหาวิทยาลัยไดเสนอราง พรบ. 

ไปยัง สกอ.เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.2557 

ท้ังน้ีราง พรบ.ไดผานความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว 

และอยูในข้ันตอนการพิจารณา
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

19.โครงการ : กําหนด

มาตรฐานและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการบริหารจัดการ 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 12) 

มีเกณฑการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.

2554 เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ ทุก

รอบ 6 เดือน 

- สวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับ

คณบดีหรือหัวหนาหนวยงาน

เทียบเทาเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนง

คณบดี พ.ศ. 2555 และ ฉบับท่ี 2 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

         ในระหวางป 

2558 – 2560 

มหาวิทยาลยัจะ

ทบทวนระเบียบ/

ขอบังคับวาดวย

การบริหารงาน

บุคคลของ

มหาวิทยาลยัให

สอดคลองตาม

พระราชบัญญัติ

การเปน

มหาวิทยาลยัใน

กํากับของรัฐ     

 4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

พ.ศ. 2556 พรอมดวยคูมือระบบ

วิธีการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ดํารงตําแหนงคณบดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบับ

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ไดมีการ

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ดํารงตําแหนงคณบดฯี รอบ 1 ป 

และ 3 ป ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการ

ประเมินฯ 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดใชระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานท้ัง

ผูบริหารและพนักงานฯ ตาม

ตัวช้ีวัดและและคณุลักษณะ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีอยู และยังคงนํา

หลักเกณฑดังกลาวใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

20.โครงการ : จัดอันดับ 

(ranking) และการตรวจ

ประเมิน (accreditation) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 12) 

จํานวนโครงการเพ่ือ

เตรียมความพรอมสําหรับ

จัดอันดับ (ranking) และ

การตรวจประเมิน 

(accreditation) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร

จํานวน 2 โครงการ 

มห า วิ ทย าลั ย ไ ด ร า ย ง า น

ความกาวหนาการดําเนินการเพ่ือ

นําไปสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ต อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค รั้ ง ท่ี 

10/2557 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 

2557 ดังน้ี 

1. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและ

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

เ ฉ พ า ะ ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ 

ประจําป  พ.ศ.2556 มีจํานวน

ท้ังสิ้น 175 รายการ จําแนกเปน 

ง า น วิ จั ย ท่ี ตี พิ มพ ใ น ว า รส า ร

นานาชาติ จํานวน 152 เรื่อง และ

งานสรางสรรคมี่ เผยแพรระดับ

นานาชาติ จํานวน 23 รายการ 

เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยในสวนของ

จํานวนผลงานทางวิชาการตอ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

จํานวน

ผลงานวิจัยท่ี

อยูฐานขอมูล

มีนอย 

มหาวิทยาลยั

ขาดความเชียว

ชาญและ

ประสบการณใน

การดําเนินงาน 

1.มหาวิทยาลัยได

จางQs 

Asia(Education 

Trust) ในการชวย

เผยแพร

ภาพลักษณของ

มหาวิทยาลยั

บางสวนแลวและ

อยูระหวาง

พิจารณาจัดจาง

เพ่ือทํา

Accreditation 

มหาวิทยาลยั 

2.อยูระหวางการ

ดําเนินงานการ

จัดทําRoad Map 

แตเน่ืองจากใน

ขณะน้ีเปนเวลา

กรอกขอมูล

 4.25 



 

201 

 

แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

จํานวนอาจารย จํานวนผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับอางอิง 

2. สํารวจจํานวนคณาจารย

และนักศึกษาตางชาติท้ังในระดับ

ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

โดยจําแนกตามอายุ เพศ ระดับ

การศึกษา สาขา วิชา สัญชาติ 

ระยะเวลาการศึกษา เพ่ือใชเปน

ข อมู ลประกอบการจัด อันดั บ

มหาวิทยาลัยในสวนของสัดสวน

อาจารยตางชาติตออาจารยประจํา 

สั ดส วน นักศึ กษาต า งชาติ ต อ

นักศึกษาท้ังหมด จํานวนอาจารย

และนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยน 

3. มหาวิทยาลัยอยูระหวาง

ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล เ พ่ื อ ใ ช

ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด อั น ดั บ

มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการโดย QS 

World University Ranking ซึ่ง

สําหรับ Qs Top 

University 2015 

จึงตองดําเนินการ

ท่ีเรงดวนกอนใน

ดานขอมูล 

3.กองทุนวิจัยและ

สรางสรรคของ

คณะวิชามีทุน

สนับสนุนการ

ตีพิมพผลงานใน

วารสารท่ีอยูใน

ฐานขอมูลและทุน

แปลบทความ 

-มหาวิทยาลัยมี

ทุนนําเสนอผลงาน

ในตางประเทศซึ่ง

นํามาเขียน

เพ่ิมเตมิลงใน

วารสารได 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

จะมีก า ร เป ดระบบ เครื อข า ย

อินเตอรเน็ตใหมีการบันทึกขอมูล

ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด อั น ดั บ

มหา วิทย าลั ย เ ดื อน ธันว าค ม 

พ.ศ.2557  

มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมให

ความรูแกบุคลากรเรื่องการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก 

2 ครั้ง คือ 1.โครงการอบรม “การ

เสริมสรางความรูความเขาใจการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสูระดับ

โลก (World University 

Rankings)”  

2.โครงการอบรม “การเขียน SAR 

ตามเกณฑ AUN-QA”เตรียมเขาสู

ประชาคม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให 

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร .ว ศิ น     

อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝาย

-ขอบังคับฯเรื่อง

การขอกําหนด

ตําแหนงทาง

วิชาการระบุใหนํา

บทความวิจัยใน

วารสารท่ีอยูใน

ฐานขอมูลเทาน้ัน

มาใชขอกําหนด

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ประกันคุณภาพการศึกษาไปศึกษา

ดู ง า น เ รื่ อ ง  ก า ร จั ด อั น ดั บ

มหาวิทยาลัยท่ีประเทศเกาหลีใต 

เ พ่ื อ นํ า ม า เ ป น แ น ว ท า ง ก า ร

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

สําหรับการดําเนินการในระยะ

ตอไปของมหาวิทยาลัย 

1)  มหา วิทยาลัยจะบันทึก

ข อมู ลประกอบการจัด อันดั บ

มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการโดย QS 

World University Ranking ผาน

ทางระบบ Internet และเมื่อ

บั น ทึ ก ข อ มู ล เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว 

มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล ตัวช้ีวัดดังกลาว

เพ่ือยืนยันผลการดําเนินงานใน

ระบบสารสนเทศ QS และคาดวา

มหาวิทยาลัยจะทราบผลการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยประมาณเดือน
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

พฤษภาคม 2558 

 

21.โครงการ : เสริมสรางและ

เผยแพรภาพลักษณ

มหาวิทยาลยัศิลปากรสู

สาธารณชน(รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติป 

57 รอบ 12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 15) 

จํานวนโครงการท่ี

เสรมิสรางและเผยแพร

ภาพลักษณมหาวิทยาลัย

ศิลปากรสูสาธารณชน 5 

โครงการ 

 

1.โครงการจดัตั้งศูนยสงเสริมการ

เรียนรูและวิจยั เพ่ือพัฒนา

ผูประกอบการสูประชาคมอาเซียน 

2.โครงการออกแบบอัตลักษณ

องคกร (Corporate  Identity)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประกอบดวย 

การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย

สําหรับดิสเพลย  2  ชุด 

- การจัดทําระบบสีโดยใชระบบสี

ของไทย  (THAI  TONE)  มาปรับ

ใชกับสีของมหาวิทยาลัยและคณะ

วิชา 

- การออกแบบสิ่งพิมพเพ่ือใชใน

ราชการของมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 

- จัดทําคูมือการใชงานอัตลักษณ

องคกร(Corporate  Identity)  

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    3.50 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- อบรมการใชงานอัตลักษณ

องคกรแกบุคลากรของคณะวิชา

และหนวยงานตางๆ  ใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร   เพ่ือ 

ใหคณะวิชาและหนวยงานนําไปใช

ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือเผยแพร

สูสาธารณชน 

2.โครงการเผยแพรองคความรูทาง

ศิลปะสูชุมชน โดยรถเคลื่อนท่ี  

(Silpakorn Art Mobile)     

- การจัดใหมีรถเคลื่อนท่ี  ไปยัง

โรงเรียนหรือแหลงชุมชน  เพ่ือให

บุคลากรและนักศึกษาศลิปะใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  ไดนําความรู

ท่ีศึกษาเลาเรียนมาเผยแพรองค

ความรูในสาขาศิลปะเบ้ืองตน

ใหแกเยาวชนในสาขาตางๆ    

พรอมการจดันิทรรศการและ
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

หองสมุดศลิปะเพ่ือใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน 

- มีการจัดทํารถปฏิบัติการศิลปะ

เคลื่อนท่ี  ดานงานภาพพิมพ  คัน

แรก  โดยออกแสดงในงานวันศิลป  

พีระศรี   งานวันสถาปนา

มหาวิทยาลยัศิลปากร   งานวัน

ลอยกระทงรวมกับบริษัทไทยเบฟ

เวอรเรจ  จํากัด 

3.โครงการผลิตแทนพิมพภาพ

พิมพศิลปะ เปนการบูรณาการ

ขามศาสตรระหวาง 2  คณะวิชา  

ในการผลติแทนพิมพภาพพิมพ

ศิลปะท่ียังไมมสีถาบันการศึกษาใด

ผลิต  โดยเปนการผลิตแทนพิมพท่ี

มีคุณภาพ  นํ้าหนักเบา  ลดตนทุน

การนําเขาจากตางประเทศ  มี

รูปแบบเปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลยั 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

 

-  มีการผลติแทนพิมพขนาดเล็ก

เพ่ือการใชงานจริงและนํามาสาธิต

ในการจัดงานตางๆ  และจะ

พัฒนาเพ่ือสรางมลูคาในอนาคต 

4.โครงการประชุมเชิงวิชาการ

นานาชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา  เน่ืองใน

วโรกาสเจรญิพรรษา 60 พรรษา 

หัวขอ “ASEAN Artistic Work 

Conservation and 

Restoration 2014” 

