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แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าป ี
พ.ศ.2560 ประกอบ ด้วย 3 เป้าหมาย 
8 นโยบาย และ 21 โครงการ 

   

    เป้าหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยชั นน า
ที่มีมาตรฐานสากล 
   ตัวชี วัด 

1.1 ได้รับผลการประเมิน QS Star 
Rating ในระดับ 4 ดาว 

40  
 
 
- 

เริ่มปี 
2561 

โปรดดูข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
การประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ 
AUN QA 

 - 
เริ่มปี 
2562 

- 

นโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัด
การศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (3 โครงการ) 

   

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา    
1. มีระบบและกลไก และการ

ด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ 
       มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 บรรจุในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 โดยก าหนดแผนงานรองในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พัฒนาระบบความก้าวหน้าของอาจารย์  ระบบสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและ
การเผยแพร่นวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและบริการเทคโนโลยีการศึกษา และการปรับปรุง
รายวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้มีวิชาศิลปากรสร้างสรรค์และศิลปะวิจักษ์ออนไลน์ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติ
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2 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการโดยจัดระบบและกลไกการด าเนินการ
สร้างนวัตกรรมการศึกษา ผ่านคณะกรรมการพิจารณาและประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ค าสั่งที่ 1326/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560) และงบประมาณสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม ทุนละ 50,000 
บาท (ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) นอกจากนั้นได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อ
เสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้าง
เครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนดประเภทของ 
     1. นวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน 
     2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 
     3. นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล 
     4. การบูรณาการของสื่อการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

2. จ านวนนวัตกรรมและจ านวน
รายวิชาระดับปรญิญาบณัฑติที่
เป็น active learning, social 
engagement  การสร้าง
ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
เผยแพร ่

 - 
เริ่มปี 
2561 

     มหาวิทยาลัยได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ในกลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกของนักศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียน
วิชาเรียน ยกเว้นคณะโบราณคดี คณะดุริยางคศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560   
     รวมทั้งจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้
และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และการวัดประเมินผล ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

     ในส่วนของนวัตกรรมที่คณะวิชารายงาน (ยังมิได้ประเมินว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่ เนื่องจากก าหนดประเมินตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ว่าได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 9 นวัตกรรม และรายวิชา
ระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, social engagement  การสร้างผู้ประกอบการ มีจ านวน 262 รายวิชา   

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

   

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

       มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยบรรจุในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 (สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560) 
โดยก าหนดตัวช้ีวัดในด้านระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B2 
และได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณ (สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2560) 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลนโยบายด้านนี้ และมีกองบริการการศึกษาเป็นเลขานุการฝ่ายปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังมีสภาวิชาการ
ช่วยก ากับดูแลด้านมาตรการ วิธีการในการด าเนินการ ผ่านท่ีประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั ซึ่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธาน 
     นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัหาโปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อท าหน้าท่ี
ดูแลการจัดหาโปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษและทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนตลอด
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีบริษัท/ตัวแทนจ าหน่ายโปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามาน าเสนอ จ านวน 4 
บริษัท ได้แก่  บริษัท SPEEXX  บริษัท Cambridge English  บริษัท Rosetta stone advantage และบริษัท dynamic 
education (DynEd) 
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2. ระดับความสามารถเฉลี่ยด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 

 - 
เริ่มปี 
2562 

     ในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแรกเข้า
ระดับปริญญาตรี โดยก าหนดให้ใช้คะแนนสอบ SEPT เป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าเทียบเท่าตามเกณฑ์ CEFR สรุปรายละเอียด ดังน้ี 
     - ผ่าน SEPT ที่คะแนน 30 ; TOEIC เทียบเท่า 215.424 ; CEFR = A1 ร้อยละ 77.03 
     - ผ่าน SEPT ที่คะแนน 35 ; TOEIC เทียบเท่า 280.824 ; CEFR = A1 ร้อยละ 58.56 
     - ผ่าน SEPT ที่คะแนน 40 ; TOEIC เทียบเท่า 346.224 ; CEFR = A1 ร้อยละ 41.39 
     - ผ่าน SEPT ที่คะแนน 45 ; TOEIC เทียบเท่า 411.624 ; CEFR = B1 ร้อยละ 28.98 
     - ผ่าน SEPT ที่คะแนน 50 ; TOEIC เทียบเท่า 477.024 ; CEFR = B1 ร้อยละ 19.99 
     - ผ่าน SEPT ที่คะแนน 60 ; TOEIC เทียบเท่า 607.824 ; CEFR = B2 ร้อยละ 8 
     จากข้อมูลจะเห็นว่าผลการสอบภาษา อังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ตามเกณฑ์ CEFR จะอยู่ที่ระดับ A1 คิดเป็น
ร้อยละ 77.03 คือ ผ่าน SEPT ที่คะแนน 30  TOEIC เทียบเท่า 215.424 คะแนน  
     ถ้าพิจารณาตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑ์ผ่าน SEPT ที่คะแนน 60   TOEIC 
เทียบเท่าที่คะแนน 607.824 และ CEFR อยู่ในระดับ B2 พบว่า ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
คิดเป็นร้อยละ 8 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร    
1. ระบบและกลไกในการจดัท า

และก ากับการด าเนินงานของ
หลักสตูร 

 - 
เริ่มปี 
2561 

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาหลักสูตร บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณพ.ศ. 2560–2564 
โดยก าหนดในแผนงานรองด้านพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ทบทวนการ
ด าเนินการด้านหลักสูตร ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรแบบสองปริญญา แบบก้าวหน้า แบบตรีควบโท หลักสูตรบูรณาการ และ

หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น และได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว (สภามหาวิทยาลัย

ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560) 
     มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดท าและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 และ 2558 โดยมีการจัดท าแผนหลักสูตรและมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณาหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และเพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับขั้นตอนการพัฒนาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตร
ใหม่ ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกหลักสูตร
มีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกและมาตรการในการก ากับดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์  - 
เริ่มปี 
2562 

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอรายงานความคืบหน้าด้าน
การด าเนินงานของหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการเพื่อส่งเสริมการจัดท าและการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบสองปริญญา แบบก้าวหน้า แบบตรีควบโท หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร Top-up 
และหลักสูตรแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาและจะด าเนินการต่อไป  

นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัย (3 โครงการ) 

   

1.2.1 เข้ารับประเมิน QS Star 
Rating 

   

1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อย
กว่า 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 หมายถึง
มีการ

เตรียมการ 

     มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเตรียมความพร้อมด้วยการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องโดยใช้
ข้อมูลจากการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2559 และการสอบถามเพิ่มเติมไปยังคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองโดยส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงปี 2559–2560 สรุป ดังนี้ 
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ตัวชี วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ Stars 

Teaching 150 82.37 3 
Employability 150 90.26 4 

Research 150 47.70 2 
Internationalization 150 17.44 1 

Facilities 100 80.00 5 
Specialist Criteria 200 30.00 1 

เลือก 2 หมวด จาก 4 หมวดต่อไปนี ้ 100 58.7  
Arts & Culture 50 28.71 3 

Innovation 50 0.00 0 
Social Responsibility 50 30.00 4 

Inclusiveness 50 20.00 3 
Overall 1000 406.49 3  

1.2.2 ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

   

1. มีระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  

 - 
เริ่มปี 
2562 

เนื่องจากก าหนดผลส าเร็จไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมการในเรื่องนี้ ดังนี้ 
     1. มีแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
     2. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ช้ีแจงนโยบาย วิสัยทัศน์ทิศทางการด าเนินงานให้รับรู้ รับทราบทั่วกันทั้งระดับผู้บริหารและ
บุคลากร 
     3. คณะวิชาเตรียมความพร้อมในการด าเนินการและประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
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     4. จัดโครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA แก่ผู้บริหาร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5. สร้างผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
     6. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานและรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในปีการศึกษา 2564 

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN 
QA 

 1 มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการรับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA ดังนี ้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based  

Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA  เมื่อวันท่ี 7–8  สิงหาคม 2560 
2. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการน าเกณฑ์ AUN QA ไปใช้ รวมถึงมีการ 

ประชาสัมพันธ์นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์ EdPEx ในโครงการสัมมนาทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 และในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 

3. โครงการอบรม EdPEx และ AUN-QA เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะ 
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. จัดอบรมการศึกษาที่มุง่ผลลัพธ์ “outcome base learning” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. จัดอบรมทักษะแห่งอนาคตการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีน SAR ระดับหลักสตูร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง 
(EdPEx) 

 - 
เริ่มปี 
2562 

มีคณะ/หน่วยงานที่สมัครใจน าร่องน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศจ านวน 4 คณะและ 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

1.2.3 พัฒนาการด าเนินงานดา้น 
University Ranking 

   

1. จ านวนกิจกรรม โครงการ  1      มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  ซึ่งในปี
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หลักสตูรที่จัดขึ้น และมี
ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 

2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดอันดับ ดังน้ี 

      ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัระดับภมูิภาคเอเชีย (QS University Ranking by Region : Asia) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ อยู่ในอันดับที่ 301–350 ของเอเชีย ซึ่งประกาศผลเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2560  

      ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาการจัดอันดับ 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย 50% ด้านนวัตกรรม 30% และด้านผลกระทบต่อสังคม 20% และ
จะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น โดยใน
ปี 2017 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศ อยู่ในอันดับที่ 597 ของโลก  ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2560 

      ผลการจัดอันดับ Webometrics ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ  ในการเผยแพร่ความรู้สู่ Website 
และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access)  ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึง
ปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณา Link ที่เช่ือมโยงเข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ จาก
เว็บไซต์ภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจ านวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf  .ps 
.ppt และ .doc และจ านวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่าน Google Scholar โดยในปี 2017 
มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศ  อยู่ในอันดับที่ 47 ของ South East Asia 
     ในส่วนของคณะได้จัดกิจกรรม/โครงการ และหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ จ านวน 60 กิจกรรม/
โครงการ (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 
     นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้รับการยอมรับจาก QS Asia ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม QS Subject 
Summit “QS Totally Arts Summit 2018” กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2561 เพื่อตอกย้ าความเป็นผู้น าด้านศิลปะและการ
ออกแบบของมหาวิทยาลัย 

นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณแ์ละ
คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา (3 โครงการ) 
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1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของวิทยาเขต  

   

