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ก 
 

คํานํา 

 
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557             
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีอยางกวางๆ สวนรายละเอียดวิธีการประเมิน ข้ันตอนการประเมินตางๆ ใหจัดทําเปนคูมือระบบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี นั้น  

ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย  
ชัยชาญ ถาวรเวช) คณะกรรมการฯ จึงไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยในรอบปท่ี 1 ได
จัดทํา คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 
2) ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มุงเนนเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค วิเคราะหสาเหตุของปญหา
ในการทํางานของอธิการบดี และในรอบปท่ี 2 ไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มุงเนนการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ท่ีเริ่มเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 นี้ คณะกรรมการฯ ไดจัดทําคูมือ 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) ซ่ึงการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปนการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะมุงเนนผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากแนวทาง 
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย และตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
โดยการปรับเพ่ิมคาน้ําหนักคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใน 2 ดานนี้  

นอกจากนั้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ยังมีจุดมุงหมายหลักท่ีสําคัญคือเพ่ือให
การทํางานของอธิการบดี การบริหารมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีกําหนดไว  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการจะยึดหลักการมีสวนรวมของผูบริหาร 
มีความโปรงใส ยุติธรรมและเปนกัลยาณมิตรกับทุกฝาย และมุงหวังใหผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ นี้ เปนสวนหนึ่งท่ีจะสะทอนภาพการทํางานของอธิการบดี เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง 
พัฒนาการทํางานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป    

 
                                                                คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
                                                                          การปฏิบัติงานของอธิการบดี  

                                           30 พฤศจิกายน 2558 
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สารบัญ 

  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
 สรุปคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ฉ 

สวนท่ี 1 ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ                               
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร          

1 

 1. ความเปนมา 1 
 2. วัตถุประสงค 2 
 3. คําจํากัดความ 2 
 4. คณะกรรมการ 3 
 5. หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                      

ของอธิการบดี 
5 

 6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 6 
 7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี 
7 

 8. สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการประเมินตามความเหมาะสม                    
ในแตละป 

13 

 9. การกําหนดเกณฑคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี 

14 

 10. ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

18 

 11. ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 20 

สวนท่ี 2 

 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวม และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

23 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 23 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 27 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา/สนทนากลุม 30 

 4. สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักและ
วิธีการประเมิน 

30 

 5. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  33 

 6. การตรวจสอบขอมูล 33 

 7. รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 34 

สวนท่ี 3 แบบฟอรมการเก็บขอมูล 35 
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ภาคผนวก  64 

 ก - แผนภูมิ ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ 

- สรุป ความแตกตางระหวางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 2 และรอบปท่ี 3  

65 

        ข แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวาง การ
ดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2556) จากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 11 มกราคม 2555 

72 

ค แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร ของอธิการบดี 4 ป (พ.ศ.2557-2560) เสนอ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 10 เมษายน 2556 

76 

ง - ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี                    
ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน  (11 ดาน) 
(ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557) 
-ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี                    
ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน  (11 ดาน) 
(ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ) 

82 

จ หลักธรรมาภิบาล 102 
       ฉ - ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
2554 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2557 

108 

ช คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 

116 

ซ ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
 

119 
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สารบัญตาราง 

      หนา 
ตารางท่ี 1   การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละ

องคประกอบ และแตละดาน 
12 

ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 22 

ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

31 

ตารางท่ี 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

37 

ตารางท่ี 5     ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

40 

ตารางท่ี 6   ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ 
กพร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปน
ทางการ) 

43 

ตารางท่ี 7   ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)          
ปการศึกษา 2557 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

45 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบ องคประกอบและคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และปท่ี 3 

68 

ตารางท่ี 9 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
ดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 
2559) 

73 

ตารางท่ี 10 กิจกรรม/โครงการตามนโยบายของอธิการบดี 77 

ตารางท่ี 11 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบป
ท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน  

83 

ตารางท่ี 12 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบป
ท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 

94 

ตารางท่ี 13 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ            
อธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 
2558-12 มีนาคม 2559)  

120 
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สารบัญแบบฟอรม 
  หนา 

 
แบบฟอรม   

ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ    
5 ดาน  

36 

ปอ.2    แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนก
ตามพันธกิจ 5 ดาน  

39 

ปอ.3    แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ กพร. 
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

42 

ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)           
(คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

44 

ปอ.5  แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

     46 

ปอ.6 แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  

47 

ปอ.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย (31 โครงการ)  

48 

ปอ.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 49 
ปอ.9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   50 
ปอ.10 แบบรายงานผลการดําเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   51 
ปอ.11 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 52 
ปอ.12 แบบบันทึกการสนทนา/สนทนากลุม 53 
ปอ.13 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบด ี              

(ฉบับท่ี 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ 
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

54 

ปอ.14 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี             
(ฉบับท่ี 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา) 

60 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สรุป คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
             การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557              
โดยวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 เปนการ
ประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
            การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังนี้ 
            1.องคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 
2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (มี 8 ดาน) สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
(มี 3 ดาน) คะแนนสวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 รวมกันเทากับ 100 คะแนน (100%) หรือเทากับระดับคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

                                     องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอยละ /ดานยอย 
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบตัิงานของอธิการบด ีประกอบดวย 8 ดาน คือ 80  
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  8  
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย  

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
10 
 

 

 
1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 5  
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 20  
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายทีอ่ธกิารบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 20  
1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 5  
สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
2.1.2 ดานการวิจยัและสรางสรรค 
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
2.1.4 ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      10  
 4 
3 
2 

     1 
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 

2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ 
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน  
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ  
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 

        5  
2 
1 
1 
1 

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.3.1 หลักประสิทธิผล  
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
2.3.3 หลักการตอบสนอง 
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
2.3.5 หลักความโปรงใส 

 5  
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 



ช 
 

2.3.6 หลักการมีสวนรวม 
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
2.3.8 หลักนิติธรรม 
2.3.9 หลักความเสมอภาค 
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 
0.41 

 รวม  100  

 
2. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ และการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 

    2.1คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (มี 8 ดาน)  คะแนนในสวนนี้มา
จากการใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 
2559) ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 8 ดาน และคณะกรรมการจะตรวจสอบ/สอบทาน/ใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด  
                2.2 คะแนนสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (มี 3 ดาน) คะแนนสวนนี้มาจาก การตอบ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี ของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ
อธิการบดีในกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการใน
คณะกรรมการประจําคณะหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน 
สํานัก ประธานสภาคณาจารย ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ โดยเม่ือตอบแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี แลว คณะกรรมการจะนํามาคํานวณคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด  
                    นอกจากนั้นคณะกรรมการ ยังเชิญผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของอธิการบดีในกลุมตางๆ 
ดังกลาว มารวมสนทนา/สนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน (การสนทนา/สนทนา
กลุม ไมมีคะแนน) 

 

3. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
                คณะกรรมการนําขอมูลจากสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มาวิเคราะหและประมวลผล ผลรวมคะแนน
สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 คือ คะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ โดยไดกําหนดการแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้ 
 

     คะแนนเฉล่ีย การแปลความคะแนน 
4.50- 5.00 
3.50 -  4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 

    นอยกวา 1.50 

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 

 
            4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 (13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) จะประกอบดวยคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละสวน
และสรุปปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รวมท้ังขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนาการทํางานของอธิการบดี และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  



ซ 
 

              5. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 
3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)  
             6. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 
มีนาคม 2559) มีความแตกตางจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) (ภาคผนวก ก หนา 67) โดยสรุป คือ 
 

                  6.1) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 จะมุงเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปนกลไกหนึ่งใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะวิชา หนวยงาน 
                 6.2) ปรับคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ในดานท่ี 1.4 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้   
 
          องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
          สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของอธิการบด ี

รอบปท่ี 2 รอบปท่ี3 
รอยละ /ดานยอย รอยละ /ดานยอย 

ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั                                                       
1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)                                                
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) 

20  
10 
10 

 10  
10 
-- 

    เหตุผล การตัดดานท่ี 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เน่ืองจากในรอบปน้ีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน และตัวบงช้ีของ สมศ. ท่ีอยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.) ก็ไมมี จึงไมมีคะแนนการประเมินคุณภาพ ของ สมศ. จึงคงเหลือเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)                                                 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั 

15  20  

ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยั 

15  20  

   เหตุผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปท่ี 3 เนนผลลัพธ การพัฒนามากข้ึน จึงไดนําคะแนน
จากดานท่ี 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) มาเพ่ิมในดานท่ี 1.6 และดานท่ี 1.7  

    

 6.3) ปรับการรายงานผลการดําเนินงาน  ดานท่ี 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้  
ดาน รอบปท่ี 2 รอบปท่ี 3 

ดานท่ี 1.6 
ผลการดําเนินงานตาม
แนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกิด
ก อ น อ ธิ ก า ร บ ดี  ( ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย               
ชัยชาญ ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันท่ี 12 
มีนาคม 2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
2) นํากิจกรรม/โครงการ ท่ีอยูในรอบปท่ี 2 (13 
มีนาคม 2557 – 12 มี.ค. 2558) ท้ังหมด มา
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
 
 

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกิด
กอนอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย  ชัยชาญ 
ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันท่ี 12 มีนาคม 
2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ 
 
2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ 
พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอยูในชวงท่ี
อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปท่ี 3 ของ
การปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม 
2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดัน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของ
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3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนา
ตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ชวยสนับสนุน ผลักดัน 

มหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/
โครงการ เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ 
3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป 
รวมท้ังสิ่ง ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวย
สนับสนุน ผลักดัน 

ดานท่ี 1.7 
ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายท่ีอธิการบดี
นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยั 

1) นํากิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดีกําหนดใน
แผนงานวาจะดําเนินการในชวงปท่ี 2 (ป พ.ศ. 
2557-2558)  มาติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ท้ังหมด 
 
 
 
 
 
2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนา
ตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลยั
ชวยสนับสนุน ผลักดัน 

1) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ 
พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดี
กําหนดในแผนงานวาจะดําเนินการในรอบปท่ี 3 
ของการปฏิบัติงาน  (ป พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเปน
กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันยุทธศาสตร 
การพัฒนามหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 
กิจกรรม / โ คร งการ  เ พ่ื อ ใช ในการติ ดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป 
รวมท้ังสิ่ง ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวย
สนับสนุน ผลักดัน   

  
     



สวนที่ 1 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ความเปนมา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554  ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 เพ่ือใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และทําใหทราบผลการทํางานของอธิการบดี รวมท้ังเปนการกระตุนและผลักดันใหการ
ทํางานของอธิการบดีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังทําใหสภามหาวิทยาลัยทราบถึงปญหา อุปสรรค
ในการทํางาน การบริหารงานของอธิการบดี และจะไดใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การสนับสนุน 
ผลักดัน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไดตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

                ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554  ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และ ขอ 15 ไดกําหนดวาวิธีการประเมิน แบบประเมิน ข้ันตอนการประเมินและการ
อ่ืนท่ีจําเปนใหเปนไปตามคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีท่ีสภา
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ดังนั้นในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  

  สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 2556 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  
ถาวรเวช) ข้ึน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554  

                 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช)  จึงไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีฯ มาแลวดังนี้ 

                1. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี 1 
ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา และใหขอเสนอแนะและคําแนะนําแกอธิการบดี
ไดถูกตอง 

 2. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี 2 
ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มี
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วัตถุประสงคเ พ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเ พ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย และจะเริ่มเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนของการดําเนินงานของอธิการบดี  

                 สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) นี้ คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมิน
คุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะมุงเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย และตามนโยบายท่ี
อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยไดปรับเพ่ิมคาน้ําหนักคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน            
ผลฯ ใน 2 ดานนี้  

นอกจากนั้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ยังมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือใหการ
ทํางานของอธิการบดี การบริหารมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีกําหนดไว การดําเนินงานของคณะกรรมการ จึงยึด
หลักการมีสวนรวมของผูบริหาร ความเปนกัลยาณมิตร โปรงใส สามารถตรวจสอบได และมุงหวังท่ีจะใหผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปนสวนหนึ่งท่ีจะสะทอนภาพการทํางานของอธิการบดี และนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาการทํางานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป    

2. วัตถุประสงค  
 ตามขอบังคับ ขอ 6 กําหนดวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ดังนี้ 
 1) ปท่ี 1 เพ่ือใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพ่ือใหขอเสนอแนะและคําแนะนําแก
อธิการบดีไดถูกตอง 
 2) ปท่ี 2 และปตอๆ ไป เปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 

3. คําจํากัดความ 
 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหาวิทยาลัย หมายถึง     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อธิการบดี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 ประธานคณะกรรมการ หมายถึง  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 กรรมการ หมายถึง  กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 รอบป หมายถึง  ระยะเวลาครบรอบปของการดํารงตําแหนงอธิการบดี  
ขอบังคับ                     หมายถึง    ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ.2554  ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 
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                                                                และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 
การติดตาม ตรวจสอบและ หมายถึง    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ประเมินผลฯ                อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

4. คณะกรรมการ 
 4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
       ตามขอบังคับ ขอ 7 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ประกอบดวย 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน  ประธานกรรมการ 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน กรรมการ 
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําจํานวน 

หนึ่งคน 
กรรมการ 

4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํ ารงตําแหนงคณบดี 
ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะจํานวนหนึ่งคน 

กรรมการ 

    ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจมี
บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 
 

 4.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
                ตามขอบังคับ ขอ 10 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ดังนี้ 

  1) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามนโยบายท่ีอธิการบดี
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
   2) กําหนดใหอธิการบดี จัดทํา ชี้แจง รายงานขอมูลตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ   

  3) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ี
เห็นสมควร 

  4) เชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอมูล 

  5) ใหขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอการกํากับดูแลใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงคโดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
      6) อํานาจอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
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 4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 

                ตามขอบังคับ ขอ 8 กําหนด การดําเนินงานของกรรมการใหสิ้นสุดเม่ือไดเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในปสุดทายของการดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภา
มหาวิทยาลัยแลว 
              หมายความวา การทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือไดเสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปสุดทายของการดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยแลว (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช หมดวาระวันท่ี 12 มีนาคม 2560) 
 
                  นอกจากนั้นขอบังคับ ขอ 9 ไดกําหนดดังนี้ 
                   ขอ 9 ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ เม่ือ 
    (1) ตาย 
    (2) ลาออก 
    (3) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
    (4) เปนบุคคลลมละลาย 
    (5) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
    (6) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง 
                                   ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามขอ 7 (1)-(4) กอนการดําเนินงานสิ้นสุดตามขอ 8 ใหผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการหรือกรรมการตอไป จนกวาการดําเนินงานไดสิ้นสุดลง
ตามขอ 8  
                              ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งกอนการ
ดําเนินงานตามขอ 8 จะสิ้นสุดลงใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการ
แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวางลง เวนแตกรณีท่ีตําแหนงวางลงในรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปสุดทายของการปฏิบัติงานของอธิการบดีและการดําเนินงานของคณะกรรมการนับแตวันท่ีตําแหนง
วางลงจนถึงวันสิ้นสุดการดําเนินงานมีเวลาเหลืออยูไมเกิน 120 วัน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไมแตงตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวางลงก็ได และใหกรรมการท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดจนครบวาระ 
                               ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระและเหลือกรรมการ
เทาท่ีเหลืออยูเปนจํานวนเทาใดใหกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตอไปได เวนแตกรรมการเหลืออยูนอยกวา 3 คน ก็ให
สภามหาวิทยาลัยแตตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม 
          ขอ 9 วรรคสอง หมายความวา  
                      กรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ จะพนจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร กอนท่ีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะแลวเสร็จใหประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ทํา
หนาท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตอไป จนกวาจะไดเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปสุดทายของวาระของอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยแลว 
   ขอ 9 วรรคสาม หมายความวา  
                      ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระดวยเหตุผลตามขอ 9  
(1)- (6)  คือ ตาย ลาออก ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เปนบุคคลลมละลายเปนบุคคลไรความสามารถ 
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสภามหาวิทยาลัยใหพนตําแหนง ((6) คือ สภามหาวิทยาลัยส่ังใหพนจาก
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ตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง  
                       ยกเวนตําแหนงวางลงในรอบการประเมินปสุดทายของวาระอธิการบดี และระยะเวลาใน
การทํางานของประธานกรรมการหรือกรรมการ  นับจากวันท่ีพนจากตําแหนงถึงวันส้ินสุดของการทํางาน (วัน
ส้ินสุดการทํางาน หมายถึงวันท่ีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยแลว) เหลืออยูไมเกิน
120 วัน สภามหาวิทยาลัยอาจจะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการเพ่ิมก็ได โดยใหประธานกรรมการ  
กรรมการท่ีเหลืออยูทําหนาท่ีตอไปจนครบวาระ 

                ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) ท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 13 มิถุนายน 
2556 แตงตั้งข้ึน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 (รายชื่อตามภาคผนวก ช หนา 
116) จะทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช) ไปจนกวาจะเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในปสุดทายของ
วาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช หมดวาระ 12 มิถุนายน 2560)  
 

5.หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 ตามขอบังคับ ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  ดังนี้  