5.จัดทําฐานขอมูลศลิปกรรมในรูป

ของ virtual gallery 

6.โครงการเสนทางสูระดับสากล

ของนักออกแบบไทย Designer 

of the Year 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

22.โครงการบมเพาะนัก

บริหารรุนใหม 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตปิ 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายฯ 

หนาท่ี 14) 

จํานวนโครงการบมเพาะ

นักบริหารรุนใหม 1 

โครงการ 

 

1.โครงการฝกอบรมผูบริหาร

ระดับสูง หลักสูตรการพัฒนา

ผูบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ระหวางวันท่ี 4 – 20 มิถุนายน 

2557 

2.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสตูรระบบพ่ีเลี่ยงเพ่ือการ

พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรเมือ่

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558(สําหรับ

ผูอํานวยการและหัวหนางาน) 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 

23.โครงการ : ปรับปรุงระบบ

เครือขายเพ่ือรองรับภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 12 

เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 16) 

จํานวนระบบท่ีไดรับการ

ปรับปรุง 2 ระบบ 

 

มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

(MIS) อยางตอเน่ืองเปนระบบ

ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน 

ไดแก  ระบบงบประมาณ  ระบบ

พัสดุ  ระบบบัญชี  ระบบการเงิน

ใหรองรับงบประมาณเงินรายไดท่ี

รวมเงินรายไดโครงการปกติและ

โครงการพิเศษเขาดวยกัน  ระบบ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

ทะเบียนและบริการการศึกษา 

ระบบบุคลากร และระบบประเมิน

การเรยีนการสอน  ระบบบัญชี

กองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย

ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิต เปนตน 

24.โครงการ : กองทุน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 17) 

เสนอสภามหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบภายใน

ปงบประมาณพ.ศ.2558 

นําเสนอแนวทางการจัดต้ังกองทุน

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ใหท่ีประชุมคณบดีพิจารณาในการ

ประชุมครั้งท่ี 16/2557 เม่ือวัน

อังคารท่ี  19 สิงหาคม 2557  ซ่ึงท่ี

ประชุมเห็นชอบในหลักการและให

ดําเนินการตอไป ซ่ึงกองนิติการได

ดําเนินงานเกีย่วกับการจัดทํา

ระเบียบขอบังคับตอไป 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

  1. หารือรวมกันใน

หนวยงานท่ี

เก่ียวของถึงแนว

ทางการบริหาร

จัดการกองทุน 

 2. แตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือ

ดําเนินการในการ

รางระเบียบการ

บริหารจดัการ

กองทุน 

3. เน่ืองจากมีการ

ปรับอัตรา

 4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

คาธรรมเนียม

การศึกษาในป

การศึกษา  2558 

จึงกําหนดแนวทาง

ใหนํารายรับจาก

เงินรายไดจัดตั้ง

เปนกองทุนเพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยี

ทางการศึกษา  ซึ่ง

จะสงผลใหใน

อนาคต เงินของ

กองทุนมีจํานวนท่ี

มากเพียงพอใน

การนํามาใชเพ่ือ

พัฒนา

สื่อการศึกษาใน

รูปแบบตางๆ ของ

คณะวิชาและ

หนวยงานท่ี
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

เก่ียวของ 

25.โครงการ : กลยุทธ

การเงินงบประมาณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 17) 

รอยละความสาํเรจ็ของ

การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการเงินของ

หนวยงาน รอยละ 80 

ผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการเงินของหนวยงานคิด

เปนรอยละ 100.00 แมวาผลการ

ดําเนินงานจะบรรลุเปาหมาย แต

อยางไรก็ดีฝายวางแผนและพัฒนาได

จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอท่ีประชุม

ผูบริหาร เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 

ขณะน้ีรองอธิการบดีฝายบริหาร

กําลังดําเนินการรวมกับกองคลังเพ่ือ

ปรับปรุงใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพอ

ใหเปนแผนฉบับสมบูรณและจะ

นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

การเงินในเดือนมิถุนายน 2558 

ตอไป 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    4.25 

26.โครงการ : สานสัมพันธ

ศิษยเกาเพ่ือศิลปากร 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

สรางความสัมพันธศิษย

เกา3 โครงการ/กิจกรรม 

 

1.เชิญศิษยเกามาเปนวิทยากรให

ความรูเรื่องตาง ๆ เชน โครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 

โครงการปฐมนิเทศและตอนรับ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

    4.25 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 18) 

นองใหม 

2. กองกิจการนักศึกษาได

ดําเนินการจัดทําวารสารศิษยเกา

เพ่ือเผยแพรขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอศิษยเกา พรอมสราง

โอกาสใหศิษยเกาไดมีการพัฒนา

ตนเอง 

3.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

และศิษยเกา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

เพ่ือสรางสมัพันธท่ีดีระหวาง

บุคลากรและศิษยเกา ตลอดจน

พัฒนาศิษยเกาดานสุขภาพ 

4. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 

ศิษยเกาและผูประกอบการรานคา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วังทาพระ 

เพ่ือสรางสมัพันธท่ีดีระหวาง

บุคลากรและศิษยเกา ตลอดจน

พัฒนาศิษยเกาดานสุขภาพ 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

5.โครงการ I SEE TREE  กิจกรรม

รวมกันระหวางศิษยเกาและรุน

นองเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางกันและถายทอด

ประสบการณการทํางาน 

6.โครงการฟุตบอลกระชับ

ความสัมพันธศิษยเกา-ศิษย

ปจจุบัน 

27.โครงการ :เจด็ทศวรรษ 

อัตลักษณ ศลิปากร บูรณา

การศาสตรและศลิป 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 19) 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ท่ีสงเสรมิอัตลักษณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 5 

โครงการ 

ฝายศลิปวัฒนธรรมรวมกับ

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปคณะ

มัณฑนศลิป ไดดําเนินโครงการ

ออกแบบอัตลักษณองคกร 

(Corporate  Identity) ได

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  โดยมี

รายละเอียดสรปุไดดังน้ี   

1.การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย

สําหรับดิสเพลย  2  ชุด 

2. การจัดทําระบบสโีดยใชระบบสี

ของไทย  (THAI  TONE)  สีของ

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

    5.00 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

มหาวิทยาลยัและคณะวิชา 

3. การออกแบบสิ่งพิมพเพ่ือใชใน

ราชการของมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 

4. จัดทําคูมือการใชงานอัตลักษณ

องคกร(Corporate  Identity)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5. อบรมการใชงานอัตลักษณ

องคกรแกบุคลากรของคณะวิชา

และหนวยงานตางๆ  ใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร   เพ่ือ

นําไปใชงานจริง ใหสภา

มหาวิทยาลยัเมื่อคราวประชุมครั้ง

ท่ี 5/2557 เมื่อวันท่ี 14 

พฤษภาคม 2557 

6. คณะวิชาและหนวยงานนําไปใช

ในการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือ

เผยแพรสูสาธารณชน 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

28.โครงการ  : City 

Campus 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติป 57 รอบ 

12 เดือน หนาท่ี 16) 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายฯ หนาท่ี 19) 

มีพ้ืนท่ีสําหรับการจัดตั้ง 

City Campus ภายในป 

2557 

1.มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหา

พ้ื น ท่ี แ ล ะ ข อ อ นุ มั ติ ต อ ส ภ า

มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อท่ีดิน

เ พ่ือรองรับส วนขยายการจั ด

การศึกษา City Campus โดยมี

การซื้อท่ีดินบริเวณเมืองทองธานี

จํ า น ว น  10 ไ ร  สํ า ห รั บ ก า ร

ดํ า เ นิ นก า รดั ง กล า ว  ท้ั ง น้ี ไ ด

รายงานผลตอการซื้อขายท่ีดินให

สภามหาวิทยาลัยทราบในการ

ประชุมครั้งท่ี 11/2557 เมื่อวันท่ี 

12 พฤศจิกายน 2557 

2.เ พ่ือให พ้ืนท่ีดังกลาวสามารถ

นําไปใชประโยชนไดโดยทันที จึง

ไดขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยในการยายสถานท่ี

กอสรางอาคารเรียนรวมเฉลิมพระ

เกียรติ จากพระราชวังสนามจันทร

ไ ป ยั ง พ้ื น ท่ี ส ว น ข ย า ย  City 

ผลการดําเนินงาน

สําเรจ็สูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 10 ข้ึนไป 

(คะแนนเชิงปริมาณ       

=5.00 คะแนน) 

ยังไมสามารถ

ดําเนินการ

กอสราง

อาคารศูนย

เรียนรวมเฉลิม

พระเกียรตไิด 

เน่ืองจากมีผู

ไมเห็นดวยกับ

การยาย

อาคารไป

กอสรางใน

พ้ืนท่ีCity 

Campus 

 จัดสรางอาคาร

ขนาดเล็กท่ี

สามารถ

ดําเนินการได

ภายในระยะเวลา 

1ป เพ่ือรองรับ

การจัดการศึกษา

อยางเรงดวน 

 5.00 
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แผนงาน โครงการ 

 

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

รายงานผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปญหา

อุปสรรค 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไข

ปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทาน

และให

คะแนน 

Campus โดยจะทําความตกลงกับ

สํานักงบประมาณตอไป 

คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดี                 

รายงาน 

  5.00      

คะแนนเฉลี่ยท่ี

คณะกรรมการพิจารณา

ตรวจสอบ 

       4.28 

        

                                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 

                     

     หมายเหตุ   1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

 



 

 

ภาคผนวก 10 

ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ 

ในการติดตาม ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 1 คณะกรรมการไดให
ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานแกอธิการบดี 11 ดาน และสภามหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหอธิการบดีนําไปดําเนินการ 
 

เกณฑการประเมิน 
ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

            คะแนนในดานนี้ จะพิจารณาจากระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 

(1)  ระดับการตอบสนอง 
ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 

1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100 > 4.00 -5.00 

2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80 > 3.00 -4.00 

3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60 > 2.00 -3.00 

4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40 > 1.00 -2.00 

5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ   0-20    0.00-1.00 

                 