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

  มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นในช่วงมีนาคม – ตุลาคม 2560 จ านวน 46 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
     1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 3 สาย 
     2. ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารรถรางไฟฟ้า 
     3. จัดสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้องชมรมมสุลมิสัมพันธ์  อาคารเพชรรัตน-สุวัท
นา ช้ัน 3 โดยมีสมาชิกมาประกอบพิธีกรรมวันละ 30 คน 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
     1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงอาหารกลาง 
     2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและเส้นทางจักรยาน 
     3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ได้แก่ จัดซื้อเก้าอี้ฟังค าบรรยายส าหรับผู้ถนัดซ้าย  ท าความสะอาดใต้หลังคาอาคาร
เรียนและติดตั้งตาข่ายกั้นนก 
     4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงลานกีฬาและกิจกรรมหน้าโรงพลศึกษา 
ปรับปรุงฉากหลังเวทีโรงพลศึกษา กระจกบานเลื่อนห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง Counter กระจกเงาบริเวณเครื่องออกก าลัง
กาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ม้าบริหารดัมเบลปูพ้ืนยางบริเวณเครื่องออกก าลังกาย และก่อสร้างบาร์โหนกลางแจ้ง 
     5. โครงการ SILPAKORN GREEN BIKE จัดหาจักรยานสีเขียว จ านวน 68 คัน ไว้ให้บริการตามจุดต่าง ๆ 5 จุด 
     6. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน 
     7. โครงการท าปุ๋ยจากกระดาษชานอ้อยผสมเยื่อไผ่ ต่อยอดจาก โครงการลด ละ เลิกการใช้โฟม โดยน าขยะกล่องกระดาษ
ชานอ้อย มาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบ ารุงต้นไม้ 
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     8. โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ให้พร้อมกับการเป็น SMART Campus พร้อมกับติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหอพัก 
จ านวน 200 ห้อง 
     9. จัดให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยจ้างเหมาปรับปรุงห้องละหมาด ณ อาคารหอพัก 2 
     10. ระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเช่ือมต่อกล้องวงจรปิดกับสถานี
ต ารวจภูธร ชะอ า ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตและก่อสร้างหน่วยบริการประชาชน (สถานี
ต ารวจย่อย) บริเวณด้านข้างประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 540,000 บาท โดยพร้อมจะเปิดให้บริการประชาชนและนักศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 มี
หมายเลขติดต่อ 24 ช่ัวโมง (0-3259-4110) 
        (โครงการอื่น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานผลการด าเนินงาน) 

2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

 - 
เริ่มปี 
2561 

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นในปี 2561 
 
 

1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใน   
วิทยาเขต 

   

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

 - 
เริ่มปี 
2561 

     มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้  “ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระ
สุรภี เรือนทับเจริญ นครปฐม” เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้  ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้ เชิง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้บอกเล่า
เรื่องราวงานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าของ
สถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันต่อสาธารณชนต่อไป  โดยเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ให้การต้อนรับ
คณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสีธรรมชาติของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนพระกรรม
สักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างและการอนุรักษ์เรือนไทย โดยมี
ศิลปินนักวิชาการและนักออกแบบทางด้านงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากนานาชาติ เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย  
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ปากีสถาน  ศรีลังกา คูเวต คีร์กีซสถาน เป็นต้น ให้ความสนใจและประทับใจในประวัติความเป็นมาและคุณค่าของงาน
สถาปัตยกรรมไทยในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าชมบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

 - 
เริ่มปี 
2561 

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นในปี 2561 
 
 

1.3.3 พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษา
และศิษยเ์ก่า และกิจกรรม
นักศึกษา 

   

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

 - 
เริ่มปี 
2561 

      โครงการ/กิจกรรม ให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเดือน
มีนาคม – ตุลาคม 2560 จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
     1. ระบบรักษาพยาบาลและสง่ต่อผู้ป่วย  

1.1 ให้บริการทั่วไป 
1.2 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
1.3 รักษาโดยแพทย์เฉพาะทางในกรณีที่ต้องพบแพทย์ ซึ่งมาประจ าที่ห้องพยาบาลทุกวัน วันละ 1 ช่ัวโมง เวลา  

12.00–13.00 น. 
1.4 จัดโครงการพัฒนาด้านสุขภาพ ได้แก่ โครงการจัดท าบัตรประกันสุขภาพ โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โครงการ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย และโครงการปฏิบัติการกู้ชีพ 
1.5 การส่งต่อผู้ป่วย ในการส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแพทย์จะเขียนใบส่งตัว โดยพยาบาลจะพานักศึกษาส่ง

โรงพยาบาลและประสาน งานเกี่ยวกับแพทย์ที่ท าการรักษา ห้องพักและสิทธิในการรักษา พร้อมดูแล ติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา มีจ านวนเฉลี่ย 7 คน/เดือน 

     2. โครงการฝึกอบรมผู้ให้บริการนักศึกษา 
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2.1 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร ผู้ให้บริการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา สถานีเกษตรหลวง  อ่างขาง และโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร “English for Communication” ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ในเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2560 

2.3 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ให้ค าปรึกษา (Counseling Service) ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัย      
ศรีปทุม และงานแนะแนวการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

     3. ปรับปรุงหอพักและการบริหารจัดการภายในหอพักนักศึกษานครปฐมและเพชรบุรี 
3.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม/จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกของหอพักนักศึกษา ได้แก่ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

หอพักเพชรรัตน์ 3 และ 5 พระราชวังสนามจันทร์ จ านวนรวม 150 ห้อง และที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
จ านวน 200 ห้อง จัดท าสวนหย่อม เพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับอ่านหนังสือและพักผ่อนบริเวณหอพัก ปรับพื้นที่เพิ่ม
โต๊ะและเก้าอี้บริเวณหน้าอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ส าหรับพักผ่อนและรับประทานอาหารในตอนเย็น  จัดซื้อ      
ที่นอน ตู้เสื้อผ้าโต๊ะและเก้าอ้ี แก่นักศึกษาในหอพัก 

3.2 การบริหารจัดการภายในหอพักนักศึกษา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หอพัก 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหอพักและช่างซ่อมครุภัณฑ์หอพัก เพื่อขยายเวลาให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง และ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

 - 
เริ่มปี 
2561 

     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นในปี 2561 
 
 
 

   เป้าหมายท่ี 2 การเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

30   
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

   ตัวชี วัด 
2.1 จ านวนโครงการทีม่ีระดับ

ความส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่อธิการบดีก าหนด 

 - 
เริ่มปี 
2561 

 

     มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งคือมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม จ านวน 4 โครงการ ดังน้ี 
     1. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม” เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อแสดงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยและร่วมมือกันน าศักยภาพและองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
     2. โครงการ “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม” เมื่อวันจันทร์ที่ 
18 กันยายน 2560 เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการน าองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดนครปฐมและพื้นท่ีภาคกลาง 
     3. โครงการทับแก้ววิชาการ ครั้งท่ี 4 “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2560  โดยได้จัด
แสดงผลงานนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา Solar Energy พลิกชีวิตให้ดีขึ้น : บางกระทุ่มโมเดล" โครงการ Talent Mobility   
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ( Innovative Startup) การแสดงช้ินงานเซรามิกเคลือบผลึก ผลงานบูรณาการ
ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ 
    4. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี” จ านวน 4 โครงการ งบประมาณประจ าปี 2560 จ านวน 
44,452,000 บาท เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2) 

2.2 จ านวนโครงการบรูณาการเชิง
พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน า
ร่วมกับหน่วยงานในภูมภิาค 

 - 
เริ่มปี 
2561 

 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนน าร่วมกับ
หน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้ 
     1. โครงการพัฒนาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ใช้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผล
การด าเนินโครงการในครั้งนี้ พบว่า ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอน
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
    2. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี” เป็นโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดเพชรบุรี 

2.1 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 450,000 บาท (งบปี 2560) 
2.2 การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจังหวดัเพชรบุรี 450,000 บาท (งบปี 2560) 
2.3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 37,000,000 บาท (งบปี 2560) 
2.4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลติข้าว ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

โดยใช้เทคนิคเกษตรแม่นย าสูง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6,552,000 บาท (งบปี 2560) 
2.5 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางจากอ าเภอเมืองสู่หาดเจา้ส าราญ “ฟื้นชีวิต คืนชีวา เมือง

เพชรบุรีสู่หาดเจา้ส าราญ” จ านวน 7,000,000 บาท (งบปี 2561) 
นโยบาย 2.1 พัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค์ และการบูรณาการงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน/ สังคม 
(3 โครงการ) 

   

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวจิัย
และผลิตภาพของผลงานวิจัย 

   

1. ระบบและกลไกด้านบริหารการ
วิจัยที่ไดร้ับการปรับปรุง 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการด้านการบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย ดังนี ้
     1. การปรับโครงสร้าง และหน้าที่ของสถาบันวิจัยและหน่วยงานด้านวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยกำกับดูแลด้านบริหารการวิจัย  ได้เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็น “ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์” มีฐานะเป็นหน่วยงานกลางภายใต้ส านักงานอธิการบดี เทียบเท่ากอง มีภารกิจเฉพาะด้าน 
ท างานเช่ือมโยงประสานงานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ทั้งนี้ โครงสร้างส านักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการ
บริหารงานเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2560 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการปรับ
โครงสร้างพร้อมหน่วยงานอ่ืน ๆ ของส านักงานอธิการบดี 
     2. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์  พ.ศ. 2555 โดยรวมกองทุนวิจัย
สร้างสรรค์ส่วนกลางและของคณะเป็นกองทุนเดียวและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหมวด 3 กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะ 
ข้อ 17 จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 

2.1 สนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด้านวิชาการและการวิจัยสู่สากล ที่มีระยะเวล า  
3-12 เดือน 

2.2 สนับสนุนทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ท่ีมีระยะเวลา 3-12 เดือน 
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา (Visiting Scholar) ที่มีระยะเวลา 3-12 เดือน 

     3. จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการลาไปปฏิบัติงานวิจัย เพื่อช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
และสะดวกยิ่งข้ึน 
     4. ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical leave) 

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์  - 
เริ่มปี 
2561 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกทั้งสิ้น 
จ านวน 198,634,414.96 บาท มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน จ านวน 1,147.5 คน  เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ จ านวน 
173,101.89 บาท/คน จ าแนกตามกลุ่มสาขา ดังนี้ 
     - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =  114,987.40  บาท/คน 
     - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     =  295,050.86  บาท/คน 
     - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ             =  149,620.73  บาท/คน 