  1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินงานใน
ลักษณะ Performance and Management Audit (PMA) คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารโดยมีการทํางานรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินอยางสรางสรรค และมี
ความสุข (Positive Mental Attitude) 
 2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะครอบคลุมและเนนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของหนวยงานอันไดแกมหาวิทยาลัยดวย โดยใหนําผลการปฏิบัติงานระดับ
คณะและหนวยงานมาพิจารณาประกอบดวย   
 3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะเนนการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย และตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด รวมท้ังนโยบายท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการประเมินแบบมีสวนรวมท่ีกําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และมีการกําหนดน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจตามความ
เหมาะสมในแตละป 
 4) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะประยุกตใชการประเมิน
แบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard: BSC) โดยในแตละพันธกิจหลัก 4 ประการ ของมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาใน 4 ดาน ไดแก 

4.1) ดานผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจของผูรับบริการ) 
4.2) ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 
4.3) ดานการเงินและงบประมาณ 
4.4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู) 
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                     โดยกําหนดตัวบงชี้สําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสะทอนวิสัยทัศนและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัย
กําหนดคาน้ําหนักสําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป 
 5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาตามคุณลักษณะของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบสนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอกและภายใน และความสามารถ
คาดการณได  
 6) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร เนนการประเมินคุณภาพการ
บริหารโดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ไดแก การบริหารงานในลักษณะฝายบริหารท่ีเขมแข็ง การสรางทีมงาน และ
ผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการ (Management Performance) และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร 
 7) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (Financial Audit) จะเปนการ
พิจารณาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการหารายได แหลงทุน การ
จัดสรรเงินใหสอดคลองกับภารกิจ และมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาในเชิงภารกิจขององคกร 
 8) คณะกรรมการ จะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการรับขอมูลจากผูตรวจสอบภายนอก (Public 
Auditor or External Auditor) ซ่ึงไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) 
ท้ังนี้หากจําเปนคณะกรรมการจะทําหนาท่ีเปนกลไกใหกับผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะท่ีใหขอมูลสง
สัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning) เชิงเปนมิตร (Friendly Audit) มากกวาการจองจับผิด  
 9) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูระหวางดําเนินการและไดเกิดข้ึนแลว 
ใหดําเนินการในลักษณะของการขอความรวมมือจากฝายบริหารและไมควรเปนภาระแกฝายบริหารจนเกินไป 
 

6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
              ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการมีหลักการในการ
ทํางาน ดังนี้ 
                  1) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินการเพ่ือให
ทราบคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี และการใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการทํางานแกผูบริหาร เพ่ือให
การทํางานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน  
                     ท้ังนี้เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มิใชเกิดจากอธิการบดีคนเดียวแตมีปจจัยท่ี
เก่ียวของหลายประการ อาทิ ทีมผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย งบประมาณ คณะวิชา หนวยงาน บุคลากร เปนตน 
  2) การทํางานท่ีเปนกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
   3) เนนการทํางานท่ีมีสวนรวมกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
   4) การทํางานท่ีไมสรางภาระแกฝายบริหารจนเกินไป  
     5) ความโปรงใส ยุติธรรม  
 6) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ท่ีเอ้ือใหอธิการบดี
สรางงานท่ีทาทาย รวมท้ังกําหนดกระบวนการท่ีใหอธิการบดีมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง  
    7) การกําหนดระบบ กลไกท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานของ
อธิการบดี ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อยางกวางขวาง 
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7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 

             จากหลักเกณฑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในขอ 11 ของ
ขอบังคับ และวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการฯ จึงไดนํามาพิจารณา
กําหนดองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้ 
 

 7.1 องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
                 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 2 สวน คือ สวน
ท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  คะแนนสวนท่ี 1 และ
คะแนนสวนท่ี 2 รวมกันเทากับ 100 คะแนน (100%) หรือเทากับระดับคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 

              สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
               การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดีนี้ จะ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปของการดํารงตําแหนงวาอธิการบดีสามารถดําเนินงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย แผนงานท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ได
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด โดยจะเนนพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดังกลาว   
                การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

                1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

                         มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนยุทธศาสตร  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
แผนยุทธศาสตรในแตละปงบประมาณจะกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ในการดําเนินการ ซ่ึงสามารถจําแนกเปนพันธ
กิจหลักได 5 ดาน  คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัยและสรางสรรค (3) การบริการทางวิชาการ (4) ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ  
      การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
 

               1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

                         มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนปฏิบัติราชการท่ีจะดําเนินการในแตละปงบประมาณ โดยจะ
กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอนั้น สามารถจําแนกเปนพันธกิจหลักได 5 ดาน  คือ (1) การผลิตบัณฑิต 
(2) การวิจัยและสรางสรรค (3) การบริการทางวิชาการ (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ  
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    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจหลักได 5 ดาน จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วามหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดเพียงใด  
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปเปนอยางไร และเพ่ือใหทราบถึงปญหา 
อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
 

  1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร. 
        มหาวิทยาลัยจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ กพร .  ทุกปงบประมาณ
ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล มิติท่ี 2 การประเมินคุณภาพ มิติท่ี 3 การประเมิน
ประสิทธิภาพ มิติท่ี 4 การพัฒนาสถาบัน ซ่ึงแตละมิติจะมีตัวชี้วัด ตามท่ี กพร.กําหนดไว และ กพร.จะมา
ตรวจสอบขอมูลและใหคะแนนในแตละป  
                          การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กพร.จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดาน
การพัฒนาสถาบัน รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การ
พัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  

              (กรณี กพร. มีการเปล่ียนแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมิติ คณะกรรมการจะปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับ กพร.) 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) 
                          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในรอบปท่ี 1 และรอบปท่ี 2 จะประกอบดวย 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) คาน้ําหนักรอย
ละ10 และ 2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) คาน้ําหนักรอยละ 10 
                          เนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 นี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน และตัวบงชี้ของ สมศ. ท่ีอยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ก็ไมมี จึงไมมีคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ  สมศ.  
                          ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในรอบนี้จึงคงเหลือเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 
10) โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) 
การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การบริหารจัดการ จํานวน 13 ตัวชี้วัด  

              การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เปน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจทุกดานของมหาวิทยาลัยและดานการบริหาร
จัดการ และเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางาน
ตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  

(กรณี สกอ. มีการเปล่ียนแปลงองคประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน คณะกรรมการ จะปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ สกอ.) 
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 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 
                        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 ไดกําหนดหนาท่ีของ
อธิการบดีไวดังนี้  

(1)  บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการรวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(2)  ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(3)  รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
(4)  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
(5)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(6)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
                     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาอธิการบดีไดทํา
หนาท่ีตามบทบาทท่ีกําหนดครบถวนหรือไมและการใชอํานาจเปนอยางไร และเพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ชวยสนับสนุน ผลักดัน  

 

               1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

                        สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 11 มกราคม 2555 ไดกําหนด
แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือมอบใหผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2559) ประกอบดวย 
10 ดาน คือ  
    1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
    2) มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค  
    3) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
    4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง  
    5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก  
    6) การบูรณาการการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง (City 
Campus)  
    7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    8) ดานศิลปวัฒนธรรม 
    9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
    10) นโยบายการประสานงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หนา 72) 
                    การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได
มอบหมายงานท้ัง 10 ดาน ใหอธิการบดีไปดําเนินการระหวางการดํารงตําแหนงนั้น อธิการบดีสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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            โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดําเนินการดังนี้ 
            1) นโยบาย กิจกรรม/โครงการใดท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวกอนท่ีอธิการบดี (ผูชวย

ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) จะเขามาดํารงตําแหนง คือวันท่ี 12 มีนาคม 2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ  

           2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอยูในชวงท่ี
อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ.2559) ซ่ึง
เปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มา
รายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ  

            3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงานผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการให
สภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน  
 
                 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

                      เม่ืออธิการบดีเขามาดํารงตําแหนงไดนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศนฯ แผนงาน โครงการ และ
เปาหมายการทํางานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 10 เมษายน 2556 และสภา
มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแลว (รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 76) 
      การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามท่ีอธิการบดีไดนําเสนอแผนงาน โครงการ
เปาหมายท่ีจะดําเนินงานในแตละปนั้น อธิการบดีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย 

           โดยในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินการ ดังนี้ 
            1) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดี

กําหนดวาจะดําเนินการในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (ป พ.ศ. 2558-2559) และเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะ
ชวยผลักดันยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ   

            2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงานผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการให
สภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน 
 
  1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ                      
  ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตอสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จะใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานแกอธิการบดี  
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดมอบใหอธิการบดีนําไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
                        การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหอธิการบดีนํา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการนั้น 
อธิการบดีไดนําไปดําเนินการอยางไรบาง และการดําเนินการมีคุณภาพเพียงใด  
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 สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  
                             การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในสวนท่ี 2 คุณภาพ
การบริหารจัดการ แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

2.1  ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

2.1.2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
 2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ 

2.2.2 ดานกระบวนการภายใน  
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ  
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ  

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.3.1 หลักประสิทธิผล  

2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
2.3.3 หลักการตอบสนอง 
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
2.3.5 หลักความโปรงใส 
2.3.6 หลักการมีสวนรวม 
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
2.3.8 หลักนิติธรรม 
2.3.9 หลักความเสมอภาค 
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

   
 

  สําหรับในดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ตามขอบังคับฯ ขอ 11.5 ซ่ึงกําหนดวา การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะ
พิจารณาตามคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบดวย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ สนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอก
และภายใน และความสามารถคาดการณได   
                     ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดกําหนดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิม เปน 12 ขอ โดยนํามา
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ). ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน เกณฑขอ 4 บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลอยาง
ครบถวนท้ัง 10 ประการ และจากหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ภาคผนวก จ หนา 102) 
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             7.2 การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแตละองคประกอบ  
                          ตามท่ีกําหนดองคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มี 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน และสวนท่ี 2 
คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน นั้น  
                          คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแต
ละองคประกอบและแตละดาน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
          ตารางท่ี 1 การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละองคประกอบและแต

ละดาน 
                                     องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอยละ /ดานยอย 
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบตัิงานของอธิการบด ีประกอบดวย 8 ดาน คือ 80  
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6  
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  8  
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย  

 -ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)  
10  

 
1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 5  
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 20  
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายทีอ่ธกิารบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 20  
1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 5  
สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
2.1.2 ดานการวิจยัและสรางสรรค 
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
2.1.4 ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      10  
 4 
3 
2 

      1 
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 

2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ 
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน  
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ  
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 

        5  
2 
1 
1 
1 

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

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

 รวม  100  

        



13 
 

         8.สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการประเมินตามความเหมาะสมในแตละป 
                   ตามขอบังคับ ขอ 11.3 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดน้ําหนักในการประเมิน
สําหรับแตละพันธกิจตามความเหมาะสมในแตละป และขอ 11.4 ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดคาน้ําหนักการประเมิน
แบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) สําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป  
                    ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการ ไดกําหนดการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ตามขอบังคับ ขอ 11.3 และขอ 11.4  ไวดังนี้ 
                    8.1 ตามขอบังคับ ขอ 11.3 การประเมินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กําหนดไวในสวนท่ี 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี   
                      ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ               
5 ดาน และ 
                          ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
                   8.2 ตามขอบังคับ ขอ 11.4  การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) 
กําหนดไวใน สวนท่ี  2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC) 
                    

  ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 11 มีนาคม 2558 ไดพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2558 เพ่ือนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของ
การปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) แลว ดังนี้  

1) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

 

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
คาน้ําหนัก (รอยละ) 

รอบปท่ี1 
(พ.ศ.2556) 

รอบปท่ี2 
(พ.ศ.2557) 

รอบปท่ี 3 
(พ.ศ.2558) 

1.ดานการผลิตบัณฑิต 20 40 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 20 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 20 10 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 10 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 20 20 
รวม 100 100 100 
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2) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป                        
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ     
5 ดาน 

คาน้ําหนัก (รอยละ) 
รอบปท่ี1 
(พ.ศ.2556) 

รอบปท่ี2 
(พ.ศ.2557) 

รอบปท่ี 3 
(พ.ศ.2558) 

1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 40 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 15 20 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 10 10 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 10 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 25 20 20 
รวม 100 100 100 

        
3) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
 

                  มิติดาน รอบปท่ี1 
(พ.ศ.2556) 

รอบปท่ี2 
(พ.ศ.2557) 

รอบปท่ี 3 
(พ.ศ.2558) 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจผูรับบริการ) 10 10 10 
2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 30 30 30 
3.  ดานการเรียนรู  และการพัฒนาองคการ 
(นวัตกรรมและการเรียนรู) 

30 30 30 

4. ดานการเงินและงบประมาณ 30 30 30 
รวม 100 100 100 

 
9. การกําหนดเกณฑคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
          9.1 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนนิงานของอธิการบดี 
               การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบดวยตัวชี้วัดหลายดาน และขอมูลมี
ลักษณะและแหลงท่ีมาแตกตางกัน ดังนั้นเพ่ือความชัดเจน คณะกรรมการ จึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดีในแตละดาน ดังนี้  
               สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  มี 8 ดาน 
               9.1.1 ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
                       ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
                       คะแนน 2 ดานนี้ เปนการคํานวณความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณา
เปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด คิดเปนรอยละ เทียบเปนคะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 

                9.1.2 ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  
                        ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                        คะแนน 2 ดานนี้จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามลําดับ 
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                9.1.3 ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530
มาตรา 22  
                        คะแนนดานนี้ คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองใหคะแนน โดยไดกําหนดเกณฑ
การพิจารณากลั่นกรองการใหคะแนน ดังนี้   
 

            ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี คะแนน            
ที่ได 

1.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดครบถวน และ   

ผลการดําเนนิงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเร่ือง  หรือ                                                         
ผลการดําเนนิงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชดัเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชืน่ชม เปนตัวอยาง 
ตนแบบ มีการริเร่ิมสรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯลฯ 

4.50-5.00  

2.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดครบถวน และ          
ผลการดําเนนิงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                            
ผลการดําเนนิงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  การหา
มาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพนัธกิจ การบริหารจัดการใหมีประสิทธภิาพ
มากข้ึน  

3.50-4.49 

3.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดครบถวน และ                                   
ผลการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ   หรือ                                                     
ผลการดําเนนิงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเร่ือง 

2.50-3.49  

4.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดเปนสวนใหญแตไม
ครบถวน และ                                                                                                               
ผลการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน  หรือ                                                           
ผลการดําเนนิงานยงัไมชัดเจนเทาที่ควร 

1.50-2.49  

5.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดคอนขางนอย และ  
ผลการดําเนนิงานต่าํกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนนิงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.00-1.49 

6.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํเสนอไวไดนอยมาก และ 
ผลการดําเนนิงานต่าํกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเร่ือง  หรือ                                                              
ผลการดําเนนิงานลาชามาก สงผลเสียตอมหาวิทยาลัยมาก 

0.01-0.99 

7.ไมไดปฏิบตัิหนาที/่ไมไดปฏิบตัิงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ไมไดปฏิบตัิงานตามที่นาํเสนอไว   0 

8. ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามทีน่ําเสนอ/ทีกํ่าหนดไว                                  n/a 
                               

                      9.1.4 ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
                      คะแนน 2 ดานนี้ เปนการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน (ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามท่ีกําหนดไว/ท่ีไดรับมอบหมาย วาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด 



16 
 

                      คณะกรรมการ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ดังนี้   
 

(1) เชิงปริมาณ 
 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 

ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 

ท่ีได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  
ท่ีกําหนด รอยละ 10 ข้ึนไป       

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               
ท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป        

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    
ท่ีกําหนด รอยละ  1-10                   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     
ท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    
ท่ีกําหนดไว                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา                       
ท่ีกําหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย                                   
ท่ีกําหนดไว รอยละ  1-10                      

2.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                             
ท่ีกําหนด1 เดือนข้ึนไป   

2.50 

 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย                            
ท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                            
ท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป   

1.00 

 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

n/a ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการ
ตามแผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

n/a 

  

  (2) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 
1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 -100 5.00 
2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70-79 4.50 
3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60-69   4.00 
4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50-59      3.50 
5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40-49 3.00 
6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30-39 2.50 
7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20-29 2.00 
8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10-19 1.50 
9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5-9 1.00 
10.รอยละของผลการดาํเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 

              
                   9.1.5 ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
                           คะแนนในดานนี้ จะพิจารณาจากระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ 
                           คณะกรรมการฯ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้ 
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(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 
 

            สวนท่ี  2 คุณภาพการบริหารจัดการ มี 3 ดาน คะแนนท้ัง 3 ดาน มาจากการตอบแบบสอบถาม 
ของผูเก่ียวของ ซ่ึงไดกําหนดเกณฑคะแนนการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

                 9.1.6 คะแนนความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี จากการตอบแบบสอบถามของ 
ผูเก่ียวของ  
                      คะแนน                                 ความหมาย 
 

5  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับมากท่ีสุด 
4  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับมาก 
3  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับปานกลาง 
2  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับนอย 
1  คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อม่ัน ในระดับนอยท่ีสุด 
n/a ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได  
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9.2 การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
                 นําขอมูลจากสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ มาวิเคราะหและประมวลผลแลวนําคะแนนสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มารวมกันจะไดคะแนนผลการติดตาม 
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 