          (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 

1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 -100 5.00 

2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 70-79 4.50 

3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 60-69   4.00 

4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 50-59      3.50 

5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 40-49 3.00 

6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 30-39 2.50 

7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 20-29 2.00 

8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 10-19 1.50 

9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 5-9 1.00 

10.รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 
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          ตารางท่ี 20 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  (11 ดาน)   

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

1.ดานแผนยุทธศาสตร

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

และนโยบายท่ีอธิการบดี

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 

 (รายงานผลการดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 1) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 6 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 6 ขอ คิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

(รอยละ 100.00) 

5/5 1.การดําเนินงานไปสู

วิสัยทัศนยังไมชัดเจน 

2.โครงการเชิง

ยุทธศาสตรมีขนาดเล็ก 

ขาดตัวช้ีวัดของแผน

ยุทธศาสตร 

ท่ีสะทอนไปสู

วิสัยทัศนการเปน

มหาวิทยาลยัช้ันนํา

แหงการสรางสรรค 

 

1.จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2559-2573  เพ่ือใช

เปนกรอบทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลยัในระยะยาว และมี

ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการดําเนินงานใน

มิติตางๆอยางชัดเจน 

2.จัดอบรมใหความรูแกผูบริหาร

คณะวิชา/หนวยงาน เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบเรื่องการทําแผนของ

คณะวิชา/หนวยงานในการ

กําหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดให

สอดคลองกับมหาวิทยาลยั 

 1.75 

2.ดานหลักสูตรการเรียนการ

สอน /การพัฒนานักศึกษา 

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 3) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 9 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 9 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00และทุกขอ

สามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

5/5 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดโดย

การเนนการบูรณาการ 

มีขอจํากัดซึ่งตอง

 

การพัฒนาบุคลากร

ไมทันตอการเปด

หลักสตูร 

 

 

 

1.เตรียมแผนการพัฒนาบุคลากร

รองรับหากมหาวิทยาลัยจะมุงเนน

การเปดหลักสูตรบูรณาการอยาง

ตอเน่ือง 

 

 1.50 



 

219 

 

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

100.00) คํานึงถึงเรื่องคุณสมบัติ

ของอาจารยประจาํ

หลักสตูรและเกณฑการ

ประเมินประกันคณุภาพ

หลักสตูร ทําใหไม

สามารถเปดหลักสตูร

และนับนักศึกษาไดตาม

แผน 

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษามีจํานวน

นอยแมวามหาวิทยาลัย

จะมีมาตรการผลักดันให

มีการเปดหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทและปรญิญา

เอกเพ่ิมข้ึนก็ตาม 

 

เพ่ิมการประชาสมัพันธหลักสูตรให

หลากหลายและมีกลุมเปาหมายท่ี

ชัดเจน 

   กิจการนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

เสริมสรางความคิด

สรางสรรค  ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมและ

การจัดสรรงบประมาณ

ในสวนนักศึกษายัง

เปนกิจกรรมดาน

นันทนาการ 

สนับสนุนใหจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

เสริมสรางความคิดสรางสรรค  ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมข้ึน 
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

ความรับผิดชอบตอ

สังคมแมผลการ

ดําเนินงานจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไวแต

ยังมีจํานวนนอยเมื่อ

เทียบกับกิจกรรม

สันทนาการอ่ืนๆ  

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค

(รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 7) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 2 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 2 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 การไดรับตีพิมพหรือ

เผยแพรผลงาน

สรางสรรคในวารสาร

ระดับนานาชาติมี

จํานวนนอยซึ่งอาจสงผล

ตอการจัดอับดับ

มหาวิทยาลยั(ranking) 

อาจารยสวนหน่ึงยัง

ขาดความรูความ

เขาใจ ทักษะ

ประสบการณการ

ทํางานวิจัยและ

สรางสรรค และการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยและการ

เขียนบทความวิจัย และงาน

สรางสรรคใหมีเวทีระดับนานาชาติ

มากข้ึนจากกองทุนวิจัยและ

สรางสรรค 

 1.50 

4.ดานบริการทางวิชาการ 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 12) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 2 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 2 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

5/5 1.แมมหาวิทยาลัยจะมี

นโยบายสงเสริมใหมี

การจัดโครงการท่ีมี

ลักษณะบูรณาการขาม

ศาสตรและเปน

โครงการขนาดใหญซึ่ง

1.ชองทางการ

ประชาสมัพันธ

โครงการไมเขาถึง

กลุมเปาหมาย 

2.รูปแบบโครงการ

ไมตรงตามความ

1.ศึกษาความตองการเรื่องการ

แกปญหาและการพัฒนาชุมชนอยาง

ชัดเจนแลววางแผนโครงการให

ครอบคลมุตอเน่ืองและมีการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะ

สะทอนความคุมคาอยางแทจริง 

 2.50 
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

100.00) สงผลใหมีคาใชจาย

สูงข้ึนแตจํานวน

ผูเขารวมโครงการก็

เพ่ิมข้ึนไมมากนัก  

2.ตนทุนตอโครงการมี

แนวโนมสูงข้ึน 

ตองการของ

กลุมเปาหมาย 

2.ประชาสัมพันธใหมากข้ึนเพ่ือให

ชุมชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

3.เนนการใหบริการวิชาการกับ

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 

4.โครงการควรมีท้ังขนาดเล็กและ

ขนาดใหญเพ่ือทําใหตนทุนมีความ

สมดลุและเปรียบเทียบกันไดในแต

ละป 

5.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 12) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 3 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 3 ขอ คิด

เปนรอยละ 100.00และทุกขอ

สามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 1.การเปนผูนําดานการ

อนุรักษและสงเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติอยาง

แทจริง 

2.การบูรณาการโครงการ

ศิลปะและวัฒนธรรม

รวมกับหนวยงานภายนอก 

3.ตนทุนตอโครงการมี

แนวโนมสูงข้ึน 

1.มหาวิทยาลัยมี

ศิษยเกาท่ีมีช่ือเสียง

ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติแตยังมี

สวนรวมกับ

มหาวิทยาลัยในการ

ช้ีนําสังคมไมมาก

เทาท่ีควร 

2.ยังมีกิจกรรม/

โครงการรวมกับ

หนวยงานภายนอก

1.สงเสริมความสัมพันธศิษยเกาท่ีมี

ช่ือเสียงไดรับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติเพ่ือมีสวนรวมกับ

มหาวิทยาลัยในการอนุรักษและ

สงเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติอยางแทจริง 

จัดโครงการใหมีหนวยงานระดับ

นานาชาติท่ีมีขอตกลงรวมกันมากข้ึน

และทบทวน MOU 

2โครงการควรมีท้ังขาดเล็กและขนาด

ใหญเพ่ือทําใหตนทุนมีความสมดุลและ

เปรียบเทียบกันไดในแตละป 

 2.50 
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

ระดับนานาชาติท่ีมี 

MOU รวมกันนอย 

6.การบริหารจัดการ 

6.1 การบริหารงาน 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 13) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 5 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 5 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 1.คณะวิชา/หนวยงานยัง

เนนการทํางานท่ีเปน

ภารกิจประจําการทํางาน

เชิงกลยุทธและการ

พัฒนากระบวนงานยังไม

ตอเน่ืองชัดเจน 

2.การบริหารงานเชิงรุก 

หรือการพัฒนา

มหาวิทยาลยัไมทันตอ

การเปลีย่นแปลงกับ

บริบททางสังคม 

การสรางคานิยมรวม

หรือจุดมุงหมายรวม

ของมหาวิทยาลัยยัง

ไมชัดเจน 

1.พัฒนาใหรูปแบบการบรหิาร

จัดการมคีวามสอดคลองตอ

สภาพแวดลอมและบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมสรางทัศนคติ

การมีสวนรวมตอเปาหมายของ

มหาวิทยาลยัรวมกัน 

 1.80 

6.2 บุคลการ/การพัฒนา

บุคลากร 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 15) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 2 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 2 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 -การบริหารจัดการตาม

แผนพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะบุคลากรไม

เปนไปตามแผนงานท่ี

กําหนด 

-การเพ่ิมตําแหนงทาง

วิชาการใหไดรอยละ50 

ยังไมมีนโยบาย

กําหนดภาระงาน

และจัดทําขอตกลง

ภาระงานรายบุคคล

ของอาจารย 

ท่ีชัดเจน 

1. สําหรับบุคลากรเกาควรมีแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมตําแหนงทาง

วิชาการอยางเปนระบบ 

2. สําหรับบุคลากรท่ีจะรับใหมควร

กําหนดเปนขอกําหนดคุณสมบัติการ

ทํางานวาตองทําตําแหนงทางวิชาการ

ระดับตางๆภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

ในป2560 เปนคา

เปาหมายท่ีทาทายมาก

ทําใหยากตอการบรรลุ

เปาหมาย 

และมผีลตอการตอการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน และการตอสัญญาจาง 

3.พัฒนาศักยภาพ/ทัศนคติ ของ

บุคลากรทุกระดับใหพรอมสําหรับ

การทํางานเชิงรุกเมื่อมหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบแลว 

6.3 การสื่อสาร 

ประชาสมัพันธ/ระบบ

สารสนเทศ 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 15) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 3 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 3 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 ในสวนของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศตองใช

งบประมาณท่ีสูงในการ

ดําเนินการ อีกท้ังมีการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว

สงผลตอการพัฒนา

ปรับปรุง 

ความกาวหนาของ

เทคโนโลยีและ

ขอจํากัดเรื่อง

งบประมาณ 

1.จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือชวยเพ่ิมความ

คลองตัวในการปรับปรุงและจัดหา

อุปกรณเพ่ิมเติม รวมท้ังพัฒนารู

แบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 

2.การจัดทําแผนประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลยัในภาพรวมและมีการ

ดําเนินการตอเน่ืองท้ังป 

  

6.4 สวัสดิการ 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 17) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 1 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 1 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

5/5    จัดทําขอบังคับ ระเบียบ รวมถึง

กฎหมายหลักท่ีสําคัญ เพ่ือรองรับ

พระราชบัญญัติการปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ ใหครอบคลุมบุคลากรทุก
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

