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ค ำน ำ 

 ปัจจุบันการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด มิใช่เพ่ือการตรวจสอบประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้สามารถบรรลุจุดหมาย  

ในภารกิจหลักขององค์กรนั้นๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของการสถาปนา

มหาวิทยาลัย ดังนั้น การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม  

ในสาขาวิชาต่างๆแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ บนรากฐานความ

เข้มแข็งทางด้านการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมแก่สังคมและประชาคมโลก ดังนั้น  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี จึงเป็นกลไกส าคัญ   

ในการบ่งบอกสถานภาพการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถก้าวย่างอย่างมั่นคงบนถนนแห่งนวัตกรรม       

การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ดังกล่าว 

 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ 

ถาวรเวช) รอบปีที่ 2 เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องเพ่ือตอกย้ าทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท าให้มหาวิทยาลัยและผู้บริหารได้รับทราบสถานภาพการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นเวทีในการ

น าเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาคมมหาวิทยาลัยและสาธารณชนได้รับทราบการด าเนินงาน

ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เปรียบประดุจ

มธุรสวาจาที่กัลยาณมิตรยินดีมอบแก่กัน อันจะน ามาซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างมั่นคง   

ยั่งยืนสืบไป 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

(12 มีนาคม 2557 ถึง 11 มีนาคม 2558) 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา ประกอบกับการที่สภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยเริ่มด าเนินการรอบที่ 1 ภายหลังจากที่อธิการบดีได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 1 ปี (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557) ซึ่งเป็นการด าเนินงานของ
อธิการบดีภายหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2554-2563  และแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าวนั้น สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องด าเนินการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) โดยมีการประยุกต์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการ
ด าเนินงานมากที่สุด ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) ประกอบด้วย 8 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 18 ตัวชี้วัด  

ระหว่างช่วงเวลาการปฏิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในระดับและทิศทางต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถประยุกต์และบูรณาการการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย และประชาคมมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคม และประเทศชาติสืบไป 

 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 
มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) มีการเปลี่ยนแปลงจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปีที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557) โดย
ยังคงแบ่งองค์ประกอบการประเมินเป็น 2 ส่วน แต่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการถ่วงน้ าหนัก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ประเด็นย่อยในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

ค่าถ่วงน ้าหนัก (ร้อยละ) 
รอบท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 12 มีนาคม 
2556 ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 

2557 

รอบท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 12 มีนาคม 2557 

ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 2558 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบติังานของอธิการบดี 
1.1ผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

8.00 6.00 

1.2 ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี  

8.00 6.00 

1.3 ผลการประเมินตามค้ารับรองการปฏิบั ติ
ราชการของ กพร.  

8.00 8.00 

1.4 ผ ล ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย (งานประจ้า) 

(24.00) (20.00) 

   1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.)  

12.00 10.00 

   1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   12.00 10.00 

1.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตาม พรบ. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22  

10.00 5.00 

1.6 ผลการด้าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย  

12.00 15.00 

1.7 ผลการด้าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดี
น้าเสนอต่อสภาฯ  

10.00 15.00 

1.8 ผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

- 5.00 

รวมส่วนที่ 1 80.00 80.00 
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ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
2.1ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิ จชอง
มหาวิทยาลัย  

10.00 10.00 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balance 
Scorecard – BSC 

5.00 5.00 

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  5.00 5.00 
รวมส่วนที่ 2 20.00 20.00 
รวมทั งหมด 100.00 100.00 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ประเด็นย่อยในการประเมิน และรายละเอียดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 
มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) มีการเพ่ิมประเด็นการประเมิน คือ “ผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ” ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคะแนนถ่วงน้ าหนักของประเด็นอ่ืน 
ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีรอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 
มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

  ในการด า เนินงานเ พ่ือให้ มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถด า เนิน พันธกิจส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยภายในต่าง ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดพันธกิจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การก าหนดแนวทาง ทิศทาง จุดเน้น และเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ก าหนดขึ้น และการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย
รายละเอียด และคะแนนการถ่วงน้ าหนัก ดังนี้ 

-ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 6) 

-ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 6) 

-ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 8) 

-ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 20) 

-ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 
22 (คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 5) 
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-ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนถ่วง
น้ าหนัก ร้อยละ 15) 

-ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  (คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
ร้อยละ 15) 

-ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละ 5) 

 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2556 มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานบางส่วนในลักษณะท้าทายซึ่งเกินก าลังความสามารถและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ท าให้ตัวบ่งชี้บางตัวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิคณาจารย์ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ภายใต้การบริหารของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรม
การด าเนินงาน (initiative) เพ่ือผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนในทุกรูปแบบเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
อาทิ การจัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ การจัดท านโยบายการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาเป็นอาจารย์ เป็น
ต้น โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรด้วยการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น และได้ด าเนินการจัดท า แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 
2556-2563) ขึ้น โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมปัจจุบัน โดยคาดหวังการพัฒนา
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการด าเนินงานมากที่สุด โดยแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 
2556-2563) ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด ครอบคลุมพันธกิจหลัก 
และระบบและกลไกการบริหาร ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้าน

ศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบ ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบด้วย  

1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
2) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3) ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.  
4) ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
5) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 

มาตรา 22  
6) ผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย  
7) ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ  
8) ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค ์

 กลยุทธ์ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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กลยุทธ์ เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   

 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 ด้านการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       กลยุทธ์ บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชาติและนานาชาติ 

 ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานการบูรณาการ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 

ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 

กลยุทธ์ : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

กลยุทธ์ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ : จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ : การเงินและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 

กลยุทธ์ : การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานพันธกิจ 5 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการศึกษา 2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การด าเนินงานทุกด้านสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ยกเว้นด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ท้ังสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ จากจ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ได้
ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ โดย
ปัญหาส าคัญในการด าเนินงาน คือ การตีพิมพ์ และการรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย รวมทั้งการ
เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานสร้างสรรค์อยู่ในปริมาณจ ากัด สาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ คณาจารย์
ที่ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ความส าคัญกับภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงท าให้ต้อง
จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทุกภารกิจอย่างเท่าเทียมกัน ประกอบกับ
ธรรมชาติของการผลิตผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ต้องใช้เวลานานในการคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมที่มีคุณค่า และมีคุณภาพซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่
(Area based) ณ ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 2 ชุมชน ซึ่งมีคณะวิชาเข้าร่วมโครงการจ านวน 6 คณะ 
โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ สกว . ผลส าเร็จจากโครงการดังกล่าวจะท าให้
เกิดผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมมากขึ้น และในระยะที่ 2 จะมีคณะวิชาในกลุ่มศิลปะและการ
ออกแบบเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมในการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยในยุคต่อไป ซึ่ง
อธิการบดีได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยสู่ความส าเร็จทุกประการ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
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พันธกิจ 5 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์ 
สภาฯ ก้าหนด

น ้าหนัก 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

1 ด้านการจัดการศึกษา 40 5 5 40 

2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 20 3 1 6.67 

3 ด้านบริการวิชาการ 10 1 1 10 

4 ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 2 2 10 

5 ด้านการบริหารจัดการ  20 6 6 20 

รวม 100 17 15 86.67 

คะแนนการประเมิน 6.00   5.2002 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ก าหนดคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 6.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 86.67 หรือมี
คะแนนการประเมิน 5.2002 คะแนน 

1.2 ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์   

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

ด้านการบริการวิชาการ 

การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่า
และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
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ด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช้ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2557 
ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) ประกอบด้วยพันธกิจ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการศึกษา 2) ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์ 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พบว่า การด าเนินงานทุกด้านสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเช่นเดียวกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด กล่าวคือ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สามารถบรรลุเป้าหมายได้ครบถ้วน ยกเว้นด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ส่วนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
ทั้งสิ้น 40 ตัวบ่งชี้ จากจ านวน 42 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ได้ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ คือ ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการ โดยพบว่าการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพ่ิมจ านวนต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงรอบปีที่ 2  ของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พบว่า มีจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 38.88 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละ 5.23 แต่ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ การที่คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบรรจุอาจารย์ใหม่ในลักษณะพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่ครบคุณสมบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถเพ่ิม
จ านวนคณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทดแทนได้ทัน จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้ให้ความส าคัญ และตระหนักในความจ าเป็นของการเพ่ิมจ านวนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ให้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย เช่น  การให้ทุนการผลิตผลงาน
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกทางหนึ่งนอกจากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมิให้ล่าช้าเช่นในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ 
สามารถพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
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พันธกิจ 5 ด้าน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
สภาฯ ก้าหนด

น ้าหนัก 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด้าเนินงาน 

คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

1 ด้านการจัดการศึกษา 40 12 12 40 

2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 20 5 5 20 

3 ด้านบริการวิชาการ 10 4 4 10 

4 ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 4 4 10 

5 ด้านการบริหารจัดการ  20 17 15 17.64 

รวม 100 42 40 97.64 

คะแนนการประเมิน 6.00   5.8584 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยนั้น ก าหนด
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 6.00 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 42 ตัว
บ่งชี้ โดยมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ จ านวน 40 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
97.64 หรือมีคะแนนการประเมิน 5.8584 คะแนน 

1.3 ผลการประเมินตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 

 ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2556 ใน
ภาพรวมนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนการประเมิน 4.2819 คะแนน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2555 นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีคะแนนการประเมิน 3.9545 คะแนน มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2792 จ าแนกเป็นมิติต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 

มิติการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ร้อยละการ
เปล่ียนแปลง 

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล 3.4191 4.4632 +30.5373 

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพ 3.8080 3.9370 +3.3876 

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  3.2968 3.6595 +11.0016 

มิติท่ี 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน  4.3200 4.4049 +1.9653 

เฉล่ีย 3.9545 4.2819 +8.2792 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปี
งบประมาณ 2555 และ 2556 พบว่า การปฏิบัติราชการในทุกมิติที่มีการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร. นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมินที่สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.2792 โดยมิติที่ 1 
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ด้านประสิทธิผลมีพัฒนาการสูงที่สุด (ร้อยละ 30.5373) ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพในการบริหารจัดการจน
ส่งผลถึงประสิทธิผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรประสบปัญหาการบันทึกข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมืองท าให้ไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการภายในเวลาที่ก าหนด 

ในส่วนของผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 
2556 นั้น ก าหนดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 8.00 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีผลการประเมิน 4.2819 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.6380 หรือมีคะแนนการประเมิน 6.8510 
คะแนน 

1.4 ผลการด้าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ าแนกการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึงตัวบ่งชี้ที่ 14) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามระบบการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีผลการประเมินที่ได้รับการยืนยันโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 ในระบบ CHE QA Online โดยมีผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสิ้น 4.5300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2555 
(คะแนน 4.4800 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) พบว่า มีคะแนนการประเมินสูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกประจ าปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึง 14) แต่เมื่อ
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้มาตรฐานของ สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึงตัวบ่งชี้ที่ 15) พบว่ามีคะแนนการประเมิน 
4.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยมีคะแนนการประเมินสูงกว่าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกประจ าปีการศึกษา 2555 คือ คะแนน 4.4400 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ผลการด้าเนินงานตาม

พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
สภาฯ ก าหนด

น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

สภาฯ ก าหนด
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

12.00 4.48 10.75 10.00 4.53 9.06 

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

12.00 4.44 10.66 10.00 4.53 9.06 

รวม 24.00  21.41 20.00  18.12 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น ก าหนดคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ร้อยละ 20.00 จ าแนกเป็น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการประเมิน 4.5300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.60 
หรือมีคะแนนการประเมิน 9.06 คะแนน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีผลการประเมิน 4.5300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.60 หรือมีคะแนนการประเมิน 9.06 
คะแนน รวมคะแนนการประเมิน 18.1200 คะแนน 

1.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ตาม
มาตรา 22 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ตามมาตรา 22 ก าหนดหน้าที่ของอธิการบดี 6 
ประการ ซึ่งอธิการบดีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ ประกอบด้วย 

บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
รวมทั งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557) อธิการบดีได้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปีที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557) จนถึง
รอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) อธิการบดีให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงก าหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายทอด
ภารกิจการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดกิจกรรมพบปะประชาคม
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มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคณะวิชาและหน่วยงานอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา 

ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้ง ก าหนดให้มี
การรายงานสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการควบคุมด้านการเงินและพัสดุโดยองค์กรระดับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ทุจริตทางด้านการเงินกับสถาบันอุดมศึกษา
บางแห่ง อธิการบดีได้ให้ความส าคัญในการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันโอกาสในการทุจริตทางด้าน
การเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดมาตรการทางด้านการควบคุม การติดตาม และการตรวจสอบที่
มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งข้ึน  

อนึ่ง ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย อธิการบดีท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีก าหนดการประชุมทุกสองสัปดาห์ เป็นการควบคุมบุคลากร
และอัตราก าลัง ส่วนการบริหารสถานที่และทรัพย์สินนั้น อธิการบดีมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดท าผังแม่บทวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการก าหนดนโยบาย และ
การด าเนินการเตรียมความพร้อมทั้งด้านที่ดิน และการวางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ รวมทั้งการวางแผน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการขยาย พ้ืนที่ทาง
การศึกษาตามโครงการ City Campus  

รักษาระเบียบวินัยและส่งเสริมกิจการนักศึกษา อธิการบดีให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน กิจการพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการของนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม
พบปะผู้น านักศึกษาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาในระหว่างการประชุมร่วมระหว่าง
กองกิจการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และประธานชมรมระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 เมษายน 2557 
และได้น าข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการ และพัฒนากิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในวงการผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นที่ประชุมร่วมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในการก าหนดทิศทางการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 
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เสนอรายงานประจ้าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น อธิการบดีต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปีในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
รายงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รายงานการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ซึ่งรายงานดังกล่าวเมื่อได้รับการรับรองผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานผู้
ประเมินแล้ว อธิการบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกครั้ง 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
รับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประยุกต์สู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
รายงานเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรือพิจารณา (แล้วแต่กรณี) 

1.6 ผลการด้าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย  

 การด าเนินงานของอธิการบดีตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยนั้น 
ประกอบด้วย  

 ด้านที่ 1 การให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เริ่มด าเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่น้อย
กว่าหนึ่งทศวรรษ  โดยสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.... มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตั้งข้อสังเกต และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในช่วงรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติราชการในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช นั้น สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2558 และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าชี้แจง
รายละเอียดของ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันที่ 
7 และวันที่ 9 เมษายน 2558 

ด้านที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั นน้าแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีการ
ด าเนินงานทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 – 2563 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดจนแนวโน้มของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ ระหว่าง
วันที่ 19–20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี  โดยมีการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
และเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ได้รับความ
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เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 รวมทั้งถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ให้แก่คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปรับแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะวิชา/หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 รวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2559 นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินกิจกรรม Road show ไปยังคณะวิชา ภาควิชา 
และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องได้พบปะคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาเพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัด และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง     

ด้านที่ 3 การปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพ่ิมจ านวน
หน่วยงานระดับกอง/เทียบเท่าตามภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน เช่น กองนิติการ กองคลัง เป็นต้น โดยมีนวัตกรรม
ความส าเร็จที่ได้ด าเนินการแล้วประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งบริหารระดับกองหรือ
เทียบเท่าให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
การก าหนดภาระงานมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นใหม่ได้ปฏิบัติราชการไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง และประสบปัญหาทางด้านโครงสร้างหน่วยงาน 
อธิการบดี โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภายใน
หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการด าเนินโครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

 ด้านที่ 4 แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การเงินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยด้านการเงินงบประมาณ และความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ท าให้การบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยมี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

ด้านที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก อธิการบดีตอบสนองนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า โดยการติดตาม ตรวจสอบ 
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และประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นไปในลักษณะกัลยาณมิตรประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 4-20 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก 
หอสมุดกลาง และผู้อ านวยการส านักงานอธิกาบดีเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

นอกจากนี้ อธิการบดียังมีนโยบายการขยายผลการด าเนินโครงการดังกล่าวสู่ผู้บริหาร
ระดับรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรเชิงรุก  

ในส่วนของคณาจารย์ประจ า และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น อธิการบดีได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก รวมทั้งส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกระดับ โดยบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการในด้านการเพ่ิมคุณวุฒิ และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา 

ด้านที่ 6 การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากพื นที่เดิมและการขยายพื นที่สร้าง City 
Campus มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจัดหาพ้ืนที่รองรับการขยายตัวทางการศึกษา หรือ City Campus 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของภารกิจทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ City Campus โดยครอบคลุมถึงการวางแผนด้านการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การวางผังบริเวณ การออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  โดยให้
ความส าคัญกับการบูรณาการองค์ความรู้ และศาสตร์ ที่คณะวิชาต่าง ๆ มีความเข้มแข็งเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ และการบูรณาการศาสตร์และศิลป์อย่างแท้จริง ตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่ง
การสร้างสรรค์ 

ด้านที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การ
ด าเนินการด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษานั้น อธิการบดีได้ส่งเสริมสนับสนุนให้



17 
 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดยในปีงบประมาณ 
2557 มีการด าเนินโครงการจ านวนมากเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาด้านภาษา การพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานขององค์การนักศึกษา การปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้คณะวิชาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา 

อนึ่ ง สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดเก็บ และโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยมี
งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประมาณ
การงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ประจ าปี
การศึกษา 2558 จ านวน 216,738,171 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
จ านวน 4,334,763.42 บาท (ร้อยละ 2) การพัฒนานักศึกษา จ านวน 10,836,908.55 บาท (ร้อยละ 5) 
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ จ านวน 4,334,763.42 บาท (ร้อยละ 2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
จ านวน 4,334,763.42 บาท (ร้อยละ 2)  และจัดสรรเ พ่ือพัฒนาสู่ ความเป็นนานาชาติ  จ านวน 
8,669,526.84 บาท (ร้อยละ 4)  

ด้านที่ 8 ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยภาพลักษณ์ ผลงาน ตลอดจนชื่อเสียงทางด้านศิลปะ
และการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็น
ศูนย์กลางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
ส าคัญของประเทศจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อธิการบดีผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นองค์กรหลักท่ีสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็น
ต้นมา โดยจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญกับการบูรณะซ่อมแซมวังท่าพระเพ่ือให้สืบสานความเป็นตัก
ศิลาด้านศิลปะของประเทศไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการเป็นแหล่งเวที
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาแท่นพิมพ์เพ่ือใช้ในงานด้านภาพพิมพ์ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านศิลปะ รวมทั้งด าเนินโครงการรถเคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปะสู่เยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

ในส่วนของการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนวงล้อวัฒนธรรมในทุกรูปแบบ เช่น โครงการจัดท าหนังสือมหากาพย์รามายณะของวาลมีกิ ฉบับ
ภาษาไทย การประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”เป็นต้น 
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ด้านที่ 9 ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่
มีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานข้อมูลด้านการเงิน ฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร ฐานข้อมูลด้านวิชาการ และฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่แล้วเสร็จ 

ด้านที่ 10 นโยบายการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพัฒนายุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2559 โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานด้านต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งด าเนินโครงการ 70 ปี รวมใจสู่อาเซียน การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ “Global Graduate Competencies and Building a Workforce of the Future for the 
ASEAN Region” การประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา 
สาขาวิชา “70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและศักยภาพในการเป็นผู้น าในประชาคมอาเซียน” 
รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศจ านวน
มาก 

1.7 ผลการด้าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน้าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ในการน าเสนอนโยบายของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น ในรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 12 
มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 อธิการบดีได้ด าเนินการตามที่น าเสนอไว้ตามความเร่งด่วนและ
ความเหมาะสมของทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาดังกล่าว โครงการ
ภายใต้นโยบายของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยโครงการจ านวน 28 โครงการ ซึ่ง
โครงการทั้งหมดได้ด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ ส่งผลให้ภาพรวมของการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน โดย
โครงการทั้ง 28 โครงการ ประกอบด้วย 

 -โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการตามมาตรฐานสากล 
 -โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 -โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University Social Responsibility 
 -โครงการเครือข่ายกิจการนักศึกษาอาเซียน 
 -โครงการปรับปรุงวิทยาเขตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
 -โครงการแหล่งเรียนรู้และทุนวิจัยเพื่อการวิจัยและการสร้างสรรค์ 



19 
 

 -โครงการเครือข่ายการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 -โครงการบ่มเพาะนักวิจัยและศิลปินรุ่นใหม่ 
 -โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจากงานวิจัยและสร้างสรรค์ร่วมกับภาครัฐ เอกชน 
 -โครงการแผนแม่บทส านักบริการวิชาการ 

-โครงการบูรณาการการบริการวิชาการข้ามศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 -โครงการบูรณาการความรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 
 -โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาเซียน 

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

 -โครงการแผนแม่บทการอนุรักษ์และการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 
 -โครงการสันสกฤตศึกษาเพ่ือการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
 -โครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา 
 -โครงการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ...... 
 -โครงการก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

-โครงการจัดอันดับ (University ranking) และการตรวจประเมิน (accreditation) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 -โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน 
 -โครงการบ่มเพาะนักบริหารรุ่นใหม่ 
 -โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 -โครงการกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -โครงการกลยุทธ์การเงิน งบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 -โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเพ่ือศิลปากร 
 -โครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ์ ศิลปากร บูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
 -โครงการ City Campus 

1.8 ผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปีที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2556 นั้น คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ 11 ประการ ทั้งนี้ อธิการบดีได้ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยได้ด าเนินการจนครบถ้วนทุกประการ โดยข้อเสนอแนะ 11 
ประการ ประกอบด้วย 
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-ด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย (ข้อเสนอแนะจ านวน 6 ข้อ) 

-ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา (ข้อเสนอแนะจ านวน 9 ข้อ) 
-ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ (ข้อเสนอแนะจ านวน 2 ข้อ) 
-ด้านบริการทางวิชาการ (ข้อเสนอแนะจ านวน 2 ข้อ) 
-ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ข้อเสนอแนะจ านวน 3 ข้อ) 
-ด้านการบริหารจัดการ (ข้อเสนอแนะจ านวน 11 ข้อ) 
-ด้านระบบการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะจ านวน 6 ข้อ) 
-ด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  

(ข้อเสนอแนะจ านวน 2 ข้อ) 
-ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม City Campus (ข้อเสนอแนะจ านวน 4 ข้อ) 
-ด้านสภามหาวิทยาลัย (ข้อเสนอแนะจ านวน 3 ข้อ) 
-ด้านศิษย์เก่า (ข้อเสนอแนะจ านวน 3 ข้อ) 

ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 

2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 การด าเนินงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นการด าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมความส าเร็จเพ่ือ
ผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง โดยอาศัย
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โดยจ าแนกการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 ในรอบระยะเวลาการประเมินรอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 
2558) มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในลักษณะการบูรณาการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาโดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจ านวน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีจ านวนมากขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและสร้างความพึงพอใจแก่
นักศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีนวัตกรรมสู่ความส าเร็จประกอบด้วยการประชุมผู้บริหารหลักสูตร การจัดท า
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แผนพัฒนานักศึกษา การจัดท าบันทึกกิจกรรมนักศึกษา การคัดเลือกที่ดินรองรับการขยายโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับยอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาค
ตะวันตก รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยและสร้างสรรค์ และการตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์สู่สังคมและสาธารณชน โดยมีนวัตกรรมความส าเร็จที่ด าเนินการแล้ว คือ มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก จ านวน 24 สถาบัน ให้เป็นประธานเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตกด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค ์รวมทั้งการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน/อุตสาหกรรม 
เพ่ือหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ิมขึ้น และการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สังคมและสาธารณชน 