     คะแนนเฉล่ีย การแปลความคะแนน 
4.50- 5.00 
3.50 -  4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 

    นอยกวา 1.50 

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 

       

10. ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
 10.1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 

 10.2  กลุมผูเก่ียวของในการเก็บขอมูล 
                      10.2.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามและคาน้ําหนักการคิดคะแนนของผูเก่ียวของท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี้ 

กลุมผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

คานํ้าหนักการคดิ
คะแนน  (รอยละ)  

ตอบแบบสอบถาม
ฉบับท่ี  

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                        
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลยั                     
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน 
(1.2) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
       และประธานสภาคณาจารย จํานวน 2 คน                                                                                   
(1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 9 คน             

27 20 ฉบับท่ี 1                      
(แบบฟอรมปอ.13) 
หนา 54 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20 40 ฉบับท่ี 1 
(แบบฟอรม             
ปอ.13) หนา 54 

 (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /
คณะกรรมการบรหิารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) )                             
(19 คณะวิชา หนวยงาน)                   

95 15 ฉบับท่ี 1                      
(แบบฟอรมปอ.13) 
หนา 54 

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

26 15 ฉบับท่ี 1                      
(แบบฟอรมปอ.13) 
หนา 54 

 (5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ                              
คณะละ 4 คน (14 คณะ ) = 57 คน  (56 +1)                                                 
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39  คน 

96 10 ฉบับท่ี 2 
(แบบฟอรมปอ.14) 
หนา 60 

รวม 264 100  

                 หมายเหตุ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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10.2.2 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของอยางกวางขวางและไดขอมูลปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของ
ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย ขอเดน ขอดอยของอธิการบด ี          
ท่ีครอบคลุม ในมิติตางๆ มากข้ึน คณะกรรมการ กําหนดกลุมผูเก่ียวของและจํานวนท่ีเชิญมารวมสนทนา สนทนา
กลุมดังนี้ 
 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนา /สนทนากลุม จํานวน (คน) 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย                                                                                                         
    (1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน                                   
    (1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน             

 

25 

(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  3 
(4) ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัหรอื 
ผูแทน    

2 

(5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากรและกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ                                 
หรือ ผูแทน        

2 

(6) ประธานสภาคณาจารย  หรือผูแทน   1 
(7) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/หนวยงาน 
(หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน                                                
(รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)                     

95 

 (8) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา หนวยงาน) 
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนในท่ีประชุมคณบดี 
กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ 

26 

(9) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ)  
     = 57 คน (56 +1)                                                  
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39 คน 

96 

รวม 270 

                      หมายเหตุ จํานวนผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 
  

               10.3 แบบสอบถามมี 2 ฉบับ เนื่องจากผูเก่ียวของท่ีตอบสอบถาม มีความสัมพันธเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีแตกตางกัน คือ 
                       แบบสอบถามฉบับท่ี 1 (แบบฟอรมปอ.13 หนา 54) สําหรับ นายกสภา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา หนวยงาน 
เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน)  
                       แบบสอบถามฉบับท่ี 2 (แบบฟอรมปอ.14 หนา 60 สําหรับผูแทนนักศึกษา)  
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                       การตอบแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ 
                       1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ สง
แบบสอบถามฯ พรอมรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ  
                       2) ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ตอบแบบสอบถามผานระบบคอมพิวเตอร โดยศึกษารายงานผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดีฯ ตามท่ีไดเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยกอนการตอบ
แบบสอบถาม  
                         ท้ังนี้สําหรับรายละเอียดวัน เวลา ข้ันตอนการดําเนินการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ จะแจงใหผูเก่ียวของทราบตอไป 

                  10.4 ชวงเวลาของการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันท่ี 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559  
   

11 . ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 11.1 คณะกรรมการ พิจารณาแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557           
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557  
 11.2 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือ 

- แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ   
- พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ เพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ตอไป 
 11.3 คณะกรรมการพิจารณา จัดทํา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559)  
 11.4 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                
 11.5 สภามหาวิทยาลัยประกาศใช คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4)  
 11.6 คณะกรรมการดําเนินการ 
                      - จัดสง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 4) และเอกสารตางๆ เพ่ือใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
                      - เผยแพร คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
 11.7 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ตอคณะกรรมการ 
 11.8 คณะกรรมการนํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน 
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
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11.9 คณะกรรมการสงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 
(แบบฟอรม ปอ.13 แบบฟอรม ปอ.14 ) ใหผูเก่ียวของ (ตามขอ 10.2.1 หนา 18) พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงาน
ผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ ท่ีไดเผยแพรไวแลวกอนตอบแบบสอบถามดวย                        
               11.10 คณะกรรมการมีหนังสือเชิญผูเก่ียวของ (ตามขอ 10.2.2 หนา 19) มารวมสนทนา /สนทนา
กลุม พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีท่ีไดเผยแพรไวแลวกอนมารวมสนทนา /
สนทนากลุม 
          11.11 ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ พิจารณา 
 11.12 คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 11.13 ฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา  
 11.14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 11.15 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
และสอบทานขอมูลในประเด็นตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
 11.16 คณะกรรมการ เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 11.17 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
               สรุปข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ดังแสดงในตาราง 
ท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ พิจารณาแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการเชิญอธิการบดมีารวมประชุมหารือแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลฯ และ
พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา

มหาวิทยาลยั จํานวน 5-10 โครงการ และดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยั จํานวน 5-10 โครงการ เพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการพิจารณาจดัทํา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการ เสนอสภาฯ พิจารณา 

                                       ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 

สภาฯ ประกาศใชคูมือระบบการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 

                 คณะกรรมการจัดสง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ และเอกสารตางๆ ใหอธิการบดีจัดทํา
รายงานผลการดาํเนินงาน  และเผยแพรคูมือระบบการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในเว็บไซตของ สนง.สภาฯ  

 
อธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ และเสนอคณะกรรมการ ตามเวลาท่ีกําหนด 

 
คณะกรรมการ นํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดฯี เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภาฯ  

 
คณะกรรมการ  สงแบบสอบถามฯ ใหกลุมผูเก่ียวของ  

 
คณะกรรมการ  เชิญกลุมผูเก่ียวของ มาสนทนา/สนทนากลุม 

 
คณะกรรมการมอบฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
ฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยก ราง รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ เสนอคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการ พิจารณาสรุปผล และ ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการ  เชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  และสอบทานในประเด็นตางๆ  

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดฯี 
 

คณะกรรมการ เสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลยั พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหอธิการบดทีราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 



23 
 

สวนที่ 2 
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผล 

 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี
 

 ตามท่ีกําหนดองคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มี 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ นั้น ไดกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดังนี้                              

1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
             กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนท่ี 1 
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซ่ึงมี 8 ดาน  ดังนี้ 

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
   (คาน้ําหนักรอยละ 6) 

                      ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
           1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
พรอมท้ังปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา
ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม
ปอ.1 หนา 36 
                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
                         การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                         กรรมการสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอแลวใหคะแนน 
(คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 
                          สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
(คาน้ําหนักรอยละ 6) 

                        ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน พรอมท้ังปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ผลักดัน ตามแบบฟอรมปอ.2 หนา 39                                                                                                                   
                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ         
                      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                          กรรมการสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ แลวใหคะแนน 
(คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 
                          สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
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          1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คาน้ําหนักรอยละ 8) 
      ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                         1) อธิการบดี รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ตามท่ี
ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.  พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ี
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.3 หนา 42                     
                        2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
     การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                         คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
แลวใชคะแนนตามท่ี กพร.แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนน)  
                        สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) (คาน้ําหนักรอยละ 10) 
                     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 10) 

                             ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                             1) อธิการบดีรายงานคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ท่ีไดรับ
แจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ. 4 หนา 44 
                             2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

                            การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                            คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
แลวใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

                             สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใช
ในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 22 (คาน้ําหนักรอยละ 5) 

       ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 มาตรา 22 ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา  ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน 
ตามแบบฟอรม ปอ.5 หนา 46 
                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
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                        การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                         2) พิจารณากลั่นกรองใหคะแนน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหนา 15 (ระดับคะแนน) 

                          สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย         
                          (คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
                          ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                       1) คณะกรรมการและอธิการบดี นําแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัยท่ีมอบใหอธิการบดีไปดําเนินการมา ประชุมหารือรวมกัน และพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ี
อยูในชวงท่ีอธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม 
2559) ซ่ึงเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

             2) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามกิจกรรม/โครงการ ท่ีไดประชุมหารือกับ
คณะกรรมการ เปรียบเทียบเปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดกับผลการดําเนินงาน และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย แลวคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์การทํางานในแตละดาน พรอมท้ัง
รายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา  ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งท่ี
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ตามแบบฟอรม ปอ.6 หนา 47 
                         3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 

                      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                       1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากกการ
ดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                       2) พิจารณาใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด ในหนา 15 (ระดับคะแนน)      

                         สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
                          (คาน้ําหนักรอยละ 20) 

                         ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) คณะกรรมการและอธิการบดีนํานโยบายของอธิการบดี ท่ีนํา เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว (จํานวน 31 โครงการ รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค หนา 76) มาประชุมหารือและพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดีกําหนดวาจะ
ดําเนินการในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (ป พ.ศ. 2558-2559) ซ่ึงเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดัน
ยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพ่ือใชในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
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              2) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามกิจกรรม/โครงการ ท่ีไดประชุมหารือกับ
คณะกรรมการ และเปรียบเทียบเปาหมายท่ีกําหนดกับผลการดําเนินการ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย  คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์การทํางานในแตละดาน พรอมท้ังรายงานปญหา
อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา  ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ตามแบบฟอรม ปอ.7 หนา 48 
                         3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                          1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                          2) พิจารณาใหคะแนน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในหนา 15 (ระดับคะแนน)      

                         สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

                  1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (คาน้ําหนักรอยละ 5) 

                        ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ รอบปท่ี 1 (11 ดาน) ซ่ึงท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 และรอบปท่ี 2 (11 ดาน) ซ่ึงท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ไดมอบใหอธิการบดีนําไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน (รายละเอียดตามภาคผนวก ง หนา 82) มา
รายงานวาไดดําเนินงานอยางไรบาง  
                              การรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ใหแยกรายงาน
ขอเสนอแนะในรอบป 1 และรอบปท่ี 2 และรายงานผลการดําเนินงานในแตละดานใหชัดเจนวาดําเนินการ
อยางไรบาง ขอเสนอแนะดานใดยังไมไดดําเนินการ และสรุประดับการตอบสนองและระดับคุณภาพของการ
ดําเนินงานแตละดาน ตามแบบฟอรม ปอ.8 หนา 49 
   สําหรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการในรอบปท่ี 1 ขอเสนอแนะดานใดท่ี
อธิการบดีไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหระบุและสรุปใหคณะกรรมการทราบดวย 
                          2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ  

      การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน 
                          1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
                          2) พิจารณาใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด ในหนา 16 (ระดับคะแนน)   
 

             คะแนนการประเมินในสวนท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
                       คะแนนการประเมินในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  (รอยละ 80) =   
                       คะแนนดานท่ี 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8  โดยมีคาน้ําหนักของแตละดาน 
ดังนี้ 
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ดานท่ี 1.1         ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

รอยละ 6 

ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

รอยละ 6 

ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  รอยละ 8 
ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
รอยละ 10 

ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 

รอยละ 5 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

รอยละ 20 

ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย 

รอยละ 20 

ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  รอยละ 5 
                                   รวม                                                                     รอยละ 80 
 

2.การเก็บรวบรวมขอมูลสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  
                  กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนท่ี 2 
คุณภาพการบริหารจัดการ ซ่ึงมี 3 ดาน ดังนี้ 

        2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
              ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

   1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงาน ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 4 ดานยอย คือ 
               (1) ดานการผลิตบัณฑิต   
               (2) ดานการวิจัยและสรางสรรค  
               (3) ดานการบริการวิชาการ  
               (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
                             โดยรายงานในลักษณะ เปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน           
ใชรอบปงบประมาณ พรอมรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.9 หนา 
50                          

                          2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 

                 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                          ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
 1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard 
(BSC) ซ่ึงมี 4 ดานยอย คือ 
   (1) ดานผลสัมฤทธิ์  
                 (2) ดานกระบวนการภายใน 
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                 (3) ดานการเงินและงบประมาณ   
                 (4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ  

 พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.10 หนา 51 

                         2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 

 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                           ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

                1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงาน ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 12 ดาน 
คือ 
               (1) หลักประสิทธิผล  
               (2) หลักประสิทธิภาพ 
               (3) หลักการตอบสนอง 
               (4) หลักภาระรับผิดชอบ 
               (5) หลักความโปรงใส 
               (6) หลักการมีสวนรวม 
                                  (7) หลักการกระจายอํานาจ 
                                  (8) หลักนิติธรรม 
                                  (9) หลักความเสมอภาค 
                                 (10) หลักมุงฉันทามติ 
                                 (11) หลักคุณธรรม /จริยธรรม 
                                 (12)  หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

                              พรอมท้ังรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา 
ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม 
ปอ.11 หนา 52 

                        2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

     การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนท่ี 2 

                         1) เม่ืออธิการบดี รายงานผลการดําเนินการสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 ตอคณะกรรมการแลว 
คณะกรรมการจะนํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
  2) คณะกรรมการสงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ
อธิการบดี (แบบฟอรมปอ. 13 หนา 54 และแบบฟอรม ปอ. 14 หนา 60) ใหผูเก่ียวของตอบ (ตามขอ 10.2.1 
หนา 18)  

                        3) ฝายเลขานุการรวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาคิดคะแนน ในสวนท่ี 2 ดังนี้ 

                            ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาจากคะแนนเฉลี่ยของ
ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามฯ ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย            
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                           ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) มาจาก
คะแนนเฉลี่ยของผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามฯ ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC)              
                          ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูเก่ียวของ
ท่ีตอบแบบสอบถามฯ ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล      
  
                            โดยกําหนดคาน้ําหนักการคิดคะแนนผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม ในแตละกลุม 
ดังนี้  
                      10.2.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามและคาน้ําหนักการคิดคะแนนของผูเก่ียวของท่ีตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 
   (คน) 

คาน้ําหนักการคิด
คะแนน  (รอยละ) 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                                                            
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 16 คน                                                                                      
(1.2) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย+ประธานสภาคณาจารย                   
จํานวน 2 คน                                                                                                                  
(1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 9 คน             

27 20 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20 40 
 (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /คณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน 
(รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) )  (19 คณะวิชา หนวยงาน)                   

95 15 

 (4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา หนวยงาน)                   
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ในท่ี
ประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ  

26 15 

 (5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ                              
คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 57 คน (56+1)                                                                            
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39  คน 

96 10 

รวม 264 100 

 สําหรับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 

                     4) คะแนนการประเมิน ในสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (รอยละ 20) = 

                         คะแนนดานท่ี 2.1+2.2+2.3  โดยมีคาน้ําหนักคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รอยละ 10 
ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard 

(BSC) 
รอยละ 5 

ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รอยละ 5 

                                          รวม                                                                รอยละ 20 

                    5) สําหรับขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ ในแบบสอบถาม คณะกรรมการจะรวบรวม
และประมวลผลรายงานสภามหาวิทยาลัยตอไป  
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3.การเก็บรวบรวบขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม  
 การเก็บรวบรวมขอมูลนอกเหนือจากการใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน การเก็บ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม ยังเก็บขอมูลโดยการเชิญผูเก่ียวของมาสนทนา /สนทนากลุม ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของอยางกวางขวาง ไดขอมูล
ปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในเชิงลึก และครอบคลุมในมิติตางๆ มากข้ึน  
 ข้ันตอนการเก็บขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม 
  1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของ (ตามขอ 10.2.2 หนา 19) เพ่ือเชิญมา
สนทนา /สนทนากลุม  พรอมท้ังแจงใหผูมาสนทนา /สนทนากลุม  ไดศึกษารายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการ ไดเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดวย 
  2) คณะกรรมการ สนทนา /สนทนากลุม  กับผูเก่ียวของกลุมตางๆ                                                
  3) คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ สรุปสาระของการสนทนา/สนทนากลุม ลงใน 
แบบฟอรม ปอ.12 หนา 53 
  4) คณะกรรมการรวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของปญหา 
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
 
4.สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการประเมิน 
                จากองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล และวิธีการประเมินผล สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 3  
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 ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

วิธีการประเมินผล 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

80  
 

          1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 
5 ดาน 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน  (รอบปงบประมาณ)                                 
ตามแบบฟอรม ปอ.1  
2.คณะกรรมการฯกล่ันกรองและสอบทานตามทีอ่ธกิารบดี
รายงานและใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 

           1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติ
ราชการ ประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน (รอบปงบประมาณ) ตาม
แบบฟอรม ปอ.2  
2.คณะกรรมการฯกล่ันกรองและสอบทานตามทีอ่ธกิารบดี
รายงานและใหคะแนน  (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)  

           1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ กพร.  