ประเภท 

7.ระบบการเงิน งบประมาณ/

การบริหารความเสี่ยง 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 17) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 6 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 6 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

(รอยละ 100.00) 

5/5 การสรางรายไดเพ่ือสราง

ความมั่นคงอยางยั่งยืน

หลังจากออกนอกระบบ 

การแขงขันและการ

พัฒนาดานตางๆของ

มหาวิทยาลยัตองใช

งบประมาณสูง

โดยเฉพาะการ

พัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

การปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา

ใหทันสมัยและสม่ําเสมอเปนระยะ 
 1.25 

8.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/

การเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนและ

นานาชาติ 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 18) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 2 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 2 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา

ตางชาติและอาจารย

ชาวตางชาติซึ่งจะสงผล

ตอการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยั(ranking) 

 ระเบียบและขอบังคับ

ยังไมเอ้ือและดึงดดูให

ชาวตางชาติศึกษาใน

ประเทศ 

ศึกษาแนวทางการเพ่ิมจํานวน

นักศึกษาและการปรับปรุงระเบียบ

ขอบังคับ 

 1.75 

9. ดานกายภาพ/

สภาพแวดลอม/  

City Campus 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 4 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 4 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

5/5 1.การปรับปรุง

สภาพแวดลอมทาง

กายภาพใหมีความพรอม

สําหรับการรับนักศึกษา

สถานท่ีคับแคบ

นักศึกษาไมมีพ้ืนท่ี

สําหรับการทํา

กิจกรรมและการ

การมCีity Campus จะชวย

แกปญหาความไมเพียงพอของพ้ืนท่ี

สําหรับการจัดการเรียนการสอนหรือ

ทํากิจกรรมของนักศึกษา  

 1.60 
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 19) ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

ตางชาติหลังจากการเปน

ประชาคมอาเซียน 

2.พ้ืนท่ีสําหรับการจัด

การศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษามีนอย

เกินไปสาํหรับรองรับผูท่ี

ตองการเรียนในหลักสตูร

ท่ีสอนท่ีกรุงเทพฯ 

จัดการเรียนการสอน

ในระดับนานาชาติ

และดานตางๆ 

10.สภามหาวิทยาลัย 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 25) 

มีขอเสนอแนะท้ังหมด 3 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบท้ัง 3 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และทุก

ขอสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด(รอยละ 

100.00) 

5/5 การสะทอนสิ่งท่ีตองการ

ใหสภามหาวิทยาลยั

สนับสนุนยังไมชัดเจน 

ขอมูล/เอกสารเพ่ือ

ประกอบการ

พิจารณายังไมพรอม 

1.ติดตามการทํางานของ

มหาวิทยาลยัใหมากข้ึน 

2.จัดทําวาระเชิงนโยบายและ

กําหนดปฏิทินอยางชัดเจน 

 1.50 

11.ศิษยเกา 

(รายงานผลการดาํเนินงานตาม

ขอเสนอแนะฯ หนาท่ี 25) 

มีขอเสนอแนะทั้งหมด 3 ขอ 

สามารถดําเนินงานไดตาม

ขอเสนอแนะครบทั้ง 3 ขอคิด

เปนรอยละ 100.00 และ

สามารถดําเนินการไดตาม

5/3.33 ขอมูลศิษยเกามีจํานวน

นอยเมื่อเทียบกับ

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา

ไดดําเนินการจดัทํา 

 

ฐานขอมูลศิษยเกา

แตไมประสบ

1.วางแผนการดําเนินงาน ดาน

การจัดทําฐานขอมลูศิษยให

ชัดเจน เพ่ือใหขอมูลเปน

ประโยชนสูงสุด 

 

 2.50 
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ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการ

ตอบสนองและ

ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนนุ /

ผลักดัน 

คกก.

พิจารณา

สอบทานให

คะแนน 

เปาหมายทีก่ําหนด(รอยละ 

66.67) 

ผลสําเร็จ จึงได

ดําเนินการแกปญหา

โดยใชผานระบบ 

MIS มหาวิทยาลัย 

2.พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี

ครอบคลมุไปถึงศิษยเกา โดยเปด

โอกาสใหศิษยเกามีสวนรวมมาก

ข้ึน ท้ังในการเปนวิทยากรให

ความรูและในฐานะผูเขารวม

กิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดี

รายงาน 

      5/4.84      

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบ 

      1.83 

                                       

                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                    

                   หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย    



 

 

 

 

ภาคผนวก 11 

ดานท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 4 ดาน 

 
1. มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน 
2. ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพ 
    การบริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจ 
    ของมหาวิทยาลัย 
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          ตารางท่ี 21 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน 

พันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

1.ดานการผลิต

บัณฑิต 

(แผนหลักสูตร-

แผนการรับ

นักศึกษา  ป

การศึกษา 

2557-2563)  

การพัฒนาหลักสูตร 

1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป

การศึกษา 2557-2463 พรอมท้ังกําหนดปฏิทินการขอเปดหลักสูตรใหม/ปรับแผน เพ่ือให

การดําเนินงานดานแผนหลักสูตรและการรับนักศึกษามีความชัดเจนและสอดคลองตาม

เปาหมายของแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

8/2557 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยมีมติ เน่ืองจากแผนหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยและประเทศ 

รวมท้ังการกาวสูความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย ไปจัดประชุมระดมความคิดรวมกัน

ระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัย(retreat 2557) โดยจัดทําและ

วิเคราะหขอมูลท้ังในดานความพรอมของมหาวิทยาลัยดานตางๆ อาทิ จํานวนคณาจารย

และความเช่ียวชาญ ความพรอมดานสถานท่ีจัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษาตางชาติ 

ขอมูลความตองการกําลังคน รวมท้ังพิจารณาถึงแนวโนมตางๆท่ีเก่ียวของ อาทิ จํานวน

นักเรียนนักศึกษาตอนปลายท่ีจะลดลง การพัฒนาหลักสูตรแนวตางๆในตางประเทศการบูร

ณาการ ความเปนนานาชาติ รวมท้ังอาจพิจารณาในเรื่องหลักสูตรระยะสั้น ท้ังน้ี

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2557 (ครั้งท่ี3) ในหัวขอ 

“การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความเปนนาชาติและผลักดันสูการจัดอันดับของ

อาจารยประจําหลักสตูร

และมาตรฐานของ

หลักสตูรนานาชาต ิ

การพัฒนากําลังคนเพ่ือ

มาชวยในการดําเนินงาน

ดานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัไดแตงตั้ง

คณะทํางานจัดทํา

แผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ.2559-2573 

เพ่ือใหดําเนินการจดัทํา

แผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัศิลปากร

ระยะยาวซึ่งครอบคลุม

การดําเนินงานตามพันธ

กิจทุกดานของ

มหาวิทยาลยั คือ ดาน

การผลิตบัณฑิต 

ดานการวิจัยและ

สรางสรรค 

ดานการบริการวิชาการ 

ดานการทํานุบํารุง
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พันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” แตขอเลื่อนการจัดประชุมออกไปกอน 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป

การศึกษา 2557-2563 เพ่ือการดําเนินงานภารกิจดานการจัดการเรียนศึกษาและการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความ

ตองการของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะวิชาจะตองแจงเพ่ือใหบรรจุ

หลักสูตรใหอยูในแผนกอนจึงขอทําหลักสูตรได โดยมหาวิทยาลัยกําหนดสัดสวนนักศึกษา

ปริญญาตรีตอบัณฑิตศึกษา เปน 70: 30 และสงเสริมใหเปด หลักสูตรบูรณาการหลักสูตร

นานาชาติ หลักสูตรท่ีเปนความตองการของตลาดในประเทศอาเซียน และหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินใหคณะวิชาปรับแผนไดปละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 นําเสนอใหท่ี

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งท่ี2/2557 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 

2557 และเสนอท่ีประชุมคณบดีครั้งท่ี 25/2557 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 เพ่ือพิจารณา 

มีมติใหความเห็นชอบการปรับแผนและฝายเลขานุการฯจึงแจงใหคณะวิชาทราบแลว และ 

ครั้งท่ี 2 จะนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาใน

การประชุมครั้งท่ี1/2558 ในวันท่ี 24 มีนาคม 2558    

2.มหาวิทยาลัยมีการผลักดันใหเปดหลักสูตรนานาชาติแตละระดับใหมากข้ึน โดยฝาย

วิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษจัดใหมีการระดมความคิด(ครั้งท่ี 1) เรื่องความเปนนานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 

เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและความเปนนาชาติของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
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ผลักดันสูการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

11/2557 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือทราบ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ 

โดยสรุปคือ ควรพิจารณาจุดมุงหมายในการเปดหลักสูตรนานาชาติแตละระดับใหชัดเจน 

เพราะแตละระดับมีรูปแบบการบริหารจัดการ กลยุทธการหาผูเรียน รายได ท่ีแตกตางกัน 

อาทิ 

-ระดับปริญญาตรี ควรพิจารณาหลักสูตรท่ีจะเปดสอนและรูปแบบการบริหารจัดการ

อยางรอบคอบ  

-ระดับปริญญาโท ควรเนนการเปดการสอนหลักสูตรดานบริหารธุรกิจ เน่ืองจากมี

ผูสนใจจํานวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพรอมท่ีจะเปดไดหลายสาขา อาทิ การบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการดานศิลปะ การบริหารจัดการดานเภสัช

กรรม การบริหารจัดการดานวัฒนธรรม การบริหารจัดการดานโรงแรมและการทองเท่ียว 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

2. นําโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft 365 และ Google Apps for Education มา

ประยุกตใชในการเรียนการสอน 

3. อบรมใหความรูอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร

ใหทราบแนวทางการปฏิบัติการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานสากลอยางแทจริง  

การพัฒนากิจการนักศึกษา 

4.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดหารือเรื่อง การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 โดยเฉพาะเรื่อง ความสามารถดาน
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะและแนวทางในการสงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยสรุป คือ การ

พัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดานการเรียนการสอน สงเสริม 

สนับสนุนและขอความรวมมืออาจารยผูสอน สอน บรรยายเปนภาษาอังกฤษ พัฒนาสื่อและ

รูปแบบการเรียนการสอน การใหทุนนักศึกษาตางชาติ การจางชาวตางชาติมาสอน เพ่ิม

แหลงเรียนรู เปนตน นอกจากน้ันท่ีประชุมยังมีความเห็นวาควรสงเสริม สนับสนุนการใช

ภาษาอาเซียนอ่ืนๆ ในการติดตอสื่อสารนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ความเปนผูนําของ

อาเซียนไหลายเรื่อง อาทิ การเปนผูนําสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนามาตรฐานวิขาชีพดาน

ตางๆของอาเซียน การกําหนดสัญลักษณดานการออกแบบ การสื่อสารโดยใชศิลปะเปนสื่อ 

การเปนศูนยกลางเครือขายการออกแบบของอาเซียน เปนตน มติใหมหาวิทยาลัยไป

ดําเนินการและรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ 

มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการ สงเสริม สนับสนุน 3 มาตรการในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังน้ี 

1.สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะและการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2.สงเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดกิจกรรมรวมกับสถาบันตางๆท้ัง

ในและตางประเทศ  

3.สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษของ

อาจารย 

เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณพ.ศ. 
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2557 รอบ 6 เดือน ซึ่งมีการดําเนินโครงการเชิงยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษา คือ

โครงการเสริมสรางทักษะการสอนและการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตอสภามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2557และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป งบประมาณพ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือนตอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

12/2557 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  

เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณพ.ศ. 2558  ตอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

9/2557 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  มี

ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควรเนนงานเชิงยุทธศาสตรใหมากข้ึน และกําหนดเปน

แผนการทํางานในแตละดานใหชัดเจน มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะมาพิจารณา

ดําเนินการ โดยในปงบประมาณพ.ศ.2558 ไดกําหนดจุดเนนเปน 2 ดานหลัก คือ1.เรง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 2.มุงเนนการกาวเขาสูความเปนนานาชาติ ซึ่ง

เสนอแผนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรประจําป งบประมาณพ.ศ. 2558  ตอสภา

มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2558 

สภาพแวดลอมทางการศึกษา 

4. โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ(งบประมาณแผนดินป 2558)  

5. สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบนโยบายพัฒนานักศึกษา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 

2556 พรอมงบประมาณ 53 ลานบาท เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู

อยางสรางสรรค เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได
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ดําเนินการอยู เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 

6. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดําเนินการโครงการ Clean and Green Campus 

อยางตอเน่ืองโดยจัดทําเสนทางจักรยาน และรถรางรับ-สงคณาจารย บุคลากร นักศึกษา

และบุคคลภายนอกเพ่ือลดปริมาณการใชพลังงาน ลดมลพิษ จากการใชยานพาหนะใน

วิทยาเขต 

การจัดทําโครงการ City Campus 

มหาวิทยาลยัขออนุมติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยในสวนเงินคง

คลังเพ่ือจัดซื้อท่ีดินเพ่ือรองรับสวนขยายการจดัการศึกษา(City Campus) ณ เมืองทองธานี 

ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และเน่ืองจากแผนพัฒนาโครงการมหาวิทยาลัยศลิปากร 

City Campus  ท่ีตองการใหเริ่มดาํเนินการไดในปการศึกษา พ.ศ.2558 เพ่ือใหคุมคากับ

การลงทุน และความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาดานกายภาพของคณะวิชา อาทิ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลยันานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะ

ดุริยางคศาสตร และคณะอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควร ขอความเห็นชอบใน

หลักการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือยายสถานท่ีกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ซึ่งไดรบังบประมาณแผนดิน

ประจําป พ.ศ.2557-2559 ผูกพันงบประมาณ 300 ลานบาท (มหาวิทยาลัยตองสมทบจาย

รอยละ 20 ของมูลคาอาคาร) จากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรนครปฐมไปสรางในท่ีดิน

แปลงท่ีขออนุมัติจัดซื้อท่ีเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งจะตองทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณตอไป เมื่อไดกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว ตอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันท่ี 
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10 กันยายน 2557  มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิปงบประมาณ พ.ศ.

2557 วงเงิน จํานวน 216,667,500 บาท ตามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ และเห็นชอบใน

หลักการใหยายสถานท่ีกอสรางศนูยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา

สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ซึง่ไดรับงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ.2557-2559จาก

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไปท่ีเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ จ.นนทบุรีในท่ีดินท่ี

มหาวิทยาลยัจัดซื้อเน่ืองจากมหาวิทยาลัยแจงวามีความจําเปนในการพัฒนาโครงการ City 

Campus ใหสามารถดําเนินการไดอยางเรงดวน รวมท้ังมีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ

แกไขปญหาการขาดพ้ืนท่ีใชสอยสวนกลางของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรในระยะสั้น

แลว และใหมหาวิทยาลยัทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 

 มหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือรองรับสวนขยายการจัด

การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) ตอ

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2557 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการจัดซื้อท่ีดินตามท่ีไดรับอนุมัติแลวจํานวน 216,667,500 บาท เพ่ือจัดซื้อท่ีดิน ณ 

เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เน้ือท่ี 10 ไร 1 งาน 27 ตารางวา มติท่ี

ประชุมรับทราบ 

ประชุมหารือกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเพ่ือจัดทําแนว

ทางการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชพ้ืนท่ีสวนกลางในการทํากิจกรรม/

พัฒนาตนเองและเสริมสรางทักษะของนักศึกษา การพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงบริการรวมถึงพ้ืนท่ี

ของสํานักงานท้ังในระยะกลาและระยะยาว เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2557  
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มหาวิทยาลัยทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในเดือนมกราคม เพ่ือช้ีแจงเหตุผลการ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษาไปท่ีเมืองทองธานี  

2.ดานการวิจัย

และ

สรางสรรค  

1.มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เปนปแรก 

เสนอรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 และ 

เสนอแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2557 ตอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557 มติ

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานป 2556 และ แผนป2557 โดยใหมหาวิทยาลัย

พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานและความสําเร็จของโครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุน

ไปแลว สรุปปญหา และขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย เพ่ือประโยชนในการวางแผน

สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตอไป 

2.มหาวิทยาลัยแจงรายช่ือวารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  ตอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2557 เมื่อ

วันท่ี 10 กันยายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้ง

ท่ี 6/2557 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา วารสารทาง

วิชาการท่ีคณะวิชาเสนอมาน้ัน มีวารสารท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน 

การรวบรวมผลงานวิจัย

อยางเปนระบบ 

 กองทุนวิจัยและ

สรางสรรคของคณะ

วิชามีทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพผลงานใน

วารสารท่ีอยูใน

ฐานขอมูลและทุนแปล

บทความ 

-มหาวิทยาลัยมีทุน

นําเสนอผลงานใน

ตางประเทศซึ่งนํามา

เขียนเพ่ิมเติมลงใน

วารสารได 

-ขอบังคับฯเรื่องการ

ขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการระบุใหนํา

บทความวิจัยใน
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7 ฉบับ และมีวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช

เปนเวลา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 - 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบ

รายช่ือวารสารทางวิชาการจํานวน 7 ฉบับและใหดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑกําหนด 

3.มหาวิทยาลัยไดรายงานความกาวหนาการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2557 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ดังน้ี 

3.1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการ

เผยแพรเฉพาะในระดับนานาชาติ ประจําป  พ.ศ.2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 175 รายการ 

จําแนกเปน งานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารนานาชาติ จํานวน 152 เรื่อง และงานสรางสรรคมี่

เผยแพรระดับนานาชาติ จํานวน 23 รายการ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในสวนของจํานวนผลงานทางวิชาการตอจํานวนอาจารย จํานวนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับอางอิง 

3.2 สํารวจจํานวนคณาจารยและนักศึกษาตางชาติท้ังในระดับปริญญาบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษาโดยจําแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สัญชาติ ระยะเวลา

การศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสวนของสัดสวนอาจารย

ตางชาติตออาจารยประจํา สัดสวนนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาท้ังหมด จํานวนอาจารย

และนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยน 

3.3 มหาวิทยาลัยอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชประกอบการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการโดย QS World University Ranking ซึ่งจะมีการเปดระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตใหมีการบันทึกขอมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณ

วารสารท่ีอยูใน

ฐานขอมูลเทาน้ันมาใช

ขอกําหนดตําแหนง

วิชาการ 
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เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  

มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขาสู

ระดับโลก 2 ครั้ง คือ โครงการอบรม “การเสริมสรางความรูความเขาใจการจัดอันดับหา

วิทยาลัยเขาสูระดับโลก(World University Rankings)” และโครงการอบรม “การเขียน 

SAR ตามเกณฑ AUN-QA”เตรียมเขาสูประชาคม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดี

ฝายประกันคุณภาพไปศึกษาดูงานเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีประเทศเกาหลีใต เพ่ือ

นํามาเปนแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

การดําเนินการในระยะตอไปของมหาวิทยาลัย 

1) ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยจะบันทึกขอมูลประกอบการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการโดย QS World University Ranking ผานทางระบบ Internet 

และเมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ตัวช้ีวัดดังกลาวเพ่ือยืนยันผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ QS และคาดวา

มหาวิทยาลัยจะทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 

4. กําหนดมาตรการสงเสริมใหมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ อาทิ บทความ หรือ 

งานวิจัยเปนภาษาอังกฤษในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติใหมาก

ข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผลงานทางวิชาการถูกอางอิง(Citation) สูงข้ึน 

5. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนลาง จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและ
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นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค : บูรณาการศาสตรและศิลป” เพ่ือเปนเวทีในการ

เสนอผลงาน และกระตุนใหเกิดการสรางสรรคผลงานท่ีเกิดจากการบูรณาการระหวาง

ศาสตร 

6. บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการยกยองไดระดับชาติ ไดแก นักวิจัยดีเดนแหงชาติ 