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู 

 ไม่ได้
ก าหนด

     ในป ีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล scopus จ านวน 243 ผลงาน 
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มากที่สุด จ านวน 90 ผลงาน รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

scopus หรือ ISI เป้าไว้ใน
แผน 

พัฒนา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 71 ผลงาน และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 57 ผลงาน 

2.1.2 พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบรูณา
การผ่านศูนย์/กลุ่ม และ 
cluster วิจัย และความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

   

1. จ านวนศูนย์/กลุ่ม/ cluster 
วิจัยที่จัดตั้งข้ึน 

 

 - 
เริ่มปี 
2561 

ศูนย์/กลุ่ม/cluster วิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน ในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2560 ได้แก ่
     1. Innovation Hub-Agriculture and food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 
4.0  โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2560  
     2. โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (รอบที่ 1) โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศิลปากร (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2560 
     3. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร :  SU Food Innovation Hub เพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านอาหาร  เป็นหน่วยงานจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท างานเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางอาหารเน้นบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม SME, Startup และเช่ือมโยง
งานวจิัยกับภาคเอกชนจนสามารถสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง
ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง การ
แบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเทียบเท่ากอง  
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อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานท่ี อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นที่ตั้ง  และจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 
     4. มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ส านักนวัตกรรมแห่งชาติ ; NIA) ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี ้
         4.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย ์(Research Commercialization for Startup) : โครงการสีรอง
พื้นงานจิตรกรรมเพื่อปรับสภาพวสัดุทุกพ้ืนผิวแบบมัลติฟังก์ช่ัน ส าหรับงานจิตรกรรมไทยและศลิปะรว่มสมัย (Primer or 
Gesso for Thai Contemporary Art) 
         4.2 กิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ (Startup Thailand League) ประกอบด้วย 
              4.2.1 ICT Young Entrepreneur Camp รายวิชาหลักการตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20-22 
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม MA บางรัก กรุงเทพมหานคร 
              4.2.2 SU Startup Talk ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที ่19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
             4.2.3 SU Startup Camp ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
             4.2.4 SU Startup Talk ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง อ.50-701 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
             4.2.5 Startup Camp for Food Business Development รายวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ระหว่างวันท่ี 25-27 
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี 
             4.2.6 SU Startup Talk ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
             4.2.7 SU Startup Camp ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
             4.2.8 SU Startup Exhibition 2017: Startup Success Cases ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2560  ณ ส านัก
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หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
2.1.3 โครงการบรูณาการงานวิชาการ

เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
   

1. จ านวนโครงการบรูณาการ
ศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม
และประเทศชาต ิ

 - 
เริ่มปี 
2561 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม โดยจัดโครงการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนี ้
     1. โครงการศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
และร่วมมือในการน าศักยภาพและองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
     2. โครงการศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 44,452,000 บาท จากงบประมาณ
บูรณาการ (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2) 
     นอกจากนี้ ในส่วนของคณะได้ด าเนินการโครงการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ จ านวน 39 
โครงการ อาทิเช่น 
     1. โครงการ “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 ปี 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สันติ  เล็กสุขุม เมื่อวันท่ี 29-30 ก.ค.60 (บูรณาการกับงานด้านการอนรุักษ์งานจิตรกรรม) 
     2. โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านการจัดการ “พัดทดน้ า” ลุ่มน้ าหมันตอนปลาย (บูรณาการกับงานด้าน
การเกษตร-เชิงนิเวศ) 
     3. โครงการพัฒนาต้นแบบผลติภัณฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โบราณวัตถุช้ินเยีย่มในประเทศไทย 
     4. โครงการส่งเสรมิชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวฒันธรรมสู่เศรษฐกจิ สร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2  
     5. โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรคส์ังคมเพื่อประเทศไทยท่ีน่าอยู่ 
     6. โครงการการใช้จุลินทรีย์ร่วมกับการจัดการดินและปุย๋ตามค่าวิเคราะหด์ินเพื่อลดต้นทุนการผลติ 
     7. โครงการบริการวิชาการดา้นการพัฒนาไอที ส าหรับกลุม่สหกรณ์การเกษตรโครงการหุบกะพง 
     8. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี และศาสตร์แขนงอื่น ๆ ใน
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กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
     (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานผลการด าเนินงาน) 

2. จ านวนโครงการฯที่ได้รับการ
เผยแพรผ่่านสื่อ 

 - 
เริ่มปี 
2561 

มหาวิทยาลัยมีโครงการบูรณาการศาสตร์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน 34 โครงการ อาทิเช่น 
1. โครงการ “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 ปี  

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สันติ เล็กสุขมุ เผยแพร่ทางหนังสือและ YouTube 
2. โครงการศูนย์เรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ “พัดทดน้ า” ลุ่มน้ าหมันตอนปลาย เผยแพร่ผา่นนิทรรศการ  

หนังสือ และแผ่นพับ 
3. โครงการผลิตเอกสารท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เผยแพร่ผ่านหนังสือ 
4. โครงการเพิม่พูนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาด้วยการศึกษาวิจัยภาคสนาม เผยแพรผ่่านหนังสือ 
5. โครงการบูรณาการเรื่อง Gold Fields of Siam : การอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ภาษา        

อิตาเลียนของพระสารสาสน์พลขันธ์ (Colonel G.E.Gerini) เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
ด้านการท่องเที่ยว เผยแพร่ผ่านหนังสือ และ QR Code 

6. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน  เผยแพร่ผ่านสูจิบัตร และสื่อ Social เช่น  
Facebook : psgartgallery 
    (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานผลการด าเนินงาน) 
 

3. จ านวนงบประมาณบูรณาการ 
เฉลี่ยที่ได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกต่อคณะวิชา 
(ร้อยละของเงินรายได้) 

 - 
เริ่มปี 
2561 

มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณบูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 220,311,608.15 บาท จากเงินรายได้รับ
จริงของคณะ จ านวน 897,610,004.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.54  
 

นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม (2 โครงการ) 
2.2.1 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต    

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ใน  
วิทยาเขตเพชรบุรี และ  
พระราชวังสนามจันทร ์

 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่  
    1. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับเจริญ 
นครปฐม เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ไทยที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวงานสถาปัตยกรรมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึง
ปัจจุบันต่อสาธารณชนต่อไป  โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านสีธรรมชาติของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างและการอนุรักษ์เรือนไทย โดยมีศิลปินนักวิชาการและนักออกแบบทางด้าน
งานหัตถศิลป์สิ่งทอจากนานาชาติ เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา คูเวต คีร์กีซสถาน เป็นต้น ให้
ความสนใจและประทับใจในประวัติความเป็นมาและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทยในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ 
ดร.องอาจ หุดากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าชมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เข้าชมเพื่อ
เผยแพร่ประวัติและความเป็นมาของเรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ ให้แขกผู้มีเกียรติและประชาชน
ผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง 

2.2.2 โครงการบูรณาการด้าน 
        ศิลปวัฒนธรรม 

   

1. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการ
เผยแพร/่ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น า
ของมหาวิทยาลัย 

 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีโครงการได้รับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/
แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลัย จ านวน 83 โครงการ  (ดูรายละเอียดในรายงานผลการด าเนินงาน) 
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   เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ 
(เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง) 

30   

   ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นใน

ภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร 
คิดจากปีฐาน 2560) 

 - 
เริ่มปี 
2561 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีรายได้รับจริง (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน 1,340,076,239.41 บาท  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้รับจริง (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน 1,343,088,905.78 บาท เพิ่มขึ้น จ านวน 3,012,666.37 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22  
    ทั้งนี้  ไม่นับรวมงบประมาณวิจัยและงบประมาณบริการวิชาการจากภายนอก จ านวน 404,649,088.15 บาท จ าแนกเป็น 
    งบประมาณวิจัยภายนอก          146,437,480      บาท 
    งบประมาณบูรณาการ (คณะ)     220,311,608.15 บาท 
    งบประมาณบูรณาการ (กลาง)      37,900,000      บาท 

2. ร้อยละความเชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

 - 
เริ่มปี 
2563 

มหาวิทยาลัยก าหนดแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. จ านวนผลงาน/รางวัลในนาม
ของมหาวิทยาลัย ในด้านที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

 ไม่ได้
ก าหนด
เป้าไว้ใน

แผน 
พัฒนา 

- 

4. ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

 - 
เริ่มปี 
2561 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา จึงไม่สามารถประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนได้  
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5. ร้อยละความส าเรจ็ในการ
แก้ปัญหาตามที่ สตง.ให้
ข้อเสนอ แนะต่องบการเงินของ
มหาวิทยาลยั ในช่วงที่อธิการ
รับผิดชอบ 

 - 
เริ่มปี 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน (มกราคม 2561) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2559 ซึ่งได้
ด าเนินการเปิดตรวจไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ในระหว่างปี 2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและแก้ไขข้อสังเกต
จากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ดังนี้ 
 

ข้อสังเกตอย่างย่อ การด าเนินการ 
1. ข้อผิดพลาดจากการน างบ

การเงินของกองทุนส่งเสริม
พัฒนาคณะมารวมในงบการเงิน
ภาพรวม 

- คณะส่วนใหญ่ได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว ยกเว้นคณะมัณฑนศิลป์ยังมี
รายการลูกหนี้ และครุภัณฑ์คงค้ างบางส่วนที่จะน า เข้าระบบใน
ปีงบประมาณ 2561 

- ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติยังมีรายได้ค้างรับที่อยู่ระหว่างการติดตาม
สอบถามทางคณะ 

- คณะอักษรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยได้น ารายการบัญชีเงินฝากธนาคาร
เข้ามารวมในงบการเงินรวมแล้ว คงค้างในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน
อื่นที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

2. ผลแตกต่างของยอดเงินคงเหลือ
ตามบัญชีในระบบ GFMIS และ
ระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูป  
(MIS) ที่ไมส่ามารถตรวจสอบได้
(รายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เป็นเงื่อนไขการแสดงความเห็น
ต่อรายงานทางการเงิน) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทที่ปรึกษา (PwC) 
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ข้อสังเกตอย่างย่อ การด าเนินการ 

3. ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี
ในระบบ MIS 

- ได้ด าเนินการสอบทานความถูกต้องของการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร จัดท ากระดาษท าการส าหรับรายการปรับปรุงที่จ าเป็นและจัด
ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้ว คงค้างจ านวน
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ทราบเจ้าของบัญชี จ านวน 350 บัญชี จาก
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารที่ได้รับจากธนาคารทั้งหมด 1,069 
บัญช ี

- ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบัญชีเงินรับฝากและบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ส าหรับยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยบริษัท
ที่ปรึกษา (PwC) และส านักงานตรวจสอบภายใน จ านวน 632 บัญชีแล้ว
พบว่ายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝากมี
ความเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระคืนเงินรับฝากในอนาคต นอกจากนี้ได้ท าการ
สอบทานภาระผูกพันของเงินรับฝากพบว่ามีจ านวน 234 บัญชี หรือคิด
เป็นร้อยละ 10 ของจ านวนเงินรับฝากทั้งหมดที่ไม่มีภาระผูกพันและต้อง
โอนเป็นรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ในส่วนของเงินรับฝากที่เหลือ
ได้สั่งการให้มีการจัดท าทะเบียนคุมให้ถูกต้องแล้ว 

- หนี้สินที่เกิดจากสัญญาร่วมลงทุนอยู่ในระหว่างการติดต่อธนาคารเพื่อขอ 
รีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการท าสัญญา 

- ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในปีก่อนได้ด าเนินการแก้ไขและเตรียม
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อรับการตรวจสอบแล้ว 

- รายการอื่น ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  
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ข้อสังเกตอย่างย่อ การด าเนินการ 

4. จุดอ่อนในระบบบริหารงานด้าน
บัญชีที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนบุคลากรทางด้านบัญชีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ียังได้มีการจ้างบุคลากรทางด้านบัญชีเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

นโยบาย 3.1 การพัฒนาระบบและ
เครื่องมือในการบรหิารจดัการ 
(2 โครงการ) 

   

3.1.1 ปรับโครงสรา้ง ระบบและ  
        วิธีการท างาน 

   

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

 - 
เริ่มปี 
2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงสร้าง
ส่วนงานและหน่วยงานภายในให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สรุปดังน้ี 
     1. การจัดท าโครงสร้างภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
         จัดท าโครงสร้าง ข้อบังคับและประกาศที่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย  
(ร่าง) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….  และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลัง พร้อม
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2561 และกุมภาพันธ์ 2561 ตามล าดับ 
     2. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  ดังนี ้
         2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจ
ช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560   ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 
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2560 
         2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดล าดับอาวุโสของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ.2560  
ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
         2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธกีารด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
         2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
         2.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการพิจารณาต่อการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลยัศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 
         2.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนคา่จ้างลูกจา้งมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560  ประกาศ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
         2.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที ่18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 
        2.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2560 ประกาศ 
ณ วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
        2.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 
วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
       2.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ 

   
 

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

 - 
เริ่มปี 
2561 

     เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 : 
การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีท างาน ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน การ
บัญชี และระบบควบคุมภายใน จึงยังไม่มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ 
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ระบบการให้บริการเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้บริการระบบ Internet ผ่านระบบ LAN, Wireless 
LAN, VPN (Remote Access) eduroam  su-roam-WiFi   SUWiFi 
     2. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การให้บริการด้าน e-Learning และการผลิตสื่อการสอน  การ
ให้บริการการพิมพ์เอกสาร ส าหรับนักศึกษาทุกระดับจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์เอกสารฟรีคนละ 100 แผ่นต่อภาคการศึกษาและ
สามารถสะสมส่วนท่ีเหลือไปรวมกับสิทธิ์ในภาคการศึกษาอื่น ๆ ได้จนจบการศึกษา  การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง โดยให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่คณะ  การจัดสรรพื้นที่ Open Learning Space ให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้อุปกรณ์พกพาท่ีสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียน  และการให้บริการห้องประชุมและห้องเรียนทางไกล 
     3. ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้พัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (SU Radio Net)  
เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรับฟังได้ทาง 
www.suradionet.su.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบท่ีได้รับการพัฒนา 

 - 
เริ่มปี 
2561 

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 จึงยัง
ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ได้รับการพัฒนา 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นโยบาย 3.2 การพัฒนาบุคลากร
รองรับการเปลี่ยนแปลง (2 โครงการ) 

   

3.2.1  พัฒนาระบบการประเมินดว้ย  
         KPIs และ Competency 

   

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

 - 
เริ่มปี 
2562 

 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดแผนในการพัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency และก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ ไว้ในปี 2562 จึงยังไม่มีการด าเนินการในส่วนนี้  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยได้จัดโครงการ ดังน้ี 
  1. โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 
  2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 

3.2.2 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ    
        ผู้ที่มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ใน   
        ด้านต่างๆ  และจดัท า Hall of  
        fame 

   

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรม  - 
เริ่มปี 
2561 

มหาวิทยาลัยก าหนดแผนในการจัดท า Hall of fame โดยเริ่มด าเนินการปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงยังไม่มีผลการ
ด าเนินงาน 
 

นโยบาย 3.3 การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัที่ส าคญั (3 โครงการ) 

   

3.3.1 จัดท าแผนพัฒนา City     
        Campus ระยะ 10 ป ี

   

1. มีแผนฯ  - 
เริ่มปี 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่จัดการศึกษาเมืองทองธานี เพื่อรองรับการพัฒนา
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28 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2561 ทางกายภาพและการเป็น City Campus  ซึ่งการก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 

2560  ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุญาตให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 4 

กันยายน 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับนักศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกร้านอาหาร 

การจัดซื้อโต๊ะม้านั่งสนามบริเวณโดยรอบอาคาร และการจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ระบบงานรักษาความปลอดภัย  
2. ระบบงานรักษาความสะอาด 
3. ระบบงานสุขาภิบาลด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการติดตั้งระบบ IT ร่วมกับบริษัทยูไนเต็ด อิน

ฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด และขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ Uninet ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. ขอความอนุเคราะห์เทศบาลปากเกร็ด ในการออกเลขที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี โดยมีเลขที่ 80 

ถนนป๊อบปูล่า  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
6. ประสานงานกับบริษัทบางกอกแลนด์ ในการอ านวยความสะดวกพื้นที่จอดรถให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

 3.3.2 จัดท าแผนพัฒนาและจดั 
         การศึกษาวิทยาเขตเพชรบรุี  
         ระยะ 10 ปี 

   

1. มีแผนฯ  - 
เริ่มปี 
2561 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 -2574) ตั้งแต่
วันท่ี 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา จนกระทั่งคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.
2560-2574) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์  รองอธิการบดีเพชรบุรี ได้เชิญ
ประชุมผู้บริหารวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาการจัดท า
แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี  โดยคณบดีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดี
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ค่า
น  าหนัก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้รองอธิการบดีเพชรบุรี ปรับแก้
แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีภายใต้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ของ
อธิการบดี หลังจากปรับแก้แล้ว ให้น ามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 

3.3.3 จัดท าแผนพัฒนาการจัด 
        การศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์
        การแพทย์ มหาวิทยาลัย 
        ศิลปากร 

   

1. มีแผนฯ  - 
เริ่มปี 
2561 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

รวม 100   
คะแนนร้อยละ    
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน    

 

ปัญหาอุปสรรค 

ข้อ 1.2.1   

         1. ผลคะแนนการประเมินตนเอง  QS Star Rating ที่ได้รับยงัไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ประมาณการไว้ที่ระดับ 4 ดาว 

ข้อ 3.5           

         1. บุคลากรทางด้านบัญชียังไม่ได้เข้ารบัการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน จากสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการท างาน  
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ปัญหาอุปสรรค 

ข้อ 1.2.1     

        1. ผลการประเมินตนเอง พบว่า คะแนนท่ีไดร้ับยังไมส่อดคล้องกับคะแนนที่ประมาณการไว้ท่ีระดับ 4 ดาว 

ข้อ 3.5   

        1. บุคลากรทางด้านบัญชียงัไม่ไดเ้ข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการท างานเกี่ยวกับมาตรฐานการบญัชีท่ีใช้ในปัจจุบัน จากสภาวิชาชีพบัญช ี

 

สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค 

ข้อ 1.2.1            

        1. คณะหรือหน่วยงานยังสง่ข้อมูลส าหรับบางตัวช้ีวัดของ QS Star Rating ไม่ครบถ้วน   

        2. บางตัวช้ีวัดของ QS Star Rating ยังไม่สามารถประเมิน ได้ เนื่องจากคะแนนข้ึนอยู่กับข้อมลู หรือผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามที่ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมหรือท าการส ารวจมาก่อน  

ข้อ 3.5   

         1. ข้อจ ากัดด้านเวลาในการท างานของบุคลากรทางด้านบญัชี  และงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนา ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 1.2.1            

         1. รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดของ QS Star Rating เพิ่มเติมในตัวช้ีวัดที่มีข้อมูลยังไม่ครบถ้วน 

         2. จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมลูในตัวช้ีวัดที่ยังไมเ่คยส ารวจหรือเก็บข้อมลูมาก่อน 

         3. แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนเพื่อพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาตามเกณฑ์ QS Stars Ratings เพื่อจัดกิจกรรม job fairs ให้ได้บริษัทครบ 200 บริษัท  ก าหนดแนวทางในการให้บริการ

แนะน าด้านการหางานแก่นักศึกษา และก าหนดแนวทางในการให้บริการแนะน าด้านการหางานแก่นักศึกษา 

ข้อ 3.5   

         1. กองคลังจะมีการผลักดนัให้บุคลากรทางด้านบญัชีเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน/ผลกัดัน 

ข้อ 3.5   

       1. งบประมาณด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดา้นบัญชี 

 
                           ผู้ให้ข้อมูล ................................................................................. (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย) 
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แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป จําแนก 

ตามพันธกิจ 5 ดาน 

คา

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด 

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

  1. ดานการผลติ

บัณฑิตและจดัการ

เรียนการสอน 

40 40 1. ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ

เปาหมาย 10/13 ตัว 

2. คะแนนผลการ

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

4.21 (รอยละ 84.2) 

1. มีหลักสตูรไมผานเกณฑการ

ประเมินตามมาตรฐาน TQF 

จํานวน 5 หลักสูตร เน่ืองจากมี

อาจารยประจําหลักสตูรไมครบ

ตามเกณฑตลอดเวลาท่ีเปดสอน 

(โปรดดูแบบ ปม.4 : ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน) 

2. คณะวิชาบางคณะ คือ 

ศึกษาศาสตร / วิทยาลัย

นานาชาติ และเภสัชศาสตร 

จัดสรรทุนการศึกษา (ทุนขาด

แคลน) นอยกวารอยละ 3 ของ

งบประมาณ 

1. เรื่องหลักสตูรโปรดดู แบบ  

ปม.4 

2. นักศึกษาในคณะวิชาหลาย

คณะมีฐานะดี ไมตองการทุน

ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย 

1. โปรดดู แบบ ปม.4 

2. ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดและ

วิธีการจัดสรรทุนใหตรงกับ

ฐานะและความตองการของ

นักศึกษา 

 