8 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.3  
2.ใชคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
กพร.  ที่ไดรับแจงอยาเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

           1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั(งานประจํา) 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

10 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.4  
2.ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ที่
ไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (คะแนนจากทุกองคประกอบ ระดับคะแนน) 

          1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
ตาม พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 มาตรา 22 

5 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.5  
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวกล่ันกรองให
คะแนน (ระดับคะแนน) 

          1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง 
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั  

20 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.6  
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กาํหนด (ระดับคะแนน)  

          1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
อธิการบดนํีาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 

20 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.7  
2.คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กาํหนด (ระดับคะแนน)  

         1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ  

5 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.8  
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กาํหนด (ระดับคะแนน) 

คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ80) = คะแนนดานท่ี  
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 
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ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักในแตละสวนและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ (ตอ) 
 

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก
รอยละ 

วิธีการประเมิน 

สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
           ประกอบดวย 3 ดาน คอื 

20  

           2.1 ผลงานของอธิการบด ีมี 4 ดานยอย 
คือ 
   2.1.1 ดานการผลิตบัณฑติ   
   2.1.2 ดานการวิจัย 
   2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
   2.1.4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10 
 

      4 
      3 
      2 
     1 

วิธีการประเมินในดานท่ี 2.1-2.3 มีดังน้ี 
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานดานท่ี 2.1, 2.2,  2.3 
ตามแบบฟอรม ปอ.9 ปอ.10 และปอ.11 ตามลําดับ 
2. อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานในสวนท่ี 1                  
สวนท่ี 2 ตอคณะกรรมการ 
3.คณะกรรมการเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีในเว็บไซตของสํานักงานสภา ฯ 
4. คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหผูเก่ียวของตอบ (ตามขอ 
10.2.1 หนา 18)  
5. นําแบบสอบถามมาคดิคะแนน ดังน้ี 
      - คะแนนดานท่ี 2.1 มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดตีาม             
พันธกิจของมหาวิทยาลัย                                              
       
    โดยกําหนดคานํ้าหนักการคิดคะแนนผูเก่ียวของท่ีตอบ
แบบสอบถาม ดังน้ี 
      (1) นายกสภากรรมการสภาฯ                = 20 % 
      (2) คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก         =  40 % 
      (3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ                               
          (หรือท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา)  = 15 %                         
      (4) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก                    
          ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ 
          ประธานชมรมขาราชการ                   = 15 % 
      (5) สโมสรนักศึกษา ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของ
คณะ และผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      =10% 

          2.2 ผลงานของอธิการบดใีนมิติของ 

Balanced Scorecard (BSC)  
               2.2.1 ดานผลสมัฤทธ์ิ                                    
    2.2.2 ดานกระบวนการภายใน                    
    2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ   
    2.2.4 ดานการเรยีนรูและการพัฒนา
องคการ   

     5 
 
          2 
          1 
          1 
          1 

 วิธีการประเมินดานท่ี 2.2 เหมือนดานท่ี 2.1                   
         โดยคะแนนดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 

Balanced Scorecard (BSC)                                           
       มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม              

ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC)                                              
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ตารางท่ี 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักในแตละสวนและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ (ตอ) 
 

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก
รอยละ 

วิธีการประเมิน 

          2.3 ดานการบริหารงานตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 
   2.3.1 หลักประสิทธิผล  
   2.3.2 หลักประสิทธิภาพ 
   2.3.3 หลักการตอบสนอง 
   2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
   2.3.5 หลักความโปรงใส 
   2.3.6 หลักการมสีวนรวม 
              2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
              2.3.8 หลักนิติธรรม 
              2.3.9 หลักความเสมอภาค 
              2.3.10 หลักมุงฉันทามต ิ
              2.3.11 หลักคณุธรรม /จริยธรรม 
              2.3.12 หลักความรบัผดิชอบตอสังคม 

5 
 

0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 

   0.41 

วิธีการประเมินดานท่ี 2.3 เหมือนดานท่ี 2.1      
    โดยคะแนนดานท่ี 2.3 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
      มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 4                 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                              

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

  

รวมคะแนนท้ังหมด (100) มาจาก                               
คะแนนในสวนท่ี 1 (80%)+ คะแนนในสวนท่ี 2 
(20%)   

100   

 

5. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

          ค ะ แ น น ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี                                         
มาจากคะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ 80) รวมกับคะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20) 

                      คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  = 

                     คะแนนดานท่ี 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7 +1.8 

                      คะแนน สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ =คะแนนดานท่ี 2.1+2.2+2.3 
 
6.การตรวจสอบขอมูล             
 การตรวจสอบขอมูล ไดกําหนดการตรวจสอบขอมูลในข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   6.1 เม่ือคณะกรรมการ มอบขอมูลท้ังหมดใหฝายเลขานุการ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปผล 
และจัดทํา ราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการ พิจารณา 
                       ในข้ันตอนนี้หากพบวา ขอมูล รายงานผลการดําเนินการท่ีอธิการบดีนําเสนอไมชัดเจนใน
ประเด็นใด คณะกรรมการจะเชิญอธิการบดีมาหารือ และตรวจสอบขอมูล 
  6.2 เม่ือคณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ แลว 



34 
 

                               คณะกรรมการ จะเชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
และสอบทานขอมูลในประเด็นตาง  ๆกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 
7.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปท่ี 3 
ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี จัดทําเปนรูปเลมโดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 
              7.1 บทสรุปผูบริหาร  
                 7.2 รายงานคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ และในแตละดาน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย
ใชประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี  
                 7.3 ขอเดน ขอท่ีควรพัฒนา ในการบริหารงานของอธิการบดีและการบริหารจัดการตางๆ 
รวมท้ังขอเสนอแนะของคณะกรรมการ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 
                  7.4 รวบรวมปญหาอุปสรรคในการทํางาน  สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาและ
พัฒนามหาวิทยาลัย จากการตอบแบบสอบถามและการสนทนา/สนทนากลุมของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
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สวนที่ 3 
แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
              แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีดังนี้   

 

ชื่อยอแบบฟอรม ชื่อของแบบฟอรม 
ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
ปอ.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน  
ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) 
ปอ.5 แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญตั ิมหาวิทยาลัยศลิปากร                   

พ.ศ. 2530  มาตรา 22 
ปอ.6 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา

มหาวิทยาลยั 
ปอ.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
ปอ.8 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ปอ.9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ปอ.10 แบบรายงานผลการดําเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
ปอ.11 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ปอ.12 แบบบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม 
ปอ.13 แบบสอบถามการประเมินคณุภาพการบริหารจัดการของอธิการบด ี(ฉบับท่ี 1 สําหรับนายก

สภา กรรรมการสภา คณบดี ผอ. กรรมการในคณะกรรมประจําคณะ เลขานุการคณะ 
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

ปอ.14 แบบสอบถามการประเมินคณุภาพการบริหารจัดการของอธิการบด ี(ฉบับท่ี 2 สําหรับผูแทน
นักศึกษา) 

 
 



 

 
 

แบบฟอรม ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
 

แผนยุทธศาสตร                             
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ กําหนด
น้ําหนัก 

เปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค/ 
สาเหตุของปญหา/อุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต         
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค         
3.ดานการบริการวิชาการ         
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
5.ดานการบริหารจัดการ         
                       รวมท้ังหมด 100        
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนน
เต็ม = 5.00 คะแนน) 

        

    คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน         
 
                                      ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
                                          
                                            หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
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ตารางท่ี 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

แผนยุทธศาสตร                                                                           
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 
กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

 

คะแนนถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหา 
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 20 15 10    
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค 

        10    6      3    

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค  
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

        5    5     5    

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค   

        5    4     2    

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 5 2    
    พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

         20     5     2    

3.ดานการบริการวิชาการ 20 5 3    
    การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง         

        20     5     3    

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 5 2    
    การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใช
เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

        20      5     2    
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ตารางท่ี 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตอ) 
 

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
สภาฯ 

กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

 

คิดคะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหา 
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 20 13    
    5.1 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรค 

          5 5      1    

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ 

           5 5      2    

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ            5 5      5    
   5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ           5 5      5    
                       รวมท้ังหมด 100 50 30    
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

      

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน       
                                                             
                                                            ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธกิารบดีทีไ่ดรับมอบหมาย ฯ ) 
 
                       หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
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แบบฟอรม ปอ.2 แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ กําหนด
น้ําหนัก 

เปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

คิดคะแนนถวง 
น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
1. ดานการผลิตบัณฑิต       
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค       
3.ดานการบริการวิชาการ       
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       
5.ดานการบริหารจัดการ       
                       รวมท้ังหมด 100      
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน 
คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

      

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน       
                            
                                  ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
                                  หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย           
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ตารางท่ี 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 
กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คิดคะแนน
ถวง 

น้ําหนัก 
 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ขอเสนอแนะระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 10 5    
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค 

      10        5        3    

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

      10       3        1    

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู 
และความคิดสรางสรรค   

      20        2        1    

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 15 5 5    
    พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ 

       15        5        5    

3.ดานการบริการวิชาการ 10 10 5    
    การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

      10       10           5    

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 5 5    
    การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

      10        5         5    
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 ตารางท่ี 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตอ) 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 
กําหนด
น้ําหนัก 

เปา 
หมาย 

 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

คิดคะแนน
ถวง 
น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ขอเสนอแนะระยะท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

5.ดานการบริหารจัดการ 25      
    5.1 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

     10 15 15    

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ 

      5       5        5    

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ       5       5       5    
   5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ       5       5       5    
                       รวมท้ังหมด 100 45 35    
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

      

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน       

 
                                         ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 
        หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
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แบบฟอรม ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ)             
         

การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.    
2.    
3.    
4.    
            รวมคะแนน    
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน    
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยาง
เปนทางการจาก กพร. 

   

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

                                          
                    หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
   2. กรณี กพร. มีการเปลีย่นแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมติิ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร. 
                                     3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย 
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ตารางท่ี 6  ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 
 

การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล 
  1..... 
  2..... 

4.5496   

มิติท่ี 2 การประเมินคุณภาพ 
  5................. 
  6................. 

4.2680   

มิติท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพราชการ 
  7................. 
  8................. 

1.3033   

มิติท่ี 4 การพัฒนาสถาบัน 
9................. 
10................. 
11................. 
12................. 
 

4.3760   

                          รวมคะแนน 4.1417   

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน    

คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยาง
เปนทางการจาก กพร. 

   

                                               ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)   
                               หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
    2. กรณี กพร. มีการเปลีย่นแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตละมติิ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร. 
                                       3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย 43 



 

   

 

    แบบฟอรม ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 
 

องคประกอบการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

เปาหมาย  ผลการประเมิน 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ     
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน     
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการจาก คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน    

    

                           
                                  ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)           
 
                            หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรบัเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. 
                                          3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  มาดวย 
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ตารางท่ี 7 ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) ปการศึกษา 2557 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ)     

                               

องคประกอบการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของ
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

เปาหมาย  ผลการประเมิน 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5.00 4.00   

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 5.00 4.00   

องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 5.00 4.00   
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00   
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5.00 4.00   
                         คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 5.00 (ดีมาก) 4.00 (ดี)   
คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน     
คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน    

    

                                        ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย)   
                        หมายเหตุ  1. กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรบัเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. 
                                          3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  มาดวย 
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แบบฟอรม ปอ.5 แบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

 

หนาท่ีของอธิการบดี  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 
2530 มาตรา 22 

รายงานผลการดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุ
ของปญหาแนวทางแกไขปญหา/การ
พัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองใหคะแนน
ในแตละขอ 

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 
รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

    

 (2)ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสด ุสถานท่ีและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับของ ม. 

    

(3)รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา     
(4)เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของ 
ม. 

    

(5)เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

    

(6)ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลยัหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

    

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองใหคะแนน     
คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการกลัน่กรอง               
ใหคะแนน  

    

                                                      
                                                  ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรบัมอบหมาย ) 
 
                            หมายเหตุ   1.กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
     2.เกณฑการพิจารณากลั่นกรองใหคะแนนของคณะกรรมการ อยูในหนา 15 
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 แบบฟอรม ปอ.6 แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลยั 
 

แนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภา

มหาวิทยาลัย 
 

เปาหมายท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

กําหนด 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

เปรียบเทียบเปาหมายกับ
ผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ์/) 

สรุปผลลพัธท่ีเกิดขึน้จาก
การดําเนินงาน/การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการและ
อธิการบดปีระชุมพิจารณา
เลือกมา 5-10 กิจกรรม/
โครงการ 

      

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
คะแนนเฉลี่ย                           
ท่ีอธิการบดีรายงาน 

      

คะแนนเฉลี่ยท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

      

 

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

                                 1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดดานใดท่ีเกิดกอนอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันท่ี 12 
มีนาคม 2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
                                 2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอยูในชวงท่ีอธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 
2556 –12 มีนาคม 2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพ่ือใชในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
                               3) คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดหนา 15 
                               4) กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
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   แบบฟอรม ปอ.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
 

กิจกรรม/โครงการท่ี
อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ 

 

เปาหมายท่ี
กําหนด 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

เปรียบเทียบเปาหมายกับ
ผลการดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จาก
การดําเนินงาน/การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการและ
อธิการบดปีระชุมหารือ
พิจารณาเลือกมา 5-10 
กิจกรรม/โครงการ 

      

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
คะแนนเฉลี่ย                           
ท่ีอธิการบดีรายงาน 

      

คะแนนเฉลี่ยท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

      

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

                 1) คณะกรรมการและอธิการบดีนํานโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (จํานวน 31 โครงการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 76)  
 มาประชุมหารือ และพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดีกําหนดวาจะดําเนินการในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน  (ป พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันยุทธศาสตร 
การพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

                  2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดหนา 15 
                  3) กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
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       แบบฟอรม ปอ.8 รายงานผลการดาํเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   
 

รายงานผลการ
ดําเนินการ 

 

   คะแนน 
(ระดับการตอบสนองและระดับ
คุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/  
สาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวา
จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

รอบปท่ี 1     
ดานท่ี 1     
ดานท่ี 2     
......     
คะแนนเฉลี่ยรอบปท่ี 1 ป ท่ีอธิการบดีรายงาน     
รอบปท่ี 2     
ดานท่ี 1     
ดานท่ี 2     
.........     
คะแนนเฉลี่ยรอบปท่ี 2 ท่ีอธิการบดีรายงาน     
คะแนนเฉลี่ยรอบปท่ี1 และรอบปท่ี 2 ท่ี
อธิการบดีรายงาน 

    

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ     
                                              

                                      ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย )                    
                   หมายเหตุ      
                                  1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   (รอบปท่ี 1 มี 11 ดาน รอบปท่ี 2 มี 11 ดาน รายละเอียดภาคผนวก ง หนา 82) 
                                  2) นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการแตละดานมารายงานใหชัดเจนวาดําเนินการอยางไรบาง ขอเสนอแนะดานใดยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางการดําเนินการใหระบุให
ชัดเจนดวย และสรุประดับการตอบสนองและระดับคณุภาพของการดําเนินงานแตละดาน  
                                 3) เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนองและระดับคณุภาพ อยูในหนา 16 
                                  4) กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 49 



 

   

 

 แบบฟอรม ปอ. 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                     (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.1) 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย   
รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปญหาอุปสรรค/  
สาเหตุของปญหาแนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ดานการผลิตบัณฑติ     
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค     
3.ดานการบริการวิชาการ    
4.ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม    

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

      
                   หมายเหตุ   
  1.รายงานในลักษณะเปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใชรอบปงบประมาณ           
                                    2. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
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 แบบฟอรม ปอ. 10 แบบรายงานผลการดําเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                                (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.2) 
 

มิติดาน/ ตัวชี้วดัในและมิต ิ
สภาฯ 

กําหนด 
นํ้าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต 
ละขอ 

คะแนนที่ม. 
ได 

คะแนนถวง 
นํ้าหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตขุองปญหา
แนวทางแกไขปญหา/ การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจ)       
1.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ตัวชี้วัด 4.1 กพร.) 
 

      

1.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  (ตัวชี้วัด 4.2 กพร.)       
2.ดานกระบวนการภายใน       
   2.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน       
   2.2 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ       
   2.3 ระบบบริหารความเส่ียง       
3.ดานการเงินและงบประมาณ       
   3.1 ระดับความสําเร็จของแผนกลยุทธทางการเงิน  
  (ตัวบงชี้ 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.) 

      

   3.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายภาพรวม       
4.ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคกร       
  4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม       (ตัวบงชี้ 1.1 ระดับสถาบัน สกอ.)       
  4.2  ผลการบริหารของคณะ               (ตัวบงชี้ 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.)       
                                                     รวม 100      

                                               ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 หมายเหตุ 1.ในการกําหนดตัวช้ีวัดในแตละมิติ มุงใชตัวช้ีวัดท่ีมีอยูแลว อาทิ ตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) กพร.  
                               เพ่ือมิใชเปนการสรางภาระแกผูบริหาร แลวหารือรวมกัน   
                             2.กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย 
 
 
  
         51 



 

   

 

แบบฟอรม ปอ. 11 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                          (สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานท่ี 2.3) 
 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 
 
 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหาแนว
ทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1. หลักประสิทธิผล      
2. หลักประสิทธิภาพ    
3. หลักการตอบสนอง    
4. หลักภาระรับผิดชอบ    
5. หลักความโปรงใส    
6. หลักการมสีวนรวม    
7. หลักการกระจายอํานาจ    
8. หลักนิติธรรม    
9. หลักความเสมอภาค    
10. หลักมุงฉันทามต ิ    
11.หลักคุณธรรม/ จริยธรรม    
12.หลักความรับผิดชอบตอสังคม    
                                              
                                                  ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 

 
                                    หมายเหต ุ กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนดวย 
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แบบฟอรม ปอ. 12 แบบบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม  
ผูใหขอมูล....................................ตําแหนง .....................................................ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง............................................................................. 
วัน เวลา สถานท่ีท่ีมาสนทนา /สนทนากลุม .......................................................................... 
 