4 ราย 

3.ดานการ

บริการวิชาการ 

1. รวมมือกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการดําเนินการ อาทิ โครงการ

อนุรักษปาชายเลนผืนสุดทายในอําเภอหัวหินรวมกับกลุมพิทักษหัวหิน โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ)  

2. จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เพ่ือสรางระบบและกลไก การบูรณาการขามศาสตรใน

กิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและ

นานาชาติ  

3. สํานักบริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินรวมกับกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

4.มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557 โดยมีการวิเคราะหมิติประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย ผลการดําเนินงานเทียบกับแผน ตนทุนตอหนวย มิติประสิทธิผล ประสิทธิผล

ตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) และมิติผลกระทบตอเปาหมายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 สงเสริมใหมโีครงการ

ท่ีสงเสรมิภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลัยให

มากข้ึน 
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4.ดานการทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. การกําหนดกรอบแนวทางการทํางานเพ่ือพัฒนาหอศิลป(TOR) ของผูอํานวยการหอ

ศิลป 

มหาวิทยาลัยไดนํามติและขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2556 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ไปพิจารณาดําเนินการโดยไดจัดประชุมสัมมนาระดมความ

คิดเห็นสําหรับการพัฒนาหอศิลปในบริบทปจจุบัน เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557 

ประกอบดวย 

1.1 แนวทางการเพ่ือดําเนินการพัฒนาหอศิลป 
1.2 แนวทางการกําหนดขอบเขตของผูดํารงตําแหนงผุอํานวยการหอศิลป 
1.3 ภารกิจเรงดวน 
1.4 ภารกิจระยะยาว 

เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557 

    2.โครงการผลติแทนพิมพภาพพิมพศิลปะเปนการบูรณาการขามศาสตรระหวาง 2  คณะ

วิชา  ในการผลิตแทนพิมพภาพพิมพศิลปะท่ียังไมมสีถาบันการศึกษาใดผลติ  โดยเปนการ

ผลิตแทนพิมพทีมีคุณภาพ  นํ้าหนักเบา  ลดตนทุนการนําเขาจากตางประเทศ  มีรูปแบบ

เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลยั 

-  มีการผลติแทนพิมพขนาดเล็กเพ่ือการใชงานจริงและนํามาสาธิตในการจัดงานตาง ๆ  

และจะพัฒนาเพ่ือสรางมลูคาในอนาคต 

3.โครงการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา  เน่ือง

ในวโรกาสเจริญพรรษา 60 พรรษา หัวขอ "ASEAN Artistic Work Conservation and 

  สงเสริมใหมีโครงการท่ี

สงเสริมภาพลักษณของ

มหาวิทยาลยัใหมากข้ึน 
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พันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปญหาอุปสรรค/ 

ในการดําเนินการ 

 

สาเหตุของ

ปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ

แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

Restoration 2014" 

4.จัดทําฐานขอมูลศลิปกรรมในรูปของ virtual gallery 

5.โครงการจดัตั้งสถาบันศลิปะสถาปตยกรรมไทย 

6.มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีการวิเคราะหมิติประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย ผลการดําเนินงานเทียบกับแผน ตนทุนตอหนวย มติปิระสิทธิผล ประสิทธิผล

ตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) และมติิผลกระทบตอเปาหมายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

                                                 
                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )       

                   

                   หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

    2.รายงานในลักษณะเปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใชรอบปงบประมาณ 

                                              

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 12 

ดานท่ี 2.2 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ 
 Balanced Scorecard (BSC) 

 
 

1. มหาวิทยาลัย รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
2. ผูเก่ียวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณุภาพการ 
    บริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced  
    Scorecard (BSC) 
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ตารางท่ี 22 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   

มิติดาน/ ตัวชี้วดัในและมิต ิ สภาฯ 

กําหนด 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

เต็มแต 

ละขอ 

คะแนนที่ 

ม. ได 

คะแนนถวง 

นํ้าหนัก 

 

ปญหา

อุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตขุองปญหา แนวทางแกไขปญหา/ การ

พัฒนา ระยะเวลาที่คาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งที่ตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

1. ดานผลสัมฤทธิ ์ (ความพึงพอใจผูรับบริการ) 2   1.0499     

 1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต   

      ของนิสิต  (ตัวชี้วัดที่ 5.1 ของ กพร.) 

  5.0000      

   1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  

        (ตัวชี้วัดที่ 5.2 ของ กพร.) 

  2.8740      

   1.3ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนของคณาจารยระดับปริญญา

ตรี   (ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย) 

  <3.51  ผลประเมิน

ไมถึง 3.51 

ทุกรายวิชา 

คณะที่ ผ ลประ เมิ น ไม ถึ ง 

3.51 ไดแก จิตรกรรม วิศวฯ 

วิทยาการจัดการ  

ชี้แจงวิธกีารประเมินให

นักศึกษาเขาใจ และ

ปรับปรุงผลการประเมินตาม

แนวทางที่นักศึกษาให

ขอเสนอแนะ 

 

2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 1   1.0000     

   2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (คุณภาพของแผนกลยุทธ) 

       (ตัวชี้วัดที่  1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)        

  5.0000      

   2.2  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   
        (ตัวชี้วัดที่  7.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

  5.0000      

   2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ 
       (ตัวชีว้ัด 7.3  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)      

  5.0000      



 

243 

 

มิติดาน/ ตัวชี้วดัในและมิต ิ สภาฯ 

กําหนด 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

เต็มแต 

ละขอ 

คะแนนที่ 

ม. ได 

คะแนนถวง 

นํ้าหนัก 

 

ปญหา

อุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตขุองปญหา แนวทางแกไขปญหา/ การ

พัฒนา ระยะเวลาที่คาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งที่ตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

   2.4 ระบบบริหารความเส่ียง  

         (ตัวชี้วัดที่ 7.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

  5.0000      

3. ดานการเรียนรู และการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู) 1   0.9000     

   3.1 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ สภาพแวดลอมการเรียนรู   

        (ตัวชี้วัด 2.5 การประเมินคุณภาพภายใน) 

  4.0000      

   3.2  การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู (ตัวชี้วัด 7.2 การประเมิน

คุณภาพฯ)          

  5.0000      

   3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  

         (ตัวชี้วัดที ่14  ของ กพร.) 

ไมมีตัวบงชี้ในในเกณฑ ก.พ.ร. ป 2556 

   3.4 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาและการจัดการความรูเพือ่พัฒนา            

บุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชีว้ดัที่ 15 ของ กพร.) 

ไมมีตัวบงชี้ในในเกณฑ ก.พ.ร. ป 2556 

4. ดานการเงินและงบประมาณ 1.00   0.6000     

   4.1 ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 

        (ตัวชี้วัดที่ 8.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)      

  5.0000      

   4.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและ

รายจายภาพรวม                         

  1.0000      
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มิติดาน/ ตัวชี้วดัในและมิต ิ สภาฯ 

กําหนด 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

เต็มแต 

ละขอ 

คะแนนที่ 

ม. ได 

คะแนนถวง 

นํ้าหนัก 

 

ปญหา

อุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตขุองปญหา แนวทางแกไขปญหา/ การ

พัฒนา ระยะเวลาที่คาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งที่ตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

       (ตัวชี้วัดที่ 8 ของกพร.) 

                                           รวม 5.00   3.5499     

         

       

                                               ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 

                 หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 

   2. กรณี สกอ. กพร. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงช้ีท่ีนํามาใชในการรายงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ในแตละมิติคณะกรรมการ  

       จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. กพร. 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 13 

ดานท่ี 2.3 รายงานผลงานดานการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1. มหาวิทยาลัย รายงานผลงานดานการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพ 
    การบริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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  ตารางท่ี 23 รายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. หลักประสิทธิผล   - กําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงาน ใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน โดยรวมกันกําหนดมาตรการ ตัวช้ีวัดและเปาหมาย

ของแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามผลตามแผนฯ อยางนอย

ปละ 2 ครั้ง  

- กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในการปฏิบัติงาน ดวย 

KPIs และ Competency  

- จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการระหวางอธิการบดี

และผูบริหารหนวยงานระดับคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก 

- มีกระบวนงานท่ีมีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการท่ีคณะวิชาและหนวยงานรับผิดชอบ 

    

2. หลักประสิทธิภาพ - ประชุมหารือรวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

กําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจดัการโดยจดัทําและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

แผนควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง  แผนบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการจัดการความรู  มีการ

ดําเนินการตามระบบ PDCA 

    

3. หลักการตอบสนอง - กําหนดกระบวนงานใหบริการท่ีมีการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ ทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบสามารถ
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ดําเนินการไดตามมาตรฐานของระยะเวลาการใหบริการตาม

คํารับรองการปฏิบัตริาชการ สรางความเช่ือมั่นความไววางใจ 

ตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได      

สวนเสยี 

 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามตัวช้ีวัดและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

สามารถแกไขปญหาเพ่ือใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งคา

เปาหมายไว ตามท่ีไดจดัทําเปนขอตกลงไวเปนการลวงหนา 

สวนการดําเนินงานตามภารกิจประจํา อธิการบดีไดปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ 

    

5. หลักความโปรงใส - ยึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ         

มีกระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ผานการกลั่นกรอง

และตรวจสอบโดยผูรบัผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑของทางราชการ ปกปองผลประโยชนขององคกร

และผูมีสวนไดสวนเสีย เปดโอกาสใหคณะวิชา/หนวยงาน

และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของมีสวนรวมและมีการ

ตรวจสอบการดําเนินงาน  

- นําระบบบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในมาใช

ในการบรหิารจัดการและมีระบบสอบทานระบบควบคุมภายในมี

การเวียนแจงขอมลูขาวสารผานทางระบบงานสารบรรณ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document) ผานทาง
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

เว็บไซต มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจาง ดังน้ัน จึง

ช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม

ตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรโีดยประชาชนและผูมสีวนได   

สวนเสีย สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ

กระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม - ผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการแสดง

ทัศนะรวมเสนอปญหาหรือประเดน็ท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิด

แนวทางรวมการแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจและ

รวมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากน้ี การมีสวนรวม

ของบุคลากรจากคณะและหนวยงานตาง ๆ  ไดจัดใหมีข้ึนผาน

การประชุมรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประชุมคณะทํางาน

ติดตามเรงรดัการใชงบประมาณ รวมท้ังเปดโอกาสใหมีสวน

รวมผานโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน  

    

7. หลักการกระจายอํานาจ - มีคําสั่งมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหผูบังคับบัญชา

ควบคุมดูแล  สั่งการ  รับผิดชอบในการดําเนินงานในดานการ

บริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารการเงิน งบประมาณ และ

พัสดุ ดานการบริหารงานบุคคล ตามท่ีอธิการบดีและหัวหนา

หนวยงานตาง ๆ มอบหมาย  

    

8. หลักนิติธรรม - บริหารจัดการตามอํานาจของกฎหมายไดแก 

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎ ระเบียบ

ขอบังคับในการบริหารราชการตาง ๆ ดวยความเปนธรรมไม

เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  

9. หลักความเสมอภาค - ยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและใหบริการอยางเทา

เทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ

สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความ

เช่ือทางศาสนาการศึกษาการฝกอบรมและอ่ืนๆเชน การ

ประกาศรับสมัครงาน  การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ การ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจาง เปนตน 

    

10. หลักมุงฉันทามติ - ในการบริหารงานท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบของ

กลุมบุคคล ผูอธิการบดีจะนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ี

เก่ียวของเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว เพ่ือปรึกษาหารือและหา

ขอยุติในประเด็นท่ีเปนขอโตแยง โดยใชกฎหมาย กฎระเบียบ

และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีมีการโตแยงมาอธิบายทํา

ความเขาใจกับกรรมการผูใหความเห็นในเรื่องดังกลาวใหมี

ความเห็นท่ีตรงกันในลักษณะฉันทามติ  

    

11. หลักคุณธรรม/ 

จริยธรรม 

- มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมท้ังมี

กระบวนการดําเนินงานดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ 

และคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีการเสนอ
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 
ปญหาอุปสรรค/ 

ในการ

ดําเนินการ 

สาเหตุของ

ปญหา 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ขอคิดเห็นดานกฎระเบียบเพ่ือยดึถือปฏิบัติในการปฏิบัติ

ราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลยัไดดําเนินการ

จัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการ

ในการประกาศใชท่ัวท้ังองคกร 

12. หลักความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

- อธิการบดีเขารวมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

เพ่ือมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทย 

รวมท้ังไดรับเชิญเปนกรรมการตาง ๆ ดานการพัฒนาสังคม 

- สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย มสีวน

รวมในการกรรมการชุดตางๆ เพ่ือแกปญหาสังคม เชน 

คณะกรรมการ สนช. 

    

                                                

                                                  ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 

 

                หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 

             2. หลักธรรมาภิบาลตามขอ 1-10 อาจจะใชรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สกอ. ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 มาใชในการรายงานผลการดําเนินการได 

 



 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก 14 
 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจดัการของอธิการบด ี
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แบบฟอรม ปอ.13 
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 

 
(ฉบับท่ี 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก                                                      

กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
   1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร  
                    1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  คือ รอบปท่ี 2 ปของการปฏิบัติงาน           
(13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
          3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาอาน ศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ท่ีไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)  
 4. แบบสอบถามมีท้ังหมด  5 ตอน  
                 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                  ตอนท่ี 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                  ตอนท่ี 3  ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                  ตอนท่ี 4  ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   
 
           5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม    

5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมาก 
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอย 
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอยท่ีสุด 
n/a ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได  

 

 

 

 

 
 

http://www.council.su.ac.th/
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม                               

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี ความสําเร็จ/        
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

1.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ    
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกเรื่อง  หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษท่ีชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําช่ืนชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ 

มากท่ีสุด 5.00 

2.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ 
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                            
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  
การหามาตรการในการสงเสรมิ สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

มาก  4.00 

3.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ                                   
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                                     
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง 

ปานกลาง  3.00 

4.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ                                                                                                               
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวบางสวน  หรือ                                                           
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

นอย 2.00 

5.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดคอนขางนอย 
และ  

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลยั 

      นอยท่ีสุด        1.00 

6. ไมทราบ ไมมีขอมลู หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ีได  n/a -- 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1 สถานภาพ  (กลุม 1)* นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
                                             * ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                                        * ประธานสภาคณาจารย   
                               (กลุม 2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  
                               (กลุม 3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  / 
                                               คณะกรรมการบริหารประจาํคณะ/ หนวยงาน หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา   
         (กลุม 4) *เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก   
                                              *ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน 
                                               ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม.  
                                              *ประธานชมรมขาราชการ 
                           (กลุมท่ี 5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลยัศิลปากร /กรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ 
 
                               อ่ืนๆ.................................................. 
1.2 ระยะเวลาท่ีดาํรงตําแหนงนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูบริหาร (คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)   

  นอยกวา 1 ป                        1-3 ป 

  4-6 ป   6 ข้ึนไป 

1.4 ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยศลิปากร  (นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมตองตอบขอน้ี) 

                                นอยกวา 3 ป                         3-5  ป                         6-10  ป 
                                11-15  ป                             16-20  ป                      21 -25 ป 
                                25  ข้ึนไป 
 
 

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
ขอ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1 ดานการจัดการเรียนการสอน  การผลิตบัณฑิต        
2 ดานการวิจัยและสรางสรรค        
3 ดานการบริการวิชาการ        
4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
5. ดานการบริหารจัดการ       
6. การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม       
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ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
 

ขอ การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานผลสัมฤทธิ ์       

 1.1 การสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ                     

 1.2 การสงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา  

      

 1.3 ความสามารถของอธิการบดีในการเปนผูนํามหาวิทยาลัย                        

2. ดานกระบวนการภายใน         
 2.1 การตัดสินใจและการแกไขปญหา        
 2.2 การถายทอดนโยบาย การสือ่สารภายในองคกร ในระดับตางๆ 

เพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน 
      

 2.3 การสรางความสัมพนัธ พันธมิตรกับหนวยงานองคกรภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลยั  

      

 2.4 การบริหารในลักษณะที่ฝายบริหารเขมแข็ง       
 2.5 การสรางทีมงาน       

3. ดานการเงินและงบประมาณ         

 3.1 ความสามารถในการหาแหลงทุนและรายได จากแหลงทุน
ภายนอก (external grants) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

      

 3.2 การวางแผนดานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

      

 3.3 การกํากับติดตามการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

      

4. ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ        

 4.1 การจัดทําฐานขอมูลดานตางๆ ของมหาวิทยาลยั                        

 4.2 การดําเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย                                 

 4.3 การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

      

 

ตอนท่ี 4 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 

เปาหมาย ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานที่สงผลให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

      

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สงผลใหมหาวิทยาลัยประหยัดทั้ง
ตนทุน (รายจาย) แรงงาน (บุคลากร) และเวลา ตลอดจนการ
ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน 

      

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ที่สงผลใหผูที่เก่ียวของ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปนไปตาม
ความคาดหวัง หรือความตองการของผูที่เก่ียวของ 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตอบคําถามและ
ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย หรือขอรองเรียน รวมทั้งมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดข้ึน 

      

5. หลักความโปรงใส (Transparency) ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตรงไปตรงมา ผูเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดโดยงาย 

      

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) ที่มีกระบวนการที่ใหผูมีสวน
เก่ียวของไดเขารวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ 
รวมเสนอปญหาหรือประเด็นสําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแกไขปญหา 
ตัดสินใจ และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

      

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสนิใจ และ
ดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานระดับตางๆไดอยางเหมาะสม 

      

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการใชอํานาจของกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ คํานึงถึงสทิธิและเสรีภาพของผูที่เก่ียวของ 

      

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ที่สามารถปฏิบัติและบริการไดอยาง
เทาเทียวกันโดยไมแบงแยกดานเพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม อ่ืนๆ 

      

10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ(Consensus Oriented) ที่มีกระบวนการใน
การแสวงหาขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมขีอ
คัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นสําคัญ 

      

11. หลักคุณธรรมจริยธรรม (Morality/Ethics) ที่การปฏิบัติราชการมี
จิตสํานึกความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมี
ศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
จรรยาบรรณ  

      

12. หลักความรับผิดชอบตอสังคม ที่ตระหนักในสิทธิหนาที่ความสาํนึก
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของ
บานเมือง และกระตือรือรนในการแกไขปญหา  

      

 
หมายเหตุ. ขอคําถามตอนท่ี 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  
              ขอ 1-10  นํามาจาก คูมือระบบการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏบัิติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
              ขอ 11-12 นํามาจากขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ตอนท่ี  5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   

5.1 ขอเดนของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

5.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................ 

5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  
5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.5 สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.6 อ่ืนๆ  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
                                         ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
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                                                             แบบฟอรม ปอ.14 
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 

 
(ฉบับท่ี 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา) 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
   1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร  
                    1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  รอบปท่ี 2 ปของการปฏิบัติงาน                
(13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
 3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาอาน ศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ท่ีไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)  
 4. แบบสอบถามมีท้ังหมด  5 ตอน  
                 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                  ตอนท่ี 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                  ตอนท่ี 3  ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                  ตอนท่ี 4  ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   
 
           5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม 

5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับมาก 
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอย 
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน  ในระดับนอยท่ีสุด 
n/a ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได  

 

 

 

 

 

 

http://www.council.su.ac.th/
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม                               

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี ความสําเร็จ/        
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

1.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ    
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกเรื่อง  หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษท่ีชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําช่ืนชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ 

มากท่ีสุด 5.00 

2.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ 
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                            
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  
การหามาตรการในการสงเสรมิ สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

มาก  4.00 

3.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดครบถวน และ                                   
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                                     
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง 

ปานกลาง  3.00 

4.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ                                                                                                               
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวบางสวน  หรือ                                                           
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาท่ีควร 

นอย 2.00 

5.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดคอนขางนอย 
และ  

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลยั 

      นอยท่ีสุด        1.00 

6. ไมทราบ ไมมีขอมลู หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ีได  n/a -- 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                 1.1 เพศ                      เพศชาย              เพศหญิง       
               1.2 ระดับปริญญา          ปริญญาตรี           ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
               1.3 ชั้นปท่ี                   ชั้นปท่ี 1              ชั้นปท่ี 2      
                                               ชั้นปท่ี 3              ชั้นปท่ี 4      
                                               ชั้นปท่ี 5              อ่ืนๆ............................... 