อย่างไรก็ตาม ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในวงการวิจัยและสร้างสรรค์ คือ การพัฒนา
แท่นผลิตภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการด าเนินงานต่อยอดจากนวัตกรรมดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดท ารถเคลื่อนที่ทางศิลปะเพ่ือใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และเป็ น
การประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมอันเกิดจากการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนอีก
ด้วย 

 ด้านการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนวัตกรรมการด าเนินงาน 
คือร่วมกับส านักบริการวิชาการเร่งรัดการตรวจสอบ และด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การเงินและบัญชีที่คง
ค้างจนแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งส านักบริการวิชาการได้ด าเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่ตอบสนองแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เป็นต้น  
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 ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติสร้าง โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ิมขึ้น และบูรณาการโครงการร่วมกับงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ในช่วงปีที่ 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดีนั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบจนได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา หัวข้อ ASEAN Artistic 
Work Conservation and Restoration 2014 และกิจกรรมการประกวดและแสดงภาพถ่ายนานาชาติ 
ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อถิ่นก าเนิด เนื่องในงานวันนริศ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balance Scorecard (BSC) (3.5499 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

ด้านผลสัมฤทธิ์ (1.0499 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน) ประกอบด้วย  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนักศึกษา (5.0000 คะแนน) 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (2.8740 คะแนน) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของคณาจารย์ระดับปริญญาตรี (0.0000 คะแนน) 

ด้านกระบวนการภายใน (1.0000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน) ประกอบด้วย 

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

 ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์การ (0.9000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
ประกอบด้วย 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (4.0000 คะแนน)   
การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ (5.0000 คะแนน)         
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 ด้านการเงินและงบประมาณ (0.6000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน) ประกอบด้วย 

ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ (5.0000 คะแนน) 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม (1.0000 คะแนน) 

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีได้ให้
ความส าคัญและตระหนักถึงคุณภาพของผลงาน และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความ
เสมอภาค ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะรายบุคคล และโอกาสการพัฒนา ตลอดจนความก้าวหน้า และ
พัฒนาการของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การ
บริหารงานจึงอยู่บนพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยกลไกด้านการบริหารจัดการ การวางแผน 
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 (1) หลักประสิทธิผล  

เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง และส่งเสริมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อธิการบดีได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
ร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดมาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีส าหรับคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเอง  โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ มีการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย KPIs และ Competency มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน และส านัก และมีกระบวนงาน
ที่มีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่คณะวิชาและหน่วยงานรับผิดชอบ 

 (2) หลักประสิทธิภาพ  

ด้วยระบบและกลไกการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) และที่ประชุมคณบดี (ทปค.) อธิการบดีได้บริหารราชการ
ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุมดังกล่าวเพ่ือก าหนดทิศทางและ
นโยบายการบริหารจัดการโดยจัดท าและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนการ
จัดการเรียนการสอน แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนการจัดการความรู้ มีการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความ
เหมาะสมและคุ้มค่า รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ น าผลการประเมิน  และ
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ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานย้อนกลับเพ่ือให้คณะวิชา และ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องใช้ในการจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้อยู ่ในระดับที ่ได้
มาตรฐานต่อไป นอกจากนี้ อธิการบดี ยังได้ใช้ที่ประชุมดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหารเพ่ือให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานเพ่ือลดต้นทุน หรือลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการให้บริการ การด าเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ และการเป็นองค์กรทางวิชาการท่ีต้องท าหน้าที่ในการชี้น าสังคม  

 (3) หลักการตอบสนอง  

จากการที่อธิการบดี และรองอธิการบดีที่ เกี่ยวข้องได้ด าเนินกิจกรรมพบปะประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกหน่วยงานเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ประกอบกับช่องทางการสื่อสารถึง
อธิการบดีด้วยระบบสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ท าให้อธิการบดีสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ในการบริหารงาน รวมทั้งได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของบุคลากรในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยอธิการบดีได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการตอบสนองข้อร้องเรียน และความต้องการของ
บุคลากรภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัด กฎระเบียบ เหตุผลความจ าเป็น และสถานภาพทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย  

 (4) หลักภาระรับผิดชอบ  

อธิการบดีมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่มีทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ที่อยู่ภายใต้ภาระรับผิดชอบของอธิการบดี โดยยึดหลักการ “มอบหมายงานความรับผิดชอบตามความ
เหมาะสม” ซึ่งการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะผู้บริหารในระดับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ค านึงถึง
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในแต่ละงานเป็นส าคัญ โดยคณะผู้บริหารทั้งหมด
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะ 
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ และ
ส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งในภาพรวม และในรายละเอียด คือ การกระจายความรับผิดชอบเพ่ือให้มี
บุคคลที่มีทักษะ และประสบการณ์ตรงกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลุ่มลึก และชัดเจนในแต่ละภาระหน้าที่ โดยอธิการบดีใช้ระบบและกลไกการประชุมร่วม
ระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และปรึกษาหารือในประเด็น
ต่าง ๆ ท าให้สามารถเห็นภาพรวมของการบริหารตามภาระความรับผิดชอบที่มอบหมาย ทั้งนี้ การด าเนินงาน
ของคณะผู้บริหารยังคงอยู่ภายใต้บริบท “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ท าให้การบริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ  
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 (5) หลักความโปร่งใส  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับเป็นการด าเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น การด าเนินงานในทุกกรณีของ
มหาวิทยาลัยได้ยึดหลัก ประกอบกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยนั้น อธิการบดีได้เปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ประชาคมสามารถติดตามการประชุมได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีวาระลับ และ
วาระท่ีสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นให้ระงับการถ่ายทอด นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมคณบดี และมี
การรับรองรายงานการประชุมแล้ว ประชาคมสามารถติดตามผลการประชุมได้โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท า
เป็นเอกสารเวียนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมีระบบ ที่เปิดโอกาสให้สามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ โดย
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกขเ์พ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน  

 (6) หลักการมีส่วนร่วม  

กระบวนการบริหารงานได้ให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วมโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ การประชุม
บุคลากรของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากคณะและหน่วยงานผ่านการประชุมร่วมกัน การ
ประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น 
โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ซึ่งนอกจากจะมี
การเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและ
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือความกระจ่างและเข้าใจร่วมกัน มีการประเมินผลโครงการ ประเมินความพึงพอใจในการ
ติดต่อราชการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มี
การด าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า รับฟังความคิดเห็นจากบุคคล
ภายในและภายนอก ตลอดจนนักศึกษา รวมทั้งมีศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาดในการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
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 (7) หลักการกระจายอ้านาจ 

อธิการบดีได้ยึดหลักการกระจายอ านาจเพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโดยมีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล  สั่งการ  รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานในด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ตามท่ีอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ มอบหมาย  

นอกจากนี้ อธิการบดีสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดย
กระจายอ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ผ่าน
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการ
ประชุมปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการมอบหมาย
เฉพาะตัวบุคคลเพ่ือให้กระท าการแทนอธิการบดี เช่น การมอบหมายให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการ
ลงนามในสัญญากับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ส่วนภารกิจงานราชการที่สมควรถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ด าเนินงานแทนตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยได้จ้างภาคเอกชนเพ่ือถ่ายโอนงานได้แก่ การจ้าง
องค์การทหารผ่านศึกท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การจ้างบริษัทเอกชนรับภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด การจ้างบ ารุงดูแลรักษาลิฟต์ เป็นต้น 

 (8) หลักนิติธรรม  

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรเป็นการด าเนินงานโดยมี
การใช้อ านาจของกฎหมายได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการต่าง ๆ ด้วยความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการแจ้งสิทธิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อมีผลกระทบจากการกระท าทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการ
ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ 
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการ
ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร  

 (9) หลักความเสมอภาค  

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานได้ยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
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ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆเช่น การประกาศรับสมัครงาน  การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง 
ๆ การประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น 

 (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  

ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหน่วยงานในเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบของกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ผู้บริหารจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว เพ่ือปรึกษาหารือและหาข้อยุติในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง โดยใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการโต้แย้งมาอธิบายท าความเข้าใจกับกรรมการผู้ให้
ความเห็นในเรื่องดังกล่าวให้มีความเห็นที่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการฯ แม้จะได้อธิบายท า
ความเข้าใจแล้วแต่ในการด าเนินงานก็อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ แต่ถ้ามติใน
เรื่องนั้นได้พิจารณาตามความเห็นที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว 
กรรมการทุกคนก็ยอมรับฟังความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ที่มีความเห็นในเรื่องที่พิจารณานั้น 

     (11) หลักคุณธรรม/ จริยธรรม 

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมทั้งมีกระบวนการด าเนินงานด้านคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบ
เพ่ือยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร 

    (12) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในเทศกาลหรือช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และผู้มีคุณูปการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว อธิการบดีได้ให้
ความส าคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการแก่สังคมในลักษณะสาธารณกุศล โดยไม่คิด
มูลค่าตามองค์ความรู้ของแต่ละคณะวิชาควบคู่ไปด้วย โดยเห็นได้จากการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
การจัดนิทรรศการเผยแพร่เกียรติยศชื่อเสียง และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ซึ่งมีการสอดแทรกองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านต่าง ๆ ท าให้สังคมและสาธารณชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม นอกจากนี้ 
อธิการบดียังให้การสนับสนุนคณะวิชาต่าง ๆ ในการท าหน้าที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นผู้
ชี้น าสังคมในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ อธิการบดีเข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในฐานะ
รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการอุดมศึกษาของ
ไทย รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาสังคม  
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ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องประสานความร่วมมืออย่างเท่าเทียม และให้การส่งเสริม
สนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  1) การขยายพ้ืนที่การศึกษา (City Campus) ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขยายโอกาสการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดการเรียนการสอน สร้างผลงาน 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้างชื่อเสียง และการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม อย่างไรก็ตาม 
เส้นทางการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีความพร้อมในการด าเนินภารกิจอย่างสมบูรณ์แบบยังอีกยาวนาน มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง จากสภามหาวิทยาลัยในทุกด้านเพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐบาล มีรายละเอียด และประเด็นปลีกย่อยที่มหาวิทยาลัยต้องการการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการผลักดัน และสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยใน
ลักษณะที่ท าให้มหาวิทยาลัยเลี้ยงตัวเองได้ 

3) การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินงบประมาณเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การเงิน
ของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องใช้ศักยภาพที่
แฝงเร้นในตนเองเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงินงบประมาณอย่างจริงจัง ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์
การเงินที่มีความสมบูรณ์จะแสดงให้เห็นแนวทางการสร้างรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การควบคุม
ค่าใช้จ่าย และการติดตามตรวจสอบด้านการเงินงบประมาณ 

4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องด าเนินการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การผลิตบัณฑิตโดยคณะวิชาต่าง ๆ นั้น ต้องให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตร และควรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  

  5) สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างสรรค์ทั้งในระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ที่อยู่
บนพ้ืนฐานการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายจากศาสตร์และศิลป์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์แล้ว 
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ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็น
ต่อการสร้างกระบวนทัศน์ และกระบวนความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 

  6) เพ่ือให้สังคมและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพ ผลงานและ
ความสามารถของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการสร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนอง
และใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และการบริการ
ทางวิชาการเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของผลงานการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ดังนั้น ผลงานต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ควรได้รับการเผยแพร่ให้สังคมและสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วารสาร และสื่อ
สร้างสรรค์ต่าง ๆ 

7) การเผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเรียนการสอน การวิจัย
และการสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และการบริการทางวิชาการจะเป็นแรงดึงดูดความสนใจที่ส าคัญของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรธุรกิจ องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรใช้เป็นโอกาสในการขยายขอบเขตงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานส าคัญในการบูรณา
การศาสตร์และศิลป์ทั้งในระดับชาติและระดับสากลชั้นน า 

8) ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีศักยภาพ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวข้อง 

9) การวิเคราะห์ตนเองของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นกระจกสะท้อนภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์ และแนวโน้มในอนาคต ทั้ งนี้ ระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเองเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งรองรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยสู่
ความส าเร็จดังกล่าวข้างต้นแล้ว ความส าเร็จของการด าเนินงานยังขึ้นอยู่กับโอกาสและความเป็นไปได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จด้วย 

ข้อเสนอแนะในการประเมินอธิการบดี รอบปีที่ 3 

 เนื่องจากในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ 
ถาวรเวช มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อตัวบ่งชี้
ที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในรอบปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 
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มีนาคม 2559) ซึ่งสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในรอบปีที่ 3 
(ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559) ต้องพิจารณา ดังนี้ 

  1) การปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล
อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร รูปแบบการบริหาร
จัดการ ซึ่งต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอย่างใกล้ชิด และมีโอกาสในการส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาตัวบ่งชี้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
รอบปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน กพร. 

  2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะบังคับใช้ในปีการศึกษา 
2557 รวมทั้งการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (คปภ.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนวโน้ม
ให้การรับรองรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบ CUPT QA ซึ่งจะบังคับใช้ในปี
การศึกษา 2558 ท าให้ส่งผลกระทบถึงการพิจารณาตัวบ่งชี้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
รอบปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559) 

3) ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับแนวทาง รูปแบบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ซึ่งมีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับตัวบ่งชี้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
รอบปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559) 

  ดังนั้น ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในรอบปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 
2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559) สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ในรอบปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559) ควรพิจารณาทบทวนองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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สรุป 

 ในรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วงปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 
2558) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มกีารติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในรอบปีที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว 
พบว่า การด าเนินงานในรอบปีที่ 2 มีพัฒนาการ และมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์มากขึ้นกว่ารอบปีที่ 1 
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของพัฒนาการดังกล่าวเกิดข้ึนจากความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของ
คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ่ือก้าวสู่จุดหมายที่มุ่งหวังในความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์จะบังเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง
เมื่อองคาพยพทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอันประกอบไปหน่วยคณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนไป
พร้อมกัน และไปในทิศทางเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญในการชี้น า 
และชี้แนะ 

อย่างไรก็ตาม การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อเนื่องจาก
การปฏิบัติงานในรอบปีที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558) นั้น ยังคงอยู่บน
พ้ืนฐานแนวความคิด และกรอบการด าเนินงานเช่นเดียวกับรอบปีที่ 1 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
เล็กน้อยในส่วนของการถ่วงน้ าหนักคะแนนการประเมิน ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประเมินยังคงครอบคลุม 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556-2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (พ.ศ. 2556-2560) รวมทั้งผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานตาม
นโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติ
ราชการในมิติ Balance Scorecard และการปฏิบัติราชการตามทิศทาง จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
การด าเนินงานได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ในระดับหนึ่งด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งสภามหาวิทยาลัย คณบดีและหัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่า ตลอดจนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ผลักดัน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 40 5 5 40     
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เ รี ยนการสอนโดย เ น้น ให้ ผู้ เ รี ยนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่  
13-15) 

16 2 2 16 การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ(exit-exam) 
ของนักศึกษาที่มหาวทิยาลัย
ก าหนดเป้าหมายไว้ในปีการศึกษา 
2558  จะต้องท าให้เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า
รูปแบบการทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ(exit-exam) 

ก าหนดให้เป็น Competency 
ของนักศึกษา หากสอบผ่านจะ
มอบประกาศนียบัตรและการ
สอบจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชา 
โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศให้
นักศึกษาทราบกอ่นการ
ด าเนินการดังกล่าว 

 

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการ
นัก ศึ กษา  เพื่ อ เส ริ มส ร้ างความ คิ ด
สร้างสรรค์  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 
16 ) 

8 1 1 8 มหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มขีด
สมรรถนะสากลของบัณฑิต แม้จะมี
โครงการสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย แตก่ารปรับตัวกับ
วัฒนธรรมที่ต่างกันก็เป็นอุปสรรค
อีกอยา่งหน่ึงที่ส าคัญ  

ขาดการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ของรุ่นพี่รุ่นน้องในการเสริมสร้าง
ทักษะด้านภาษาและการปรับตัว
กับวัฒนธรรมที่ตา่งกัน 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธข์องรุ่นพี่รุ่นน้องและ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา
และการท างานเพิ่มขึ้น 

 

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่ เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์   
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

16 2 2 16 แม้ว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาจะด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย แตเ่รื่องการน า

ขาดงบประมาณที่จะด าเนินการ
ได้ในทุกเรือ่งจึงควรล าดับ
ความส าคัญ 

วางแผนการแกไ้ขปญัหาในแผน
ด าเนินงานของวทิยาเขตอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นการ
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ผลักดัน 
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่  
17-20) 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจไปด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงยังมีน้อย 

ด าเนินงานระยะกลางและระยะ
ยาว และจัดท าเป็นโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
ต่อไป 

2.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 20 3 1 6.67     
    พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าว
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผน
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่  
20-24) 

20 3 1 6.67 1.ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่มีจ านวน
น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 
2.ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพมีจ านวนน้อยเมือ่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เน่ืองจากอาจารย์ในหลายคณะ
วิชามีงานสอนมาก รวมทั้งคณะ
วิชาบางสว่นยังไม่มีนโยบาย
ก าหนดภาระงานและจัดท า
ข้อตกลงภาระงานรายบุคคลของ
อาจารย์ทีช่ัดเจน  เพื่อใช้ในการ
เร่งรัดการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการผลิตต าราต้องใช้
เวลามากทั้งในส่วนของการเขียน 
และการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
รวมทั้งต้องระมัดระวังในเรื่อง
ลิขสิทธิ์ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไขและพัฒนา โดยการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน
โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ การ
น าเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ การแต่งต ารา/ พิมพ์
หนังสือ การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
รวมทั้งการน าผลงานวชิาการไป
ใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นจาก
งบประมาณกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย   ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาจะหารือร่วมกันเพื่อ
เพิ่มชอ่งทางในการเชือ่มโยง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
คณะวิชาที่มีระบบและกลไกใน
การสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย
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แผนยุทธศาสตร์                                                                           
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

ผล
การ

ด าเนิน 
งาน 

คะแนน
ถ่วง 

น  าหนัก 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
และสร้างสรรค์อย่างชัดเจนกับ
คณะวิชาอื่นๆ รวมทั้งก าหนด
นโยบายจัดท าขอ้ตกลงภาระงาน
ประจ ารายบุคคลของอาจารย์เพื่อ
ใช้เป็นส่วนหน่ึงของการผลิต
ผลงานทางวิชาการที่การรับรอง
คุณภาพ ควบคู่กับการพฒันา
อาจารย์เขา้สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 

3.ด้านการบริการวิชาการ 10 1 1 10     
   3.1การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ  
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  (รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่  
25) 

10 1 1 10 ไม่สามารถด าเนินงานโครงการได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดท าให้
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และวิจัยไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด 

ระยะเวลาการด าเนินงานบาง
โครงการไม่สามารถท าได้ใน
ช่วงเวลาทีก่ าหนดเพราะติดเรื่อง
กลุ่มเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน 

พยายามปรับแผนการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องตามสถานการณ์จริง 

 

4.ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 2 2 10     
   4.1 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

5 1 1 5 การเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาตแิต่ยังมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการชี้น าสังคมไม่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่มี
ชื่อเสียงได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อมีสว่น
ร่วมกับมหาวทิยาลัยในการอนุรักษ์
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แผนยุทธศาสตร์                                                                           
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

ผล
การ

ด าเนิน 
งาน 

คะแนน
ถ่วง 

น  าหนัก 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่  
26) 

มากเท่าที่ควร และส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริง 

   4.2 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบสู่นานาชาต ิ
(รายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ปี 57 ยุทธศาสตร์ที่ 10 
หน้าที่ 27 ) 

5 1 1 5 การบูรณาการโครงการศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมี
น้อย 

ยังมีกิจกรรม/โครงการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกระดับ
นานาชาตทิี่มี MOU ร่วมกันน้อย 

จัดโครงการให้มีหน่วยงานระดับ
นานาชาตทิี่มีขอ้ตกลงร่วมกันมาก
ขึ้นและทบทวน MOU 
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แผนยุทธศาสตร์ จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งทีต้่องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
5.ด้านการบริหารจัดการ 20 6 6 20     
    5.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 28-32 ) 

11 3 3 11     

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้าที่ 33-34  ) 

6 2 2 6 งบประมาณที่ใช้ส าหรับการ
ปรับปรุงและซื้ออุปกรณ์มีราคาสูง 

ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณ 

จัดตั้งกองทุนไอที เพื่อ
ช่วยเพิ่มความคล่องตัว
ในการปรับปรุงและ
จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 

 

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 หน้าที่ 35--36 ) 

3 1 1 3 การก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลยัที่ครอบคลุมมติิต่างๆ
ให้มากข้ึน 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของกองคลัง 

 

                       รวมทั งหมด 100 17 15 86.67     
คะแนนที่อธกิารบดีรายงาน 
(ร้อยละแปลงเปน็ระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 
คะแนน) 

   4.33     

คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน         

                               ผู้ให้ข้อมูล  ............. ......................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย )                         
                                          หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย      
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แบบฟอร์ม ปอ.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนกตามพันธกจิ 5 ด้าน  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 40 12 12 40     
    1.1 การพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติปี 57 รอบ12เดือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 25-28  ) 

20 4 4 20 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดโดยการเน้น
การบูรณาการ มีข้อจ ากัดซ่ึงต้อง
ค านึงถึงเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและการประเมิน
ประกันคุณภาพและหลกัสูตร ท าให้
อาจเปิดได้ในจ านวนไม่เท่าตาม
แผนงาน 
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษามี
จ านวนน้อยแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมี
มาตรการผลักดันใหม้ีการเปดิ
หลักสตูรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

 
การพัฒนาบุคลากร
ไม่ทันต่อการเปิด
หลักสตูร 
 
 

 
1.เตรียมแผนการพัฒนา
บุคลากรรองรับหาก
มหาวิทยาลยัจะมุ่งเน้นการเปดิ
หลักสตูรบรูณาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์
หลักสตูรให้หลากหลายและมี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

 
 

    1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการ
นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิด
ส ร้ า ง ส รร ค์   ปลู ก ฝั ง คุ ณธร รม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

10 4 4 10 โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
แม้ผลการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมาย

การจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนนักศึกษายังเป็น
กิจกรรมด้าน
นันทนาการ 

สนับสนุนให้จดัโครงการ/
กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝัง
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
สังคม 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แผนปฏิ บัติ ปี  57  รอบ12 เดื อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 29-32  ) 

ที่ก าหนดไว้แต่ยังมีจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ  

คุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น 

    1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์   
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แ ผ นป ฏิ บั ติ ปี  57 ร อ บ12เ ดื อ น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3หน้าที่ 33-37 ) 