คําถาม สรุปสาระสําคัญของคําตอบ 
 
 

1. 
 
 
 

 
 
 

2. 
 
 

 
 
 

3. 
 
 

 
 
 

                           
                    ลงชื่อกรรมการท่ีสนทนา /สนทนากลุม                                                  ฝายเลขานุการบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม 
                1…………………………………………………………………………….                    1…………………………………………………………………………….   
                2……………………………………………………………………………                     2…………………………………………………………………………… 
                3…………………………………………………………………………… 
                4…………………………………………………………………………… 
                5…………………………………………………………………………… 
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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 3 ของการปฏิบัติงาน           
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
          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  
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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 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

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 3 ของการปฏิบัติงาน                
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
 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 ท า น คิ ด ว า ใ น ภ า พ ร ว ม อ ธิ ก า ร บ ดี  บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย ยึ ด                   

หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

      

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

 

- แผนภูมิ ระบบและกลไกการตดิตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 

- สรุป ความแตกตางระหวางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบปที่ 2 และรอบปที่ 3  
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สรุปความแตกตางระหวางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

 ในรอบปท่ี 2 และรอบปท่ี 3 

 

              การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 
มีนาคม 2559) มีความแตกตางจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (13 
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) คือ 
  1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปท่ี 3 จะมุงเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
และการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปนกลไกหนึ่งในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา หนวยงาน 
               2. การปรับคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ในดานท่ี 1.4 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้   
          องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                                      

          สวนท่ี 1 ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของอธิการบด ี

รอบปท่ี 2 รอบปท่ี3 

รอยละ /ดานยอย รอยละ /ดานยอย 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั                                                       

1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)                                                

1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) 

20  

10 

10 

 10  

10 

-- 

    เหตุผลการตัดดานท่ี 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เน่ืองจากในรอบปน้ีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน และตัวบงช้ีของ สมศ.ท่ีอยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ.) ก็ไมมี จึงไมมีคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.จึงคงเหลือเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.)                                               

1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา

มหาวิทยาลยั 

15  20  

1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลยั 

15  20  

   เหตุผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปท่ี 3 เนน ผลลัพธ การพัฒนามากข้ึน จึงไดนําคะแนน

จากดานท่ี 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาเพ่ิมในดานท่ี 1.6 และดานท่ี 1.7  
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       ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบ องคประกอบและคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  

                   ในรอบปท่ี 2 และปท่ี 3 
          องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอบปที่ 2 รอบปที่3 

รอยละ /ดานยอย รอยละ /ดานยอย 

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบตัิงานของอธิการบด ีประกอบดวย 8 ดาน คือ 80  80  

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6   6  

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 6   6  

1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  8   8  

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย                                                       

1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)                                                

1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) 

20  

10 

10 

 10  

10 

-- 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 

มาตรา 22 

5  5  

1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 15  20  

1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธกิารบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 15  20  

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 5  5  

สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20    

2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต                                                                             

2.1.2 ดานการวจิัยและสรางสรรค                                                                             

2.1.3 ดานการบริการวิชาการ                                                                                  

2.1.4 ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

      10  

 4                     

3                        

2                        

1 

      10  

 4                         

3                          

2                           

1 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)                                            

2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ ์                                                                                          

2.2.2 ดานกระบวนการภายใน                                                                                  

2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ                                                                              

2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 

 

        5  

2                     

1                    

1                   

1 

        5  

2                        

1                        

1                         

1 
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2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             

2.3.1 หลักประสิทธิผล                                                                                           

2.3.2 หลักประสิทธภิาพ                                                                                             

2.3.3 หลักการตอบสนอง                                                                                     

2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ                                                                                                 

2.3.5 หลักความโปรงใส                                                                                          

2.3.6 หลักการมีสวนรวม                                                                                         

2.3.7 หลักการกระจายอาํนาจ                                                                                          

2.3.8 หลักนิติธรรม                                                                                                 

2.3.9 หลักความเสมอภาค                                                                                     

2.3.10 หลักมุงฉันทามติ                                                                               

2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม                                                                          

2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

 5 
 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.41 

0.41 

0.41 

0.41 

0.41 

 5 
 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.42 

0.41 

0.41  

0.41  

0.41              

0.41 

 รวม  100    

 

 3. ปรับการรายงานผลการดําเนินงาน  ดานท่ี 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้  

ดาน รอบปท่ี 2 รอบปท่ี 3 

ดานท่ี 1.6            

ผลการ

ดําเนินงานตาม

แนวทาง 

ทิศทาง จุดเนน

และเปาหมาย

ของสภา

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ท่ี
เกิดกอนอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย               
ชัยชาญ ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันท่ี 
12 มีนาคม 2556 จะไม นํามาใชในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
2) นํากิจกรรม/โครงการ ท่ีอยูในรอบปท่ี 2 
(13 มีนาคม 2557 – 12 มี.ค. 2558) ท้ังหมด 
มาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
 
 
 
 
 
3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนน
รายงานผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
และสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไข
ปญหา การพัฒนาตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการ
ใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน 

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกิดกอน
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย  ชัยชาญ ถาวรเวช) 
มาดํารงตําแหนง คือวันท่ี 12 มีนาคม 2556 จะไม
นํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
 
 
2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ และ
พิจาณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอยู ในชวงท่ี
อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปท่ี 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม 2559) 
ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันนโยบาย
ของสภามหา วิทยาลั ยและยุ ทธศ าสต ร ขอ ง
มหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/
โครงการ เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ 
3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสงผลตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป 
รวม ท้ังสิ่ ง ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวย
สนับสนุน ผลักดัน 
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ดาน รอบปท่ี 2 รอบปท่ี 3 

ดานท่ี 1.7           

ผลการ

ดําเนินงานตาม

นโยบายท่ี

อธิการบดี

นําเสนอตอ

สภา

มหาวิทยาลยั 

1) นํากิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดีกําหนด
ในแผนงานวาจะดําเนินการในชวงปท่ี 2 (ป 
พ.ศ. 2557-2558) มาติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ท้ังหมด 
 
 
 
 
2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนน

รายงานผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน

และสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และ

ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไข

ปญหา การพัฒนาตอไป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการ

ใหสภามหาวิทยาลยัชวยสนับสนุน ผลักดัน 

1) คณะกรรมการและอธิการบดี ประชุมหารือและ
พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ท่ีอธิการบดี
กําหนดในแผนงานวาจะดําเนินการในรอบปท่ี 3 
ของการปฏิบัติงาน  (ป พ .ศ . 2558-2559) ซึ่ ง
พิจารณาเห็นวาเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวย
ผลักดันยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัย มา
รายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ เพ่ือใชใน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและสงผลตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป 
รวม ท้ังสิ่ ง ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวย
สนับสนุน ผลักดัน   

       3.ปรับตัวชี้วัด ใน Balanced Scorecard (BSC)   
             ดวยตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) จะนํามาจากตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ตัวชี้วัดของ สมศ. กพร.  
             เนื่องจากในปการศึกษา 2557 ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. มีการ
ปรับเปลี่ยนไปมาก และไมมีตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.                   
             ฝายเลขานุการไดประสานกับมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเสนอ
ปรับตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ในการประเมินฯ รอบปท่ี 3 ดังนี้ 

มิติ รอบปท่ี 2 รอบปท่ี 3 
1 ดานผลสัมฤทธ์ิ 
(ความ พึ งพอใจ
ผูรับบริการ)  

1.1 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอบัณฑติ  (ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 กพร.) 
1.2 รอยละของระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  
(ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 กพร.) 
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอน
ของคณาจารยระดับปรญิญาตร ี
(ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั)  

1.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
(ตัวช้ีวัด 4.1 กพร.) 

1.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา  (ตัวช้ีวัด 4.2 กพร.) 

2 ดาน
กระบวนการ
ภายใน 

 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (คณุภาพของ
แผนกลยุทธ)    (ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 สกอ.)                                                   
2.2 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิาร
ทุกระดับของสถาบัน  (ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 สกอ.)                                                                                                    
2.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการ
ตัดสินใจ   (ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 สกอ.)                                                                                                                
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ตัวช้ีวัดท่ี 7.4 
สกอ.)                                                    

2.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

2 .2  ความสํ า เ ร็ จของการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

2.3 ระบบการบริหารความเสี่ยง 
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   มิติ รอบปท่ี 2 รอบปท่ี 3 
3.ดานการเงินและ
งบประมาณ 

 3.1 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ 
สภาพแวดลอมการเรียนรู   (ตัวชี้วัดท่ี 2.5 สกอ.)                                                      
3.2 การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู   
(ตัวชี้วัดท่ี 7.2 สกอ.)                                                    
 

3.ดานการประเมินประสิทธิภาพ 
   3.1 ระดับความสําเร็จของแผนกลยุทธทาง
การเงิน 
    (ตัวบงช้ี 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.) 
   3.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ลงทุนและรายจายภาพรวม 

4 ดานการเรยีนรู
และการพัฒนา
องคการ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
(ตัวชี้วัดท่ี 8.1 สกอ.)                                                    
4.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุนและรายจายภาพรวม 

4.ดานการพัฒนาองคกร 
   4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม  
(ตัวบงช้ี 1.1 ระดับสถาบัน สกอ.) 
   4.2  ผลการบริหารของคณะ  
(ตัวบงช้ี 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.) 

          หมายเหตุ ในการกําหนดตัวช้ีวัดในแตละมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  มุงใชตัวช้ีวัดท่ีมีอยูแลว อาทิ  

ตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) กพร. เพ่ือมิใชเปนการสรางภาระแกผูบริหาร แลวหารือรวมกัน   

 



 
 

ภาคผนวก ข 

 

แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวาง          

ดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2556) 
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 
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ตารางท่ี 9 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ 
ในระหวางการดํารงตําแหนง (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)  แ ผ 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       

6) การบูรณาการใชประโยชนจาก
พ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City 

1.เรงรัดการจัดทําแผนแมบทของวังทาพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ภายในป พ.ศ. 2555  
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ทิศทาง /จุดเนน  เปาหมาย 
Campus ใหมของมหาวิทยาลัย 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 ค 

 

แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตรของอธิการบดี 4 ป 
(พ.ศ.2557-2560) เสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556  

วันที่ 10 เมษายน 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางท่ี 10  กจิกรรม/โครงการตามนโยบายของอธิการบดี  

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

    2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค 

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือสรางความตระหนกัรูของบัณฑิตเรื่อง
ประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และ เอกลักษณ
ศิลปากร 

              

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสรางสรรคเชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล 

จํานวนหลักสูตรสรางสรรคเชิง
บูรณาการตามมาตรฐานสากล 

หลักสูตร 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

              บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสราง

ความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

และความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสากล 

              

2.โครงการเสริมสรางทกัษะการสอนและการส่ือสารดวย
ภาษาอังกฤษ 

จํานวนรายวิชาที่มกีารจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 4 4 4 4 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

              บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา 

3.โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University Social 
Responsibility 

จํานวนกจิกรรมโครงการที่
สงเสริมคุณธรรม  

กิจกรรมโครงการ 30 30 30 30 รองอธิการบดีฝายกจิการ
นักศึกษา 

  จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคม 

        รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

            คณะวิชา 

 
4.โครงการเครือขายกิจการนักศึกษาอาเซียน  จํานวนโครงการที่สงเสรมิ

เครือขายกิจการนกัศึกษาอาเซียน 
โครงการ 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

 
            รองอธิการบดีฝายกจิการ

นักศึกษา 

 
             คณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค 

3.แผนงาน : สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและความคิด
สรางสรรค 

              

5.โครงการปรับปรุงวทิยาเขตทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรูและสรางสรรค 

จํานวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

โครงการ 1 1 1 1 รองอธิการบดี เพชรบุร ี

 
              รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา 

 

              ผูชวยอธกิารบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

    2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจยั และการ
สรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลยัท่ี
ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

4.แผนงาน : เสริมสรางความเขมแขง็นกัวิจยัและศิลปน               

6.โครงการเครือขายการวิจัยและการสรางสรรค จํานวนเครือขายการวจิัยและการ
สรางสรรค 

เครือขาย 2 2 2 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

            คณะวิชา 

7.โครงการบมเพาะนกัวิจัยและศิลปนรุนใหม จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการทําผลงานวจิัยและงาน
สรางสรรค 

โครงการ 4 4 4 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
      คณะวิชา 

 
5.แผนงาน : สนับสนนุการวิจัยและการสรางสรรค        

 
8.โครงการแหลงเรียนรูและทนุเพ่ือการวิจัยและการ
สรางสรรค 

จํานวนทนุสนับสนุนเพ่ือการวิจัย
และการสรางสรรค 

ทุน 50 50 50 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 จํานวนแหลงเรียนรู แหลง 1 1 1 1 คณะวิชา 

 
9.โครงการเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการจากงานวิจัยและ
สรางสรรครวมกับภาครัฐและเอกชน 

จํานวนผลงานวิจัยทีน่ําไปตอยอด
ในเชิงพาณิชย 

ผลงาน   3 4 5 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 
              คณะวิชา 

ยุทธศาสตร 5. การมีสวนรวมกับชุมชนในการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศ 

              

10.โครงการบูรณาการการบริการวิชาการขามศาสตรเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละโครงการบูรณาการการ
บริการวิชาการขามศาสตรตอ
โครงการบรกิารวิชาการทัง้หมด 

โครงการ 17 20 25 25 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

                คณะวิชา สถาบันวจิัยและพัฒนา  

                สํานักบรกิารวิชาการ 

  11.โครงการแผนแมบทสํานกับรกิารวิชาการ มีแผนแมบทสํานกับรกิารวชิาการ มี/ไมม ี   มี     สํานักบรกิารวิชาการ 

              รองอธิการบดีฝายบริหาร 

        รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

 

       รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

  12.โครงการอนุรกัษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

จํานวนโครงอนรุกัษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

โครงการ 3 3 3 3 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
คณะวิชา 

  7.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวางหนวยงานระหวาง
ประเทศ 

              

  13.โครงการบูรณาการความรูขามวฒันธรรมอาเซียน จํานวนกจิกรรม/โครงการบูรณา
การความรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ 2 2 2 2 คณะวิชา 

  14.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกจิอาเซียน มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาเซียน มี/ไมม ี      มี รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

              รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

              คณะวิชา 

              ศูนยบมเพาะฯ 

ยุทธศาสตร 6. การอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและวฒันธรรมของชาติรวมท้ัง
การประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคา
ในระดับชาติและนานาชาติ 

8.แผนงาน : สรางมาตรฐานและใชประโยชนมรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

              

15.โครงการ : แผนแมบทการอนุรกัษและการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 

จํานวนฐานขอมูลออนไลนเพ่ือ
การเรียนรูดานศิลปวฒันธรรม 

ฐานขอมูล 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

16.โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา จํานวนโครงการศูนย
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 

โครงการ 1 1 1 1 ผอ.หอศิลป 

              คณะวิชา 

17.โครงการแผนแมบทการอนุรกัษและการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 

จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 100 100 100 100 รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

            ผอ.หอศิลป 

            คณะวิชา 

18.โครงการสันสกฤตศึกษาเพ่ือการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวนกจิกรรม/โครงการเพ่ือการ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน 

โครงการ 5 5 5 5   

79 



 

 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตร 7. การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางสรรค 

9.แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพ่ือสังคมยุคใหม               

 
19.โครงการบมเพาะนกับริหารรุนใหม จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 26 26 26 26 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 
10.แผนงาน : ภาพลักษณมหาวทิยาลัยศิลปากร               

 20.โครงการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน 

จํานวนโครงการทีเ่สริมสรางและ
เผยแพรภาพลักษณมหาวทิยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน  

โครงการ 5 5 5 5 รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

             รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

               คณะวิชา 

               ศูนยคอมพิวเตอร 

 21.โครงการจัดอันดับ (ranking) และการตรวจประเมนิ 
(accreditation) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวนโครงการเพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับจัดอันดับ (ranking) 
และการตรวจประเมนิ 
(accreditation) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

โครงการ   1 1 1 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 
 

            รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

 11.แผนงาน : การปรับเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรฐัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

       

 22.โครงการกําหนดมาตรฐานและวิธกีารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

มีเกณฑการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารและ
และพนกังาน 

    
มี มี มี รองอธิการบดีฝายบริหาร 

             รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

        รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 23.โครงการยกรางพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 

เสนอสภามหาวทิยาลัยใหความ
เห็นชอบภายในปพ.ศ.2557 

มี/ไมม ี

 

มี   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ยุทธศาสตร 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ  