           1.4 ดํารงตําแหนง         นายกสโมสรนักศึกษา /กรรมการสโมสรนักศึกษา                        
                              กรรมการในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ                                                                   

                                              ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                                              อ่ืน............................  

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
ขอ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน  การผลิตบัณฑิต        
2. ดานการวิจัยและสรางสรรค        
3. ดานการบริการวิชาการ        
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
5. ดานการบริหารจัดการ       
6. การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม       
 

ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
ขอ การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานผลสัมฤทธิ ์       

 1.1 ความพึงพอใจตอการสนบัสนุนนักศึกษา       

 1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวัสดิการตางๆ ที่จัดให
นักศึกษา 

      

 1.3 ความพึงพอใจตอปจจัยที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา  

      

 1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวม       

2. ดานกระบวนการภายใน         
 2.1 การถายทอด การสื่อสาร เผยแพรนโยบายของมหาวิทยาลยัสู

นักศึกษา  
      

 2.2 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ใหกับนักศึกษา        
 2.3 การใหความสําคัญกับงานกิจกรรมนักศึกษา        
 2.4 การเปดโอกาส / ชองทาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันามหาวิทยาลัย 
      

3. ดานการเงินและงบประมาณ         
 3.1 งบประมาณทีส่นบัสนุนดานการเรียนการสอน        
 3.2 งบประมาณทีส่นบัสนุนดานนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา        
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4. ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ        
 4.1 การจัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา

นักศึกษา  
      

 4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา  

      

 4.3 หองสมุด สื่อการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรู         
การพัฒนานักศึกษา  

      

 
ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ทานคิดวาในภาพรวมอธิการบดี บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

คํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
      

 
ตอนท่ี  5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   

5.1 ขอเดนของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

5.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  

5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................  
5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………...................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.5 สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

5.6 อ่ืนๆ  

……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................................................... 

................................................................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  



 

 

 

ภาคผนวก 15 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามและผูเขารวมสนทนา/สนทนากลุม  

และผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 24 จํานวนผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถามและผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม คาน้ําหนัก            
การคิด                
คะแนน            
(รอยละ) 

จํานวนท่ีสง
แบบสอบ          
ถาม (คน) 

จํานวน  
ผูตอบแบบ 
สอบถาม  
(คน) 

คิดเปน 

รอยละ 

คะแนนเฉลี่ยแตละกลุม/ แตละดาน 

     ดานท่ี 2.1 ดานท่ี 2.2 ดานท่ี 2.3 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย                                            
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

20 25 13 52.00 3.20 
(0.0794) 

2.76 
(0.0345) 

3.67 
(0.0367) 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สถาบัน สํานัก  

40 20 12 60.00 3.37 
(0.1673) 

3.09 
(0.0779) 

4.02 
(0.0804) 

 (3) กรรมการในคณะกรรมการ
ประจําคณะวิชา/หนวยงาน 
คณะกรรมการบรหิารประจําคณะ/
หนวยงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละไม
เกิน 5 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) 
(19 คณะวิชา หนวยงาน)                    

15 95 43 45.26 3.22 

(0.0594) 

2.91 

(0.0274) 

3.86 

(0.0289) 

 (4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย 
สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา 
หนวยงาน)                   
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สาย
สนับสนุน ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./
กบม. ประธานชมรมขาราชการ  

15 26 14 53.85 3.26 

(0.0611) 

3.15 

(0.0297) 

4.06 

(0.0305) 

 (5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะ
ละ 4 คน (14 คณะ) ผูแทนนักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา คณะละ 3 คน  
(13 คณะ) 

10 99 51 51.52 3.25 

(0.0406) 

2.94 

(0.0185) 

3.95 

(0.0197) 

รวม/คะแนนเฉลี่ยในแตละดาน 100 265 133 50.19 3.26 2.97 3.91 

เทียบคะแนน     0.4078 

จาก 0.50 

คะแนน 

0.1880 

จาก 0.25 

คะแนน 

0.1962 

จาก 0.25 

คะแนน 

เทียบคะแนน     8.15 

จาก 10 

คะแนน 

3.76 

จาก 5  
คะแนน 

3.92 

จากะ 5 
คะแนน 

        หมายเหตุ   ดานท่ี 2.1  ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย                รอยละ10 = 0.5 คะแนน 

      ดานท่ี 2.2  ผลงานของอธิการบดใีนมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  รอยละ 5 = 0.25 คะแนน 

      ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                รอยละ 5 = 0.25 คะแนน 
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ตารางท่ี 25  จํานวนผูเกี่ยวของท่ีเขารวมสนทนา/สนทนากลุม 

ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม จํานวน               

ท่ีเชิญ (คน) 

จํานวนท่ีมา                

รวม (คน) 

คิดเปน                

รอยละ 

หมายเหตุ 

 (1) -นายกสภามหาวิทยาลัย และ                           
     -กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
     -ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                    
หรือ ผูแทน    
    -ประธานสภาคณาจารย   

29 19 65.52 ยกเวน                       
-กรรมการติดตามตรวจ 
สอบและประเมินผลฯ 
-อธิการบดี  
รองอธิการบดีผูบริหาร 
-สําหรับคณบด/ีผอ.               
เชิญใน กลุมคณบด/ีผอ. 

(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20  15 75.00  
(3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยั 
และกรรมการ 

3  1 33.33  

(4) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากร หรือ 
ผูแทนกรรมการสมาคมนักศึกษาฯ  

2  2 100  

(5) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  
/คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละไมเกิน            
5 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)                     

95 43 45.26 คณะวิชา หนวยงาน         
สงรายช่ือมาท้ังหมด                
95 คน 

 (6) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะ
วิชา หนวยงาน) 
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการ สายสนับสนุน  ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม. 
ประธานชมรมขาราชการ 

26 

 

16 

 

 

61.54  

(7) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกท้ัง 3 วิทยาเขต และ
ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 
คณะ) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา คณะละ 3 คน 
(13 คณะ) 

102 

 

51 

 

50.00 

คณะวิชา สงรายช่ือ               
ป.ตรี 60 คน   
บัณฑิตศึกษา 42 คน 

รวม 277 147 53.07  
 

 





































 
 
 

ภาคผนวก 19 
ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 
(วันท่ี 13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558) 
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ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
ในรอบปท่ี 2 ของการปฏบัิติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 

 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 
8 ต.ค. 2557 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2557 พิจารณา                                                                

   - ราง แนวทางข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 
2558) 
  - ปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ 

13. พ.ย. 2557 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2557 
 - เชิญอธิการบดีประชุม หารือเก่ียวกับแนวทาง ข้ันตอน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 - พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ 

26 พ.ย. 2557 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2557 
 -  พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

2 ธ.ค. 2557 ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
      ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
พรอมพิจารณากําหนด  
           - คาน้ําหนัก จุดเนน การประเมินในแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนก
ตามพันธกิจ 5 ดาน  
        -  คาน้ําหนัก จุดเนนการประเมินในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  
    

17 ธ.ค. 2557 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 17 ธ.ค. 2557 พิจารณา 
      ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
และพิจารณากําหนด  
               - คาน้ําหนัก จุดเนน การประเมินในแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนก
ตามพันธกิจ 5 ดาน  
           - คาน้ําหนัก จุดเนนการประเมินในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  

18 -23 ธ.ค. 2557 คณะกรรมการฯ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการปรับแกไข 
(ถามี) 

ภายใน 24 ธ.ค. 
2557 

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใช คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

25 ธ.ค. 2557 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง 
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    - คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ   
    - จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13   
       มีนาคม 2557 -วันท่ี 12 มีนาคม 2558) สงคณะกรรมการตามเวลาท่ีกําหนด    

11 ก.พ. 2558 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2558 พิจารณาวางแผนการสงแบบสอบถาม รูปแบบการ
สนทนา  สนทนากลุม 

12 มี.ค. 2558 ครบรอบ 2 ป ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี   
16 เม.ย.2558  อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ                                          

(รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบ 1 ป ของการปฏิบัติงาน
ของอธิการบด ีคือ วันท่ี 11 เมษายน 2558 แตเนื่องจากเปนวันเสาร จึงใหสงในวันท่ี 
16 เมษายน 2558)   

20 เม.ย. 2558 1.คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  (13 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2558)   
บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของใหตอบแบบสอบถาม 
โดยใหสงคืนคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 30 เม.ย.2558 
- คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม 

23 เม.ย. – 1 พ.ค. 
2558 

- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2558  
- คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของมาสนทนา สนทนากลุม 

6 พ.ค. 2558 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ                          
วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

7-21 พ.ค. 2558 ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา 

28 พ.ค. 2558 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2558 พิจารณา 
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 

4 มิ.ย.2558 คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งท่ี 4/2558 พิจารณา 
1.ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุม สอบทานขอมูลในประเด็นตาง  ๆกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

15 มิ.ย.2558 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพ่ือพิจารณานําเขาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ครบ 60 วัน นับจากวันท่ีอธิการบดีรายงานผลการดําเนนิงานใหคณะกรรมการ 
อธิการบดีสงรายงานวันท่ี 16 เมษายน 2558) 

8 ก.ค.2558 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 พิจารณา รายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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5 ส.ค.2558 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 พิจารณารับรอง
รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558  

7 ส.ค.2558 นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                              
ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

ภายในเดือนสิงหาคม 
2558 

กอนท่ีอธิการบดีจะนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  
คณะกรรมการ ฝายเลขานุการ ควรแจงเตือนอธิการบดีวาในแตละยุทธศาสตร ควร
กําหนดคาน้ําหนักดวย เพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในรอบปท่ี 4 ของการปฏิบัติงาน  

 
      หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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