   2.ดานการวิจยั

และสรางสรรค 

20 20 1. ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ

เปาหมาย 4/6 ตัว 

2. คะแนนผลการ

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับ

ทุนวิจัยมีนอยกวารอยละ 50  

2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมี

ผลงานวิจัย / สรางสรรคท่ีไดรับ

1. อาจารยไมขอทุนวิจัย เน่ืองจาก

หลายสาเหตุ (ไมทําวิจัย / เปนผู

รวมวิจัย / ไมเขียนโครงการ) 

2. คุณภาพของผลงานวิจยัยังไมถึง

1. มาตรการสงเสริม 

สนับสนุนตางๆ ในการทํา

วิจัย อาทิ ทุน , การอบรม , 

ใหคําปรึกษาการเขียน
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แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป จําแนก 

ตามพันธกิจ 5 ดาน 

คา

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด 

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

= 3.51 (รอยละ 

70.20) 

การเผยแพรในระดับนานาชาตมิี

ประมาณรอยละ 15 ตอป 

3. ตัวช้ีวัดไมชัดเจน คือ จํานวน

บทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร

ในวารสารในฐานขอมลูระดับ

นานาชาติในรอบ 5 ป ตอ

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

ระดับท่ีจะเผยแพรไดในระดับ

สากล และขาดประสบการณใน

การตีพิมพผลงานเปน

ภาษาตางประเทศ 

3. มีอาจารยจํานวนหน่ึงท่ีทําวิจัย

อยางสม่ําเสมอ และมผีลงาน

ตอเน่ืองในขณะท่ีจํานวนหน่ึงไมทํา

วิจัย / ไมมีผลงานวิจัย 

โครงการ , คลินิกวิจัย , การ

ใหรางวัล และการเชิดชู

เกียรต ิ

2. จัดทําขอบังคับและ

ระเบียบในการบริหารงาน

บุคคลท่ีเอ้ือตอการทํา

ผลงานวิจัยมากข้ึน เชน การ

ลาไปปฏิบัติงานวิจัย 

3. กําหนด KPIs รายบุคคล 

และรายคณะวิชา ในเรื่อง 

- จํานวนผลงานวิจัย / 

สรางสรรคในระดับชาติและ

หรือนานาชาติตออาจารย 

- เงินทุนวิจัยตออาจารย 

- จํานวนสิทธิบัตร / อนุ

สิทธิบัตร ตออาจารย เปนตน 

4. นําขอบังคับท่ีเก่ียวโยง

เรื่องผลงานวิจยั / ตําแหนง

ทางวิชาการ และการตอ
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แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป จําแนก 

ตามพันธกิจ 5 ดาน 

คา

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด 

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

สัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลยั สายวิชาการ

มาใชอยางจริงจัง 

5. ทบทวนและนําเกณฑ

ภาระงาน ดานผลงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผศ. รศ. และ ศ. 

มาบังคับอยางจริงจัง 

6. ผลักดันวารสารของ

มหาวิทยาลยัและคณะให

เขาสูฐานขอมลูในระดับ

นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

   3.ดานการบริการ

วิชาการ 

10 10 1 .  ตั ว ช้ี วั ด ท่ี บ ร ร ลุ

เปาหมาย 2/3 ตัว 

2 .  ค ะ แ นน ผ ลก า ร

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

3.97 (รอยละ 79.4) 

 

ความหมายของตัวช้ีวัด : รอยละ

ของโครงการบริการวิชาการขาม

ศาสตรภายในมหาวิทยาลัย / 

ภายในประเทศ / รวมกับ

หนวยงานตางประเทศ ไมชัดเจน 

โดยเฉพาะ ‘ขามศาสตร’ ถูก

ตีความวาคือ ‘ขามคณะ’ ทําให
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แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป จําแนก 

ตามพันธกิจ 5 ดาน 

คา

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด 

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

จํานวนโครงการท่ีสอดคลอง

ลดลง 

   4.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

10 10 1 .  ตั ว ช้ี วั ด ท่ี บ ร ร ลุ

เปาหมาย 2/2 ตัว 

2 .  ค ะ แ นน ผ ลก า ร

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

4.21 (รอยละ 84.2) 

    

   5.ดานการบริหาร

จัดการ 

20 20 1 .  ตั ว ช้ี วั ด ท่ี บ ร ร ลุ

เปาหมาย 12/15 ตัว 

2 .  ค ะ แ นน ผ ลก า ร

ดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

4.18 (รอยละ 83.6) 

 

 

เงินเดือนและคาจาง และ

คาตอบแทนท่ีเก่ียวของ เชน 

สวัสดิการ เปนสัดสวนท่ีสูง ของ

งบประมาณของมหาวิทยาลยั 

หลังจากเปลี่ยนสถานภาพเปน

มหาวิทยาลยัในกํากับฯ 

- เปนรอยละ 68 ของ

งบประมาณแผนดิน 

- เปนรอยละ 42.6 ของ

งบประมาณท้ังหมดของ

มหาวิทยาลยั 

คาจาง เงินเดือน คาตอบแทนและ

สวัสดิการสูงข้ึนจากการท่ี

มหาวิทยาลยัเปลีย่นสถานภาพ 

และมีขาราชการประมาณ รอยละ 

75 เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

ระยะสั้น : ไมเพ่ิมอัตรากําลัง 

ระยะยาว :  

1. มีรูปแบบการจางงานท่ี

หลากหลาย โดยเฉพาะ

การจางช่ัวคราวหรือจาง

บางเวลา 

2. วิเคราะหคางานและ

จํานวนอัตรากําลังท่ี

พอเหมาะในแตละภารกิจ 

3. เพ่ิมผลิตภาพของ

บุคลากร 

4.  

 

72



แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป จําแนก 

ตามพันธกิจ 5 ดาน 

คา

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาอุปสรรค 

 

สาเหตุของปญหา 

 

แนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด 

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

รวม 100 1. ตัวชี้วัดบรรลุ

เปาหมาย

มากกวารอยละ 

70 (คะแนนปท่ี

แลว 69.2) 

2. คะแนนผล

การดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ

มากกวารอยละ 

80 (คะแนนปท่ี

แลว 78.8) 

1 .  ตั ว ช้ี วั ด บ ร ร ลุ

เปาหมาย 30/39 ตัว 

= รอยละ 76.9 

2 .  ค ะ แ นน ผ ลก า ร

ดํ า เ นิ น ง าน เ ชิ ง คุณ

ภาพรวม รอยละ 82.8 

    

คะแนนรอยละ        

คะแนนท่ีคณะ 

กรรมการสอบทาน 

       

 

                          ผูใหขอมูล ................................................................................. (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย) 

หมายเหตุ 1. ใชแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดเีสนอสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559  
         2.อาจปรับเปลีย่นตารางการนําเสนอไดตามความเหมาสม แตใหมีหัวขอตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหครบถวน  
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ภาคผนวก 2 

รายงานผลการปฏบิัติงานของอธิการบดี  
ระหวางวนัที่ 23 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
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ภาคผนวก 3 
 

สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม 

  

 
 



สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ มารวมสนทนากลุมกับ
คณะกรรมการ เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 นั้น สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม เปนดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของ 
จํานวนท่ีเชิญ

เขารวม
สนทนากลุม 

จํานวนท่ีมา
เขารวมการ
สนทนากลุม 

คิดเปน 
รอยละ 

กลุมท่ี 1 แยกเปน 2 กลุมยอย 
กลุมยอยท่ี 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
13 

 
6 

 
46.15 

     กลุมยอยท่ี 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย
ประจํา และ ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน นายก
สมาคมนักศึกษาเกา 

7 3 42.86 

รวมกลุมท่ี 1 20 9 45.00 
กลุมท่ี 2   
    คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก 

 
20 

 
19 

 
95.00 

กลุมท่ี 3             
     กลุมยอยท่ี 3.1 กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน (หรือ
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 2 คน (19 สวน
งาน) และ ผูแทนอาจารยในสภาคณาจารย 1 คน และ ผูแทน
ขาราชการ หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในท่ีประชุม 
กบม. จาํนวน 1 คน 

 
40 

 
29 

 
72.50 

     กลุมยอยท่ี 3.2 ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน 
(15 สวนงาน) 

45 31 68.69 

รวมกลุมท่ี 3 85 60 70.59 
กลุมท่ี 4 
    กลุมยอยท่ี 4.1 เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก และ
ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี   

 
30 

 
26 

 
86.67 

    กลุมยอยท่ี 4.2 ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน สวนงานละ 3 คน และ ผูแทนขาราชการ หรือผูแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในท่ีประชุม กบม. จํานวน 1 คน 

31 28 90.32 

    กลุมยอยท่ี 4.3 ผูแทนขาราชการ หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน สวนงานละ 3 คน   

30 27 90.00 

รวมกลุมท่ี 4 91 81 89.01 
กลุมท่ี 5 นักศึกษา แบงเปน 2 กลุมยอย                                                                                  
    กลุมยอยท่ี 5.1 ระดับปริญญาตรี  

- ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 สวนงาน)  

 
 

56 

 
 

40 

 
 

71.43 
    กลุมยอยท่ี 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  

- ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (14 สวนงาน)                                    
 

42 
 

31 
 

73.81 
รวมกลุมท่ี 5 98 71 72.45 
กลุมท่ี 6 ผูใชบัณฑิต คณะละ 3 คน (15 สวนงาน)                                                                        45 19 42.22 
กลุมท่ี 7 ศิษยเกา คณะละ 3 คน (15 สวนงาน)                                                                         45 21 46.67 

รวมท้ังหมด 404 280 69.31 
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ภาคผนวก 4 
 

สรุปขอมูลความคดิเห็น ขอเสนอแนะ 
จากการสนทนากลุมของผูเก่ียวของกลุมตางๆ  

  

 
 



สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ไดกําหนดคําถามท่ีมุงเนนเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน และความคิดเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ไดกําหนดคําถามในการสนทนากลุม คือ 
 1. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัย  
          (1) ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงหลังจากปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

เทียบกับเม่ือเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 
          (2) ในมุมมองของทาน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความทาทายและมีขอจํากัดในการพัฒนาตอไป