12.แผนงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพเครอืขาย               

24.โครงการปรับปรุงระบบเครอืขายเพ่ือรองรับภารกจิของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวนระบบที่ไดรับการปรับปรุง ระบบ 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

. 25.โครงการกองทนุเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอสภามหาวทิยาลัยใหความ
เห็นชอบภายในปพ.ศ.2558 

มี/ไมม ี     มี มี รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

                รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                คณะวิชา 

ยุทธศาสตร 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

13.แผนงาน : กลยุทธทางการเงิน               

26.โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานตามยุทธศาสตร
การเงิน  

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

              รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

                รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
 

 27.โครงการศิษยเกาเพ่ือศิลปากร จํานวนโครงการ/กจิกรรมสราง
ความสัมพันธศิษยเกา 

โครงการ/กิจกรรม 3 3 3 3 รองอธิการบดีฝายกจิการ
นักศึกษา 

ยุทธศาสตร 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู 

14.แผนงาน : อนุรกัษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาต ิ

              

นานาชาติ 28.โครงการเจด็ทศวรรษ อัตลักษณ ศิลปากร บูรณาการ
ศาสตรและศิลป 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่
สงเสริมอัตลักษณมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

โครงการ/กิจกรรม 5       รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

  แผนงาน : การขยายพ้ืนทีก่ารใหบรกิารทางการศึกษา               

  29.โครงการ City Campus มีพ้ืนทีสํ่าหรับการจัดตั้ง City 
Campus 

มี/ไมม ี
 ม ี 

      รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

  มีแผนพัฒนาพ้ืนที ่City Campus มี/ไมม ี    ม ี     ผูชวยอธกิารบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

    จัดทําผังแมบท City Campus มี/ไมม ี     มี     

  30.โครงการโรงเรียนนานาชาต ิ จํานวนกจิกรรม/โครงการเพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการ
จัดตั้งโรงเรียนนานาชาต ิ 

โครงการ/กิจกรรม     1 1 รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา 

          รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

            รองวทิยาเขต 
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ภาคผนวก ง 
 
 

- ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี                    
ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน  (11 ดาน) 
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เห็นชอบแลว) 
 

- ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี                    
ในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน  (11 ดาน) 
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
เห็นชอบแลว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 11 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน  

ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

1.แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ

ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป  แ ล ะ

นโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 

1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดวิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการ

สรางสรรค แตการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู วิสัยทัศนดังกลาว ยังไมชัดเจน 

เน่ืองจาก 

      1.1.1 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวไมชัดเจน รวมท้ังแผนงาน 

โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด สวนใหญเปนภารกิจประจํา ซึ่งไมสามารถ

ขับเคลื่อน ผลักดัน ใหกาวไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค และ

ความเปนนานาชาติได 

    1.1.2 ยุทธศาสตรของคณะวิชา หนวยงาน สวนหน่ึงไมสอดคลอง

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยแผนงาน โครงการสวนหน่ึง ดําเนินการ

เพ่ือใหเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. และสวนหน่ึงเปน

แผนงานตามภารกิจประจํา จึงยังมิ ไดมุ ง เนนเ พ่ือการขับเคลื่อนเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรคเทาท่ีควร 

    1.1.3 ผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ สวน

หน่ึงยังขาดความรูความเขาใจเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป การตั้งคาเปาหมาย การกําหนด

ตัวช้ีวัด และการกํากับติดตาม ประเมินแผน สงผลใหแผนงาน กิจกรรม 

โครงการ ตัวช้ีวัด ท่ีจัดทําข้ึนไมสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย และไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

    1.1.4 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป มุงเนนเชิงปริมาณ ซึ่งไมไดสะทอนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเทาท่ีควร  

1) ควรปรับยุทธศาสตรใหเขาใจงายข้ึน มีความชัดเจน และแสดงถึง อัตลักษณความเปน

มหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ัน

นําแหงการสรางสรรค  

   โดยยุทธศาสตรควรมุงเนนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา การกาวสูความเปนนานาชาติ ซึ่งอาจจะเนนเพียง 4- 5 เรื่อง อาทิ การจัด

อันดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและหลักสูตร นโยบายการพัฒนานักศึกษา 

City Campus  

 2) สําหรับแผนงาน โครงการ ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร ควรมีการติดตามและ

ประเมินผล หากไมสามารถดําเนินการได หรือไมชวยสนับสนุน ผลักดัน แผนยุทธศาสตร ก็

ควรปรับปรุง ยกเลิก แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3) คณะวิชา หนวยงาน อาจารย บุคลากรเปนกลไกท่ีสําคัญมากในการดําเนินงานตามพันธ

กิจ และการขับเคลื่อน ผลักดันแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุเปาหมาย จึงควร

ดําเนินการ 

      3.1) รวมกับคณะวิชา หนวยงาน นําแผนยุทธศาสตรของคณะวิชา หนวยงาน มา

พิจารณาทบทวน และปรับใหมีความสอดคลอง เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย  นอกจากน้ันในการกําหนดตัวช้ีวัด การตั้งคาเปาหมาย ควรวิเคราะห

สถานภาพของมหาวิทยาลัยและเทียบเคียงกับเกณฑของประเทศและความเปนนานาชาติ

ดวย เพ่ือจะเปนแรงผลักดันในการทํางานและขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกาวสูความเปน

นานาชาติ 

    3.2) วางแผนระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตั้งแตในระดับภาควิชา คณะวิชา 

หนวยงาน เพ่ือใหการเก็บขอมูลในทุกระดับมีมาตรฐาน มีความเขาใจท่ีตรงกัน ซึ่งเปนปจจัย

หน่ึงท่ีจะชวยใหการกํากับ ติดตามในระดับมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก 

      3.3) ควรอบรมใหความรูแกผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ให
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

มีความรู ความเขาใจ เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผนยุทธศาสตรเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําป การกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายการกํากับ ติดตาม และการ

ประเมินผลกิจกรรม โครงการ แผนงาน เปนตน  

      3.4) ควรช้ีแจงทําความเขาใจกับอาจารย บุคลากร ในทุกระดับ เพ่ือใหทุกคนไดทราบ

นโยบาย ทิศทางเปาหมายการทํางานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และขอความรวมมือใหทุกคน

มีสวนรวม มีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาท่ี  

        นอกจากน้ันควรนําไปกําหนดเปนตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ ซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยขับเคลื่อนงานของคณะวิชาและ

มหาวิทยาลัยใหสัมฤทธ์ิผล 

 4) ในการประชุมคณบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรนําเรื่อง แผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ปญหาการดําเนินงาน มาพิจารณารวมกันใหมากข้ึน เพ่ือชวยสนับสนุน 

ผลักดันใหแผนยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

 1.2 แผนงาน โครงการ ท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก 

นอกจากน้ันยังมีนโยบาย ท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย จึงมี

กิจกรรม โครงการท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก  

     เน่ืองจากแผนงาน โครงการ ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมาย การทํางานท่ี

ชัดเจนในแตละป รวมท้ังการจัดเรียงลําดับความสําคัญ จุดเนนของแผนงาน 

โครงการ ทําใหมีความเสี่ยงสูงท่ีมหาวิทยาลัยจะไมสามารถดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ ท้ังหมดใหสําเร็จไดภายในระยะ 4 ป  หรือมีการดําเนินการ

แตไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

1) ควรนําแผนงาน โครงการ ท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ  

2) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการทํางานท่ีชัดเจนในแตละ

ป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน แลวนําขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย  

2.ดานหลักสูตรการเรียนการ

สอน /การพัฒนานักศึกษา 

2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีจะพัฒนาใหกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการ

สรางสรรค การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน  

1) ควรจัดแผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ในภาพรวมระยะ 5-10 ป เพ่ือ

การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ โดยควรเนน  

    - หลักสูตรบูรณาการ  
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    - หลักสูตรนานาชาติ 

    - หลักสูตรท่ีเปนความตองการของตลาดในประชาคมอาเซียน 

    - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 2) ควรเผยแพรประชาสัมพันธการเปดหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหผูสนใจ รวมท้ัง

สถาบัน หนวยงาน องคกร ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางตางๆ  ให

มากข้ึน เพ่ือใหสามารถวางแผน เตรียมตัวท่ีจะเขามาศึกษา และเปนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยสูภายนอก 

 2.2 รูปแบบการเรียนการสอนสวนใหญยังเปนแบบเดิม คือ การบรรยาย ทําให

นักศึกษาขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห และสงเสริม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 1) ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาตางๆ ควรเนนใหมีการศึกษาดู

งาน การฝกงาน สหกิจศึกษา มากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริง 

 2) ควรอบรม พัฒนาอาจารย ใหมีทักษะการสอนรูปแบบใหมๆ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสงเสริมความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค อาทิ การเรียนการสอนโดยวิธี 

Research Problem Issue Problem 

 3) ควรมีชองทางท่ีจะใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ผลงาน ออกสูสาธารณชนท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติใหมากข้ึน 

 2.3 นโยบายพัฒนานักศึกษาเปนสิ่งท่ีดี แตการนําไปสูการปฏิบัติยังไมชัดเจน 

มีความลาชาในการดําเนินการ และยังไมเอ้ือตอการเรียนรู เทาท่ีควร อาทิ 

     - การปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก 

สวัสดิการ อาทิ ระบบ Internet หอพัก รถรางท่ีว่ิงในมหาวิทยาลัย รานคา 

สนามกีฬา โรงอาหาร ยังไมเพียงพอ รวมท้ังความสะดวกในการเขาถึงบริการ

ยังมีนอย   

    - กองกิจการนักศึกษา ยังทํางาน ใหบริการลาชา การใหคําแนะนําในการ

จัดกิจกรรมนักศึกษายังยึดตามรูปแบบเดิมๆ ท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 

       นอกจากน้ันในบางกิจกรรม โครงการ  ของกองกิจการนักศึกษา มีความ

เสี่ยงเรื่องความไมโปรงใสในการทํางาน  

 1) มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินงานตามนโยบายพัฒนานักศึกษา เพราะมีหลายเรื่องท่ีตอง

เรงปรับปรุง ดําเนินการ รวมท้ังควรกํากับ ติดตาม ประเมินอยางตอเ น่ือง และ

ประชาสัมพันธรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย คณะวิชา นักศึกษา ทราบเปน

ระยะๆ ดวย    

 2) กองกิจการนักศึกษา เปนกลไกท่ีสําคัญในการทํางานดานการพัฒนานักศึกษาและการ

ดําเนินนโยบายพัฒนานักศึกษา จึงควร 

    2.1) ควรพัฒนาบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา และปรับรูปแบบการทํางาน การ

ใหบริการ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา ทัศนคติ ในการทํางานเชิงรุก  เพ่ือชวยขับเคลื่อน

นโยบายพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย                            

    2.2) กํากับติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ อยางใกลชิด ใหทุก
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

โครงการมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ เรื่อง สิทธิประโยชนของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาทราบอยาง

ท่ัวถึง  รวมท้ังปรับปรุงการใหบริการ การเขาถึงบริการ ใหสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

 2.4 การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญเปนการดําเนินการ

ตามรูปแบบเดิมๆ ท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 

     นอกจากน้ันกิจกรรมสวนหน่ึงไมสอดคลอง  สงเสริมจุดเนนของ

มหาวิทยาลัยในปจจุบัน ท่ีเนนเรื่อง ความคิดสรางสรรค อัตลักษณนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนตน 

1) ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรค และมีการกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอยาง

ใกลชิด  

     ท้ังน้ีอาจจะริเริ่มจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนตนแบบ เพ่ือเปนตัวอยาง แนวทางปฏิบัติท่ีดี

แกนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  

2) ควรจัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนโครงการแลกเปลี่ยน การเปดโอกาสใหนักศึกษาได

แสดงความสามารถ นําเสนอผลงาน ในชองทางตางๆ ใหมากข้ึน  

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค  3.1 จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค ในบางคณะวิชายังมีจํานวนนอย ซึ่งมา

จากหลายสาเหตุ อาทิ 

      3.1.1 อาจารย บุคลากร สวนหน่ึงยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะและ

ประสบการณการทํางานวิจัยและสรางสรรค การเขียนผลงานวิชาการ การ

นําเสนอผลงาน  

     3.1.2 อาจารย บุคลากร สวนหน่ึงไมประสงคทํางานวิจัยและสรางสรรค 

และผลงานวิชาการใดๆ แมจะมีทุนสนับสนุนจากท้ังมหาวิทยาลัย คณะวิชา 

หนวยงาน และหนวยงานภายนอก 

     3.1.3 อาจารย บุคลากร มีภาระงานประจํามาก  

1) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยและสรางสรรค และผลงานทาง

วิชาการ ดวยมาตรการตางๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนวิจัยและสรางสรรค ทุนสนับสนุนการ

ผลิตตํารา  

   จึงควรพิจารณามาตรการท่ีใหคุณและโทษเพ่ิมเติม อาทิ  

    - การนํามาตรการท่ี สกอ. กําหนดใหอาจารยผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะตองทํา

ผลงานทางวิชาการปละก่ีเรื่องมาใช และหากไมสามารถทําไดตามเกณฑท่ีกําหนดควรมี

มาตรการลงโทษ  

     - การกําหนดเปนตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

     - การจัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยและสรางสรรค การทําผลงาน

วิชาการ การนําเสนอผล  

    - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางคณะวิชา  

    - การจัดโครงการอบรมใหความรู และใหบุคลากรท่ีเขารวมโครงการนําไปปฏิบัติจริง  

    - ระบบฐานขอมูล สารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางาน รวมท้ังความสะดวกในการใช

งานระบบตางๆ 

    - สรางเครือขายอาจารยรุนใหม ดําเนินกิจกรรมทํางานวิจัยและสรางสรรค 
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  2) สงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยในลักษณะเปนชุดวิจัย เพ่ือใหการวิจัยมี 

 ประโยชนมากข้ึน สามารถแกไขปญหาไดครอบคลุมในมิติตางๆ มากข้ึน 

 3.2  การกําหนดบทบาท หนาท่ีระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะวิชา ในบางภารกิจยังไมชัดเจน มีความคาบเก่ียวกัน อาทิ การจัดสรร

งบประมาณ กองทุนวิจัยและสรางสรรค ซึ่งสงผลตอการสงเสริม สนับสนุนการ

ทํางานวิจัยและสรางสรรค  

- ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะวิชา ในการกําหนดบทบาทหนาท่ี ภารกิจท่ีชัดเจนของแตละฝาย รวมท้ัง 

นโยบาย เปาหมายการวิจัยและสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย และรวมกันทํางานเพ่ือนําไปสู

มหาวิทยาลัยวิจัยและสรางสรรค 

 3.3 ระบบการเบิกจายเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย การนําเสนอ

ผลงานวิจัย รวมท้ังการทําสัญญารับทุน ลาชา  

- มหาวิทยาลัยควรศึกษาขอมูล สํารวจสาเหตุ ปญหาการเบิกจายท่ีลาชา และวางแผน

ดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาจจะทําในลักษณะ

งานวิจัยสถาบัน  

4.ดานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน จัดโครงการบริการทางวิชาการจํานวนมาก 

และสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก รูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ท่ี

จัดสืบตอกันมา โดยเนนการจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนา ใหความรู และ

ตัวช้ีวัดการประเมินโครงการ คือ จํานวนผูเขารวมโครงการ ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ  

     การจัดโครงการบริการวิชาการท่ีผานมายังมิไดมีการพิจารณา ความคุมคา 

ประโยชน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในมิติตางๆ และมีความสูญเปลาคอนขางมาก

เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป   

 

1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การจัดโครงการบริการวิชาการท้ังในระดับมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา หนวยงาน อาทิ 

   1.1) การจัดบริการวิชาการ ควรพิจารณากําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจนกอนวา

ตองการใหเกิดผลอยางไร เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูงกวาเดิม 50 % แลวจึงจัดทํา

กิจกรรม โครงการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ัน 

  1.2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญลักษณะบูรณาการ เพียง 1-2 

โครงการ ท่ีใหทุกคณะวิชา หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมได และกอใหเกิด

ประโยชนท่ียั่งยืนแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งอาจจะเปนโครงการตอเน่ืองระยะยาว 

  1.3) ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม โครงการท้ังดานปริมาณ คุณภาพ ผลกระทบ อาทิ  

          - การวิเคราะห Cost Benefit   

          - วัดผลลัทธ Outcome ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ คุณภาพ

ชีวิต รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

  1.4) การตั้งเปาหมาย ประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ อาทิ         

          - ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอชุมชน ประเทศ 

          - องคความรู ผลงานวิจัยสรางสรรค ผลงานวิชาการท่ีเกิดข้ึนจากการจัดโครงการ
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

บริการวิชาการ  

          - ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับประเทศใน

ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน

สามารถขยายตอยอดองคความรูใหกวางขวางมากข้ึน   

5.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ใชงบประมาณจํานวนมากในดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ท่ีจัดสืบตอกัน

มา 

(ลักษณะปญหาเชนเดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ) 

    มหาวิทยาลัย คณะวิชา ไมไดแสดงบทบาท ศักยภาพในการชวยแกไข

ปญหา พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เทาท่ีควร 

 

 