10 4 4 10 1.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพใหม้ีความพร้อมส าหรับการ
รับนักศึกษาต่างชาติหลังจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
2.พื้นที่ส าหรับการจัดการศึกษาใน
ระดับบณัฑติศึกษามีน้อยเกินไป
ส าหรับรองรับผู้ทีต่้องการเรยีนใน
หลักสตูรที่สอนท่ีกรุงเทพฯ 

สถานท่ีคับแคบ
นักศึกษาไม่มีพื้นท่ี
ส าหรับการท า
กิจกรรมและการ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับนานาชาติ
และด้านต่างๆ 

การมCีity Campus จะช่วย
แก้ปัญหาความไมเ่พียงพอ
ของพื้นที่ส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนหรือท ากิจกรรม
ของนักศึกษา  

สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
การจัดท า
โครงการCity 
Campus ให้
พร้อมส าหรับ
การเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

2.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 20 5 5 20     
    พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แ ผ นป ฏิ บั ติ ปี  57 ร อ บ12เ ดื อ น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 38-42 ) 

20 5 5 20 การได้รับตพีิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในวารสารระดับนานาชาติ
มีจ านวนน้อยซ่ึงอาจส่งผลต่อการจัด
อับดับมหาวิทยาลยั(ranking) 

อาจารยส์่วนหน่ึงยัง
ขาดความรูค้วาม
เข้าใจ ทักษะ
ประสบการณ์การ
ท างานวิจัยและ
สร้างสรรค์ และการ

พัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและ
การเขียนบทความวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ใหม้ีเวทีระดับ
นานาชาติมากข้ึนจากกองทุน
วิจัยและสร้างสรรค ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
น าเสนอผลงานวิจัย 

3.ด้านการบริการวิชาการ 10 4 4 10     
    การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสั งคมโดยการให้บริการทาง
วิชาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง            
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แ ผ นป ฏิ บั ติ ปี  57 ร อ บ12เ ดื อ น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5หน้าที่ 43-45 ) 

10 4 4 10 แม้มหาวิทยาลัยจะมีนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการทีม่ี
ลักษณะบรูณาการข้ามศาสตร์และ
เป็นโครงการขนาดใหญซ่ึ่งส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการก็เพิม่ขึ้นไมม่ากนัก  

1.ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2.รูปแบบโครงการ
อาจไม่น่าสนใจ 

1.ศึกษาความต้องการเรื่องการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา
ชุมชนอย่างชัดเจนแล้ว
วางแผนโครงการใหค้รอบคลุม
ต่อเนื่องและมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งจะสะท้อนความคุ้มค่าอย่าง
แท้จริง 
2.ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน
เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น 

 

4.ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 4 4 10     
    การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติปี 57 รอบ12เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 47-50 ) 

10 4 4 10 การบริหารจัดการให้เกิดรายได้จาก
ผลงานศลิปะ และการแสดงผลงาน
ศิลปะ 
การเข้าถึงข้อมูลดา้นศิลปะ 

การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกใหม่ๆยังมี
น้อย 

หอศิลป์ควรศึกษาความเป็นไป
ได้และวางรูปแบบการท างานท่ี
ชัดเจน 
การท าฐานข้อมูลรูปแบบ
ออนไลน ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
 
5.ด้านการบริหารจัดการ 20 17 15 17.64     
    5.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติปี 57 รอบ12เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 51-55  ) 

10 6 4 6.67 -การบริหารจัดการตามแผนพฒันา
ทักษะและสมรรถนะบุคลากรไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนด 
-การเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการให้ได้
ร้อยละ50 ในปี2560 เป็นค่าเป้าหมาย
ที่ทา้ทายมากท าให้ยากตอ่การบรรลุ
เป้าหมาย 

ยังไม่มีนโยบาย
ก าหนดภาระงาน
และจัดท าข้อตกลง
ภาระงานรายบุคคล
ของอาจารย์ 
ที่ชัดเจน 

1. ส าหรับบุคลากรเกา่ควรมี
แผนการด าเนินงานเพือ่เพิ่ม
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 
2. ส าหรับบุคลากรที่จะรับใหม่
ควรก าหนดเป็นข้อก าหนด
คุณสมบัติการท างานว่าตอ้งท า
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ต่างๆภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและมีผลต่อการต่อการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และการต่อ
สัญญาจ้าง 

 

    5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้
มีประสิทธิภาพ 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติปี 57 รอบ12เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 8หน้าที่ 56-58 ) 

2.5 3 3 2.5 ข้อมูลบางส่วนไม่สอดคล้องกัน ความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท าได้ยาก 

ปรับให้ฐานข้อมูลหลักด้าน 
บุคลากร การเงิน และการ
ตรวจสอบมีความสอดคล้องของ
ข้อมูลและใช้งานได้จริง 

 

   5.3 การปรับปรุงระบบการเงิน 2.5 5 5 2.5 การสร้างรายได้เพื่อสร้างความมั่นคง การแข่งขันและการ การปรับปรุงค่าธรรมเนียม  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน 

สภาฯ 
ก าหนด
น  าหนัก 

เป้า 
หมาย 

 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

คิด
คะแนน

ถ่วง 
น  าหนัก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 
ระยะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้
สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
(รายงานผลการด า เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติปี 57 รอบ12เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 หน้าที่ 59-63 ) 

อย่างยั่งยืนหลังจากออกนอกระบบ พัฒนาด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลยัต้องใช้
งบประมาณสูง
โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

การศึกษาให้ทันสมยัและ
สม่ าเสมอเป็นระยะ 

   5.4 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่
นานาชาต ิ(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 57 รอบ
12เดือน ยุทธศาสตร์ที่ 10 หน้าที่  
64-66) 

5 3 3 5 การเพิ่มจ านวนนักศกึษาต่างชาติ
และอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งจะส่งผล
ต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(ranking) 

 ระเบียบและข้อบังคับ
ยังไม่เอื้อและดึงดดูให้
ชาวต่างชาติศึกษาใน
ประเทศ 

ศึกษาแนวทางการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาและการปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับ 

 

                       รวมทั งหมด 100 42 40 97.64     
คะแนนที่อธกิารบดีรายงาน(ร้อย
ละแปลงเป็นระดับคะแนน คะแนน
เต็ม = 5.00 คะแนน) 

   4.88     

คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน         

                                      ผู้ให้ข้อมูล  ...................... ................................................ (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย ) 
                                  หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนด้วย  
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 แบบฟอร์ม ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555)  
(คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ 28 สิงหาคม 2557) 
 

การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติภายนอก      
การประเมินประสิทธิผล      

1. ระดับความส าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของ
กระทรวง 

4.4632 
 

ใช้ผลประเมินจากกระทรวง 

2. ระดับความส าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3.0401 
 

ใช้ผลประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. ระดับความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ) 

3.7017 
 

    

4.1 ปรัชญา ปณิธาน 5.0000     

11



 

 

 

การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
4.2 การผลิตบณัฑติ 3.8840     
4.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.0000     
4.4 การวิจัย 4.5920     
4.5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
5.0000     

4.6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.0000     

การประเมินคุณภาพ 3.9370     
5. ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
5.0000 

 
  ขอความร่วมมือคณะวิชาในการพฒันาศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอน และการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา และมุ่งผลติที่มีคณุภาพตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อไป โดยอาจเน้นในดา้นสื่อ/เอกสารส าหรับการ
เรียนการสอน และอาคารสถานท่ีที่ให้บริการนักศึกษา 

 

6. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.8740 อุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อ
การเรยีนการสอน และ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
ไม่ทันสมัยและไม่
เพียงพอ  

  

มิติภายใน      
การประเมินประสิทธิภาพ 3.6595     

7. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 
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การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

5.0000 
 

    

7.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 
เดือนแรก 

3.1853 
 

    

7.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 
เดือน 

1.0000 
 

    

7.4 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

1.0000 
 

    

8. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

4.6000 
 

    

9. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

1.0000 
 

มหาวิทยาลยัรายงาน
ข้อมูลในระบบไม่
ครบถ้วน 

เนื่องจากในช่วงที่ต้อง
รายงานข้อมูลอยู่
ในช่วงสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมืองท า
ให้ไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

เมื่อถึงระยะเวลาทีต่้องรายงานข้อมูล มีก ากับ ตดิตาม หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลใหค้รบถ้วน  

 

10. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเกี่ยวกับการเงินและ

 
5.0000 
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การประเมินตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

งบประมาณ 
 

การพัฒนาสถาบัน 4.4090     
11. ผลการประเมินคุณภาพ

ภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการ 

4.3200 
 

    

12. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ 

4.0000 
 

    

            รวมคะแนน   4.2719     
คะแนนที่อธกิารบดีรายงาน      
คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับ
แจ้งอย่างเป็นทางการจาก กพร. 

  4.2819     

        
                                    ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย )                                           

                                         
                    หมายเหตุ 1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
   2. กรณี กพร. มีการเปลีย่นแปลงมิติและตัวช้ีวัดในแตล่ะมติิ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกับ กพร. 
                                     3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนทีไ่ด้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กพร.มาด้วย 
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    แบบฟอร์ม ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556) (คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ) 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 
 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ 
(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที่ 15) 

5.00 5.00 - ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั ควรให้ความส าคญักบัข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
- การก าหนดตัวช้ีวัดใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และสะท้อนวสิัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในเรื่องการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
จุดเน้นในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ว่า
การสร้างสรรค์จะครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง 
- การประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ในบางด้านที่ยังไม่
บรรลเุป้าหมาย 

 - กองแผนงานได้น าข้อมูลที่เกีย่วกับความต้องการและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนและการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความคิดสร้างสรรคร์ะหว่าง
คณะวิชา หน่วยงาน และผู้เกีย่วข้อง ในประเด็นการสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ จะได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่สะท้อนในเรื่องดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการจัดท า Road Map ของมหาวิทยาลัย และจะได้
ถ่ายทอดแนวทางไปสู่คณะวิชาและหน่วยงาน 
- มีการวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่จะน าไปช่วย
ผลักดันตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ที่ยังไมบ่รรลเุป้าหมายให้มผีลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในรายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

องค์ประกอบท่ี 2 
การเรยีนการสอน
(รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที ่15-17) 

4.04 3.84 - การส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลใน
ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการ
ประชาสมัพันธ์ผลงานท่ีได้รับรางวลัเพื่อให้
สาธารณชนไดร้ับรูม้ากยิ่งข้ึน 

 - กองกิจการนักศึกษามีการวางแผนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
รางวัลในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้จัดกจิกรรม
และมอบเกยีรตบิัตรแก่นักกิจกรรมดีเด่น ในวันที่ 8 เมษายน 
2558 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสรมิโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 
 

- มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างระบบและ
กลไกเพื่อเพิม่จ านวนบัณฑิตศึกษา 
-ส่งเสรมิให้คณาจารย์ผลิตหนังสือและ
ต าราเพื่อเป็นสื่อในการสอน และเพื่อใช้
เป็นผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมาก
ยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนหน่วยได้ประชาสมัพันธ์นักศึกษาท่ีมี
ผลงานได้รับรางวัล เพื่อให้สาธารณชนไดร้ับรู้มากยิ่งขึ้น 
- 1.จัดท าหลักสตูรพหุวิทยาการมหาบัณฑติเพื่อเป็นช่องทางใน
การเพิ่มจ านวนบณัฑติศึกษา       
2. สร้างความร่วมมือการรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซยีน  เช่น การรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์เริ่มปีการศึกษา 
2557เป็นต้น       
3. สร้างความร่วมมือการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศึกษากับ
สภาอุตสาหกรรม     
4. จัดท า MOU เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน การวจิัย กับ   
The Center for Integrated Area Studies The Center 
for Southeast Asian Studies  The Graduate School of 
Asian and African Area Studies Kyoto University      
-สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสรมิและสนบัสนุนการผลติผลงานเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น ดงันี ้
1. ส่งเสรมิสนับสนุนการท าวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เพื่อน าผล
จากการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน  
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 
 

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ และนักวิจัย เช่น หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ" เป็นต้น ซึ่งจะจดั
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 น้ี 
3. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากรฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (รายงานผล

การประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในปี 2556 
หน้าที่ 18) 

5.00 5.00 การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของแผนฯ 
ควรก าหนดใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนฯ 

 กองกิจการนักศึกษาได้จดัท าตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ และ
การสรุปโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษาและประชาสมัพันธ์ไว้ในเว็บไซด์กองกิจการ
นักศึกษา www.Kongkit.su.ac.th เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษามีแนวทางในการเขียนโครงการและสรุปโครงการให้
บรรลุทั้งวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา และบรรลตุาม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัยและ /หรือ
งานสร้างสรรค์ 
(รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที่ 18-19) 

5.00 4.78 -การน าวารสารใหม่ เช่น วารสารของ
คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพ
พิมพ์ เข้าฐาน TCI เมื่อครบก าหนดเวลา 
ตามเกณฑ ์
- กระตุ้นให้หน่วยงานที่ยังได้คะแนนต่ า
กว่า 3.51 (จ านวน 3 หน่วยงาน) ขอทุน

 -อบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องวิธีการจัดท าวารสารเพื่อให้เข้าสู่
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ กับคณะวิชาที่มีการจัดท า
วารสารแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล 
-สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสรมิสนับสนนุเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และนักวิจัย ภายใต้ "โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์และนักวิจัย" ท้ังนี้ ได้ก าหนดหัวข้อของการจัดอบรม
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 
 

วิจัยมากขึ้น โดยอาจขอทุนวิจัยร่วมกับ
คณะที่มีงานวิจัยเข้มแข็งและธรรมชาติ
ของศาสตร์คล้ายกัน 

เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณาจารย์รุน่ใหม่ สามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้ ซึ่งคาดว่าจะด าเนนิการจัดในเดือนมีนาคม 
2558 การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะสามารถท าให้คณาจารย์ที่เข้า
อบรมขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ได้ เพื่อช่วยเพิ่มคะแนนใน
องค์ประกอบของเงินวิจัยในระดับคณะวิชาได ้

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที่ 20) 

5.00 5.00 ส านักบริการวิชาการ  ควรจดัท าการเขียน
รายงานประเมินตนเองด้านการบรกิาร
วิชาการให้สะท้อนถึงภาพรวมการ
ด าเนินการที่เกดิขึ้นท้ังหมดใน
มหาวิทยาลยัและจุดเด่นต่าง ๆ ของคณะ 

 ปีการศึกษา 2557 ส านักบริการวชิาการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และเป็นผูร้ายงานข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยใน
ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

 

องค์ประกอบท่ี 6 
การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 
(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที่ 21) 

5.00 5.00 พัฒนาระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเปน็แหล่ง
เรียนรู้และใช้ส าหรับการอ้างอิงเผยแพร่ให้
เป็นมรดกของชาติ 

 มีการจัดท าฐานข้อมูลดา้นศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นข้อมลูใน
การด าเนินโครงการต่างๆ โดยมีการจ าแนกฐานข้อมูลออกเป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปิน นักถ่ายภาพ นักออกแบบ วรรณกรรม 
ผู้สร้างภาพยนตร์ เป็นต้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กร
ในด้านศิลปะและองค์กรสาขาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารจัดการ
(รายงานผลการประเมนิ

5.00 4.82     
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 
 

คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที่ 21-22) 
องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและ
งบประมาณ (รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในปี 2556 
หน้าที่ 23) 

5.00 5.00     

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
(รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายในปี 
2556 หน้าที่ 23) 

5.00 4.00 - ควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใหข้้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- ขาดแนวปฏิบัติที่ดีดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 - ก าลังด าเนินการจดัท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนข้อมลูด้านการประกันคณุภาพการศึกษาให้มีความ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- กระตุ้นให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ และเนื่องจากปีการศึกษา 
2557 มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ีใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้เร่ง
ช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตวับ่งช้ีใหม่แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ท ก
องค์ประกอบ 

 4.66 4.53     

คะแนนที่อธกิารบดี       
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

 

ผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 
 

รายงาน 
คณะกรรมการใช้
คะแนนตามที่ได้รับ
แ จ้ ง อ ย่ า ง เ ป็ น
ท า ง ก า ร จ า ก 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพ
ภายใน    

     4.66  
   (ดีมาก) 

4.53 
(ดีมาก) 

    

                               
                                 ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)           
                            หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนดว้ย 
     2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คณะกรรมการ จะปรบัเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับ สกอ. 
                                          3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  มาด้วย 
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 แบบฟอร์ม ปอ.5 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของ สมศ.) 

ตัวบ่งชี  
 

ผลการประเมิน 
ปัญหา

อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน  4.53     
ด้านคุณภาพบัณฑิต  4.17     

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80% 4.45     
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.51 4.27 

    

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

25% 5.00 
    

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

50% 2.97 
    

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  4.56     
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  10% 4.78     
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 20% 5.00     
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 10% 3.91     

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  5.00     
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย 
5.00 5.00 

    

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5.00 5.00 
    

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00     
10. การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     
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ตัวบ่งชี  
 

ผลการประเมิน 
ปัญหา

อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00     
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  3.92     

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน 3.51 4.28     
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 3.51 4.23     
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 3.51 3.27     

ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน  4.53     
15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 4.53     

กลุม่ตัวบ่งชี อัตลกัษณ์       
16. ผลการพัฒนาตามอตัลักษณส์ถาบัน       

16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์       
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์       

17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

  
    

กลุม่ตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม       
18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ       

 18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน 
 

  
    

 18.2 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน 
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ตัวบ่งชี  
 

ผลการประเมิน 
ปัญหา

อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

รวมคะแนนเฉลี่ย 
 4.53 

 
    

คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก  
สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   

      

       
 

  

                                 ผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรอื รองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย)                                          
     หมายเหตุ  1.กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนดว้ย 
   2.กรณี สมศ. มีการเปลีย่นแปลงตวับ่งช้ีในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก คณะกรรมการ จะปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับ สมศ. 
                   3.กรณีที่ปีใดมหาวิทยาลยัไมไ่ดร้ับการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ให้มหาวิทยาลัยใช้ระบบการประเมินคณุภาพภายใน (สกอ.)  
                    ซึ่งจะมีการประเมินตัวชี้วัดของ สมศ. ด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยน าผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของ สมศ. มาใช้เป็นคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
                  4.ให้แนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดร้ับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ. หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาด้วย 
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แบบฟอร์ม ปอ.6 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าทีข่องอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

 

หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนว
ทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา
ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรม 
การ

กลั่นกรองให้
คะแนนใน
แต่ละข้อ 

(1) บริหารกจิการของ
มหาวิทยาลยัให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ 
รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษ์ชัดเจน คือการพัฒนาการท างาน และ
พัฒนานวัตกรรม ดังนี ้

ระเบียบ ข้อบังคับ 
1.ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเงินรายได้โดยรวมเงินโครงการ

พิเศษให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนทั้ง 4 ฉบับ 
คือ  

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่าย
และการยืมเงินของมหาวิทยาลัย 

1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมและการ
จ่ายเบี้ยประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่าง ๆ 
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หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนว
ทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา
ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรม 
การ

กลั่นกรองให้
คะแนนใน
แต่ละข้อ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.ประชุมหารือและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกันด้านการเงิน บัญชี 
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการทดรองจ่ายและ

การยืมเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกดู

รายงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระบบ MIS 
3.ส่งเสริมให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Document) เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการเวียนแจ้งเอกสาร สามารถค้นหาข้อมูล เรียกดู 
และตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา และลดการใช้กระดาษ 
โดยจัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อ
ส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 4.ควบคุมก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในที่ประชุมคณบดี รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการวิทยาเขต คณะกรรมการบริหารกองทุน 
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คณะกรรมการวางผังแม่บทและกายภาพ เป็นต้น 
 (2)ควบคุมบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานท่ี
และทรัพยส์ินของ
มหาวิทยาลยัให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับของ ม. 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษ์ชัดเจน คือการพัฒนาการท างาน และ
พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

ด้านการเงิน  
1.การปฏิบัติในมาตรฐานระบบบัญชีเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
2.มีโครงสร้างระบบการเงินเดียวกัน  
3.การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ภายใต้ Authority 

Table เดียวกัน 
4.มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบบัญชีและการเงินท าให้

รายงานผลได้ตามมิติต่างๆ และมีหน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย    

5.จัดให้มีโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหาร
งบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลยั ด้านการเงินการคลัง
และพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงกรณี
สภามหาวิทยาลัยไดอ้อกข้อบังคับว่าด้วยการบรหิารงบประมาณและการเงิน
ส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
ด้านสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
1.การจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน ประจ าปี 2557  
2.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาแผนแม่บทของพื้นที่วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ โดย 
2.1การพัฒนาพื้นที่ให้บริการภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

(บ้านพักเลขท่ี 6/3) เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
2.2. การก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ มี 2 แบบ ดังนี ้
       แบบท่ี 1 สามารถจอดรถยนต์ได้ 235 คัน  
จ านวน 7 ช้ัน งบประมาณลงทุน 165 ลา้นบาท 
       แบบท่ี 2 สามารถจอดรถยนต์ได้ 499 คัน  
จ านวน 13 ช้ันงบประมาณลงทุน 340 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
        ขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการจัดท าข้อมูลประกอบการก่อสร้าง

และ TOR เพื่อประกาศหาผู้บุคคลภายนอกมาลงทุน ซึ่งจะด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการได้เข้ามาดู
สถานท่ีและรับฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า
เงื่อนไขและข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลยัไมต่รงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ในการนี้ จึงขอ
สละสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ีให้บริการฯ ท้ังนี้จะ
หาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต่อไป 
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2.3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ 

       - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ช้ัน 
       - พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ กลุ่มอาคารที่พักทรงพล 
       ขณะนี้กองแผนงานก าลังด าเนินการออกแบบการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

(3)รักษาระเบียบวินัย
และส่งเสรมิกิจการ
นักศึกษา 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษ์ชัดเจน คือการพัฒนาการท างาน และ
พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า มีคุณภาพ       
มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถด้านภาษา มีจิตอาสา 
มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปากร อาทิ     

1.โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้ชีวิตในหอพักส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (มิ.ย.-ส.ค.7) 

2. โครงการสัมมนาผู้น าองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เพชรบุรี) ปี 2557 (22-24 มิ.ย.57) 
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3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.ปีการศึกษา 2557 (9 ก.ย.57) 
4.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เงินกู้ยิมเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

ที่กู้ยืมได้รับผิดชอบในการใช้ทุนคืน 
5.โครงการ Clear Corception : รังสรรค์ประเทศไทย “New Mind 

New Generation” : สร้างหัวใจใหม่สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักในความส าคัญของตนเอง และสังคมในการสร้างพฤติกรรมบัณฑิต
ไทยไม่ โกง และมีความรับผิดชอบต่อสั งคมพร้อมสร้ าง เครือข่ าย
สถาบันอุดมศึกษาบัณฑิตอุดมคติไทย 

6. การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
7.การด าเนินงานกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2557 “มหาวิทยาลัย

สีขาว ศูนย์ประสานงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557 
(ศรช)”โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม – 19 กันยายน 2557 ซึ่ง
กองกิจการนักศึกษาได้ประสานงานให้คณะวิชา เสนอโครงการหรือแผนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมน้องใหม่ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการของคณะวิชา
เพื่อก ากับดูแล การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ส่งเสริมเร่ืองความปลอดภัยของนักศึกษา 
1. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย 
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้
ด าเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณสะพานสระแก้วและศาลา
ริมน้ า จ านวน 4 จุด เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ (มิถุนายน – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557) (เอกสารแนบ 3) 

   2. โครงการปรับปรุงห้องควบคุม (Monitoring Room)  
เพื่อการบริหารจัดการการควบคุม เฝ้าระวังความปลอดภัย และป้องกัน

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน (มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
   3. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) กลุ่มอาคารที่พักอาศัยทรงพล 1- 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

  4. มีการจัดโครงการอบรม เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการอย่างมืออาชีพ ในวันที่  29-30 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานพร้อมจิตอาสาในการให้บริการ โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้ 
ความรู้เรื่องสัญลักษณ์การจราจร การสังเกตพฤติกรรมคนร้ายและการเข้า
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สกัดคนร้าย และการแก้ไขข้อโต้แย้งระหว่างการปฏิบัติงาน 
5.มีระบบการให้ค าปรึกษา และส่งต่อนักศึกษาที่ประสบปัญหาเจ็บป่วย

ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไปสู่หน่วยบริการทางสุขภาพระดับสูง พร้อม
ทั้งมีพยาบาลของมหาวิทยาลัยคอยติดตามความก้าวหน้า     และ
ผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

6.มีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร เพื่อให้บริการนักศึกษาที่
เจ็บป่วยที่เข้าโครงการสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งระบบส่งต่อไปยัง รพ.
นครปฐม ณ พระราชวังสนามจันทร์ ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 
2558  

(4)เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลยัใน
กิจการทั่วไปของ ม. 

อธิการบดีปฏิบตัิงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมายได้ครบถ้วนและผลการ
ด าเนินงานมีคณุภาพเชิงประจักษชั์ดเจน คือ ได้รบัรางวัล เป็นตัวอยา่ง ดังนี ้

1.การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่กดดันจากสถานการณ์ทางการเมือง 
รวมทั้งมีความรอบคอบในการตดัสินใจ เรื่องความปลอดภยัของนักศึกษาท่ี
อยู่ใกล้พื้นท่ีที่มีความเสียงจากการชุมนุม 

2.อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกความตกลง
ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
และผลักดันให้ MOU มีผลการด าเนินงานจริง 
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3.อธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลยัในท่ีประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ 
(ทปอ.) ซึ่งเป็นท่ีประชุมร่วมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในการก าหนด
ทิศทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย  

4.ได้รับรางวัลสถาปนิกดีเด่น สาขาบุคคลที่ได้รับความส าเร็จในงานด้าน
ราชการหน่วยงาน ภาครัฐ จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

(5)เสนอรายงาน
ประจ าปเีกี่ยวกับ
กิจการด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัต่อสภา
มหาวิทยาลยั 

อธิการบดีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษ์ชัดเจน คือ การพัฒนาการท างาน และ
พัฒนานวัตกรรม ดังนี ้

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557 ) เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2557 

การประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นรายงาน
ประจ าปี  

2.รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  

3.รายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)       
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4.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  

5. รายงานผลด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน อีกทั้งมี
การปรับปรุงพัฒนาระบบการรายงานผล(ระบบMIS) ให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย 

ซึ่งรายงานดังกล่าวเมื่อได้รับการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ผู้ประเมินแล้ว อธิการบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกครั้ง 

รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีของ
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554-2556 เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2557 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
ส านักบริการวิชาการ พ.ศ.2547 ข้อ 29 ให้มีการสอบบัญชีเป็นการภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีของศูนย์
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หนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2547 ข้อ 33 ให้มีการสอบบัญชีเป็นการภายในอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

รายงานการน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
เพื่อหาประโยชน์ โดยในการบริหารจัดการกองทุนได้ครบก าหนดระยะเวลา 
1 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 2 บริษัท ได้เสนอ
รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับในรอบ
ระยะเวลาการลงทุนที่ผ่านมารวมถึงแนวโน้มสถานการณ์การลงทุนใน
อนาคต เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 

(6)ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามระเบียบและ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัหรือ
ตามที่สภา
มหาวิทยาลยั

 อธิการบดีปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและผลการ
ด าเนินงานมีคณุภาพเชิงประจักษชั์ดเจน คือ การพัฒนาการท างาน มีการ
ริเริม่สรา้งสรรค์ ดังนี ้

1.การปรับรูปแบบการจดัเก็บและโครงสร้างอัตราคา่ธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี(โครงการปกติ)มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2558 เนื่องจากการไดร้ับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการ
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มอบหมาย บริหารงานและจดัการศึกษาไดร้ับในอัตราที่ค่อนข้างคง ท่ีและมีแนวโน้มที่
จะลดลงในส่วนท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งงบประมาณที่ลดลงและ
อัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษาที่ไมไ่ด้ปรับใหเ้หมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภพการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อการปรับปรุงทาง
กายภาพให้มีความเหมาะสมหรือเป็นท่ีพึงพอใจของนักศึกษาแต่ลพวิทยา
เขต ซึ่งมีการศึกษาข้อมลูอย่างรอบคอบเกี่ยวกับมูลค่าเงินสดเมื่อ
เปรียบเทยีบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน การเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้น
น าต่างๆ ภาระรับผิดชอบของคณะวิชา และคณุภาพการศึกษาที่ไดม้าตรฐาน
ต้องการทรัพยากรทีส่ าคัญคือบุคลากรทางการศึกษาและวัสดุการศึกษา ที่
ต้องใช้งบประมาณมาก  จึงได้ปรบัอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ช่วง คือ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 
2560 และปีการศึกษา 2562  โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา
แบบเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 และไดเ้สนอการปรับ
อัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการปกติ ปีการศึกษา 
2558 ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  10/2557 เมื่อ
วันท่ี  8 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดเก็บ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาปรญิญาตรีหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยจากแบบ
หน่วยกิจเป็นเหมาจ่าย ตามโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัย
เสนอ โดยใหเ้สนอใหส้ภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุกๆ 2 ปี 

2.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หารือหรือ
ประสานงานในการรับข้อมลูข่าวสารจากสถานตี ารวจภูธรเมืองนครปฐมและ
เทศบาลนครนครปฐม และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อกระจายเสียงสู่
สมาชิกเครือข่ายและรายงานเหตกุารณ์ รวมทั้งด้านการปลอดแอลกอฮอล์สิ่ง
เสพติด การพนันและอื่น ๆ ซึ่งเปน็ในรูปแบบของการจัดประชุมและการใช้
วิทยุสื่อสาร 

3.การปรับปรุงบญัชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ให้
สอดคล้องกับแนวทางการปรับบัญชีเงือนเดือนของราชการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.rพ. มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการเสนอที่ประชุม ก.บ.ม ในการ
ประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันท่ี 15 กรกฏาคม 2557 และที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกีย่วกับนโยบายทางการเงิน ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2557 เมื่อวันท่ี 22 กรกฏาคม 2557 พิจารณาและเห็นชอบแล้วจึง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบโดยให้มีผลตั้งแต่ 1 
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หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนว
ทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา
ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรม 
การ

กลั่นกรองให้
คะแนนใน
แต่ละข้อ 

ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 
4.การปรับปรุงโรงอาหาร  ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวังท่าพระ 

ให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์ โดยการปลุกต้นไม้

ทดแทนต้นไมเ้พิ่มเตมิในพ้ืนท่ีส าคญัโดยรอบมหาวิทยาลัย/ ขุดลอกราง
ระบายน้ าเสีย รางระบายน้ าดี ขุดลอกผักตบชวาในบ่อบัดน้ าเสีย/จ้างเหมา
ดูแลสวนสนามและภูมิทัศน์ 

6.มหาวิทยาลัยไดจ้ัดให้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแกผู่้มผีลงานดีเด่นใน
การด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้ง นักศกึษา อาจารย์และบุคลากร เป็นประจ าทุก
เดือน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งในระดับคณะวิชา/หนว่ยงาน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้ก าลังใจบุคลากรในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
บรรลเุป้าหมาย นอกจากน้ียังได้มกีารประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ได้
เกียรติบตัรลงในข่าว มศก.เว็บไซตแ์ละจะรวบรวมเผยแพร่ในรายงาน
ประจ าปตี่อไป 

7. มหาวิทยาลัยได้น ากรณีตัวอย่างของคณะวิชา(Best Practice) ที่มีผล
การด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายในแต่ละเรื่องมาน าเสนอและแลกเปลี่ยน
กระบวนการเพื่อให้คณะวิชาในการพบปะหารือ (Road show) กับ
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หน้าท่ีของอธิการบดี 
ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  พ.ศ. 

2530 มาตรา 22 

รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนว
ทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา
ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 

คณะกรรม 
การ

กลั่นกรองให้
คะแนนใน
แต่ละข้อ 

หน่วยงานในทุกวิทยาเขตเป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (มี.ค.-พ.ค.57)  
ครั้งท่ี 2 (ธ.ค.57-ก.พ.58) 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ(Management 
Information System-MIS) จ านวน 12 ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

คะแนนเฉลี่ยที่
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง               
ให้คะแนน  

      

                                                        
                                                  ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดีที่ไดร้บัมอบหมาย ) 
 
                            หมายเหตุ   1.กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนดว้ย 
     2.เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ อยู่ในหน้า 15 
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 แบบฟอร์ม ปอ.7 แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 
แนวทาง ทิศทาง 

จุดเน้นและเป้าหมาย
ของสภา

มหาวิทยาลัย 
 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ด้านที่ 1. การให้
มหาวิทยาลยัเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ  
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ
12เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 1) 

มหาวิทยาลยัด าเนินการจัดท า 
พรบ. การปรับเปลีย่น
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ ให้แล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2555 และจัดท าข้อบังคับ 
รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรับพรบ.และเตรียมความ
พร้อมในการปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐให้แล้วเสร็จ 
ภายในปี พ.ศ. 2556 โดย
สามารถด าเนินการในการขอขอ
ปรับเปลีย่นสถานภาพได้เมื่อ
รัฐบาลให้การสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัไดเ้สนอ รา่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ศิลปากรพ.ศ….ให้สภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาอย่าง
ตอ่เนื่องตั้งแต่การประชุมครั้ง
ที่ 5/2555 วันท่ี 16 
พฤษภาคม 2555 ซึ่งสภา
มหาวิทยาลยัมีมติให้เพิ่มเติม
หลักการเหตผุลและปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก
จ านวน 5 ครั้ง  ซึ่งอยู่ในช่วง
อธิการบดีคนปัจจุบัน ซึ่งมมีติ
ให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องนิยาม 
ค าจ ากัดความ เป็นต้น และ

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
ผลการด าเนินงาน
เท่ากับเป้าหมายที่
ก าหนด 
ร้อยละ 1-10 
(คะแนนเชิงปริมาณ  
=3.50 คะแนน) 
 
 
 

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 

1. เ ต รี ย ม กา ร จั ด ท า
ข้ อ บั ง คั บ  ร ะ เ บี ย บ 
รวมถึงกฎหมายหลักที่
ส า คั ญล า ดั บแ รก  ๆ 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ
พระราชบัญญัติ การ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรั ฐ ให้แล้ ว
เ ส ร็ จ  ภ า ย ใ น ปี ที่
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ เ ป็ น
กฎหมาย โดยสามารถ
ด าเนินการเพื่อเปลี่ยน
ส ถ า น ภ า พ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ตั้งแต่ป ี2558  

ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตาม
ช่วงเวลา
จริง 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ครั้งสุดท้ายนายกสภา
มหาวิทยาลยัให้น า ร่าง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ศิลปากรพ.ศ….เข้าพิจารณา
ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัครั้งที่ 5/2557 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ที่
ประชุมมมีติเห็นชอบ ร่าง 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ศิลปากรพ.ศ….ที่ปรับปรุง
ใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
และให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป  
  มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไป
ยังสกอ.เมื่อวันท่ี 28 ก.ค.
2557 และเข้าครม.ในเดือน
มีนาคม 2558 

เป็นต้นไป 
2. เตรียมการจัดท า
ข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ใน
ล าดับรอง ในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ ตั้งแต่ป ี2559 
เป็นต้นไป 

คะแนนด้านที่ 1   3.50     
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

 
ด้านที่ 2. 
มหาวิทยาลยัศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าแห่งการสร้างสรรค ์
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 1) 

1.น าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปี พ.ศ.
2554-2563 มาทบทวนให้
เหมาะสมกับสถานภาพใน
ปัจจุบันและแนวโน้มของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร  และ
น าเสนอแผนปฏิบัติงานท่ีเป็น
รูปธรรมและด าเนินการได้ใน
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2555 วันท่ี 13 มิ.ย.55 

มหาวิทยาลยัไดจ้ัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2556-2563 
(ปรับแผน) เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
และมีการด าเนินการจนถึงปี 
2558 นั้น เนื่องจากปัจจุบัน
โลกมีพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆด้าน มีหลายปัจจยัที่เป็น
ประเด็นท้าทายให้
มหาวิทยาลยัต้องมีการ
ปรับตัวและรับมือต่อ
สถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้
มหาวิทยาลยัไดเ้ตรียม

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
 
ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 
 
 

การด าเนินงานไปสู่
วิสัยทัศน์ยังไม่
ชัดเจน 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 

 
 
 
 

ขาดตัวชี้วัดที่
สะท้อนวิสัยทัศน์
การเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง
การสร้างสรรค ์

 
 
 

 

1.จัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ.2559-2573  เพื่อ
ใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในระยะ
ยาว และมตีัวช้ีวัดที่
สะท้อนการด าเนินงาน
ในมิติต่างๆอย่างชัดเจน 
2.จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้บริหารคณะวิชา/
หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเรื่องการ
ท าแผนของคณะวิชา/
หน่วยงานในการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับ

ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตามช่วงเวลา
จริง 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.
2559-2573  เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในระยะยาว 
และเป็นกรอบในการปรับ
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย
ศิลปากรใหเ้ชื่อมโยง
สอดคล้องกับเปา้หมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว  
จึงแต่งตั้งคณะท างาน และ
ก าหนดปฎิทินการด าเนินงาน
ทั้งนี้อาจมีการเปลีย่นแปลง
กิจกรรมและช่วงเวลาตาม
ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการ 

มหาวิทยาลยั 

 2. เร่งรัดและผลักดันจดัท าแผน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหเ้ต็ม

มหาวิทยาลัย การก าหนด
แนวทาง เพื่ อน า ไปสู่ ก า ร

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็ตาม

   ประเมินผล
การ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย/
คณะวิชา/หน่วยงาน ภายในปี 
พ.ศ. 2556 

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์     
จึ ง มี น โ ย บ า ย ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 
ส่งเสริมการศึกษา และ R&D 
เชิงลึกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
ทุนวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556 โดยมีคณะมัณฑนศิลป์
เป็นฺ Best Practice ด้านการ
จัดการศึกษา  และการ
บริการวิชาการ โครงการ
เส้นทางสู่ระดับสากลของนัก
ออกแบบไทย Designer of 
the Year  
โครงการผลติแท่นพิมพ์ภาพ
พิมพ์ศิลปะ 
เป็นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ระหว่าง 2  คณะวิชา  

ระยะเวลาที่ก าหนด  
 (คะแนนเชิง
ปริมาณ  =5.00
คะแนน) 

ปฏิบัติงาน
ตามช่วงเวลา
จริง 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ในการผลติแท่นพิมพ์ภาพ
พิมพ์ศิลปะที่ยังไม่มี
สถาบันการศึกษาใดผลิต  
โดยเป็นการผลิตแท่นพิมพ์ทีมี
คุณภาพ  น้ าหนักเบา  ลด
ต้นทุนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  มรีูปแบบ
เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
-  มีการผลติแท่นพิมพ์ขนาด
เล็กเพื่อการใช้งานจริงและ
น ามาสาธติในการจัดงานต่าง 
ๆ  และจะพัฒนาเพื่อสรา้ง
มูลค่าในอนาคตเป็นต้น 

 3.มหาวิทยาลัยจัดท า 
Roadmap การพัฒนา
มหาวิทยาลยัในช่วง 2-4 ปี 
ข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางใน

จัดท า Roadmap เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2556-2563 

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 

มีการเตรียมการจดัท า 
Roadmap แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ.2559-2573  เพื่อ

ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตามช่วงเวลา

44



 

 

แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

การบริหารจัดการ ก ากับดูแล
มหาวิทยาลยั และด าเนินการ
บริหารจดัการตามแผน ภายใน
ปี พ.ศ. 2555 

(ปรับแผน) ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
และมีการด าเนินการจนถึงปี 
2558  และมหาวิทยาลัยได้
เตรียมด าเนินการจดัท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2559-2573  
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
ยาว 

 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 
มีหลายปัจจัยที่เป็น
ประเด็นท้าทายให้
มหาวิทยาลยัต้องมี
การปรับตัวและ
รับมือต่อ
สถานการณ ์

 
 
 
เนื่องจากปัจจุบัน
โลกมีพัฒนาการ
และความ
เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วใน
ทุกๆด้าน 

ใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในระยะ
ยาว 

จริง 

 4.พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น
มหาวิทยาลยัวิจัย เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยสนับสนุน
งบประมาณในทุกด้าน และ
จัดท าระบบ กลไกการตดิตาม
และประเมินผลงานวิจยั และ
เผยแพรเ่กียรติคณุใน

1.มหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนท้ังนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มี
งบประมาณทัง้สิ้นจ านวน   
144.7066 ล้านบาท 
2.จ านวนรางวัลประกาศ
เกียรติคณุที่ได้รับเกี่ยวกับ

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ความส าเร็จ ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์4 รางวัล จาก
แผนที่ก าหนดไว้ 3รางวัล 

คะแนนด้านที่ 2 
 

  4.63     

ด้านที 3. การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบรหิาร
จัดการของ
มหาวิทยาลยั 
 (รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี3 ) 

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบรหิารจดัการ
ของมหาวิทยาลัย ภายในปี 
พ.ศ.2555 
 
 
 

หน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
อธิการบดี ไดม้ีการทบทวน/
ปรับเปลีย่นโครงสร้างของ
หน่วยงาน ดังนี ้
ปีงบประมาณ 2556 จัดตั้ง
กองนิติการ  
ปีงบประมาณ 2557 
กองบริการอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ พระราชวัง
สนามจันทรม์ีการปรับเพิ่ม
หน่วยเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ในงานธุรการ 
 

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 

 

ปรับเป้าหมายให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานจริง 

ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตามช่วงเวลา
จริง 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

 2.ส่งเสรมิความสัมพันธ์ สร้าง
ความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
ภายในปี พ.ศ.2555 

มีการด าเนินงานเพื่อ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2556เป็นต้นมาซึ่งใน
ปี 2557 มีโครงการจ านวน 5 
จากแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 
5 โครงการ 

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็เท่ากับ
เป้าหมายที่ก าหนด  
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=3.50 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 

 

  

คะแนนด้านที่ 3   4.25     
ด้านที่ 4. แผนบริหาร
จัดการ การเงิน 
งบประมาณและการ
บริหารความเสี่ยง 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
หน้าท่ี 62 ) 

1.จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ งบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ รวมทั้ง
งบประมาณสนับสนุนอ่ืนๆ 
ให้กับมหาวิทยาลยั  และ
น าเสนอ  สภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งท่ี 6/2555 
วันท่ี 13 มิ.ย.55 

กองคลังได้จัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ท า
ให้มีผลการประหยดั
งบประมาณจากการประหยัด
ทรัพยากรร่วมกันจากการใช้
กระดาษลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
จ านวน 3,624,377.29 บาท 

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็เท่ากับ
เป้าหมายที่ก าหนด  
(คะแนนเชิงปริมาณ       

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 4) 

เหลือ 3,423,894.85 บาทใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิด
เป็นร้อยละ 5.53 

=3.50 คะแนน) 
 
 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 4) 

3.สะสางงาน และตรวจสอบ
งบประมาณที่ค้างอยู่ให้เสร็จ
สิ้นภายในปี พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลยัไดจ้้างบริษัท
ธรรมนิตจิ ากัด  ให้เป็น
ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้
รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีท่ีค้างอยู่เสรจ็เรยีบร้อย
แล้วตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 
2556 และมีการด าเนินการ
ด้านระบบตรวจสอบบัญชี
เป็นปัจจุบัน  

   การด าเนินการสิ้นสุด
ตั้งแต่ปี 2556 แล้วควร
ตัดตัวช้ีวัดนี้ออก 

 

(รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 5) 

4.ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลยั ด้าน
การเงิน งบประมาณและความ
เสี่ยงในด้านตา่งๆให้แล้วเสรจ็
ภายในปี พ.ศ.2555 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลยั ด้าน
การเงิน งบประมาณและ
ความเสีย่งในด้านต่างๆ ดังนี้
ปีงบประมาณพ.ศ.2556  ให้

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็เท่ากับ

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ทุกคณะวิชาใช้ระบบ MIS 
ของมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนา
เพิ่มขึ้นใหม่ บันทึกบัญชี
โครงการพิเศษในการ
ด าเนินงานทุกระบบงาน ซึ่ง
ท าให้ทุกคณะวิชาของ
มหาวิทยาลยั ใช้ระบบบัญชีที่
มีมาตรฐานเดยีวกันทั้ง
มหาวิทยาลยั 
2.จัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและ
การเงินส าหรับเงินรายได้ 
พ.ศ.2556 ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 
เป็นต้นไป  ซึ่งรวมการบริหาร
จัดการเงินรายได้ทั้งโครงการ
ปกติและโครงการพเิศษไว้อยู่

เป้าหมายที่ก าหนด  
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=3.50 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ภายใต้ระบบและโครงสร้าง
เดียวกัน 
3. มหาวิทยาลัยจึงได้ออก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการทดรองจ่ายและการยืม
เงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2556 ก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยมืเงินทดรอง
จ่าย เพื่อให้ถือปฏิบัตไิปใน
แนวทางเดียวกัน        โดย
สรุปข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
ส าหรับเงินรายได้ พ.ศ.2556      
ท าให้การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัทั้งหมดอยู่
ภายใต้ Authority Table 
เดียวกัน 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

4.มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจดัการ MIS  
ซึ่งได้ก าหนดผังบัญชีกลาง
และให้หน่วยงานคลังของ
มหาวิทยาลยัเป็นศูนย์กลาง
ในการด าเนินงาน ส่งผลให้
มหาวิทยาลยัสามารถรายงาน
ผลได้ตามมติิต่างๆ โดยมี
หน่วยงานคลังของ
มหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงาน
กลาง ซึ่งเป็นกลไกหลักและ
เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ใน
การบริหารจัดการทางด้าน
การเงิน การคลังของ
มหาวิทยาลยัและได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการบริหาร
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

งบประมาณและการเงิน
ส าหรับเงินรายได้ พ.ศ.2556  
และได้ยกเลิกระเบียบฯว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัในลักษณะ
โครงการพิเศษพ.ศ.2538  ท า
ให้ลดความเสีย่งท่ีอาจเกิด
จากการมอบอ านาจให้คณบดี   
โดยสรุปแล้ว   มหาวิทยาลัย
ได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบ
บัญชีและการเงินท าให้
รายงานผลได้ตามมิตติ่างๆ 
และมีหน่วยงานคลังของ
มหาวิทยาลยัเป็นศูนย์กลาง
ของข้อมูล เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั    

52



 

 

แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

(รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 6) 

5.ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ
ว่าด้วยเงินรายได/้เงินโครงการ
พิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อ
และเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันให้แล้วเสร็จ 

ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับว่า
ด้วยเงินรายได/้เงินโครงการ
พิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อ
และเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันและวางแผน
ส าหรับการบรหิารจดัการ
อย่างยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

  ในระหว่างป ี2558 – 
2560 มหาวิทยาลัยจะ
ทบทวนระเบียบ/
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน
ของมหาวิทยาลัยให้
รองรับต่อการ
ปรับเปลีย่นเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 
 

 

คะแนนด้านที่ 4   4.00     
ด้านที่ 5.การพัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคลเชิงรุก 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ
12 เดือน ยุทธศาสตร์ที่ 

1.ทบทวนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะผู้ปฏิบตัิงาน และ
นโยบายอื่นๆ เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการเติบโตและ
ผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลยั 
โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่ได้

มรีะบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงานโดยสามารถใช้
หลักเกณฑ์ที่ได้ทบทวนแล้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.1มีแผนงานสนับสนุนให้
อาจารยไ์ปศึกษาต่อในระดับ

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
 
ผลการด าเนินงาน
เสร็จตามระยะเวลา

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

7 หน้าที่ 51 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 7 ) 

ทบทวนแล้วในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555 เป็นต้น
ไป) 
การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
    2.1 มีแผนงานสนับสนุนให้
อาจารยไ์ปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกอย่างชัดเจน 
ภายในปี พ.ศ.2555 
2.2 มีแผนงานสนับสนุนการ
เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
ชัดเจน ภายในปี พ.ศ. 2555 

ปริญญาเอก - แผนงาน
สนับสนุนการเพิ่มต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างชัดเจน
ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 เป็นต้นมา และในปีงบ 
ประมาณ 2557มีอาจารย์ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปรญิญา
เอกร้อยละ 45.83  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 จากปี 
งบประมาณพ.ศ.2556 
มีอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ38.88เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.23 จากปี 
งบประมาณพ.ศ.2556 

ที่ก าหนด(คะแนน
เชิงปริมาณ       
=3.50 คะแนน) 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ
12 เดือน ยุทธศาสตร์

2.การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน    
- มีแผนงานสนับสนุนท่ีชัดเจน
ในการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

มหาวิทยาลยัมีแผนงาน
สนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากรซึ่งก าหนดอยู่ใน
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน
เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด(คะแนน
เชิงปริมาณ       

กลุ่มเป้าหมายไม่
ชัดเจนท าให้ผลของ
การพัฒนาไม่
ชัดเจนท่าท่ีควร 

ความหลากหลาย
ของลักษณะงาน 
 

น าผลการประเมินของ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง
งานมาวิเคราะห์เพื่อ
สะท้อนศักยภาพการ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ที่ 7 หน้าที่ 51 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 7) 

ประสิทธิภาพในการท างาน
และให้เกดิความก้าวหน้าแก่
บุคลากรสายสนับสนุน ภายใน
ปี พ.ศ.2555 

2555 และจัดใหม้ีแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนอยา่ง
ชัดเจนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 

=3.50 คะแนน) พัฒนาของแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ
12 เดือน หน้าท่ี 11 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 7) 

3.ในปีงบประมาณ 2557 
สามารถจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนแผนงานท่ี
น าเสนอในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    

มหาวิทยาลยัจัดสรร
งบประมาณส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2555 ส าหรับใน
ปีงบประมาณ 2557 สามารถ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนแผนงานท่ีน าเสนอ
ในด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จ านวน 710.2581
ล้านบาท   

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

 4.เน้นให้มหาวิทยาลยัมีการ
ประสานงานกับ สกอ. เชิงรุก 
เพื่อเร่งรัดการพัฒนาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัประสานงานกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งรัดการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เช่น การ

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ประชุม การสัมมนา การ
อบรมกับกรมบญัชีกลางใน
การพัฒนาบุคลากรการเงิน 
กับสกอ. ส านักงาน กพ. ใน
การพัฒนาระบบบคุลากร กับ 
สตง.ด้านการตรวจสอบ
การเงิน เป็นต้น 

(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

คะแนนด้านที่5   4.25     
ด้านที่ 6. การบูรณา
การใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่เดิมและการ
ขยายพื้นที่สร้าง City 
Campus ใหม่ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1.เร่งรัดการจัดท าแผนแม่บท
ของวังท่าพระ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี ภายในปี 
พ.ศ. 2555 
 

จัดท าแผนแม่บทของวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีพ.ศ.
2555-พ.ศ.2575  เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2555 

   การด าเนินการสิ้นสุด
ตั้งแต่ปี 2555 แล้วควร
ตัดตัวช้ีวัดนี้ออก 

 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 

2.ด าเนินงานและวางแผนการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาแผนแม่บท
ของพื้นที่วิทยาเขตพระราชวัง

ในปีงบประมาณ 2557 มีการ
ด าเนินงานการลงทุนเพื่อ
พัฒนาแผนแม่บทของพื้นที่

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 หน้าท่ี  
62) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 8 ) 

สนามจันทร์ ให้ชัดเจนภายใน
ปีงบประมาณ 2556 

วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จ านวนทั้งสิ้น 2  
โครงการ จากแผนท่ีก าหนด
ไว้ 1 โครงการ 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 9 ) 

3.การเสริมสร้าง เช่ือมโยง 
และร้อยเรียงวัฒนธรรม 
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของทั้ง 4 วิทยาเขต ตั้งแต่วัง
ท่าพระ ตลิ่งชัน พระราชวัง
สนามจันทร์ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและแสดง อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
โครงการ  Creative Corridor 

มหาวิทยาลยัมีการก าหนด
ขอบเขตการพัฒนาวิทยาเขต
ทั้ง 4 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และแสดงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัด้านตา่งๆ ดังนี ้
ท่าพระ เน้นศูนย์กลางของ
ศิลปะและการออกแบบ 

ตลิ่งชัน  เน้นดนตร ีความเป็น
นานาชาติ การบริหารจดัการ 
พระราชวังสนามจันทร์ เน้น  
สังคมศาสตร-์มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

เน้นการทอ่งเที่ยว 
การบริหารจัดการชุมชน  
ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี10 ) 

4.จัดท าแผนงานการบรูณาการ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีเดมิของ
มหาวิทยาลยั และการขยาย
พื้นที่สร้าง City Campus ใหม่
ของมหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน 
ภายในปี พ.ศ.2556 

มหาวิทยาลยัมีการศึกษาการ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีเดมิของ
มหาวิทยาลยั และการขยาย
พื้นที่สร้าง City Campus 
ใหม่ของมหาวิทยาลัย อย่าง
ชัดเจน ตั้งแตป่ี พ.ศ.2556 
และมีการศึกษาข้อมลูด้าน
อื่นๆอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2557
พร้อมท้ังรายงาน
ความก้าวหน้าให้สภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา ก่อน
จะมีการซื้อพ้ืนท่ีสร้าง City 
Campus 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

คะแนนด้านที่ 6   5.00     
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ด้านที่ 7 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และงานกิจการ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
หน้าท่ี 31 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 
11) 

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่า มีคณุภาพ  มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผดิชอบ มี
ความสามารถดา้นภาษา มีจติ
อาสา มีความภาคภมูิใจใน
สถาบัน และอตัลักษณ์ของ
ความเป็นศลิปากร 

มีแผนพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 
2556 เป็นต้นมา และในปี 
2557 มีการจัดโครงการเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
ความรับผิดชอบ มี
ความสามารถดา้นภาษา มีจติ
อาสา มีความภาคภมูิใจใน
สถาบัน และอตัลักษณ์ของ
ความเป็นศลิปากรจ านวน     
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2.ผลักดันใหเ้กิดหลักสตูร
บูรณาการ การเรียนการสอน
เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 

ในปี 2557 มหาวิทยาลัย
ก าหนดมาตรการเพื่อผลักดัน
ให้เกิดหลักสูตรบูรณาการ 
การเรยีนการสอนเพื่อรองรับ

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

หน้าท่ี 25 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 16) 

การเป็นประชาคมอาเซียนมี
จ านวนทั้งสิ้น  4  หลักสูตร 

(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
หน้าท่ี 31 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 16) 

3.ปรับปรุงสวสัดิการของ
นักศึกษาอย่างชัดเจนภายในปี 
พ.ศ.2555 

ปรับปรุงสวสัดิการของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557  มีการปรับปรุง ระบบ
Internet ห้องน้ า โรงอาหาร 
และรถราง เป็นต้น 

**ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลา(ป5ี5)ไม่
สามารถน ามาวัดได ้

 
 
ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดก าหนด
ระยะเวลาไม่
สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเป็นช่วง
ก่อนอธิการบดีมา
รับต าแหน่ง 
 

เนื่องจาก
อธิการบดีปฏิบตัิ
หน้าท่ีตั้งแต่ 13
มีนาคม พ.ศ.2556 

 

- มี ก า ร ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมนักศึกษา เช่น 
ก า ร ห า พื้ น ที่
นั น ท น า ก า ร ด้ า น
กิจกรรมและกีฬา การ
ส่ ง เ ส ริ ม เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมในระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ 
กิ จ ก ร ร ม ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม 
ฯลฯ ภายในปี 2559 

 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 

4.มีการพัฒนาองค์กรนักศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

มีการด าเนินงานโครงการเพื่อ
การพัฒนาองค์กรนักศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าท่ี 
33 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าที่ 16) 

เป็นรูปธรรมจ านวน   2
โครงการ จากแผนท่ีก าหนด
ไว้ 1 โครงการ 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

คะแนนด้านที่ 7   5.00     
ด้านที่ 8. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
หน้าท่ี 47 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางฯ หน้าท่ี 17) 

1.มีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรหลัก สร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชน 
และมีบทบาทในการผลักดัน
และจัดท านโยบายสาธารณะ
ในด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ ภายในปี พ.ศ.2556 

มหาวิทยาลยัได้ก าหนด
นโยบายเพื่อผลักดันให้
มหาวิทยาลยัเป็นองค์กรหลัก 
สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชน ตั้งแตปี่ พ.ศ.2556 
เป็นต้นมา และในปี 2557 มี
การด าเนินงานบทบาทในการ
ผลักดันและจัดท านโยบาย
สาธารณะในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
มากขึ้นโดยการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อให้ประชาชน

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงงาน
ศิลปะได้ง่ายขึ้นโดย 
1.จัดโครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชน โดย
รถเคลื่อนที ่ (Silpakorn Art 
Mobile)     
-การจัดให้มรีถเคลื่อนที่  ไป
ยังโรงเรียนหรือแหล่งชุมชน  
เพื่อใหบุ้คลากรและนักศึกษา
ศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ได้น าความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียน
มาเผยแพร่องค์ความรู้ใน
สาขาศิลปะเบื้องต้นให้แก่
เยาวชนในสาขาต่างๆ    
พร้อมการจดันิทรรศการและ
ห้องสมุดศลิปะเพื่อให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
- มีการจัดท ารถปฏิบัติการ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ศิลปะเคลื่อนที่  ด้านงานภาพ
พิมพ์  คันแรก  โดยออก
แสดงในงานวันศิลป์  พีระศรี   
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร   งานวันลอย
กระทงร่วมกับบริษัทไทยเบฟ
เวอร์เรจ  จ ากดั 
โครงการจดัท าหนังสือมหา
กาพย์รามายณะของวาลมีกิ
ฉบับ 
ภาษาไทย  
- มีการจัดพิมพ์หนังสือมหา
กาพย์รามายณะฉบับ
ภาษาไทย  แปลจากภาษา
สันสกฤตเป็นภาษาไทยโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
สันสกฤต  และวาด
ภาพประกอบโดยศลิปิน
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ระดับชาติ     
- หนังสือ 1  ชุด  มี  3  เล่ม  
จัดพิมพ์เป็นปกแข็ง 
- มีการเผยแพร่ไปสู่
สาธารณชนท้ังภายใน
มหาวิทยาลยัศิลปากรและ
ภายนอกท่ัวประเทศ 
6.การประกวดภาพยนตร์สั้น 
หัวข้อ “แรงบันดาลใจจาก
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศร”ี 
เนื่องในโอกาสวันศิลป์  พีระ
ศรี  ประจ าปี  2557 
- จัดประกวดการจัดท าหนัง
สั้นเพื่อเผยแพรผ่ลงานอัน
ทรงคุณค่าของศาสตราจารย์
ศิลป์  พีระศรี ไดส้ร้างสรรค์
ให้แก่ประเทศและ
มหาวิทยาลยัศิลปากร   
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาและประชาชนได้
ค้นคว้าและเสนอผลงาน
สร้างสรรคเ์ผยแพร่ต่อ
สาธารณะ      
5. 1  ทศวรรษการประกวด
ภาพถ่ายนานาชาติ  หัวข้อ   
ถิ่นก าเนิด  เนื่องในงานวัน
นริศ 
- จัดประกวดและแสดง
นิทรรศการภาพถ่าย
นานาชาติ  หัวข้อ  ถิ่นก าเนิด  
เนื่องในงานวันนริศ  โดยนัก
ถ่ายภาพชาวไทยและ
ชาวต่างชาติทั่วโลก 
2.โครงการประชุมเชิง
วิชาการนานาชาติเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

รัตนราชสุดา  เนื่องใน
วโรกาสเจรญิพรรษา 60 
พรรษา หัวข้อ “ASEAN 
Artistic Work 
Conservation and 
Restoration 2014” 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าท่ี 
49 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 18) 

2.มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ข้อมลู
การเรยีนรู้ทางศิลปะ 
วัฒนธรรมในภูมภิาคอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ.2557 

ในปี 2557 มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลการเรียนรู้ทางศิลปะ 
วัฒนธรรมในภูมภิาคอาเซียน 
ดังนี ้
 1.โครงการผลิตแท่นพิมพ์
ภาพพิมพ์ศิลปะ 
เป็นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ระหว่าง 2  คณะวิชา  
ในการผลติแท่นพิมพ์ภาพ
พิมพ์ศิลปะที่ยังไม่มี

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

สถาบันการศึกษาใดผลิต  
โดยเป็นการผลิตแท่นพิมพ์ทีมี
คุณภาพ  น้ าหนักเบา  ลด
ต้นทุนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  มรีูปแบบ
เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
-  มีการผลติแท่นพิมพ์ขนาด
เล็กเพื่อการใช้งานจริงและ
น ามาสาธติในการจัดงานต่าง 
ๆ  และจะพัฒนาเพื่อสรา้ง
มูลค่าในอนาคต 
3.จัดท าฐานข้อมูลศลิปกรรม
ในรูปของ virtual gallery 
4.การจัดตั้งสถาบัน
สถาปัตยกรรม 
5.โครงการจดัตั้งศูนยส์่งเสริม
การเรยีนรู้และวิจัย เพื่อ
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

พัฒนาผู้ประกอบการสู่
อาเซียน 

คะแนนด้านที่ 8   5.00     
ด้านที่ 9. ฐานข้อมูล
กลางของ 
มหาวิทยาลยั 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้าท่ี 
56  ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 20) 

1.มหาวิทยาลัยสามารถจัดท า
ฐานข้อมูลกลางในด้านการเงิน 
การประกันคณุภาพ  บุคลากร 
ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลยั 
ภายในปี พ.ศ. 2556 

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจดัการ (MIS) ที่มีอยู่
ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบฐานข้อมลูทีค่รอบคลุม
งานทุกด้าน ได้แก่  ระบบ
งบประมาณ  ระบบพัสดุ  
ระบบบัญชี  ระบบการเงิน  
ระบบทะเบยีนและบริการ
การศึกษา ระบบบคุลากร 
และระบบประเมินการเรียน
การสอน  ระบบบญัชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบ
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

เป็นต้น  โดยร่วมกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง
พัฒนาระบบให้มีความ
เชื่อมโยงในการใช้งานให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

คะแนนด้านที่ 9   5.00     
ด้านที่ 10. นโยบาย
การประสาน 
งานกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 
หน้าท่ี 64 ) 

1.มีแผนงานการประสานงาน 
สร้างความร่วมมือ กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างชัดเจน ในปี
พ.ศ. 2555-2559 

ในปีพ.ศ. ตั้งแต่ปี 2557มี
แผนงานการประสานงาน 
สร้างความร่วมมือ กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างชัดเจน 
โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ
จ านวน  103  ฉบับ 

ด าเนินการเสร็จก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3 เดือนขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมาย

ของสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผลการ

ด าเนินงาน 
(คะแนนผลสมัฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลั
ย 

สนับสนุน /
ผลักดัน 

(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
ฯ หน้าท่ี 20) 
คะแนนด้านที่10   5.00     
คะแนนเฉลี่ยที่
อธิการบดี                 
รายงาน 

  4.53/5.00     

คะแนนเฉลี่ยที่คณะ    
กรรมการตรวจสอบ 

       

  
                           ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมาย ) 
หมายเหตุ 1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 2.สภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลยัและมอบให้ผูด้ ารงต าแหน่งอธิการบดดี าเนินการในระหว่างการด ารงต าแหน่ง (6 มิถุนายน 2555- 5 
มิถุนายน 2559) ประกอบด้วย 10 ด้าน คือ 1) การให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2)มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งการสร้ างสรรค์ 3)การปรับปรุงประสิทธิภาพ          
โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 6) การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
เดิมและการขยายพื้นที่สร้าง City Campus  7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 8) ด้านศิลปวัฒนธรรม 9) ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 10) นโยบายการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หน้า 78) 
             3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการด าเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหน้า 16 
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 แบบฟอร์ม ปอ.8 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (28 โครงการ) 

แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
1.โครงการ : พัฒนา
หลักสตูรสร้างสรรค์
เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หนา้ที่ 1) 

จ านวนหลักสตูร
สร้างสรรคเ์ชิงบูรณาการ
ตามมาตรฐานสากล 2 
หลักสตูร 

 

สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร
สร้างสรรคเ์ชิงบูรณาการ 
ตามมาตรฐานสากล โดยมีความรว่มมือ
กับคณะวิชาและ 
บัณฑิตวิทยาลัยในการการพัฒนาหลักสตูร
ดังกล่าว 4 หลักสตูร ดังนี้                   
1. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (พหุวิทยาการ)                     
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม (พหุวิทยาการ)                   
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การออกแบบและศลิปะเสียง (พหุ
วิทยาการ)  
 4. ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการจดัการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (พหุ
วิทยาการ)   

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิงปริมาณ       
=5.00 คะแนน)  
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่1 

  5.00     

2.โครงการ : 
เสรมิสร้างทักษะการ
สอนและการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หนา้ที่ 2) 

จ านวนกิจกรรมที่
เสรมิสร้างทักษะการสอน
และการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 4 กิจกรรม 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
นโยบายและวางแผนโครงการพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2. สนับสนุนให้คณะวิชาต่างๆ มีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
และมีกิจกรรมเสริมด้านภาษาอังกฤษ   
2.1 คณะวิชาส่วนใหญ่มีการจดัการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
2.1.1 มีการจัดการเรียนการสอนบาง
รายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชาด้วย
ภาษาอังกฤษ 
2.1.2 มีการใช้สื่อประกอบการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2.1.3 มีการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
2.2 คณะวิชาส่วนใหญ่มีการจดักิจกรรม
เสรมิด้านภาษาอังกฤษ เช่น 
1. โครงการส่งเสรมิการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากเอกสารงานวิจยั  
2.จัดอาจารยส์อนภาษาอังกฤษเพิม่เติม
ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก – โท 
3. วิชาพื้นฐาน 104 502  ภาษาอังกฤษ
ส าหรับจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
4. จัดบรรยายโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 
5. ฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 
6. มีการอบรมภาษาอังกฤษของคณะ
วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
7. มีการเสริมด้านภาษาอังกฤษโดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่าน การแปล  และ
การฟังจากภาษาอังกฤษในรูปแบบ
งานวิจัย  วิดีโอต่าง ๆ 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
8. เชิญอาจารย์พิเศษชาวต่างชาตมิา
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยัระบบการจดัการฟาร์ม
อย่างยั่งยืน 
9. English Clinic, Computer 
Assistance Instruction 
10. จัดโครงการ “การพัฒนา
ภาษาอังกฤษก้าวสู่โลกอาเซียน” 
11.โครงการ RE-THINK ครั้งท่ี 5 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (AEC : การ
เตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน) 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่ 

  5.00     

3.โครงการศลิปากร
รับผิดชอบสังคม 
University Social 
Responsibility 
(รายงานผลการ

จ านวนกิจกรรมโครงการ
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 30 
กิจกรรม 

1. โครงการ Big Cleaning day หอพัก 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่
หอพักได้ท าความสะอาดที่ท างานและที่
พักพร้อมปรับภมูิทัศน์ให้สวยงาม 
2. โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าที่ 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 3) 

 โครงการพระราชด าริ ณ ศูนย์
การศึกษาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้
และเข้าใจพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อม
น าไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่บคุคล
อื่นต่อไป 
3. โครงการ Identity of Creative 
รังสรรค์น้องใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจเกีย่วกับ
ยาเสพตดิ พร้อมสร้างแกนน าเพื่อขยาย
เครือข่ายป้องกันยาเสพติดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน 
4. โครงการมหาวิทยาลัยสขีาว เพือ่ให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้รับการดูแลดา้น
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน 
5. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่
กู้ยืมไดร้ับผดิชอบในการใช้ทุนคืน 

ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
6. โครงการ Clear Corruption : 
รังสรรค์ประเทศไทย “New Mind 
New Generation” : สร้างหัวใจใหม่สู่
ยุคสมยัที่สัตย์ซื่อ เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักในความส าคญัของตนเอง และ
สังคมในการสร้างพฤติกรรมบณัฑติไทย
ไม่โกง และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม
พร้อมสรา้งเครือข่ายสถาบันอุดมศกึษา
บัณฑิตอดุมคตไิทย 
7. โครงการอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบ
อาหารมีจติส านึกในการปรุง และ
จ าหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภยั มี
ส่วนรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
8. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาผูไ้ด้รับ
ทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีจติส านึกตอบแทน
สังคม 
9. โครงการวันเด็กหรรษา “ท าด้วยใจ
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ไปสร้างฝัน ครั้งท่ี 2” เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีจติส านึกในการช่วยเหลือ แบ่งปัน
แก่เด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติต่อไป 
10. โครงการ “รินน้ าใจ สู่น้องห่างไกล 
จากใจศิลปากร ครั้งที่ 3” เพื่อแบ่งปัน
น้ าใจช่วยเหลือนักเรียนในชุมชน
ห่างไกล 
11. โครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไป
ช่วยเหลือเพื่อน ๆ และบุคคลอื่น ๆ ได ้
12. โครงการอาหารปลอดภัย โดย
ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ ในการ
ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษ
และเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อให้ผูร้ับบรกิาร
ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
13. โครงการรณรงค์ใช้โฟม ถุงก๊อบ
แก๊บเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้ผู้
ประกอบอาหารไดม้ีจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และ
ดูแลรักษาสุขภาพของผูร้ับบริการ 
14. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว เพื่อ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้รับการดูแลดา้น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
15. โครงการร่วมงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 15 
เพื่อมีส่วนร่วมในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงการอนรุักษ์
และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ
16. โครงการเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม
ดีเด่น “พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นัก
กิจกรรมนักศึกษา” เพื่อกระตุ้นใหน้ัก
กิจกรรมจดักิจกรรมที่ดีท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
17. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ปลกูป่า
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ชายเลน เพื่อปลูกและอนุรักษ์ปา่ชาย
เลน ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการเห็น
คุณค่าของป่าชายเลน 
18. กิจกรรมร่วมงานประเพณีลอย
กระทง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย 
19. กิจกรรมร่วมขบวนแหผ่้าหม่องค์
พระปฐมเจดีย์ เพือ่เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมแหผ่้าห่มองค์พระปฐมเจดีย ์
20. โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์บุคลากรในการผลติน้ ายา
ท าความสะอาด เพื่อให้หอพักนักศึกษา
ได้ใช้วัสดุในการท าความสะอาดทีม่ี
คุณภาพดี และรักษาสิ่งแวดล้อม 
21. โครงการ Big Cleaning day กอง
กิจการนักศึกษาเพือ่รักษา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน 
22. โครงการศิลปากรสญัจร : ริมน้ า
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
จันทบูร ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วถิีไทย 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชาวจันทบุร ี
23. กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี เพื่อธ ารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
ศิลปากร 
24. โครงการปัจฉิมนิเทศ “ทักษะงาน
อาชีพในยุคประชาคมอาเซยีน” เพื่อให้
บัณฑิตที่จะจบการศึกษามีทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของสังคมในประชาคมอาเซียน 
25 โครงการ “จิตกตัญญูแก่ผูม้ีคณุ” 
เพื่อให้นักศึกษาทุนมีจิตส านึกกตญัญู
แห่งผู้ให้ทุน 
26. โครงการบริจาคโลหิตต่อชีวิตปวง
ประชา ครั้งท่ี 11 เพือ่ให้ผู้บริจาคโลหิต
มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
27. โครงการศิลปากรรวมใจบริจาค
โลหิต เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
นักศึกษาได้มโีอกาสบริจาคโลหติเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
28. โครงการท าความสะอาด (Big 
Cleaning day) และจัดการความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อาหาร วังท่าพระ ได้ท าความสะอาด
โรงอาหารและประกอบอาหารถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยจากสารพิษ
และเชื้อโรคต่าง ๆ 
29. กิจกรรมร่วมเป็นกรรมการวดั
ประมลูร้านคา้งานเทศกาลนมัสการองค์
พระปฐมเจดีย์ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดสรรพื้นที่ร้านค้าให้กับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมาจดั
นิทรรศการและพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขาย
สินค้าในงาน 
30. โครงการ ค่ายพัฒนาเครือข่ายผู้น า
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตอน “...เลอืก...
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
เพื่อโลก...” 
31.มีการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม คือ 1. รายวิชา 
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   2. 
รายวิชา 083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิต
สร้างสรรค ์
32.โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 
33.โครงการ IEML อาสาพัฒนา
โรงเรียน 
34.โครงการสานฝันสู่น้อง ครั้งท่ี 7 
35. .โครงการยุวสถาปนิกอาสาเพื่อ
พัฒนาชนบท 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที3่ 
 

  5.00     

4.โครงการเครือข่าย
กิจการนักศึกษา
อาเซียน 

จ านวนโครงการที่
ส่งเสริมเครือข่ายกิจการ
นักศึกษาอาเซียน 1

1. โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนเพือ่
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หนา้ที่ 6) 

โครงการ 2.โครงการปัจฉมินิเทศ “ทักษะงาน
อาชีพในยุคประชาคมอาเซยีน” เพื่อให้
บัณฑิตที่จะจบการศึกษามีทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของสังคมในประชาคมอาเซียน 
3.โครงการค่ายเยาวชนนานาชาต ิ

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที4่ 

  5.00     

5.โครงการ : ปรับปรุง
วิทยาเขตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู้และ
สร้างสรรค ์
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ

จ านวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม1 
โครงการ 

 

1สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ
นโยบายพัฒนานักศึกษา เมื่อ 13 
พฤศจิกายน 2556 พร้อมงบประมาณ 
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อใหเ้กิด
การเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใหไ้ด้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมท่ีวังท่าพระ ได้แก่ โรง
อาหาร และสรา้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(Self- 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หนา้ที่ 6) 
 

Access Center)   
2.การพัฒนาวิทยาเขตแตล่ะวิทยาเขต 
2.1 วังท่าพระ 
- วิทยาเขตวังท่าพระจัดท าผังแม่บท
การใช้พื้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีมคีวาม
เร่งด่วน วังท่าพระ ได้แก่ ห้องพยาบาล 
ห้องน้ า ความสะอาด และความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโดยรวม  
2.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
หอพักนักศึกษา และการระบายน้ า 
ระบบความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมโดยรวม 
2.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
ปีงบประมาณ 2557 (13 มี.ค.57-30 
ก.ย.57) 
1. ปลูกต้นหูกระจงและต้นลลีาวดใีน
พื้นที่เกาะกลางถนนสายหลักรอบ
มหาวิทยาลยั 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
2. จัดท าเส้นทางจักรยานระยะที่ 2 
บริเวณด้านหน้าหอพักนักศึกษา เพื่อลด
การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนตข์อง
นักศึกษา และรณรงค์ให้นักศึกษาใช้
รถจักรยานใหส้ะดวกมากขึ้นโดยแยก
เลนรถจักรยานให้ชัดเจน 
3. การน ารถรางมาให้บริการกับ
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2556  เพื่อ
ให้บริการกับนักศึกษา โดยเน้น
ให้บริการกับนักศึกษาที่พักอยู่หอพัก
นอกมหาวิทยาลัย 
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี
ด าเนินการโครงการ Clean and 
Green Campus อย่างต่อเนื่องโดย
จัดท าเส้นทางจักรยาน และรถรางรับ-
ส่งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกเพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงาน  ลดมลพิษ จากการใช้
ยานพาหนะในวิทยาเขต   
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-12 
มี.ค.58) 
1. ปลูกต้นไมเ้พิ่มเติมในพื้นที่ส าคญั
ต่างๆรอบมหาวิทยาลยั 
2. ขุดลอกรางระบายน้ าเสีย รางระบาย
น้ าดี และขุดลอกผักตบชวาในบ่อบ าบัด
น้ าเสีย 
3.การใช้วัสดุบรรจุอาหารทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยลด ละ เลิก การใช้โฟม 
4. ส ารวจเพื่อวางแผนการขยายเสน้ทาง
จักรยานบรเิวณประตูทางออกด้านหลัง
มหาวิทยาลยัจนถึงหน้าหอพักนักศึกษา 
5. การใช้รถรางให้บริการกับนักศกึษา
ต่อเนื่องจากปีการ 
ศึกาษา 2556 จ านวน 4 คัน  
6. ลดจ านวนสุนัขจรจัดโดยการท าหมัน 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที5่ 

  5.00     

6.โครงการ : แหล่ง จ านวนแหล่งทุน 1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ผลการด าเนินงาน     
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
เรียนรู้และทุนวิจยัเพื่อ
การวิจัยและการ
สร้างสรรค์(รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 7) 

สนับสนุน 
2 แหล่ง 

2. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 
3. ทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง จาก สกอ. 
4. ทุนโครงการส่งเสรมิการวิจัยใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ จาก สกอ. 
5. ทุนโครงการมุ่งเป้าสนองความ
ต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 กลุ่ม
เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน  
จาก สกว. 

ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที6่ 

  5.00     

7.โครงการ : เครือข่าย
การวิจัยและการ
สร้างสรรค ์
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 

จ านวนเครือข่ายการวิจัย
และการสรา้งสรรค์2 
เครือข่าย 

1.เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง (สกอ.) 
2.เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) 
(วช.) 
3.เครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน
อาคเนย์ภาคพื้นทวีปอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 7) 

4.เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซยีน 
นิทรรศการสัญจร ประกอบการ
บรรยาย : เครื่องประดับสร้างสรรค์ 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ทึ7่ 

  5.00     

8.โครงการ : บ่มเพาะ
นักวิจัยและศลิปินรุ่น
ใหม(่รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หนา้ที่ 8) 

จ านวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท า
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 4 โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างวันท่ี 24-30
เมษายน 2557 ประกอบด้วยหัวข้อการ
บรรยาย ดังน้ี 
1.การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย (วันท่ี 24 เมษายน 
2557) 
2. แนวทางการใช้หลักสถิติและโปรแกรม 
SPSS ในการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์ 
(วันท่ี29 เมษายน 2557) 
3. แนวทางการใช้หลักสถิติและโปรแกรม 
SPSS ในการวิจัย : สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (วันท่ี 29 เมษายน 
2557) 
4. การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

1.ยังไม่มีการ
จัดท าแผนพัฒนา
นักวิจัยในระยะ
ยาวส่งผลให้การ
พัฒนาขาดความ
ต่อเนื่อง 
2.ขาดการกระตุ้น
ให้มีการขอทุน
สนับสนุน 
3.มาตรการในการ
พัฒนานักวิจัยยัง
ไม่มีการก าหนด
อย่างชัดเจน 

  ให้รางวัลหรือ
ผลตอบแทน
แก่ผู้สร้าง
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
วารสารระดับนานาชาติ (วันท่ี 30 
เมษายน2557) 
5. การผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัย
ในการผลิตหนังสือวิชาการและงานรับใช้
สังคม(วันท่ี 30 เมษายน 2557) 
6.จัดบรรยาย โครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ หัวข้อความ
มั่นคงทางอาหาร เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2557 ด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. การบรรยาย โครงการพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย (‘R2R’ : Routine to 
Research) เรื่อง“แนวคิด ‘R2R’ และ
หลักการท าวิจัยโดย ใช้งานประจ าเป็น
ฐาน” เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
8. การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ (มกราคม 2558) 
9. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (มีนาคม 2558) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที8่ 

  5.00     

9.โครงการ : เพ่ิม
มูลค่าสินค้าและ
บริการจากงานวิจัย
และสร้างสรรคร์่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 9) 

จ านวนผลงานวิจัยท่ี
น าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย ์3 ช้ินงาน 

มหาวิทยาลยัผลักดันให้เกดิผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ซึ่ง
ผลงานวิจัยท่ีน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์นอกจากสามารถก่อให้เกดิ
ประโยชน์ท่ียั่งยืนแกส่ังคมและ
ประเทศชาติแล้วยังสามารถสร้าง
ภาพลักษณด์้านงานวิจัยให้กับ
มหาวิทยาลยัได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีแผนงาน/โครงการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการจากงานวิจยั
และสร้างสรรคร์่วมกับภาครัฐ เอกชน 
ท าให้มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์จ านวน 18 ชิ นงาน 
อาทิ คณะดรุิยางคศาสตร์ ผลงาน
สร้างสรรค์นางพญางูขาวเดอะมิวสิคัล 
ผลงานของอาจารยด์ าริห์ บรรณวทิยกิจ 
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดย บรษิัท 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ดรีมบอกซ์ จ ากดั คณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ผลงาน 2 ช้ินงาน 
ได้แก่ 1. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับ
ไนโตรเจนต่อประสิทธิภาพการใช้ธาตุ
ไนโตรเจนและผลผลติข้าว 
(2554/75,000 บาท) และ2.ศักยภาพ
การให้ผลผลิตและการดูดให้ประโยชน์
จากปุ๋ยของข้าวสายพันธ์ต่างๆ ท่ีปลูกใน
ชุดดินเพชรบุรี (2556/100,000) โดย
น ามาจัดท าปุ๋ยหมักจ าหนา่ย เป็นต้น 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที9่ 

  5.00     

10.โครงการ : แผน
แม่บทส านักบริการ
วิชาการ 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาส านักบริการ
วิชาการ  
1.มีแผนแม่บทส านัก
บริการวิชาการ 
2.มีการด าเนินงานตาม

มีแผนแม่บทส านักบริการวิชาการพ.ศ. 
2558-2563 เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 การด าเนินโครงการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ านวนท้ังสิ้น….
โครงการ ก่อให้เกิดรายได…้..บาท 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 9) 

แผนที่ก าหนดไว ้
3.การทบทวน/ปรับปรุง
พัฒนาแผน 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่10 

  5.00     

11.โครงการ: บูรณา
การการบริการ
วิชาการข้ามศาสตร์
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 9) 

ร้อยละโครงการบูรณา
การการบริการวิชาการ
ข้ามศาสตร์เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ20.00 

โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์
ภายในมหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศจ านวน 
56 โครงการจากโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 133 โครงการ คดิเป็น
ร้อยละ  42.11 
 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่11 

  5.00     

12.โครงการบูรณาการ
ความรู้ข้ามวัฒนธรรม
อาเซียน(รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 10) 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการบรูณาการ
ความรู้ข้ามวัฒนธรรม
อาเซียน2 กิจกรรม/
โครงการ 

 

1.โครงการ “วิชาการตะวันออก 
ประจ าปี 2557” เรื่อง นานาภาษาใน
จารึกและเอกสารโบราณไทย(คณะ
โบราณคดี) 
2.โครงการเพิม่พูนประสบการณ์วจิัย
และการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อ
ส่งเสริมภมูิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์
ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งระดับ
อาเซียน (คณะโบราณคดี) 
3.โครงการปฐมกาล ต านานปฐมบท: 
ก าเนินโลกเกิดต่างวัฒนธรรม(คณะ
โบราณคดี) 
4.โครงการประชุมวิชาการดา้น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ(คณะโบราณคดี) 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่12 

  5.00     
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
 
13.โครงการศูนย์บม่
เพาะวิสาหกจิอาเซียน
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 10) 

โครงการจดัตั้งศูนย์บม่
เพาะวิสาหกจิอาเซียน 1 
โครงการ 

1.โครงการศูนย์บม่เพาะวสิาหกิจศกึษา 
2.โครงการจดัตั้งศูนยส์่งเสริมการเรียนรู้
และวิจัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่13 

  5.00     

14.โครงการ : อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) (รายงานผล

จ านวนโครงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 1 
โครงการ 

1.1 )  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณู
วิทยา polymerase chain reaction 
denaturing gradient gel 
electrophoresis (PCR-DGGE 
Technique)  ส าหรับการศึกษาและ
วิจัยด้านจลุินทรีย์ทางการเกษตร  คณะ

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

94



 

 

แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 10) 

 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
2.  โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่   
2.1 )  การวิเคราะห์ภมูิปัญญาไทยในวิถี
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  คณะวิทยาศาสตร์  
2.2 )  โครงการสืบสานภูมิปญัญา
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย  คณะ
เภสัชศาสตร์     

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่14 

  5.00     

15.โครงการ : แผน
แม่บทการอนุรักษ์และ
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเทศไทย 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 

จ านวนฐานข้อมูลเพื่อ
การเรยีนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 2 
ฐานข้อมูล 

1.โครงการจัดท าฐานข้อมูลสถาปัตย์เรขา 
แสดงผลงานและรางวัลต่างๆท่ีชนะการ
ประกวดของนักศึกษา  
2.ฐานข้อมูลของหอศิลป์ 
3.ฐานข้อมูลโบราณวัตถุสถานในภาคใต้ 
4.โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
มอญบ้านม่วง 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 11) 
คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที่15 

  5.00     

16.โครงการ : สันสกฤต
ศึกษาเพื่อการพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ฯ หน้าท่ี 11) 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการเพื่อการพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน 5 โครงการ 

 

คณะโบราณคด ี
1)โครงการเสวนาทางวิชาการด้าน
วัฒนธรรมอาเซยีน 
 เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐ
โบราณในอาเซียน 
2) โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
เขมรระดับกลาง 
3) โครงการอบรมค ายืมภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาและวรรณกรรมไทย 
4.จัดท าศูนย์ข้อมูลด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมของชาติและอาเซียน (คณะ
โบราณคดี) 
5.โครงการ "วิชาการตะวันออก 
ประจ าปี 2557" เรื่อง นานาภาษาใน

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
จารึกและเอกสารโบราณไทย 
6.โครงการเพิม่พูนประสบการณ์วจิัย
และการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อ
ส่งเสริมภมูิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์
ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งระดับ
อาเซียน 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ  
ที่16 

  5.00     

17.โครงการ : ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ศึกษา(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 15 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ฯ หน้าท่ี 11) 

จ านวนโครงการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ศึกษา 1 โครงการ 

 

1 ก่อสร้างอาคารสถาบันสถาปัตยกรรม
ไทยเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสถาปัตยกรรมไทย 
2ปรับปรุงเรือนพระกรรมสักขีและพระ
สุรภีเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและวิวัฒนาการทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 
3จัดท าฐานข้อมูลศิลปกรรมในรูปของ 
virtual gallery 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
4.โครงการจัดท าฐานข้อมูลสถาปัตย์เรขา 
แสดงผลงานและรางวัลต่างๆท่ีชนะการ
ประกวดของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
มอญบ้านม่วง 

คะแนนเฉลีย่  
โครงการ 
 ที่17 

  5.00     

18.โครงการ : ยกร่าง
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ….(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าที่ 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ฯ หน้าท่ี 12) 

เสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบภายใน
ปีพ.ศ.2557 

มหาวิทยาลยัไดเ้สนอ รา่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ….ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประชุมครัง้ที่ 
5/2555 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่ง
สภามหาวิทยาลยัมีมติให้เพิ่มเติม
หลักการเหตผุลและปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 
หลังจากนั้นมีการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอีกจ านวน 5 ครั้ง  และ

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
นายกสภามหาวิทยาลัยให้น า ร่าง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ….เข้าพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัครั้งที่ 5/2557 วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมมมีติ
เห็นชอบ ร่าง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัศิลปากรพ.ศ….ที่ปรับปรุง
ใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและให้
มหาวิทยาลยัด าเนินการต่อไป  
  มหาวิทยาลัยได้เสนอร่าง พรบ. ไปยัง
สกอ.เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.2557 ท้ังนี้ร่าง
พรบ.ไดผ้่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
 ที่18 

  5.00     

19.โครงการ : ก าหนด
มาตรฐานและวิธีการ

มีเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานใน

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า

         ในระหว่างปี 
2558 – 2560 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการ 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ฯ หน้าท่ี 12) 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
2554 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ ทุกรอบ 6 เดือน 
- ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับคณบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี พ.ศ. 2555 และ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2556 พร้อมด้วยคู่มือระบบวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
1 ได้มีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีฯ รอบ 1 ปี และ 3 ปี ซ่ึง
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมินฯ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการ

เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

มหาวิทยาลัยจะ
ทบทวนระเบียบ/
ข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงาน
บุคคลของ
มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติ
การเป็น
มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ     
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังผู้บริหารและ
พนักงานฯ ตามตัวชี้วัดและและ
คุณลักษณะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ และยังคง
น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ  
ที่19 

  5.00     

20.โครงการ : จัด
อันดับ (ranking) และ
การตรวจประเมิน 
(accreditation) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 12) 

จ านวนโครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับจัดอันดับ 
(ranking) และการตรวจ
ประเมิน 
(accreditation) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร
จ านวน 2 โครงการ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าการด า เนินการเพื่ อ
น าไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ต่อ
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2557 เมื่อ
วันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ดังนี ้

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร  ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่เฉพาะใน
ระดับนานาชาติ ประจ าปี  พ.ศ.2556 มี
จ านวนทั้งสิ้น 175 รายการ จ าแนกเป็น 
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
จ านวน 152 เรื่อง และงานสร้างสรรค์มี่

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

จ านวน
ผลงานวิจัยท่ีอยู่
ฐานข้อมูลมีน้อย 

มหาวิทยาลยั
ขาดความเชียว
ชาญและ
ประสบการณ์
ในการ
ด าเนินงาน 

1.มหาวิทยาลัยได้
จ้างQs 
Asia(Education 
Trust) ในการ
ช่วยเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั
บางส่วนแล้วและ
อยู่ระหว่าง
พิจารณาจัดจ้าง
เพื่อท า
Accreditation 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
เผยแพร่ระดับนานาชาติ จ านวน 23 
รายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในส่วนของ
จ านวนผลงานทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ จ านวนผลงานทางวิชาการที่
ได้รับอ้างอิง 

2. ส ารวจจ านวนคณาจารย์และ
นักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยจ าแนก
ต า ม อ า ยุ  เ พ ศ  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
สาขาวิชา สัญชาติ ระยะเวลาการศึกษา 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับ
มหาวิ ทย าลั ย ในส่ วนขอ งสั ดส่ วน
อาจารย์ต่างชาติต่ออาจารย์ประจ า 
สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด จ านวนอาจารย์และนักศึกษา
ต่างชาติแลกเปลี่ยน 

3. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัด

มหาวิทยาลยั 
2.อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานการ
จัดท าRoad Map 
แต่เนื่องจากใน
ขณะนี้เป็นเวลา
กรอกข้อมูล
ส าหรับ Qs Top 
University 2015 
จึงต้องด าเนินการ
ที่เร่งด่วนก่อนใน
ด้านข้อมูล 
3.กองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์
ของคณะวิชามี
ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลและทุน

102



 

 

แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
อันดับมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการโดย 
QS World University Ranking ซึ่งจะ
มีการเปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้
มีการบันทึกข้อมูลประกอบการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2557  

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมให้ความรู้
แ ก่ บุ ค ล า ก ร เ รื่ อ ง ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก 2 ครั้ง คือ 
1.โครงการอบรม “การเสริมสร้าง
ความรู้ คว าม เข้ า ใจการจั ดอันดั บ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก(World 
University Rankings)”  
2.โครงการอบรม “การเขียน SAR ตาม
เกณฑ์ AUN-QA”เตรียมเข้าสู่ประชาคม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปศึกษาดูงานเรื่อง การจัด

แปลบทความ 
-มหาวิทยาลัยมี
ทุนน าเสนอ
ผลงานใน
ต่างประเทศซึ่ง
น ามาเขียน
เพิ่มเตมิลงใน
วารสารได ้
-ข้อบังคับฯเรื่อง
การขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการระบุให้น า
บทความวิจัยใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลเท่าน้ัน
มาใช้ขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
อันดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ส าหรับการด าเนินการในระยะ
ต่อไปของมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยจะบันทึกข้อมูล
ประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการโดย QS World University 
Ranking ผ่านทางระบบ Internet และ
เ มื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ตัวช้ีวัดดังกล่าวเพื่อยืนยันผล
การด าเนินงานในระบบสารสนเทศ QS 
และคาดว่ามหาวิทยาลัยจะทราบผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2558 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
 ที2่0 

  5.00     

21.โครงการ : จ านวนโครงการที่ 1.โครงการจดัตั้งศูนยส์่งเสริมการเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน     
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
เสรมิสร้างและเผยแพร่
ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยัศิลปากรสู่
สาธารณชน(รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าที่ 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ฯ หน้าท่ี 15 ) 

เสรมิสร้างและเผยแพร่
ภาพลักษณม์หาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่สาธารณชน 5 
โครงการ 

 

และวิจัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.โครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
(Corporate  Identity)  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบด้วย 
การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย
ส าหรับดิสเพลย์  2  ชุด 
-  การจัดท าระบบสีโดยใช้ระบบสขีอง
ไทย  (THAI  TONE)  มาปรับใช้กบัสี
ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
-   การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ใน
ราชการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
-  จัดท าคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์
องค์กร(Corporate  Identity)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- อบรมการใช้งานอัตลักษณ์องค์กรแก่
บุคลากรของคณะวิชาและหน่วยงาน
ต่างๆ  ในมหาวิทยาลยัศิลปากร   เพื่อ 
ใหค้ณะวิชาและหน่วยงานน าไปใช้ใน

ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
การปฏิบัติงานจริง เพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
2.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
ศิลปะสู่ชุมชน โดยรถเคลื่อนที่  
(Silpakorn Art Mobile)     
-การจัดให้มรีถเคลื่อนที่  ไปยังโรงเรียน
หรือแหล่งชุมชน  เพื่อให้บุคคลากรและ
นักศึกษาศิลปะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ได้น าความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่
องค์ความรู้ในสาขาศลิปะเบื้องต้นให้แก่
เยาวชนในสาขาต่างๆ    พร้อมการจัด
นิทรรศการและห้องสมุดศลิปะเพือ่
ให้บริการวิชาการแกส่ังคมและชุมชน 
- มกีารจัดท ารถปฏิบัติการศิลปะ
เคลื่อนที่  ด้านงานภาพพิมพ์  คันแรก  
โดยออกแสดงในงานวันศิลป์  พีระศรี   
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศลิปากร   
งานวันลอยกระทงร่วมกับบริษัทไทย
เบฟเวอร์เรจ  จ ากัด 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
3.โครงการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์
ศิลปะ 
เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง 
2  คณะวิชา  ในการผลติแท่นพิมพ์ภาพ
พิมพ์ศิลปะที่ยังไม่มสีถาบันการศึกษาใด
ผลิต  โดยเป็นการผลิตแท่นพิมพ์ท่ีมี
คุณภาพ  น้ าหนักเบา  ลดต้นทุนการ
น าเข้าจากต่างประเทศ  มีรปูแบบ
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
-  มีการผลติแท่นพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อ
การใช้งานจริงและน ามาสาธติในการจัด
งานต่าง ๆ  และจะพัฒนาเพื่อสร้าง
มูลค่าในอนาคต 
4.โครงการประชุมเชิงวิชาการ
นานาชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา  เนื่องในวโรกาส
เจริญพรรษา 60 พรรษา หัวข้อ 
"ASEAN Artistic Work 
Conservation and Restoration 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
2014" 
5.จัดท าฐานข้อมูลศลิปกรรมในรูปของ 
virtual gallery 
6.โครงการเส้นทางสูร่ะดับสากลของนัก
ออกแบบไทย Designer of the Year 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
 ที2่1 

       

22.โครงการบ่ม
เพาะนักบริหารรุ่น
ใหม ่
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 
รอบ 12 เดือน 
หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 
14) 

จ านวนโครงการบม่เพาะ
นักบริหารรุ่นใหม่ 1 
โครงการ 

 

1.โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดบัสูง 
หลักสตูรการพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระหว่างวันท่ี 4 
– 20 มิถุนายน 2557 
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรระบบพี่เลี่ยงเพื่อการพัฒนา
และธ ารงรักษาบุคลากรเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558(ส าหรับผู้อ านวยการ
และหัวหน้างาน) 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่2 

  5.00     

23.โครงการ : ปรับปรุง
ระบบเครือข่ายเพื่อ
รองรับภารกจิของ
มหาวิทยาลยั(รายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าที่ 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ฯ หน้าท่ี 16) 

จ านวนระบบท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 2 ระบบ 
 

มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบฐานข้อมลูที่
ครอบคลมุงานทุกด้าน ได้แก่  ระบบ
งบประมาณ  ระบบพัสดุ  ระบบบญัชี  
ระบบการเงินให้รองรับงบประมาณเงิน
รายได้ที่รวมเงินรายได้โครงการปกติ
และโครงการพิเศษเข้าด้วยกัน  ระบบ
ทะเบียนและบริการการศึกษา ระบบ
บุคลากร และระบบประเมินการเรยีน
การสอน  ระบบบญัชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบ
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

    

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่3 

  5.00     

24.โครงการ : กองทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เสนอสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบภายใน

น าเสนอแนวทางการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ท่ี

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า

  1. หารือร่วมกันใน
หน่วยงานท่ี
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 17) 

ปีงบประมาณพ.ศ.2558 ประชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมครั้ง
ท่ี  16 / 2557 เมื่อวันอังคารท่ี  19 
สิงหาคม 2557  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการและให้ด าเนินการต่อไป ซ่ึงกอง
นิติการได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท า
ระเบียบข้อบังคับต่อไป 

เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

เกี่ยวข้องถึงแนว
ทางการบริหาร
จัดการกองทุน 
 2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการในการ
ร่างระเบียบการ
บริหารจัดการ
กองทุน 
3. เน่ืองจากมีการ
ปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาในปี
การศึกษา  2558 
จึงก าหนดแนวทาง
ให้น ารายรับจาก
เงินรายได้จัดตั้ง
เป็นกองทุนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  ซ่ึง
จะส่งผลให้ใน
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
อนาคต เงินของ
กองทุนมีจ านวนท่ี
มากเพียงพอในการ
น ามาใช้เพ่ือพัฒนา
สื่อการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ของ
คณะวิชาและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่4 

  5.00     

25.โครงการ : กลยุทธ์
การเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลยัศิลปากร
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การเงินของ
หน่วยงาน ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การเงินของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 
100.00 แม้ว่าผลการด าเนินงานจะบรรลุ
เป้าหมาย แต่อย่างไรก็ดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาได้จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอที่
ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 
2557 ขณะน้ีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ก าลังด าเนินการร่วมกับกองคลังเพื่อ

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
นโยบายฯ หน้าที่ 17) ปรับปรุงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่อให้เป็น

แผนฉบับสมบูรณ์และจะน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินในเดือนมิถุนายน 
2558 ต่อไป 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่5 

  5.00     

26.โครงการ : สาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่าเพื่อ
ศิลปากร 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 18) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ศิษยเ์ก่า3 
โครงการ/กิจกรรม 

 

1.เชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องต่าง ๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหอพัก โครงการปฐมนเิทศ
และต้อนรับน้องใหม่ 
2. กองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการ
จัดท าวารสารศิษยเ์ก่าเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เกา่ 
พร้อมสรา้งโอกาสให้ศิษยเ์ก่าได้มกีาร
พัฒนาตนเอง 
3.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและ
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและศษิย์

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
เก่า ตลอดจนพัฒนาศิษย์เก่าด้าน
สุขภาพ 
4. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ศิษย์
เก่าและผู้ประกอบการร้านค้า 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ เพื่อ
สร้างสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและ
ศิษย์เก่า ตลอดจนพัฒนาศิษย์เก่าด้าน
สุขภาพ 
5.โครงการ I SEE TREE  กิจกรรม
ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและรุ่นน้องเพื่อ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหวา่งกัน
และถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 
6.โครงการฟุตบอลกระชับความสมัพันธ์
ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่6 

  5.00     

27.โครงการ :เจด็
ทศวรรษ อัตลักษณ์ 
ศิลปากร บรูณาการ

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริมอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลยั

ฝ่ายศลิปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์คณะมณัฑนศลิป์ 
ได้ด าเนินโครงการออกแบบอัตลักษณ์

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ศาสตร์และศิลป ์
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าท่ี 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 19) 

ศิลปากร 5 โครงการ องค์กร (Corporate  Identity) ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยมี
รายละเอียดสรปุไดด้ังนี้   
1.การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย
ส าหรับดิสเพลย์  2  ชุด 
2. การจัดท าระบบสโีดยใช้ระบบสขีอง
ไทย  (THAI  TONE)  สีของ
มหาวิทยาลยัและคณะวิชา 
3.  การออกแบบสิ่งพิมพ์เพือ่ใช้ใน
ราชการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
4. จัดท าคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์
องค์กร(Corporate  Identity)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
5. อบรมการใช้งานอัตลักษณ์องคก์รแก่
บุคลากรของคณะวิชาและหน่วยงาน
ต่างๆ  ในมหาวิทยาลยัศิลปากร   เพื่อ
น าไปใช้งานจริง ให้สภามหาวิทยาลัย
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 5/2557 เมื่อ
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
6. คณะวิชาและหน่วยงานน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
ที2่7 

  5.00     

28.โครงการ  : City 
Campus 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตปิี 57 รอบ 
12 เดือน หน้าที่ 16 ) 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายฯ หน้าที่ 19) 

มีพื้นท่ีส าหรับการจัดตั้ง 
City Campus ภายในปี 
2557 

1.มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาพื้นที่
และขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยาย
การจัดการศึกษา City Campus โดยมี
การซื้ อที่ ดิ นบริ เ วณเมืองทองธา นี
จ านวน 10 ไร่ ส าหรับการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ได้รายงานผลต่อการซื้อ
ขายที่ดินให้สภามหาวิทยาลัยทราบใน
การประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2557 
2.เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยทันที จึงได้ขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวม

ผลการด าเนินงาน
ส าเรจ็สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
(คะแนนเชิง
ปริมาณ       
=5.00 คะแนน) 

ยังไม่สามารถ
ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ
ได้ เนื่องจากมผีู้ไม่
เห็นด้วยกับการ
ย้ายอาคารไป
ก่อสร้างในพื้นที่
City Campus 

 จัดสร้างอาคาร
ขนาดเล็กท่ี
สามารถ
ด าเนินการได้
ภายในระยะเวลา 
1ปี เพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษา
อย่างเร่งด่วน 
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แผนงาน โครงการ 
 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

รายงานผลการด าเนินการ เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล
การด าเนินงาน 

(คะแนน
ผลสัมฤทธิ)์ 

ปัญหาอุปสรรค/ สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/ 

การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
เฉลิมพระเกียรติ จากพระราชวังสนาม
จั น ทร์ ไ ป ยั ง พื้ น ที่ ส่ ว น ขย าย  City 
Campus โดยจะท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณต่อไป 

คะแนนเฉลีย่ โครงการ 
 ที2่8 

  5.00     

คะแนนเฉลี่ยที่
อธิการบดี                 
รายงาน 

  5.00     

คะแนนเฉลี่ยที่
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

       

        
                                                      ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย ) 
                     หมายเหตุ   1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนดว้ย 

2. นโยบายที่อธิการบดีน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย (31 โครงการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค หน้า 82) 
                                 3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิ มาจากผลการด าเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหน้า 16 
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 แบบฟอร์ม ปอ. 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  (11 ด้าน) 
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
1.ด้านแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
และนโยบายที่อธิการบดี
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
 (รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าท่ี 1) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 6 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 6 ข้อ คิดเปน็
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 1.การด าเนินงานไปสู่
วิสัยทัศน์ยังไม่ชัดเจน 

2.โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์มีขนาดเล็ก 

ขาดตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร ์

ที่สะท้อนไปสู่
วิสัยทัศน์การเป็น
มหาวิทยาลยัช้ัน
น าแห่งการ
สร้างสรรค ์

 
 
 

 

1.จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2559-2573  เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะยาว และมตีัวช้ีวัดที่สะท้อน
การด าเนินงานในมติิต่างๆอยา่งชัดเจน 
2.จัดอบรมให้ความรู้แกผู่้บริหารคณะ
วิชา/หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบ
เรื่องการท าแผนของคณะวิชา/
หน่วยงานในการก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

 

2.ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน /การพัฒนานักศึกษา 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 3) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 9 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 9 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดโดย
การเน้นการบูรณาการ มี
ข้อจ ากัดซ่ึงต้องค านึงถึง
เรื่องคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

 
การพัฒนาบุคลากร
ไม่ทันต่อการเปิด
หลักสตูร 
 
 

 
1.เตรียมแผนการพัฒนาบุคลากร
รองรับหากมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการ
เปิดหลักสูตรบูรณาการอย่างต่อเนือ่ง 
 
 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์หลักสูตรให้

 

117



 

 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
และเกณฑก์ารประเมิน
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ท าใหไ้ม่สามารถเปิด
หลักสูตรและนับ
นักศึกษาได้ตามแผน 
 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีจ านวน
น้อยแม้ว่ามหาวิทยาลัย
จะมีมาตรการผลักดันให้
มีการเปดิหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปรญิญา
เอกเพิ่มขึ้นก็ตาม 

หลากหลายและมีกลุ่มเปา้หมายที่
ชัดเจน 

   กิจการนักศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดสรร
งบประมาณในส่วน
นักศึกษายังเป็น
กิจกรรมด้าน
นันทนาการ 

สนับสนุนให้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
แม้ผลการด าเนินงานจะ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้แต่ยังมีจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับกิจกรรมสันทนา
การอื่นๆ  

3.ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 7) 

มีขอ้เสนอแนะทั้งหมด 2 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 2 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 การได้รับตพีิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในวารสาร
ระดับนานาชาติมีจ านวน
น้อยซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
จัดอับดับมหาวิทยาลัย
(ranking) 

อาจารยส์่วนหน่ึง
ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ
ประสบการณ์การ
ท างานวิจัยและ
สร้างสรรค์ และ
การน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

พัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและการ
เขียนบทความวิจัย และงานสร้างสรรค์
ให้มีเวทีระดับนานาชาติมากข้ึนจาก
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค ์

 

4.ด้านบริการทางวิชาการ 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
12) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 2 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 2 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 1.แม้มหาวิทยาลัยจะมี
นโยบายส่งเสริมให้มี
การจัดโครงการที่มี
ลักษณะบรูณาการข้าม
ศาสตร์และเป็น
โครงการขนาดใหญ่ซึ่ง

1.ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์
โครงการไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2.รูปแบบโครงการ
ไม่ตรงตามความ

1.ศึกษาความต้องการเรื่องการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนอยา่ง
ชัดเจนแล้ววางแผนโครงการให้
ครอบคลมุต่อเนื่องและมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะ
สะท้อนความคุม้ค่าอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ส่งผลใหม้ีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นแต่จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการก็
เพิ่มขึ้นไมม่ากนัก  
2.ต้นทุนต่อโครงการมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2.ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนเพื่อให้ชุมชน
เข้ามามสี่วนร่วมมากขึ้น 
3.เน้นการให้บริการวิชาการกับ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 
4.โครงการควรมีทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่เพื่อท าให้ต้นทุนมีความ
สมดลุและเปรียบเทียบกันได้ในแตล่ะ
ปี 

5.ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
12) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 3 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 3 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 1.การเป็นผู้น าด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาตอิย่าง
แท้จริง 
2.การบูรณาการโครงการ
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
3.ต้นทุนต่อโครงการมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

1.มหาวิทยาลัยมี
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติแต่ยังมี
ส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการ
ชี้น าสังคมไม่มาก
เท่าที่ควร 
2.ยังมีกิจกรรม/
โครงการร่วมกับ

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่มี
ชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาตอิย่างแท้จริง 
จัดโครงการให้มีหน่วยงานระดับนานาชาติ
ที่มีข้อตกลงร่วมกันมากขึ้นและทบทวน 
MOU 
2โครงการควรมีทั้งขาดเล็กและขนาดใหญ่
เพื่อท าให้ต้นทุนมีความสมดุลและ
เปรียบเทียบกันได้ในแต่ละปี 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
หน่วยงานภายนอก
ระดับนานาชาติที่มี 
MOU ร่วมกันน้อย 

6.การบริหารจัดการ 
6.1 การบริหารงาน 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
13) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 5 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 5 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 1.คณะวิชา/หน่วยงานยัง
เน้นการท างานที่เป็น
ภารกิจประจ าการท างาน
เชิงกลยุทธ์และการพัฒนา
กระบวนงานยังไม่ต่อเนื่อง
ชัดเจน 
2.การบริหารงานเชิงรุก 
หรือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไมท่ันต่อการ
เปล่ียนแปลงกับบริบท
ทางสังคม 

การสร้างค่านิยม
ร่วมหรือ
จุดมุ่งหมายร่วม
ของมหาวิทยาลัย
ยังไม่ชัดเจน 

1.พัฒนาให้รูปแบบการบริหารจัดการมี
ความสอดคลอ้งต่อสภาพแวดลอ้มและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมสร้าง
ทัศนคติการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยร่วมกัน 

 

6.2 บุคลการ/การพัฒนา
บุคลากร 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
15) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 2 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 2 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด

5/5 -การบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาทกัษะและ
สมรรถนะบุคลากรไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด 
-การเพิ่มต าแหน่งทาง

ยังไม่มีนโยบาย
ก าหนดภาระงาน
และจัดท าข้อตกลง
ภาระงาน
รายบุคคลของ
อาจารย์ 

1. ส าหรับบุคลากรเกา่ควรมีแผนการ
ด าเนนิงานเพือ่เพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ
อย่างเป็นระบบ 
2. ส าหรับบุคลากรที่จะรับใหม่ควร
ก าหนดเป็นข้อก าหนดคุณสมบัติการ
ท างานวา่ต้องท าต าแหน่งทางวชิาการ
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(ร้อยละ 100.00) วิชาการให้ได้ร้อยละ50 

ในปี2560 เป็นค่า
เป้าหมายทีท่้าทายมาก
ท าให้ยากต่อการบรรลุ
เป้าหมาย 

ที่ชัดเจน ระดับต่างๆภายในระยะเวลาที่ก าหนด
และมีผลต่อการตอ่การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และการต่อสญัญาจ้าง 
3.พัฒนาศักยภาพ/ทัศนคติ ของ
บุคลากรทกุระดับให้พร้อมส าหรับการ
ท างานเชิงรุกเมื่อมหาวทิยาลัยออกนอก
ระบบแล้ว 

6.3 การสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์/ระบบ
สารสนเทศ 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
15) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 3 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 3 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 ในส่วนของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต้องใช้
งบประมาณที่สูงในการ
ด าเนินการ อกีทั้งมีการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว
ส่งผลต่อการพัฒนา
ปรับปรุง 

ความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดเร่ือง
งบประมาณ 

1.จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตวัในการ
ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 
รวมทั้งพัฒนารูแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ 
2.การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในภาพรวมและมกีาร
ด าเนินการต่อเน่ืองทั้งปี 

 

6.4 สวัสดิการ 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
17) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 1 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 1 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด

5/5    จัดท าขอ้บังคับ ระเบียบ รวมถึง
กฎหมายหลักที่ส าคัญ เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติการปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบั
ของรัฐ ให้ครอบคลุมบุคลากรทกุ

 

122



 

 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(ร้อยละ 100.00) ประเภท 

7.ระบบการเงิน งบประมาณ/
การบริหารความเสี่ยง 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
17) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 6 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 6 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 การสร้างรายได้เพื่อสร้าง
ความม่ันคงอย่างย่ังยืน
หลังจากออกนอกระบบ 

การแข่งขันและการ
พัฒนาดา้นต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
ต้องใช้งบประมาณ
สูงโดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
ทันสมัยและสม่ าเสมอเป็นระยะ 

 

8.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
18) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 2 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 2 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 การเพิ่มจ านวนนักศึกษา
ต่างชาตแิละอาจารย์
ชาวต่างชาติซ่ึงจะส่งผล
ต่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย(ranking) 

 ระเบียบและ
ข้อบังคับยังไม่เอือ้
และดึงดูดให้
ชาวต่างชาติศึกษาใน
ประเทศ 

ศึกษาแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 

 

9. ด้านกายภาพ/
สภาพแวดล้อม/  
City Campus 
(รายงานผลการด าเนินงาน

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 4 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 4 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ

5/5 1.การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้มีความพร้อม
ส าหรับการรับนักศึกษา

สถานที่คับแคบ
นักศึกษาไม่มีพื้นที่
ส าหรับการท า
กิจกรรมและการ

การมCีity Campus จะช่วยแก้ปัญหา
ความไม่เพียงพอของพื้นที่ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนหรือท ากิจกรรม
ของนักศึกษา  
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
19) 

ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

ต่างชาติหลังจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
2.พื้นที่ส าหรับการจัด
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษามีน้อย
เกินไปส าหรับรองรับผูท้ี่
ต้องการเรียนในหลักสูตร
ที่สอนที่กรุงเทพฯ 

จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
นานาชาตแิละด้าน
ต่างๆ 

10.สภามหาวิทยาลัย 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
25) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 3 ข้อ 
สามารถด าเนินงานได้ตาม
ข้อเสนอแนะครบทั้ง 3 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 และทุกข้อสามารถ
ด าเนินการไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 100.00) 

5/5 การสะท้อนสิ่งที่ต้องการ
ให้สภามหาวิทยาลยั
สนับสนุนยังไม่ชัดเจน 

ข้อมูล/เอกสาร
เพื่อประกอบการ
พิจารณายังไม่
พร้อม 

1.ติดตามการท างานของมหาวิทยาลัย
ให้มากข้ึน 
2.จัดท าวาระเชิงนโยบายและก าหนด
ปฏิทินอย่างชัดเจน 

 

11.ศิษย์เก่า 
(รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะฯ หน้าที่ 
25) 

มีข้อเสนอแนะทั้งหมด 3 ข้อ สามารถ
ด าเนินงานได้ตามข้อเสนอแนะครบทั้ง 
3 ข้อคิดเป็นร้อยละ 100.00 และ
สามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่
ก าหนด(ร้อยละ 66.67) 

5/3.33 ข้อมูลศิษย์เก่ามีจ านวน
น้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

กองกิจการ
นักศึกษาได้
ด าเนินการจัดท า 
 
 

1.วางแผนการด าเนินงาน ด้านการ
จัดท าฐานข้อมูลศิษย์ให้ชัดเจน 
เพื่อให้ข้อมูลเป็นประโยชน์สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

คะแนน 
(ระดับการ
ตอบสนอง
และระดับ
คุณภาพ) 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา

มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ จึงได้
ด าเนินการ
แก้ปัญหาโดยใช้
ผ่านระบบ MIS 
มหาวิทยาลยั 

2.พัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมที่
ครอบคลมุไปถึงศิษย์เก่า โดยเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมมากข้ึน 
ทั้งในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คะแนนเฉลี่ยที่อธกิารบดี
รายงาน 

      5/4.84     

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

      

                                       
                                      ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )                    
                   หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย    
                                  2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   (ม ี11 ด้าน รายละเอยีดภาคผนวก ง หน้า 87) 
                                  3. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับการตอบสนองและระดับคณุภาพ อยู่ในหน้า 17 
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 แบบฟอร์ม ปอ. 10 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                     (ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สว่นที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.1) 
 

พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
1.ด้านการผลิต
บัณฑิต 
(แผนหลักสูตร-
แผนการรับ
นักศึกษา  ปี
การศึกษา 
2557-2563)  

การพัฒนาหลักสูตร 
1. มหาวิทยาลัยจัดท าแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี

การศึกษา 2557-2463 พร้อมท้ังก าหนดปฏิทินการขอเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับแผน เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านแผนหลักสูตรและการรับนักศึกษามีความชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมาย
ของแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557 เมื่อ
วันท่ี 13 สิงหาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยมีมติ เนื่องจากแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญต่อการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยและประเทศ รวมทั้งการก้าวสู่ความ
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ไปจัดประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย(retreat 2557) โดยจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในด้านความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อาทิ จ านวนคณาจารย์และความเช่ียวชาญ ความพร้อม
ด้านสถานที่จัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษาต่างชาติ ข้อมูลความต้องการก าลังคน 
รวมทั้งพิจารณาถึงแนวโน้มต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ จ านวนนักเรียนนักศึกษาตอนปลายที่จะ

อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและ
มาตรฐานของ
หลักสตูรนานาชาต ิ
การพัฒนาก าลังคน
เพื่อมาช่วยในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัได้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ.2559-2573 
เพื่อให้ด าเนินการจดัท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร
ระยะยาวซึ่งครอบคลุม
การด าเนินงานตามพันธ
กิจทุกด้านของ
มหาวิทยาลยั คือ ด้าน
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ลดลง การพัฒนาหลักสูตรแนวต่างๆในต่างประเทศการบูรณาการ ความเป็นนานาชาติ 
รวมทั้งอาจพิจารณาในเรื่องหลักสูตรระยะสั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุม
ระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปี 2557 (ครั้งท่ี3) ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นนาชาติ
และผลักดันสู่การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปากร” แต่ขอเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อน 

มหาวิทยาลัยจัดท าแผนหลักสตูร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2557-2563 เพื่อการด าเนินงานภารกิจด้านการจัดการเรียนศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความต้องการของ
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะวิชาจะต้องแจ้งเพื่อให้บรรจุหลักสูตรให้อยู่ในแผน
ก่อนจึงขอท าหลักสูตรได้  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดสัดส่วนนักศึกษาปริญญาตรีต่อ
บัณฑิตศึกษา เป็น 70: 30 และส่งเสริมให้เปิด หลักสูตรบูรณาการหลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดในประเทศอาเซียน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินให้คณะวิชาปรับแผนได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 น าเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งที่2/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2557 และเสนอที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณา 
มีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนและฝ่ายเลขานุการฯจึงแจ้งให้คณะวิชาทราบแล้ว และ 
ครั้งที่ 2 จะน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตบณัฑิต 
ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค ์
ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
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สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
การประชุมครั้งท่ี1/2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558    

2.มหาวิทยาลัยมีการผลักดันให้เปิดหลักสูตรนานาชาติแต่ละระดับให้มากขึ้น โดยฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษจัดให้มีการระดมความคิด(ครั้งที่ 1) เรื่องความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและความเป็นนาชาติของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ผลักดันสู่การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทราบ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปคือ 
ควรพิจารณาจุดมุ่งหมายในการเปิดหลักสูตรนานาชาติแต่ละระดับให้ชัดเจน เพราะแต่ละ
ระดับมีรูปแบบการบริหารจัดการ กลยุทธ์การหาผู้เรียน รายได้ ที่แตกต่างกัน อาทิ 

-ระดับปริญญาตรี ควรพิจารณาหลักสูตรที่จะเปิดสอนและรูปแบบการบริหารจัดการ
อย่างรอบคอบ  

-ระดับปริญญาโท ควรเน้นการเปิดการสอนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากมีผู้สนใจ
จ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมท่ีจะเปิดได้หลายสาขา อาทิ การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านศิลปะ การบริหารจัดการด้านเภสัชกรรม การ
บริหารจัดการด้านวัฒนธรรม การบริหารจัดการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
2. น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft 365 และ Google Apps for Education มา
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

3. อบรมให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
ทราบแนวทางการปฏิบัติการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง  

การพัฒนากิจการนักศึกษา 
4.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้หารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 โดยเฉพาะเรื่อง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยสรุป คือ การพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนและขอความร่วมมือ
อาจารย์ผู้สอน สอน บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาสื่อและรูปแบบการเรียนการสอน การ
ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ การจ้างชาวต่างชาติมาสอน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนั้นที่
ประชุมยังมีความเห็นว่าควรส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาอาเซียนอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสาร
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้น าของอาเซียนไหลายเรื่อง อาทิ การเป็นผู้น าสร้าง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานวิขาชีพด้านต่างๆของอาเซียน การก าหนดสัญลักษณ์ด้าน
การออกแบบ การสื่อสารโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการออกแบบของ
อาเซียน เป็นต้น มติให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ 
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน 3 มาตรการในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี ้
1.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.ส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันต่างๆทั้งใน

และต่างประเทศ  
3.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ 
เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณพ .ศ. 2557 

รอบ 6 เดือน ซึ่งมีการด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา คือโครงการ
เสริมสร้างทักษะการสอนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือนต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2557  

เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2558  ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
9/2557 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  มีข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยควรเน้นงานเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น และก าหนดเป็นแผนการท างานในแต่
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สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ละด้านให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะมาพิจารณาด าเนินการ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ได้ก าหนดจุดเน้นเป็น 2 ด้านหลัก คือ1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
บัณฑิต 2.มุ่งเน้นการกา้วเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งเสนอแผนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปี งบประมาณพ.ศ. 2558  ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2558 

สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
4. โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ(งบประมาณแผ่นดินปี 2558)  
5. สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนโยบายพัฒนานักศึกษา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 

2556 พร้อมงบประมาณ 53 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
อยู่ เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 

6. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด าเนินการโครงการ Clean and Green Campus อย่าง
ต่อเนื่องโดยจัดท าเส้นทางจักรยาน และรถรางรับ -ส่งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดมลพิษ จากการใช้ยานพาหนะในวิทยาเขต 

การจัดท าโครงการ City Campus 
มหาวิทยาลยัขออนุมติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนเงินคงคลัง

เพื่อจัดซื้อท่ีดินเพื่อรองรับส่วนขยายการจัดการศึกษา(City Campus) ณ เมืองทองธานี ถนน
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และเนือ่งจากแผนพัฒนาโครงการมหาวทิยาลัยศลิปากร City 
Campus  ที่ต้องการให้เริ่มด าเนินการได้ในปีการศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน 
และความจ าเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาด้านกายภาพของคณะวิชา อาทิ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะดุริยางคศาสตร์ 
และคณะอื่นๆ มหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเห็นสมควร ขอความเห็นชอบในหลักการจากสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อย้ายสถานท่ีก่อสร้างอาคารศูนยเ์รียนรวมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ.2557-
2559 ผูกพนังบประมาณ 300 ล้านบาท (มหาวิทยาลัยต้องสมทบจ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่า
อาคาร) จากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐมไปสร้างในที่ดินแปลงที่ขออนุมัติจัดซื้อท่ี
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งจะต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป เมื่อได้กรรมสิทธ์ิ
ที่ดินแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัยครัง้ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557  มติที่ประชุม 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วงเงิน จ านวน 216,667,500 
บาท ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และเห็นชอบในหลักการใหย้้ายสถานที่ก่อสร้างศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ซึง่ได้รับ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ.2557-2559จากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไ์ปที่เมือง
ทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีในที่ดินที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเนื่องจากมหาวิทยาลยัแจ้งว่า
มีความจ าเป็นในการพัฒนาโครงการ City Campus ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเร่งด่วน 
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลางของวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ในระยะสั้นแล้ว และให้มหาวิทยาลยัท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณต่อไป 

 มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อท่ีดินเพื่อรองรับส่วนขยายการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) ต่อสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
จัดซื้อท่ีดินตามที่ได้รับอนุมัติแล้วจ านวน 216,667,500 บาท เพื่อจัดซื้อท่ีดิน ณ เมืองทองธานี 
ถนนแจ้งวฒันะ จังหวัดนนทบุรี เนื้อท่ี 10 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา มติที่ประชุมรับทราบ 

ประชุมหารือกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางในการท ากิจกรรม/พัฒนา
ตนเองและเสริมสร้างทักษะของนักศึกษา การพัฒนาพื้นที่แหล่งบริการรวมถึงพื้นที่ของ
ส านักงานท้ังในระยะกลาและระยะยาว เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2557  

มหาวิทยาลัยท าความตกลงกับส านักงบประมาณในเดือนมกราคม เพื่อช้ีแจงเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้างศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 60 พรรษาไปท่ีเมืองทองธานี  

2.ด้านการวิจัย
และ

1.มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
เป็นปีแรก 

การรวบรวม
ผลงานวิจัยอย่างเป็น

 กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ของคณะ
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
สร้างสรรค ์ เสนอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ 
เสนอแผนการด าเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มติที่
ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานปี 2556 และ แผนปี2557 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ติดตามผลการด าเนินงานและความส าเร็จของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนไปแล้ว สรุป
ปัญหา และข้อจ ากัดในการด าเนินการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนสนับสนุนงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2.มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2557 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่  6/2557 เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า วารสารทางวิชาการที่คณะวิชาเสนอมานั้น 
มีวารสารที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ก .พ.อ. ก าหนด จ านวน 7 ฉบับ และมีวารสารทาง
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 
ตุลาคม 2556 - 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบรายช่ือวารสารทางวิชาการจ านวน 7 
ฉบับและให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

ระบบ วิชามีทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพผ์ลงานใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลและทุนแปล
บทความ 
-มหาวิทยาลัยมีทุน
น าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศซึ่งน ามา
เขียนเพิ่มเติมลงใน
วารสารได ้
-ข้อบังคับฯเรื่องการ
ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระบุให้น า
บทความวิจัยใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลเท่าน้ันมาใช้
ขอก าหนดต าแหน่ง
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
3.มหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ดังนี ้
3.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่เฉพาะในระดับนานาชาติ ประจ าปี  พ.ศ.2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 175 รายการ จ าแนก
เป็น งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จ านวน 152 เรื่อง และงานสร้างสรรค์มี่เผยแพร่
ระดับนานาชาติ จ านวน 23 รายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของจ านวนผลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
อ้างอิง 

3.2 ส ารวจจ านวนคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษาโดยจ าแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สัญชาติ ระยะเวลา
การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในส่วนของสัดส่วนอาจารย์
ต่างชาติต่ออาจารย์ประจ า สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน 

3.3 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ที่ด าเนินการโดย QS World University Ranking ซึ่งจะมีการเปิดระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้มีการบันทึกข้อมูลประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2557  

วิชาการ 
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมให้ความรูแ้ก่บุคลากรเรือ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับ

โลก 2 ครั้ง คือ โครงการอบรม “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดอันดับหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับโลก(World University Rankings)” และโครงการอบรม “การเขียน SAR ตาม
เกณฑ์ AUN-QA”เตรียมเข้าสู่ประชาคม 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน    อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพไปศึกษาดูงานเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

การด าเนินการในระยะต่อไปของมหาวิทยาลัย 
1) ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยจะบันทึกข้อมูลประกอบการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการโดย QS World University Ranking ผ่านทางระบบ Internet 
และเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวช้ีวัด
ดังกล่าวเพื่อยืนยันผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ QS และคาดว่ามหาวิทยาลัยจะ
ทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 

4. ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อาทิ บทความ หรือ 
งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ผลงานทางวิชาการถูกอ้างอิง(Citation) สูงขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
ตอนล่าง จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพื่อเป็นเวทีในการ
เสนอผลงาน และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

6. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องได้ระดับชาติ ได้แก่ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 4 
ราย 

3.ด้านการ
บริการวิชาการ 

1. ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการด าเนินการ อาทิ โครงการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายในอ าเภอหัวหินร่วมกับกลุ่มพิทักษ์หัวหิน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  

2. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างระบบและกลไก การบูรณาการข้ามศาสตร์ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและ
นานาชาติ  

3. ส านักบริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

4.มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีการวิเคราะห์มิติประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน ต้นทุนต่อหน่วย มิติประสิทธิผล ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย 

 

 
 

 ส่งเสริมใหม้ีโครงการ
ที่ส่งเสรมิภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้
มากขึ้น 
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
(Cost – Effectiveness) และมิติผลกระทบต่อเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.ด้านการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. การก าหนดกรอบแนวทางการท างานเพื่อพัฒนาหอศิลป์(TOR) ของผู้อ านวยการหอ
ศิลป์ 

มหาวิทยาลัยได้น ามติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไปพิจารณาด าเนินการโดยได้จัดประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นส าหรับการพัฒนาหอศิลป์ในบริบทปัจจุบัน เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2557 
ประกอบด้วย 

1.1 แนวทางการเพื่อด าเนินการพัฒนาหอศิลป์ 
1.2 แนวทางการก าหนดขอบเขตของผู้ด ารงต าแหน่งผุ้อ านวยการหอศิลป์ 
1.3 ภารกิจเร่งด่วน 
1.4 ภารกิจระยะยาว 

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557 
    2.โครงการผลติแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะเป็นการบรูณาการข้ามศาสตร์ระหว่าง 2  คณะ
วิชา  ในการผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะที่ยังไม่มสีถาบันการศึกษาใดผลติ  โดยเป็นการ
ผลิตแท่นพิมพ์ทีมีคุณภาพ  น้ าหนกัเบา  ลดต้นทุนการน าเข้าจากต่างประเทศ  มีรูปแบบ
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
-  มีการผลติแท่นพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อการใช้งานจริงและน ามาสาธิตในการจัดงานต่าง ๆ  และ

  ส่งเสริมให้มีโครงการที่
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัให้มากขึ้น 
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พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

รายงานผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ในการด าเนินการ 

 

สาเหตุของ
ปัญหา 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/ 
การพัฒนา 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่
ต้องการให้

สภา
มหาวิทยาลั

ย 
สนับสนุน /

ผลักดัน 
จะพัฒนาเพื่อสรา้งมูลค่าในอนาคต 
3.โครงการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา  เนื่องใน
วโรกาสเจรญิพรรษา 60 พรรษา หัวข้อ "ASEAN Artistic Work Conservation and 
Restoration 2014" 
4.จัดท าฐานข้อมูลศลิปกรรมในรูปของ virtual gallery 
5.โครงการจดัตั้งสถาบันศลิปะสถาปัตยกรรมไทย 
6.มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประเมินความคุ้มคา่ในการปฏิบตัิภารกจิของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีการวิเคราะหม์ิติประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน ตน้ทุนต่อหน่วย มิติประสิทธิผล ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย 
(Cost – Effectiveness) และมิตผิลกระทบต่อเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                 
                                      ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย )                         
                   หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนดว้ย 
  2.รายงานในลักษณะเป้าหมายในการท างานเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานใช้รอบปีงบประมาณ         
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   แบบฟอร์ม ปอ. 11 แบบรายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                                (ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.2) 
มิติดา้น/ ตัวชี วดัในและมิติ สภาฯ 

ก าหนด 
น  าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต ่
ละข้อ 

คะแนนที่ 
ม. ได ้

คะแนนถ่วง 
น  าหนัก 
 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไขปญัหา/ การ
พัฒนา ระยะเวลาที่คาดวา่
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจผู้รับบริการ) 2   1.0499     
 1.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต   
      ของนิสิต  (ตัวชี้วัดที่ 5.1 ของ กพร.) 

  5.0000      

   1 .2  ร้อยละของระดับความพึ งพอใจของนัก ศึกษาต่ อ
สถาบันอุดมศึกษา  
        (ตัวชี้วัดที่ 5.2 ของ กพร.) 

  2.8740      

   1.3ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของคณาจารย์ระดับปริญญา
ตรี   (ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย) 

  <3.51  ผลประเมิน
ไม่ถึง 3.51 
ทุกรายวิชา 

คณะที่ ผลประ เมิ น ไม่ ถึ ง 
3.51 ได้แก่ จิตรกรรม วิศวฯ 
วิทยาการจัดการ  

ชี้ แ จ งวิ ธี ก า รประ เมิ น ให้
นักศึกษาเข้าใจ  และ
ปรับปรุงผลการประเมินตาม
แ น ว ท า ง ที่ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
ข้อเสนอแนะ 

 

2. ด้านกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 1   1.0000     
   2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (คุณภาพของแผนกลยุทธ์) 
       (ตัวชี้วัดที่  1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)        

  5.0000      

   2.2  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน   
        (ตัวชี้วัดที่  7.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

  5.0000      

   2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ   5.0000      
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มิติดา้น/ ตัวชี วดัในและมิติ สภาฯ 
ก าหนด 
น  าหนัก 

คะแนน 
เต็มแต ่
ละข้อ 

คะแนนที่ 
ม. ได ้

คะแนนถ่วง 
น  าหนัก 
 

ปัญหา
อุปสรรค/ 
ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตขุองปญัหา แนวทางแก้ไขปญัหา/ การ
พัฒนา ระยะเวลาที่คาดวา่
จะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการ
ให้สภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

       (ตัวชีว้ัด 7.3  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)      
   2.4 ระบบบริหารความเส่ียง  
         (ตัวชี้วัดที่ 7.4 การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน) 

  5.0000      

3. ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์การ (นวัตกรรมและการเรียนรู้) 1   0.9000     
   3.1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
        (ตัวชี้วัด 2.5 การประเมินคุณภาพภายใน) 

  4.0000      

   3.2  การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด 7.2 การประเมิน
คุณภาพฯ)          

  5.0000      

   3.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  
         (ตัวชี้วัดที ่14  ของ กพร.) 

ไม่มีตัวบ่งชี้ในในเกณฑ์ ก.พ.ร. ปี 2556 

   3.4 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาและการจัดการความรู้เพือ่พัฒนา            
บุคลากรของ สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชีว้ดัที่ 15 ของ กพร.) 

ไม่มีตัวบ่งชี้ในในเกณฑ์ ก.พ.ร. ปี 2556 

4. ด้านการเงินและงบประมาณ 1.00   0.6000     
   4.1 ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
        (ตัวชี้วัดที่ 8.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)      

  5.0000      

   4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายภาพรวม                         
       (ตัวชี้วัดที่ 8 ของกพร.) 

  1.0000      

                                           รวม 5.00   3.5499     
         

       
                                               ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ) 
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                 หมายเหตุ  1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนดว้ย 
2. กรณี สกอ. กพร. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ีที่น ามาใช้ในการรายงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ในแต่ละมิติคณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สกอ. กพร.  
แบบฟอร์ม ปอ. 12 แบบรายงานผลงานด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                          (ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สว่นที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ด้านที่ 2.3) 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
1. หลักประสิทธิผล   - ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยร่วมกันก าหนดมาตรการ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามผลตามแผนฯ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  

- ก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ด้วย 
KPIs และ Competency  

- จัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการระหว่างอธิการบดี
และผูบ้ริหารหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สถาบัน และส านัก 

- มีกระบวนงานท่ีมีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการที่คณะวิชาและหน่วยงานรับผิดชอบ 

    

2. หลักประสิทธิภาพ - ประชุมหารือร่วมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
ก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจดัการโดยจดัท าและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แผนควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง  แผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการจัดการความรู้  มีการ
ด าเนินการตามระบบ PDCA 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
3. หลักการตอบสนอง - ก าหนดกระบวนงานให้บริการทีม่ีการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให้บริการ ท าให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบสามารถ
ด าเนินการไดต้ามมาตรฐานของระยะเวลาการให้บริการตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ สร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ 
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้      
ส่วนเสยี 

   
 

 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงาน เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่ตั้งค่า
เป้าหมายไว้ ตามทีไ่ด้จดัท าเป็นข้อตกลงไว้เป็นการล่วงหน้า 
ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจประจ า อธิการบดีได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ 

    

5. หลักความโปร่งใส - ยึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ         
มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการกลั่นกรอง
และตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทางราชการ ปกปองผลประโยชนขององค์กร
และผมูีสวนไดสวนเสีย เปดโอกาสใหคณะวิชา/หน่วยงาน
และผมูีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวข้องมีสวนรวมและมีการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน  

- น าระบบบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในมาใช้
ในการบริหารจัดการและมีระบบสอบทานระบบควบคุมภายในมี
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
การเวียนแจ้งข้อมลูข่าวสารผ่านทางระบบงานสารบรรณ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ผ่านทาง
เว็บไซต์ มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนั้น จึง
ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรโีดยประชาชนและผู้มสีว่นได   
สวนเสีย สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได ้

6. หลักการมีส่วนร่วม - ผู้บริหารและบคุลากรผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเดน็ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิด
แนวทางร่วมการแก้ไขปญัหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ
ร่วมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  ได้จัดให้มีขึ้นผา่น
การประชุมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมคณะท างาน
ติดตามเร่งรดัการใช้งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมผ่านโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

    

7. หลักการกระจายอ านาจ - มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแล  สั่งการ  รับผิดชอบในการด าเนินงานในด้านการ
บริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ และ
พัสดุ ด้านการบริหารงานบุคคล ตามที่อธิการบดีและหัวหน้า
หน่วยงานต่าง ๆ มอบหมาย  

    

8. หลักนิติธรรม - บริหารจัดการตามอ านาจของกฎหมายได้แก่     

144



 

 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

9. หลักความเสมอภาค - ยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความ
เชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆเช่น การ
ประกาศรับสมัครงาน  การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ การ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น 

    

10. หลักมุ่งฉันทามติ - ในการบริหารงานที่มีความส าคัญและมีผลกระทบของ
กลุ่มบุคคล ผู้อธิการบดีจะน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือและหา
ข้อยุติในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้ง โดยใช้กฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกีย่วข้องกับเรื่องที่มีการโต้แย้งมาอธิบายท า
ความเข้าใจกับกรรมการผู้ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวให้มี
ความเห็นที่ตรงกันในลักษณะฉันทามติ  

    

11. หลักคุณธรรม/ - มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมทั้งมี     
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 

ในการ
ด าเนินการ 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 
จริยธรรม กระบวนการด าเนินงานด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ 

และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการเสนอ
ข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพื่อยดึถือปฏิบัติในการปฏิบตัิ
ราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการ
จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการ
ในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร 

12. หลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- อธิการบดีเข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เพื่อมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทย 
รวมทั้งไดร้ับเชิญเป็นกรรมการตา่ง ๆ ด้านการพัฒนาสังคม 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มสี่วน
ร่วมในการกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคม เช่น 
คณะกรรมการ สนช. 

    

 

                                                  
                                                  ผู้ให้ข้อมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ) 

 
                หมายเหต ุ1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 

    2. หลักธรรมาภิบาลตามข้อ 1-10 อาจจะใช้รายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สกอ. ตัวช้ีวัดที่ 7.2 มาใช้ในการรายงานผลการด าเนินการได ้
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เอกสารหลักฐาน 

ชื่อย่อ
แบบฟอร์ม 

ชื่อของแบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน 

ปอ.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
จ าแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2557 

ปอ.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี จ าแนกตามพันธกิจ  5 ด้าน  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน 

ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร. 

รายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร. ปีการศึกษา 2556 

ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ.) 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.)ปีการศึกษา 2556 

ปอ.5 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.) รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.)ปีการศึกษา 2556 

ปอ.6 แบบรายงานการปฏิบัติหนา้ทีข่องอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลยัศิลปากร                   
พ.ศ. 2530  มาตรา 22 

1.การปรับรูปแบบการจดัเก็บและโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี(โครงการ
ปกติ) 
2.ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีปรับปรุง 
3.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ.2556-
2563 (ปรับแผน) 

ปอ.7 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน 
2.รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
(12 มีนาคม 2557 ถึง 11 มีนาคม 2558) 

ปอ.8 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่
อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน
(โครงการเชิงยุทธศาสตร์) 
2.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายของอธิการบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
(12 มีนาคม 2557 ถึง 11 มีนาคม 2558) 



 

ชื่อย่อ
แบบฟอร์ม 

ชื่อของแบบฟอร์ม เอกสารหลักฐาน 

ปอ.9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
ของอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
(12 มีนาคม 2557 ถึง 11 มีนาคม 2558) 

ปอ.10 แบบรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  

1.แผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2557-2563 
2.แผนปฎิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  
3.การปรับรูปแบบการจดัเก็บและโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรี(โครงการ
ปกติ) 
4.ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีปรับปรุง 
5.รายงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกจิ
ของมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปอ.11 แบบรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีในมิติ
ของ Balanced Scorecard (BSC)   

รายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร. ปีการศึกษา 2556 

ปอ.12 แบบรายงานผลงานด้านการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

 