อยางไรบาง แนวทางการแกไข เชน เกณฑขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม 
          (3) สิ่งท่ีทานคิดวามหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในระยะเวลา 1-2 ป เรียงตามลําดับ

ความสําคัญ 2-3 เรื่อง 
          (4) เรื่องท่ีนาเปนหวงของมหาวิทยาลัย 
         (5) การหารายไดเพ่ิมของมหาวิทยาลัย 
    2. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับอธิการบดี  
         (1) ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนาของอธิการบดีในชวงท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี คืออะไร 
         (2) สิ่งท่ีควรดําเนินการมีอะไรบาง และไดดําเนินการหรือยัง  
         (3) ลักษณะการทํางานของอธิการบดี  
         (4) ปญหา/อุปสรรคในการทํางานของอธิการบดีท่ีสําคัญๆ คืออะไร แนวทางขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหา  
         (5) ทีมรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี    
 (6) ความคาดหวังท่ีมีตออธิการบดี และท่ีผานมาผลการดําเนินงานเปนไปตามท่ีคาดหวังหรือไม 
     3. คําถามท่ีอาจจะเนนของแตละกลุม 
  3.1 กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก อาทิ 
         (1) การทํางานเชิงรุกเพ่ือใหทันตอสถานการณ และความเปลี่ยนแปลง เปนอยางไร 
         (2) การดําเนินการตามขอเสนอแนะ มติ งานท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เปนอยางไร 
         (3) การทํางานเพ่ือการแกไขปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ความเสี่ยงท่ีเปนเรื่องเรงดวนของ

มหาวิทยาลัย อาทิ จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลง งบประมาณ  
         (4) การสรางคุณคา มูลคา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
      3.2 กลุมสายวิชาการ สายสนับสนุน อาทิ 
         (1) ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยท่ีเห็นชัดเจน 
         (2) การพัฒนาบุคลากร 
         (3) สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยแกไขปญหา พัฒนา 
 3.3 กลุมนักศึกษา อาทิ 
         (1) การบริการ สวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา 
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         (2) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
         (3) สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยแกไขปญหา พัฒนา 
        (4) ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยท่ีเห็นชัดเจน มีอะไรบาง อาทิ กายภาพ สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 
 3.4 กลุมศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต อาทิ 
           (1) การพัฒนาดานเทคโนโลยี กับสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปรับเปลี่ยน อาทิ การผลิตบัณฑิต  

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และศิษยเกา ผูใชบัณฑิตจะเขามามีสวนรวมอยางไร 
          (2) โอกาส ศักยภาพ การพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในมุมมองของทาน          
               
 ท้ังนี้คําถามในการสนทนากลุมของแตละกลุม สามารถปรับใหเหมาะสมกับแตละกลุม หรือตามท่ีมีการ
นําเสนอในการสนทนากลุมได           
 คณะกรรมการ ไดเชิญผูเก่ียวของมาสนทนากลุม เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 ซ่ึงเลขานุการของแตละ
กลุมไดสรุปสาระสําคัญ และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบไดสอบทานแลว โดยการนําเสนอ จําแนกเปน  
 1. เก่ียวกับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผลการดําเนินการท่ีมีความกาวหนา เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตอง
ดําเนินการ และขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 
 2. เก่ียวกับอธิการบดี  
 โดยการสนทนากลุมของแตละกลุม สรุปไดดังนี้  
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1. กลุมนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

          1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
             1.1) ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ดาน การดําเนินการ 
1. โครงสรางองคกร และการบริหาร มีการนํารูปแบบโครงสราง และการบริหารองคกรในลักษณะหนวยงานเฉพาะกิจภายใต

สํานักงานอธิการบดีมาใช เพ่ือชวยในการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญและเปนความเขมแข็ง
ของมหาวิทยาลัย โดยเปนรูปแบบท่ีสามารถดําเนินการจัดตั้งไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อการดําเนินการไมบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาทิ โครงการจัดตั้ง
ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food 
Innovation Hub (SU-FIH) 

2. การดําเนินการตามขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของ สตง. 

มีความตั้งใจ มีการติดตามเพ่ือแกไขปญหาและดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ของ สตง. ใหมีความกาวหนาเปนลําดับมากข้ึน อาทิ การเสนอขอจัดซื้อระบบ ERP เพ่ือ
นํามาชวยในการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

3. ดานกายภาพ สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

มีการประสานงานเตรียมจัดตั้งหนวยบริการประชาชน สถานีตํารวจภูธรชะอํา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะชวยเพ่ิมความปลอดภัยแก
นักศึกษา บุคลากร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

4. การประชุมสภามหาวิทยาลัย บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางสรางสรรคมากข้ึน ขอโตแยงตางๆ 
นอยลง ซึ่งสวนหน่ึงมาจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีสามารถช้ีแจง 
อธิบายตอบขอซักถามของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดชัดเจน 

 1.2) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสูตร 
     ในปการศึกษา 2559 มีหลักสูตร
ของคณะวิชาท่ีไมผานเกณฑตามท่ี
สกอ. กําหนด (จํานวน 5 หลักสูตร) 

 
ควรเรงดําเนินการ และกํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะวิชาท่ีผานเกณฑของ สกอ. ให
เปนไปตามเกณฑโดยเร็ว และประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ รวมท้ังจะตองมีกลไก
กํากับ ติดตามทุกหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพ่ือมิใหเกิดกรณีดังกลาวอีก  

2. ระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูล ควรเรงดําเนินการเรื่อง ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล และบูรณาการใหสามารถใชรวมกัน 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ให
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 1.3) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
1. ควรทบทวนและพิจารณาปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ 

1.1 ควรกําหนดนิยามความหมายของคําตางๆ ในแผนพัฒนาดวย เพ่ือความเขาใจท่ี
ชัดเจนตรงกัน อาทิ นวัตกรรม บูรณาการ การสรางสรรค 

1.2 ควรปรับเปาหมาย ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ให
ชัดเจนมากข้ึน งายตอการวัดผลสําเร็จ รวมท้ังมีความทาทายและเอ้ือตอการพัฒนามาก
ข้ึน อาทิ ดานท่ี (2) องคกรท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และดานท่ี (3) การพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาต ิควรกําหนดระดับ/ผลสัมฤทธ์ิของการเปลี่ยนแปลง 
2. ผูบริหารควรลงพ้ืนท่ีพบบุคลากร เพ่ือช้ีแจงแผน นโยบาย แนวทางการบริหารงานให
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
รับทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหทุกฝายรวมกันทํางานตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

2. บทบาทของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณะ การเปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ควรเนนบทบาทของมหาวิทยาลยัในการเปนท่ีพ่ึงของสังคมใหมากข้ึน อาทิ 
1. ควรมีความรวมมือ สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน และพัฒนาชุมชน จังหวัดท่ีอยูรอบๆ 
มหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต ใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามบริบทของแตละ
พ้ืนท่ี รวมท้ังใหชุมชนเปนฐานในการสรางองคความรู ใหมๆ การเรียนการสอน 
งบประมาณ รวมท้ังการสรางเครือขายชุมชน  
2. ควรเปนศูนยกลาง เปนผูนําทางความคิดในการชวยสังคม และผลักดันนโยบายของ
รัฐบาล อาทิ การเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 โครงการ
ประชารัฐ 
3. ควรปรับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสวนใหญ
กระจายตามพ้ืนท่ีชุมชนตางๆ มาเปนรูปแบบศูนยการเรียนรู  ศูนยความเปนเลิศ ซึ่งจะชวย
ใหการบรกิาร การพัฒนาชุมชน สังคม ภาคธุรกิจ SME  ในขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน  
4. อธิการบดีควรลงพ้ืนท่ี ประสานความรวมมือกับจังหวัดตางๆ ใหมากข้ึน ซึ่งจะเปน
ชองทางสําคัญท่ีจะไดรับงบประมาณงานวิจัย การจัดกิจกรรม โครงการตางๆ ซึ่งทดแทน
เงินรายไดจากนักศึกษาท่ีจะมีจํานวนลดลง 
5. ควรมีการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังรัฐ เอกชนภายนอก การเปดชองทางใหมีการ
ทํางานเช่ือมโยงกับบุคลากรท่ีมีความสามารถของมหาวิทยาลัย หรือการเขารวมทํา
กิจกรรมกับสาธารณะใหมากข้ึน 

3. หลักสูตร/การเรียนการสอน 1. หลักสูตร 
1.1 ควรเปดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร เปดรายวิชาท่ีทันสมัยและกาวทันการตอ

เปลี่ยนแปลงใหมากข้ึน อาทิ การสรางผูประกอบการ  
1.2 ควรพิจารณานิยามคําวา บูรณาการ ใหชัดเจน รวมท้ังศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน เน่ืองจาก สกอ. และมหาวิทยาลัยยังมีความเขาใจ ตีความ
หลักสูตรบูรณาการ ตางกัน 
2. การเรียนการสอน 

2.1 ควรปรับการเรียนการสอนท่ีเนนภาคปฏิบัติ เนนการฝกงาน และใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมใหมากข้ึน  

2.2 ควรพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห สามารถตอยอดความคิดและ
พัฒนาเปนนวัตกรรมตางๆ  
3. การจัดพ้ืนท่ีสําหรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ควรจัดใหมี Coworking Space ศูนยบมเพาะ เพ่ือเปดโอกาส สรางพ้ืนท่ีใหนักศึกษา
ไดมาทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติงาน นําเสนอแนวคิด ธุรกิจ Startup SME ใหมากข้ึน ซึ่งการ
ดําเนินการอาจจะขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาคเอกชน ธนาคาร ซึ่งมี
นโยบายสนับสนุนเรื่องน้ี  
4. เทคโนโลยี  

ควรฝกอบรมการพัฒนาโปรแกรมท่ีเปน Open Source ใหนักศึกษาและบุคลากรให
มากข้ึน ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะความสามารถและสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต โดย
มหาวิทยาลัยควรทําความรวมมือกับประเทศอินเดียท่ีมีความเขมแข็งในเรื่องน้ี เพ่ือชวย
พัฒนาการเรียนการสอน การฝกอบรมตางๆ 

4. การบริหารจัดการ  
 
 

1. การพัฒนาบุคลากร/การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
1.1 สายวิชาการ  

- สกอ. มีการปรับเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม ซึ่งคอนขางยาก 
ซึ่งจะสงผลตอจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตร มาตรฐาน
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
หลักสูตร คุณภาพการศึกษา จึงควรนําเรื่องน้ีหารือในท่ีประชุม ทปอ. แลวเสนอให สกอ. 
พิจารณาทบทวน  