1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะ

เดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีกลาวในขอ 4 

2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน รวมท้ังบุคลากร ไดรับการยอมรับท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ ในหลากหลายสาขาวิชา จึงควรแสดงบทบาท ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการ

นําเสนอแนวคิด นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการออกแบบฯ  ตอหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ใหมากข้ึน อาทิ การเปนตนแบบ การเปนผูนํา เปนท่ีปรึกษาดานศิลปะ 

วัฒนธรรม ศูนยกลางแหลงเรียนรูดานการออกแบบ  การสรางมาตรฐานงานการจัดการดูแล

บูรณโบราณสถาน  เปนตน 

3) จัดใหมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแหลงเรียนรู ศูนยการศึกษา ท่ีสรางแรงบันดาลใจ และ

เปดโอกาส ใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคมท้ังภายในและภายนอกมาศึกษา

เรียนรู สรางสรรคผลงาน การประกอบอาชีพฯ ใหมากข้ึน 

6.การบริหารจัดการ 

6.1 การบริหารงาน 

6.1.1 วัฒนธรรมองคกร 
         มีความหลากหลายของวัฒนธรรมองคกรตามสถานท่ีตั้ง ประวัติความ
เปนมา ลักษณะของคณะวิชา โดยเฉพาะวังทาพระ มีวัฒนธรรมท่ียากตอการ
เปลี่ยนแปลง และมีการถายทอดวัฒนธรรมองคกรไปสูคนรุนใหม การ
เปลี่ยนแปลงแมมีบางแตชามาก  
        วัฒนธรรมองคกรบางดาน อาทิ ความเปนอิสระ การไมยุงเก่ียวกัน 
สงผลตอการบริหารงานเชิงรุก การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน 
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง  
 

  

1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ตองพยายามสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากรทุก

ระดับ ปรับทัศนคติ เปดกวางรับการเปลี่ยนแปลง  

2) การสรางคานิยม จุดมุงหมายรวมกันในการทํางาน คือ การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา

หนวยงาน ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3) การนําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีประชาคมภาคภูมิใจ มาใชเปนแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

88 



ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

 6.1.2 โครงสรางการบริหารงาน  บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของศูนย 

สถาบัน สํานัก สวนหน่ึงยังไมชัดเจน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทใน

ดานตางๆ  ซึ่งสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย หนวยงาน 

 

  มหาวิทยาลัยควรเชิญผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน ท้ังหมด  มาประชุมและพิจารณา

รวมกันวาปจจุบันโครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ การประสานงาน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา หนวยงาน ระหวางหนวยงาน มีปญหา ขอขัดของดาน

ใดบาง และเสนอแนวทางการแกไขปญหา เ พ่ือใหการทํางานของทุกหนวยงานมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานของมหาวิทยาลัย 

 6.13 การบริหารของคณะวิชา หนวยงานสวนใหญเปนการดําเนินงานตามพันธ

กิจท่ีเปนงานประจํา  

        อาจารย บุคลากร ยังทํางานในลักษณะและเปนรูปแบบเดิมๆ การ

ทํางานเชิงรุก ยุทธศาสตรยังมีนอย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน 

ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และการกาวสูประชาคมอาเซียน ความเปน

นานาชาติ  

1) ในการกําหนดเปาหมายการทํางานของคณะวิชา ควรมีการวิเคราะหสถานภาพ 

สถานการณของคณะวิชา หนวยงาน โดยเทียบกับหนวยงานภายนอก เกณฑการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย และสื่อสารใหอาจารย บุคลากรไดรับทราบ และมีสวนรับผิดชอบรวมกัน 

เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมาย  

2) บุคลากรในตําแหนงหนาท่ีตางๆ ควรสรางเครือขายการทํางานท้ังภายในและภายนอก 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน เปนการเปดโลก

ทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน 

6 .2  บุคลการ/การพัฒนา

บุคลากร 

6.2.1 ปญหาผูบริหารระดับคณะวิชา หนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก) และระดับภาควิชา  

       - ปจจุบันสวนใหญจะใหผูมีวัยวุฒินอยมาทําหนาท่ี สวนหน่ึงขาดทักษะ 

ประสบการณในการบริหารงาน และสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนาคณะ

วิชา หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ     ทันตอความเปลี่ยนแปลงและกาวสูความ

เปนนานาชาติ  

       - สวนหน่ึงไมสามารถใชภาวะความเปนผูนําในการตัดสินใจ การเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมีอาจารยอาวุโสสวนหน่ึงท่ีไมยอมรับการทํางาน 

และมีอิทธิพลตอการตัดสินในการทํางาน 

       นอกจากน้ันในระดับหัวหนาภาควิชา ยังมีปญหา 

       - ตองรับผิดชอบทําดานธุรการจํานวนมาก ท้ังงานประกันคุณภาพ

การศึกษา กพร. งานยุทธศาสตร และสงผลตอภารกิจประจํา การขอกําหนด

1) ควรอบรมพัฒนาผูบริหารในทุกระดับ ท้ังคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกองฯ  

      โดยในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจะไดนําภารกิจ อํานาจ 

หนาท่ีของแตละตําแหนง มาพิจารณาและจัดหลักสูตรการอบรมใหสอดคลองกับบทหนาท่ี 

รวมท้ังจัดหาวิทยากรท่ีมีประสบการณตรง ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือถายทอดความรูประสบการณเพ่ือใหการจัดอบรมเกิดประโยชนและ

นําไปใชประโยชนอยางแทจริง  

 2) การวางแผนเตรียมความพรอมอาจารย บุคลากรในทุกระดับเพ่ือกาวสูการเปนผูบริหาร  
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ตําแหนงทางวิชาการ  

       - ขาดแรงจูงใจในการทํางานดานบริหาร          

       - ลาออกกอนครบวาระจํานวนมาก การทํางานขาดความตอเน่ือง 

 6.2.2 ปญหาอาจารยชาวตางชาติ อาทิ 

       - ดานอัตราคาตอบแทน ท่ีไมจูงใจใหทํางาน 

       - ไมมีสิทธิในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

       - การตอสัญญาจาง ระยะสั้น ขาดความมั่นคงในการทํางาน  

 การพิจารณาทบทวน กฎระเบียบท่ีเอ้ือประโยชนตออาจารยชาวตางชาติมากข้ึน เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการทํางาน ท้ังดานสวัสดิการ คาตอบแทน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

การตอสัญญาจาง การรับทุนวิจัยฯ 

6.3 การสื่อสาร 

ประชาสมัพันธ/ระบบ

สารสนเทศ 

6.3.1 การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย สูภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังการ

สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสังคมภายนอกไดรูจักมหาวิทยาลัย

ศิลปากรยังมีนอย  

 

   มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ควรใหความสําคัญกับชุมชน/ผูนําทองถ่ิน ใหมากข้ึน 

โดยการเขาพบ การรวมกิจกรรมกับชุมชน  การสื่อสารใหขอมูล การเชิญผูนําชุมชนเขารวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน เพ่ือใหชุมชน สังคมภายนอกรู จัก

มหาวิทยาลัยมากข้ึน และเปนการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูภายนอก  

 6.3.2 การสื่อสารภายในองคกรยังมีนอย มีความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารของแตละวิทยาเขต ทําใหบางครั้งบุคลากรเสียโอกาส เชน 

หนังสือ การแจงเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตางๆ 

1)ขอความรวมมือทุกคณะวิชา หนวยงาน ปรับปรุงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยเพ่ิม

ชองทางการสื่อสารใหมากข้ึน  

2) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ เปน 2-3 ภาษา   ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการกาวสูการเปน

ประชาคมอาเซียน และความเปนนานาชาติ 

 6.3.3  ระบบฐานขอมูล  สารสนเทศ 

         มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน มีการลงทุนเรื่อง การจัดทํา

ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศของตนเอง ทําใหมีหลากหลายของระบบ ขาด

ความเช่ือมโยงกันและการนํามาใชประโยชนรวมกัน จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ

มาก และไมคุมคากับงบประมาณท่ีลงทุนไป 

  การพัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ในโอกาส

ตอไป ควรมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอร ดูแลประสานงาน หรือการจางบริษัทเอกชน มา

ชวยการจัดระบบเพ่ือใหขอมูล สารสนเทศ มีความเช่ือมโยงกัน สามารถใชประโยชนได

รวมกันมากข้ึนและคุมคากับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป   

6.4 สวัสดิการ 6.4.1 สวัสดิการ 

        - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยังไดรับสวัสดิการ สิทธิรักษาพยาบาล 

นอย 

        - จํานวนท่ีพักของบุคลากรท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วิทยาเขต

   

    ควรพิจารณา ทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังหมด 

เพ่ือใหมีความทันสมัย สรางแรงจูงใจในการทํางาน  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

สารสนเทศเพชรบุรี ไมเพียงพอ และแออัดมาก 

7.ระบบการเงิน งบประมาณ/

การบริหารความเสี่ยง 

 7.1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได คาหนวยกิตนักศึกษา เน่ืองจากคาใชจาย

ประจํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และมหาวิทยาลัยไมได ข้ึนคาหนวยกิตมาเปน

เวลานาน จึงมีความเสี่ยงตอการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 

1) มหาวิทยาลัยมีแผนกลกลุทธการเงินแตยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการแสวงหา แหลงทุนจาก

ภายนอก ซึ่งผูบริหารควรแสดงศักยภาพในดานน้ีเพ่ิมข้ึน  

2) การพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบ ชัดเจน อาทิ 

   - การวิเคราะหตนทุนการทํางาน  การบริหารจัดการหลักสูตร  คาใชจายตอหัวนักศึกษา

แตละคณะวิชา สาขาวิชา เปนตน 

   - การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย วาควร

จัดเก็บในลักษณะเหมาจายหรือแบบหนวยกิต เ พ่ือให เ กิดประโยชนตอนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย  

3) ควรวางแผนการบริหารจัดการทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยท่ีจะกอใหเกิด

รายไดมากข้ึน อาทิ ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว รานอาหาร 

เพ่ือสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย  

 7.2 ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงิน ลาสมัยไมเอ้ือตอการทํางาน ขาดความ

คลองตัว 

 ควรนําระเบียบ ขอบังคับดานการเงินท้ังหมดของมหาวิทยาลัย มาพิจารณา และทบทวน 

ปรับแกไขใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเอ้ือประโยชนตอการทํางาน  

 7.3 ดานการเงิน บัญชี  

     การเบิกจายเงินจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยลาชา และเจาหนาท่ีแตละ

คนมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแตกตางกัน  

สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะวิชา หนวยงาน ตองปรับแกไขหลายรอบเปน

การสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลาในการทํางาน 

1) ควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในทุกหนวยงาน  

2) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลัง และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตาม 

เมื่อมีการแกไขระเบียบ ขอบังคับ แลวเผยแพรใหเจาหนาท่ีของคณะวิชา หนวยงาน ทราบ 

เพ่ือยึดเปนแนวปฏิบัติ 

3) ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับของคณะวิชา และดําเนินการให

ครอบคลุมทุกภารกิจอ่ืนๆ มิใชเฉพาะดานการเงินเทาน้ัน 

8.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/

การเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนและ

นานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจาณาแลว แตการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ยังดําเนินการชามาก   

    การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน  

 1) ควรเรงรัด ติดตามการดําเนินงาน เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จัดทําแผนงาน 

งบประมาณท่ีตองใชในการทํางานแตละข้ันตอนใหชัดเจน  

 2) มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกซึ่งมีประสบการณเรื่องการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยมาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วมากข้ึน  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

9. ดานกายภาพ/

สภาพแวดลอม/  

City Campus 

9.1 หอพัก โรงอาหาร หองนํ้า ภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอและมีสภาพ

ทรุดโทรม สกปรก เน่ืองจาก  

     - จํานวนนักศึกษา บุคลากร มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

     - ขาดการดูแลบํารุงรักษามาเปนเวลานาน  

     - ขาดการวางแผน การเตรียมการเพ่ือรองรับจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

  ควรวางแผนการแกไขปญหา เปนระยะๆ อาทิ 

  1) ในระยะแรก คือ ในสภาพปจจุบันควรเนนเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ของ

สถานท่ี  

  2) ระยะตอไป ควรวางแผน เร งดํา เนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม กายภาพ                

ภูมิทัศน หอพัก  โรงอาหาร หองนํ้า ใหเพียงพอ  

    ท้ังน้ีในการดําเนินการควรคํานึงถึงการสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และการเปน

แหลงเรียนรูดวย  

 9.2 ภายในมหาวิทยาลัย มีการดื่มแอลกอฮอล สิ่งเสพติด และบริเวณรอบๆ 

มหาวิทยาลัยมีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวนมาก  

1)  ควรเขมงวดกับการดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

2) ควรหารือกับตํารวจ จังหวัด ขอความรวมมือเรื่องการจัดโซนน่ิงรอบๆมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ปลอดแอลกอฮอล  สิ่งเสพติด       การพนัน และเปน

ตัวอยางของการดําเนินการท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ   

 

10.สภามหาวิทยาลัย 10.1 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มีปญหา อาทิ 

       - บางเรื่องเปนงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีความคาบเก่ียว

ในการทํางาน หนาท่ีระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

       - บางเรื่องยังมีขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนําเขาท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยก็จะนําประเด็นท่ียังมีขอขัดแยงมาอภิปรายอีกครั้ง ซึ่งสงผลตอ

บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย               การตัดสินใจของสภา

มหาวิทยาลัยมีความลาชา  

 

   เรื่องท่ีนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากอธิการบดี เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เห็นวายังมีขอขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย หรือเอกสารขอมูลประกอบการ

พิจารณายังไมพรอม ควรจะไดดําเนินการให เสร็จสิ้นเรียบรอยกอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางสรางสรรค และการ

พิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ รวดเร็วมากข้ึน  

 

 10.2 สภามหาวิทยาลัยไมกลาในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ทําใหการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยลาชา ไมบรรลุเปาหมาย  

 

 1) ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีควรเปนผูช้ีแจง รายงาน ความเปนมาของแตละ

เรื่อง  เปาหมาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ สิ่งท่ี

ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนผลักดันใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหสภามหาวิทยาลัย

ทราบแนวทาง การดําเนินการ และตัดสินใจดวยขอมูลท่ีเพียงพอท่ีชัดเจน  
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2) สภามหาวิทยาลัยควรเนนพิจารณาวาระเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และการกํากับ ติดตาม

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพ่ือผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัย  

 

 

11.ศิษยเกา 

 

11.1 ปญหาเก่ียวกับศิษยเกา 

        - ฐานขอมูลศิษยเกาท้ังในระดับของมหาวิทยาลัย คณะวิชายังมีนอย

และไมเปนปจจุบัน การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหทราบขอมูลขาวสาร ของ

มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีนอยมาก  

        - มหาวิทยาลัยยังใชศักยภาพของศิษยเกา ซึ่งมีจํานวนมากและ

หลากหลายสาขาอาชีพ มาชวยสนับสนุนกิจกรรม ภารกิจของมหาวิทยาลัย

นอยมาก  

        - มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับศิษยเกานอย โดยมีศิษยเกาเพียง

บางกลุมท่ีเขามามีบทบาทชวยงานมหาวิทยาลัยบาง แตก็ยังนอยมาก  

       - ศิษยเกาไมทราบชองทาง ท่ีจะใหเขามารวมกิจกรรม ชวยเหลือ

มหาวิทยาลัย  

1) ควรนําเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมมาชวยในการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของมหาวิทยาลัยใหศิษยเกาไดทราบ รวมท้ังมีชองทางมีสวนรวมการสนับสนุน กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชาท่ีเปดโอกาสใหศิษยเกาเขามามี

สวนรวมใหมากข้ึน อาทิ การจัดอบรมพัฒนาความรูใหศิษยเกา 

3) การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาท่ีถูกตอง ทันสมัย เพ่ือใชประโยชนตอไป 
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ตารางท่ี 12 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน                

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

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

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

6) มหาวิทยาลัยควรมอบนโยบายการทํางาน และมีการกํากับ ตดิตามการทํางาน การ
ใหบริการของเจาหนาท่ีใหมากข้ึน 
   รวมท้ังควรเปดชองทางใหนักศึกษาท่ีไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ การ
ใหบริการท่ีไมสภุาพ สามารถแจงเรื่องไดเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ ท้ังน้ีชองทางท่ีเปด
ใหรองเรียนน้ันนักศึกษาควรไดรับการคุมครองดานความปลอดภยัดวย  

2.การพัฒนาอาจารย  
 

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

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

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

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

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

4.การผลักดันสูความเปน
นานาชาติ 
 

4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
     - ไมมีแผนการทํางานเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน การทํางานจึง
ไมมีทิศทางใหเห็นวาจะดําเนินการอยางไรบางเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย 
    - การดําเนินการยังไมกาวหนา ไมตอเน่ือง เปลีย่นผูรับผดิชอบหลายครั้ง  
 
4.2 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  
     มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน หนวยงานในตางประเทศ จํานวนมาก แตจํานวนนักศึกษาตางชาติ 
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน การจดักิจกรรมทางวิชาการ ยังมีจํานวนนอยมาก  
มหาวิทยาลยัยังไมไดใชขอตกลงความรวมมอืมาใชเปนประโยชนในการผลักดันสู
ความเปนนานาชาตเิทาท่ีควร 
4.3 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย            
ยังไมเอ้ือ ไมตอบสนองการผลักดนัสูความเปนนานาชาต ิ อาทิ  

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

2) ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเสนอแผนการทํางานในแตละปใหชัดเจน 
และมหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรม/โครงการทุกรอบ 6 เดือน   
    รวมท้ังควรนําขอตกลงความรวมมือเดมิมาทบทวนดวย และหากสถาบันใดท่ีไมได
ดําเนินการกิจกรรมรวมกันเกิน 1 ป ข้ึนไป ควรทบทวน/วางแผนเรงการจัดทํากิจกรรม
รวมกัน 
 
3) สนับสนุนใหมีการจัดทําเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา เปนภาษาตางประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมการคนควาอางอิง รวมท้ังงานท่ีเปนภารกิจดานการบริหาร การใหบริการ และอ่ืนๆ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
      - งานใหบริการ เอกสาร แบบฟอรม ตางๆ ยังเปนภาษาไทย  
      - เอกสาร บทความ ตํารา ผลงานทางวิชาการสวนใหญจดัทําเปนภาษาไทย 
การคนควาอางอิง จึงยังมีนอยมาก  

ควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษควบคูดวย เพ่ือรองรับอาจารย นักศึกษาตางชาติและ
เผยแพรมหาวิทยาลัยสูสังคมโลก รวมท้ังควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย  
4) พัฒนาบุคลากร ท้ังอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ใหมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศมากข้ึน  

5. การพัฒนาสิ่งแวดลอม             
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีบริเวณตางๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ขาดการดูแลบํารงุรักษา              
มีสภาพทรุดโทรม  
  

1)ควรมีแผนการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสรางอัตลักษณ ท่ีใชความสามารถ

ในการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเกิดประโยชน  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมี

สภาพแวดลอมนาอยู ลดมลพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชวย

สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  

2) สรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย  
3) ควรดูแลซอมแซม สภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง   

6.ดานแผนยุทธศาสตรและ 
แผนปฏิบัตริาชการประจําป  

6.1 การกําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย ในแผนยุทธศาสตร แผนปฎิบัติ
ราชการประจําป สวนใหญจะกําหนดคาเปาหมายท่ีไมทาทายในเชิงการพัฒนา
และเอ้ือตอการสรางผลงานเชิงคุณภาพและกาวสูความเปนนานาชาติ  
โดยเฉพาะในดานท่ีสําคัญ อาทิ การวิจัยและสรางสรรค สัดสวนจํานวนนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ  
(1) แผนยุทธศาสตร    
   ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หลัง
สําเรจ็การศึกษา 1 ป  
               เปาหมายป 2556 รอยละ 84.00   ผล  รอยละ  89.66 
               เปาหมายป 2557 รอยละ 84.50   ผล  รอยละ  87.99 
 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจาํป         
    ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําท้ังหมด  
                เปาหมายป 2556     45  ผล   47.91 
                เปาหมายป 2557     40   ผล  54.66 

1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนผลผลติ /ผลลพัธ มากกวา  ปจจัย
นําเขา (input) และกระบวนการ (process) รวมท้ังควรทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย ใหทาทายมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องสําคญัเชิงนโยบาย และเรื่องท่ีเปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยและสรางสรรค การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เปนตน      
2) สภามหาวิทยาลัย ควรใหความสําคัญกับการพิจาณาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอมาใหมากข้ึน โดยเฉพาะการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด                     
คาเปาหมาย และการกํากับ ตดิตาม ท่ีเขมขนมากข้ึน 
    โดยในการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลยั 
อาจจะดําเนินการ ดังน้ี 
     2.1) แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเปนผูไมมสีวนไดสวนเสียกับการทํางานของ
มหาวิทยาลยั เปนผูกําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย  
     2.2) ใชเกณฑของการจัดอันดบัมหาวิทยาลยัของอาเซียน /โลก  มาเทียบเคียงใน
การกําหนด  
      ท้ังน้ีเพ่ือใหแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัตริาชการ เปนเครื่องมือ กลไกในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและการยกระดับสูความเปนนานาชาติ  
 

97 



 

 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
 

6.2 มหาวิทยาลัยพยายามจัดทํากิจกรรม โครงการจํานวนมาก แตการขับเคลื่อน
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือกาวไปขางหนายังไดผลคอนขางนอยมาก  
 

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

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

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

 
7. ดานการบริหารจดัการ 
   7.1 การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ 
 

7.1.1 มหาวิทยาลัยไมคอยมีการประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัใหสังคมภายนอกทราบ อาทิ มหาวิทยาลัยศลิปากรกําหนด
วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค แตการประชาสัมพันธ 
สื่อสารใหภายนอกทราบมีนอยมาก  
  

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

    7.2 การบริหารงาน 
 

7.2.1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีนํามาจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีสวนใหญเปนผลงานของคณะวิชา 
หนวยงาน ซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานท่ีมีความเขมแข็งมากข้ึน  
      ในขณะท่ีงานในสวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนท่ีตองสนับสนุน 
เอ้ืออํานวยตอการทํางานในภารกิจตางๆ ยังไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การเบิกจายเงิน งบประมาณท่ีลาชา การตัดสินใจท่ีไมชัดเจน 
การใหขอมูล การตอบคําถามท่ีไมตรงกัน ขาดความยืดหยุนในการทํางาน เปนตน 

1) ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบงาน วิธีการทํางานของหนวยงานสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและเอ้ืออํานวยสนับสนุนการทํางานของคณะวิชา 
หนวยงาน ใหมากข้ึน อาทิ ปรับระบบการเบิกจายเงินใหรวดเร็ว การใหขอมูลท่ีถูกตอง 
ชัดเจน การพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานของเจาหนาท่ีทุกระดับ  
2) ปรับทัศนคติวิธีการทํางาน การพัฒนาเจาหนาท่ีทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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7.2.2 การทํางานของทีมผูบริหารท่ีขาดการเตรียมความพรอม ขาดขอมูล
สนับสนุนท่ีเพียงพอ และการวางแผนท่ีขาดความละเอียดรอบคอบ ทําใหเกิด
ปญหาการทํางานท่ีตามมาในภายหลัง อาทิ 
     - การเสนอขอโยกงบประมาณการกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ จากวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ไปท่ี City Campus และภายหลังเสนอขอกลับสราง
ท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรอีก   
 
7.2.3 การทํางาน การบริหารงานท่ีขาดความไววางใจกันในทีมผูบริหาร ทําให
การบริหารงาน การพัฒนางานในแตละเรื่องตองมีการพิจารณาหลายครั้ง ทําให
การทํางานลาชา อาทิ  
   -   วิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล 
    -  งบประมาณกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ 300 ลานบาท 
   -  งบประมาณกอสราง การจัดซื้อท่ีดินท่ี เมืองทองธานี 

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

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

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

8.การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 

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

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

2) ในการจัดทําโครงการขนาดใหญทุกโครงการ ควรกําหนดเปนหลกัเกณฑวาจะตองมี
การวิเคราะหความเสีย่ง มาตรการปองกันความเสี่ยง/ลดความเสี่ยงดวย เพ่ือความ
รอบคอบและประโยชนตอการดําเนินงาน 
 

9.การปรั บ เปลี่ ยนสถาน เป น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

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

มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการ ดังน้ี 

1) เรงดําเนินการจัดทํากฎหมายลูก เพ่ือรองรับการออกนอกระบบราชการ 

2) เรงการสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหประชาคมทุกกลุมทราบอยาง

ชัดเจนและตอเน่ือง รวมท้ังควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหขอมูล ขาวสาร ในเรื่องน้ี                               

เพ่ือใหประชาคมสามารถสอบถามขอมูลไดเมื่อมีปญหาในดานตางๆ  

3) ควรมีการศึกษาปญหา อุปสรรค การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีออกนอก

ระบบไปแลววามีปญหาการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกอะไรบาง แนวการแกไขปญหา 

เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานตอไป 

4) ควรมีการวางแผนการทํางาน และ timeline ในแตละข้ันตอน แตละเรื่องใหชัดเจน  

เพ่ือใหการทํางานในดานตางๆ ทันตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

5) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร แมวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถาน

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ก็ควรยึดมั่นในอุดมการณ อัตลักษณความเปน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีจิตวิญญาณในการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณคา มีคุณภาพ 

มากกวาเชิงธุรกิจการศึกษา  

       โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีคุณคาในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม

ของประเทศ เชน ดานจารึกศึกษา ภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตรศิลปะ  

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองใหการสนับสนุน อาทิ การใหทุนมาศึกษา อัตรากําลังท่ีเพียงพอ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
กระช้ันชิดมากแลว งบประมาณ เปนตน  ท้ังน้ีอาจจะตองจัดทําเปน ประกาศเจตนารมณของมหาวิทยาลัย 

เมื่อปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว 
10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/ 
ศิษยเกา  

สมาคมนักศึกษาเกา ศิษยเกายังมีบทบาทในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัยนอย 
 

ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาภารกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัใหมากข้ึน รวมท้ังการ
สนับสนุนใหองคกรของสมาคมนักศึกษาเกามีความเขมแข็ง 

11.การประชุมสภามหาวิทยาลยั 11.1 ปญหาการเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา มีหลายประการ อาทิ 

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

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

11.2 มหาวิทยาลัยยังนําเสนอวาระเชิงนโยบายใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา  
นอยมาก  

1) คณะวิชา หนวยงาน ท่ีประชุมระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรชวยกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องท่ีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหรอบคอบมากข้ึน รวมท้ัง

จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน เพียงพอ ตอการ

พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  

 

 

2) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาท่ีประชุมระดับตางๆ ควรมีมติรวมกันกอน 

กรณมีีขอขัดแยงควรหารือใหไดขอยุติเสียกอนแลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน  

3) ควรเครงครัดการบรรจุวาระใหตรงตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย

มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผนการทํางาน การนําเสนอเรื่องใหสอดคลองกับปฏิทิน

การทํางาน ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดทําขอมูล การเตรียมความพรอมใน

การนําเสนอเรื่องท่ีมีความรอบคอบมากข้ึน  

 

4) ควรมีการนําเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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หลักธรรมาภิบาล 

               จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณสถาบัน เกณฑขอ 4 บริหารงานดวยกลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการ ท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน เนื่องจากในคูมือฯ ไมไดแจกแจงวาหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ มีอะไรบาง จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามท่ีกําหนดไวในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ในปการศึกษา 2555-2556 (ใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 1 และ ปท่ี 2 ดวย) มาใช โดยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ ประกอบดวย  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน               
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) 
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและ
อ่ืนๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคล
ท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติ
ไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 

2.หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ ก.พ.ร. 
    ภารกิจหลักประการหนึ่งของสํานักงาน ก.พ.ร. คือการสงเสริมใหระบบราชการไทยนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาใชในการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือประโยชนสุขของประเทศชาติ
และประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
            หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  หลักประสิทธิภาพ/
คุมคา (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุงเนนฉันทามติ 
(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปดเผย/
โปรงใส (Transparency) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม 
(Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
            อยางไรก็ตาม อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 ไดมีขอสังเกตวาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบาน 
เมืองท่ีดี 10 หลักดังกลาว เปนหลักท่ีจํายาก จึงควรจัดกลุมใหม (Regroup) โดยรวมเรื่องท่ีเก่ียวของไวดวย 
กันเปนหมวดหมู เพ่ือใหเปนหลักการท่ีงายตอความเขาใจและการนําไปปฏิบัติ และใหนําเสนอตอ ก.พ.ร. 
และคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใชตอไป 
            สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม และหารือในเบื้องตนกับประธาน อ.ก.พ.ร. 
เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม) เพ่ือนํามา
ประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหม ใหเขาใจไดงายข้ึน สะดวก
ตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของประเทศไทย 
โดยไดนําเอาประเด็นท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญ
ในเรื่องความรับผิดชอบทางการบริหาร  โดยเพ่ิมเติมในเรื่องการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  อันเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซ่ึงได
กําหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแต 
ละประเภทไวดวย 
            จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหไดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(GG Framework) ซ่ึงประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย ดังนี้ 
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1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  (New Public Management) ประกอบดวยหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)  
            2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบ ดวยหลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส  (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity) 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวยหลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) และหลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 
            4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวยหลัก 
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 
 ตอมา อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในการประชุมครั้ง
ท่ี  4/2554 เม่ือวันท่ี  17 พฤศจิกายน 2554 ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนา 
ธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน และเห็นชอบหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG Framework) ซ่ึงประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการ
ยอยดังกลาวขางตนและโดยท่ีในบริบทของประเทศไทยอาจไมสามารถใชแนว ทางฉันทามติกับทุกเรื่องได จึง
เปนควรรวมหลักนี้ไวกับหลักการมีสวนรวม และปรับถอยคําเปนหลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา
ฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) แสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  (GG Framework) ดังภาพตอไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG Framework)  
 

            และ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติ
เห็นชอบขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือ การบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีอยางยั่งยืน และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
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บานเมืองท่ีดี (GG Framework) เปนสวนหนึ่งในขอเสนอแผนการสงเสริมฯ ดังกลาว ซ่ึง คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมา          
ภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางยั่งยืน ตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยท่ี
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG Framework) เปนสวนหนึ่งในขอเสนอแผนการ 
สงเสริมฯท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว 
     

            สําหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GG  
Framework) ท้ัง 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย มีดังนี้ 
            1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 

                ● ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิก 
ภารกิจท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน 

                ● ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตาม
พันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ี
ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มี
การจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

                ● การตอบสนอง (Responsiveness) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ
ใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไว
วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน 
เสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 
            2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

                ● ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได  (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปา หมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ
การใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึน  

                ● เปดเผย/โปรงใส  (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอ  ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย 
                ● หลักนิติธรรม  (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ 

                ● ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
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สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกท้ังยัง
ตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคม
ดวย 
            3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 

                ● การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  รวมท้ังเปดใหประชาชน
มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ
รวมคิดแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมี สวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดใน 
ประเด็น ท่ีสําคัญ 

                ● การกระจายอํานาจ  (Decentralization) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ภาค สวนอ่ืน ๆ ในสังคม 
 
            4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 

                ● คุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปน ไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความ
คาดหวังของสังคม รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการ 
เมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแก 
                    I  - Integrity ซ่ือสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
                    A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
                    M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
                    R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนท่ีตั้ง 
                    E - Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ 
                    A - Accountability ตรวจสอบได 
                    D - Democracy ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย 
                    Y - Yield มุงผลสัมฤทธิ์ 
 
            
 
 
 
 
  อางอิงจาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 

























 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
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ตารางท่ี 13   ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ   

                 ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559)  
 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

13 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558                                                            

1.พิจารณา ราง แนวทางข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558-12 

มีนาคม 2559)                                                                                                          

- พิจารณาปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ 

30 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2558                                                                               

1.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเก่ียวกับแนวทาง ข้ันตอน การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3  และพิจารณาเลือกพิจารณาเลือก

กิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ

เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานท่ี 1.7 ผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ 

เพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                                                                              

2. พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีฯ    

1 ธ.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง คูมือระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  เพ่ือนําเขาท่ีสภา

มหาวิทยาลัย 

9 ธ.ค. 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลั ย  ครั้ ง ท่ี  12/2557  วัน ท่ี  9  ธ .ค.  2558  พิจารณา                          

ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  

14-18 ธ.ค. 2558 คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาปรับคูมือฯ  

ภายใน 22 ธ.ค. 2558 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใช คู มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

ภายใน 25 ธ.ค. 2558 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                             

2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง                                                             



121 

 

- คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                            

- จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13         

มีนาคม 2558 -วันท่ี 12 มีนาคม 2559) สงคณะกรรมการตามเวลาท่ีกําหนด    

10 ก.พ. 2559 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559 พิจารณาวางแผนการสงแบบสอบถาม                     

รูปแบบการสนทนา  สนทนากลุม 

12 มี.ค. 2559 ครบรอบ 3 ป ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี   

11 เม.ย.2559  อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ                                          

(รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบ 1 ป ของการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันท่ี 11 เมษายน 2559) 

18 เม.ย. 2559 1.คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี  (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559)  บนเว็บไซตของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย                                                                                                     

2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของใหตอบแบบสอบถาม  โดยใหสงคืนคณะกรรมการ 

ภายในวันท่ี 29 เม.ย.2559                                                                               

3. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม 

25-29 เม.ย. 2559 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 3 /2559                                                                                                 

- คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนา สนทนากลุม 

6 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ                          

วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

9-20 พ.ค. 2559 ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา 

26 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2559                                                                   

พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

3 มิ.ย.2559 คณะกรรมการ ประชุมครั้งท่ี 5/2559                                                                 

1.พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี                                                                                                           

2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นตาง  ๆกอนเสนอ
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สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

10 มิ.ย.2559 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  เพ่ือพิจารณานําเขาท่ีสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                                    

(ครบ 60 วัน นับจากวันท่ีอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ) 

13 ก.ค.2559 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 พิจารณา 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

10 ส.ค.2559 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 พิจารณารับรอง

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559  

ภายในวันท่ี 17                         

ส.ค.2559 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                              

ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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