1.2 สายสนับสนุน 
- ควรพัฒนาทักษะ ความสามารถ ศักยภาพบุคลากรบางสวนท่ียังไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานงานใหเปนไปตามเกณฑ รวมถึงผลักดันใหมีการปรับตัวเพ่ือยอมงานใหมๆ 
โดยไมยึดติดกับระบบงานเดิม 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรพัฒนาโปรแกรมท่ีเปน Open Source ของตนเอง หรือเนนการจัดซื้อโปรแกรมท่ี
เปน Open Source จากบริษัทในประเทศไทย มากกวาการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป 
เน่ืองจากในระยะยาวจะมีประโยชนและประหยัดงบประมาณมากกวา  
3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 

ควรมีรองอธิการบดีท่ีดูแลรับผิดชอบเน่ืองจากเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการสราง
ภาพลักษณองคกร 

5. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาระยะหน่ึงแตการ
เปลี่ยนแปลงยังมีไมมาก ซึ่งมาจากหลายปจจัย อาทิ ขอบังคับ โครงสรางองคกร บุคลากร 
จึงควรทบทวนสอบทานหลักการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ความคืบหนาใน
การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปญหา อุปสรรค แลวเรงแกไขเพ่ือใหบรรลุหลักการและ
วัตถุประสงคการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

6. การสรางคุณคา และมูลคาจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   

ควรนําทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูมาใชประโยชน และใหเกิดคุณคา มูลคามากข้ึน อาทิ 
ท่ีดินท่ีไดรับบริจาคท่ีจังหวัดนครนายก ควรวางแผนดําเนินการใชประโยชน เชน เปนศูนย
การเรียนรู การรวมกับภาคเอกชนพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

7. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 1. ควรมีเวลาประชุมหารือแบบไมเปนทางการใหมากข้ึน ซึ่งจะไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การทํางาน  อาทิ การหารือในชวงรับประทานอาหารกลางวัน โดยการยกประเด็นตางๆ 
มาหารือ ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
2. ควรลดเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหนอยลง 

8.  การติดตาม และประเมินผล
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี 

ควรพิจารณากําหนดรูปแบบท่ีเนนผลลัพธเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน โดยการ
สนทนา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ จะมีประโยชนมากกวาการกรอกขอมูลเอกสาร            
ซึ่งเปนภาระแกท้ังผูบริหารและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  

            
 2) เกี่ยวกับอธิการบดี 
              คุณลักษณะเดนของอธิการบดี 

1. มีภาวะความเปนผูนํา  
2. มีความตั้งใจในการทํางาน 
3. มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ไดดี จึงเหมาะสมกับการเปนผูนําในสถานการณปจจุบัน ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน 
4. มีประสบการณการทํางานในตําแหนงรองอธิการบดีในหลายดาน ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงอธิการบดี อาทิ มีความเขาในเรื่องวิชาการ และการบริหาร  
5. มีความสามารถในการแกไขปญหาความขัดแยง โดยจะเนนการทําความเขาใจ การรับฟงความคิดเห็น และการยึดประโยชนของ
มหาวิทยาลัย 
6. มีการกระจายอํานาจใหผูบริหารในระดับตางๆ มากข้ึน ทําใหการบริหารงานคลองตัวข้ึน 
7. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  
8. มีความสามารถในการสือ่สาร อธิบายสรางความเขาใจกับท่ีประชุมในระดับตางๆ ทําใหการประชุมรวดเร็วข้ึน ลดความขัดแยงลง 
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2. กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและผูแทนประสภาคณาจารยและพนักงาน นายกสมาคม
นักศึกษาเกา   

          1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลยั 
             1.1) ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ดาน การดําเนินการ 
1. หลักสูตร มีการเปดรายวิชาศิลปากรสรางสรรค ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจราก

ความเปนมา และวัฒนธรรมองคกรรวมกัน 
2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ/การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มคีวามกาวหนาในการดําเนินการเพ่ือเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรมมาก
ข้ึน อาทิ 
1. มีการกําหนดแผน เปาหมาย ตัวช้ีวัด เพ่ือรองรับ QS Stars เชน การนําระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรโดยใช AUN QA และนําเกณฑ EdPEx มาใช เพ่ือผลักดัน
มหาวิทยาลัยสูความเปนสากล  
2. การเสนอเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit 
(Art & Design) 

3. การประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก 

มหาวิทยาลัยไดแสดงบทบาทในการเปนท่ีพ่ึงของสังคม และมีการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอกมากข้ึน อาทิ มีการประสานงานเชิญชุมชน จังหวัดเขารวมกิจกรรม 
โครงการของมหาวิทยาลัยมากข้ึน อาทิ งาน OTOP 

         1.2) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มีการรับฟ งความคิด เห็นจาก
บุคลากร การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
นอยมาก ในเรื่องการจัดทําขอบังคับ 
ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ ต า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขอบังคับท่ี
สําคัญในเรื่องท่ีสําคัญและมผีลกระทบ
ตอสิทธิประโยชนของบุคลากร 

 
 
1. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยาง
ตอเน่ือง เน่ืองจากเปนเรื่องใหม และขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารงานตางๆ หลายเรื่อง มีการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ จํานวนมาก  
2. การจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ี
ผานมาสวนใหญยังอิงกับความเปนสวนราชการ มีการปรับเปลี่ยนนอย ในการจัดทํา
ขอบังคับตอไป มหาวิทยาลัยควรยึดหลักการความมีประสิทธิภาพใหมากข้ึน 
3. ควรมีระบบในการจัดทําและกํากับติดตาม ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  

3.1 มีการสํารวจ รับฟงความคิดเห็นกอนการราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
3.2 เมื่อออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แลวตองสื่อสาร ประชาสัมพันธ สราง

ความเขาใจแกบุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ
บุคลากร 

3.3 เมื่อนําระเบียบ ขอบังคับ ไปใชแลว ตองติดตาม รับฟงความคิดเห็น หากพบวา
มีปญหาหรือขอจํากัดในการปฏิบัติ ควรเสนอใหมีการปรับปรุงแกไข 

2. การปรับปรุงวังทาพระ  
การปรับปรุงวังทาพระลาชา ไม

เปนไปตามกําหนดเวลา สงผลกระทบ
ตอภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย 
รวม ท้ั ง นั กศึ กษา  บุ คลากร  อา ทิ 
บรรยากาศในการเรียน อุปกรณ การ
เดินทาง คาใชจาย  

 

 
1. ควรเรงดําเนินการ และกํากับ ติดตามการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว 
2. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา ทราบความคืบหนาการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงวังทาพระอยางตอเน่ืองและชัดเจน 
3. ควรดูแลจัดสวัสดิการแกนักศึกษา บุคลากรใหมากข้ึน อาทิ การเดินทาง  
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

3. การบริหารจัดการ 
3.1 การเงินบัญชี  

- วิธีปฏิบัติงาน ข้ันตอนการเบิก
จายเงิน การตีความระเบียบ ขอบังคับ
ของแตละวิทยาเขตไมเหมือนกัน  

- บุคลากรด านการเ งินยั ง
ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ยึดติดกับ
ระบบเดิมๆ  

- มีกรณีพบการทุจริตในการ
ทํางานของเจาหนา ท่ีดานการเงิน 
สรางความเสียหายแกมหาวิทยาลัย   

  
 
1. ผูบริหารท่ีรับผิดชอบ ควรมีการประชุมบุคลากรดานการเงินของแตละวิทยาเขต 
หารือวิธีการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการเบิกจายเงิน เพ่ือใหการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 
และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
2. ควรจัดอบรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ ทัศนคติในการทํางานของเจาหนาท่ีดานการเงิน 
บัญชี รวมท้ังควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึน  
3. มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการกับเจาหนาท่ีทุจริตในการทํางาน และชดใชคาเสียหาย
แกมหาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัย ผูบริหาร ควรวางระบบ การกํากับการทํางานดานการเงิน บัญชี ใหมี
ความรอบคอบมากข้ึน  

3.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
ยังมีนอย 

ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ การนําเสนอใหทันสมัย ชัดเจน เขาใจงาย 
และเขาถึงบุคลากรใหมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ 

4. การสรางความเขมแข็งดานศิลปะ
และการออกแบบ  

ควรจัดกิจกรรม/โครงการ รวมท้ังใชโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art & Design) เพ่ือจุดประกาย 
กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ การรวมพลัง รวมแรงรวมใจของชาวศิลปากร เพ่ือนําไปสู
ความเปนหน่ึงดานศิลปะและการออกแบบ และสรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยสูระดับ
นานาชาติ ท้ังน้ี ควรเรงวางแผนการทํางานในทุกดาน และใหความสําคัญกับแผนการ
ประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสรางการรับรู การตื่นตัวของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและการมีสวนรวมในการทํางาน  

 1.3) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การจัดการเรียนการสอน       
มีการเปดรายวิชาศิลปากรสราง 

ส ร ร ค  แ ต ยั ง ข า ด ก า ร ว า ง แ ผ น 
ประชาสัมพันธกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

 
ควรจัดประชุมผูรับผิดชอบทุกฝายรวมกัน และวางแผนการทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติมี
ความชัดเจนและเขาใจตรงกันในเรื่องตางๆ อาทิ หลักสูตร อาจารยผูสอน การ
ลงทะเบียนของนักศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาลดลง 
- สาเหตุประการหน่ึงมาจากการ

ปดปรับปรุงวังทาพระ  
 - บรรยากาศการเรียนการสอน 

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีไมเ อ้ือแก
นักศึกษาเทาท่ีควร และคาธรรมเนียม
การศึกษาท่ีคอนขางสูง  

 
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2. เมื่อปรับปรุงวังทาพระเสร็จแลวจะตองวางแผนประชาสัมพันธ การใชพ้ืนท่ี การ
จัดการเรียนสอนท่ีวังทาพระใหชัดเจน 
3. ควรเรงปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก  สรางบรรยากาศการเรียนการสอน 
แหลงเรียนรูแกนักศึกษาใหมากข้ึน  
 

  
 2) เกี่ยวกับอธิการบดี 
              คุณลักษณะเดนของอธิการบดี 

1. กลาเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย 
2. การทํางานในลักษณะบูรณาการ  
3. ความสามารถในการตดิตอ ประสานงานกับหนวยงานภายนอก ชวยเพ่ิมการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ รวมกัน 
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3. กลุมคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

          1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
             1.1) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การบริหารจัดการ 
1.1 การสื่อสาร 

       

 
1. อธิการบดีควรไปเยี่ยม พบปะบุคลากรในวิทยาเขตตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือการ
สื่อสารท่ีดีกับสวนงาน บุคลากร รวมท้ังจะชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน และ
รวมกันทํางานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
2. ควรมีการสื่อสาร และมีกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน การสรางผลงาน 
การขับเคลื่อนสวนงานตางๆ เ พ่ือใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกับ
มหาวิทยาลัย 

1.2 งานธุรการ และสารบรรณ  
ระบบ กลไก ข้ันตอนการทํางาน 

การสงเรื่องระหวางหนวยงานยังไมได
มาตรฐาน ไมชัดเจน และไมมีการกําหนด
ระยะเวลาการทํางานในแตละข้ันตอน ทํา
ใหบางครั้งมีการติดขัด ลาชา นอกจากน้ัน
การทํางานข้ึนกับตัวบุคคล  

 
ควรกําหนดข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลาการทํางานในแตละข้ันตอนใหชัดเจนข้ึน
รวมท้ังควรทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการทํางานเปนแนวทางเดียวกัน 

1.3 การจัดซ้ือ จัดจาง งบประมาณ 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจางท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน ทําใหการบริหารงานไมคลองตัว         

 
1. ควรพิจารณาตรวจสอบ และทบทวน ปญหาการจัดซื้อจัดจางท้ังระบบ แลวปรับ
ใหมีความคลองตัวมากข้ึน 
2. ควรพิจารณาหารือรวมกันเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดใหแตละสวน
งาน ท้ังท่ีในสวนของคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ใหชัดเจน และเหมาะสมกับการ
ดําเนินภารกิจและการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง  

 1.2) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
    

เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ควรวางแผนการทํางานในดาน
ตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ 
1. การทํา SWOT ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผนการแกไขปญหาและพัฒนาไดอยางตรง
จุด ขณะเดียวกันก็มุงเนนการพัฒนาเชิงรุกควบคูไปดวย รวมท้ังจะตองพิจารณาปรับ
แผน เปาหมาย วิสัยทัศน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน  
2. การพัฒนาองคกรระดับสวนงานใหไปในทิศทางเดียวกัน 
3. การวางแผนงบประมาณในระยะยาว เน่ืองจากการมีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง แต
มหาวิทยาลัยมีคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การทําแผนงานรองรับการลดสัดสวนเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล และการหารายไดเพ่ิมของมหาวิทยาลัย 
4. มุงเนนการสรางนวัตกรรมท้ังสายวิทยาศาสตรและศิลปะท่ีมีตลาดรองรับ โดยมีแผน 
Fast Track เพ่ือการเดินหนาสูการแขงขัน 
5. การสรางกลไกในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดมีการทํางานรวมงานกับองคกร
ภายนอกระดับประเทศ (รัฐบาล/เอกชน/ภาคอุตสาหกรรม) ใหมากข้ึน เพ่ือสราง
ประโยชนใหกับสังคม และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับ เปนผูนําดานวิชาการให
เปนท่ีประจักษมากข้ึน 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
2. การพัฒนาบุคลากร 
  

1. สายวิชาการ 
ควรพิจารณาทบทวนเกณฑภาระงานในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดาน

งานวิจัยและสรางสรรค โดยรวมผลงานสรางสรรคดวย อาทิ งานจิตรกรรมในโบสถ วัด 
เปนตน 
2. สายสนับสนุน  

ควรสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน โดยพิจารณาดําเนินการ
เรื่องจํานวนกรอบตําแหนง การประเมินคางาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

3. การพัฒนาวิทยาเขต 
    
 

1. การพัฒนาวิทยาเขต จะตองมีความชัดเจนวาศูนยกลางในการบริหารงานควรอยูท่ี
ไหน เพ่ือวางแผนบริหารจัดการใหเหมาะสม 
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีพ้ืนท่ีท่ีสมควรไดรับการพัฒนา แตอยูในเขตหาม
กอสราง จึงควรมีการแผนรวมกันวาสามารถดําเนินอยางไรเพ่ือใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย  

4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/การ
พัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
    
 

1. นักศึกษาตางชาติ 
ควรมีระบบ กลไก ในการดูแลนักศึกษาตางชาติ อาทิ การจัดตั้ง/มอบหมาย

หนวยงานท่ีจะรับผิดชอบโดยตรง การจางผูท่ีมีประสบการณมาดําเนินการ อาทิ 
- การเทียบโอนรายวิชา 
- การจัดทําแบบฟอรมเอกสาร กฎระเบียบเปนภาษาอังกฤษ 
- ดูแลเก่ียวกับ VISA ของนักศึกษา 

2. การกิจกรรม/โครงการระดับนานาชาติ  
ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการระดับนานาชาติ อาทิ งานแสดง

ภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ (Bangkok Triennale International Print and 
Drawing Exhibition) ซึ่งเปนโครงการท่ีชวยสรางช่ือเสียง ความเขมแข็งดานศิลปะของ
มหาวิทยาลัย และจะสงผลตออันดับของมหาวิทยาลัย 

5. งานบูรณาการเพ่ือพัฒนาสูความ
เขมแข็ง  

1. ควรเนนสงเสริมการบูรณาการในเชิงการออกแบบใหมากข้ึน ตามนโยบายสงเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรม New S-Curve เชน การออกแบบเครื่องมือแพทย ฯลฯ                
2. ควรพัฒนาระบบ กลไกในการบูรณาการดานวิทยาศาสตรและศิลปะ  

6. การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 

1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง ควรมีวาระเชิงนโยบาย เพ่ือสะทอนปญหา 
มุงเนนการพัฒนาและการแขงขัน ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
2. สภามหาวิทยาลัยควรชวยแกปญหาท่ีเปนขอจํากัดในการดําเนินงานท่ีทําใหไมบรรลุ
เปาหมาย เชน ขอบังคับเก่ียวกับการเงิน บุคลากร  
3. ควรผลักดันใหเกิดการรวมพ้ืนท่ีวิทยาเขตตางๆ ใหเปนหน่ึงเดียวกัน 

7. ดานอ่ืนๆ 
 

1. ควรเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเปดภาคการศึกษาเปนแบบเดิม 
จะตองวางแผนใหชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบกับการรับนักศึกษาในอนาคต 
2. ควรผลักดันใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา                    
เชน การจดทะเบียน การนําไปใชประโยชน เน่ืองจากหลายๆ คณะมีผลงานท่ีสามารถตอ
ยอดในเชิงอุตสาหกรรมไดมาก อาทิ คณะจิตรกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

  
  
  

114 
 



 2) เกี่ยวกับอธิการบดี 
              คุณลักษณะเดนของอธิการบดี และขอเสนอแนะ 

คุณลักษณะเดน ขอเสนอแนะ 
1. มีความสามารถในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ 
2. รูจักและเขาใจวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี สามารถบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร 
และศิลปะ 
3. มีความเปนผูนําสูง คิด ตัดสินใจ แกปญหา และทํางานรวดเร็ว 
4. มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานชัดเจน  
5. มีการศึกษาขอมูลอยางรอบดานกอนวางแผนการทํางาน ทําใหสามารถมอง
ภาพรวมไดชัดเจน 
6. มีความแมนยําเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอบังคับเปนอยางมาก 
7. รับฟงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธดี อัธยาศัยดี มีความใสใจตอบุคลากร สามารถ
เขาถึงไดงาย และสามารถทํางานรวมกับผูบริหารไดดี 
8. มีศักยภาพสูง มีสไตลการบริหารงานแบบเอกชน มีความสามารถในการบริหารสูง 
เหมาะกับการบริหารงานในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
9. มีการปรับตัวในบทบาท วิธีการทํางานในตําแหนงการบริหารจากคณบดีเปน
อธิการบดีไดดี 

1. ตองใชเวลาสวนหน่ึงไปในภาระงาน
ด าน พิ ธีการ  ทํา ให เ วล า ในการคิ ด
สรางสรรคผลงานนอยลง  
2. การตัดสินใจบางเรื่องไมไดรับฟง
เหตุผลท่ีสืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมท่ีมีมา
ยาวนานของมหาวิทยาลัย 
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4. กลุมคณะกรรมการประจําคณะ ผูแทนสายวิชาการ 

 1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
 1.1) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การปรับปรุงวังทาพระ  
- สงผลกระทบตออาจารย นักศึกษาอยางมาก อาทิ 

สถานท่ีเรียนท่ียายไปไมเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกไมเอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน การเดินทาง 

- บุคลากรไมรับทราบขาวสาร ความคืบหนาเก่ียวกับ
การปรับปรุงวังทาพระ 

- ภาระงานของอาจารยบางสวนลดลง และอาจารย
บางสวนไมเดินทางมาสอนท่ีวิทยาเขตอ่ืน  

- ตึกท่ีเชาไมสามารถใชงานไดเต็มศักยภาพ 

 
ควรจัดทําแผนการยายกลับวังทาพระ และประชาสัมพันธให
บุคลากรไดรับทราบความคืบหนาการปรับปรุงวังทาพระ รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนท่ีหลังการปรับปรุงวังทาพระเสร็จแลว 
อยางท่ัวถึงและตอเน่ือง 

2. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ควรจัดใหมีหนวยงานและกลไกท่ีจะชวยขับเคลื่อนและสนับสนุน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือ
เปนพ่ีเลี้ยง 

3. การสื่อสาร ควรมีการสื่อสาร เพ่ิมชองทางการสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูง 
กับบุคลากรโดยตรง เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน และทําใหเกิดความ
ชัดเจน 

4. การบริหารวิทยาเขต 
มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต แตไมมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการฯ ทําใหไมทราบปญหา และแนวทาง
แกไขปญหาในแตละวิทยาเขต 

 
1. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต อยางนอย
ปละ 2-3 ครั้ง เพ่ือจะไดรับทราบปญหาและหาแนวทางแกไข
ปญหาในแตละวิทยาเขต 
2. ควรวางระบบระบบการบริหารวิทยาเขตใหเปนเอกภาพ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เน่ืองจากปจจุบันมีการจัดเรียน
การสอนแยกตามวิทยาเขต และผูบริหารระดับสูงก็อยูอีกท่ีหน่ึง 

     1.2) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. ดานกายภาพ 

1.1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
พ้ืนท่ีมีความแออัดทําใหไมเอ้ือตอการใชชีวิตของนักศึกษา 

1.2 City Campus เมืองทองธานี 
- หองเรียนไมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

เน่ืองจากตัวอาคารเปนกระจกใสท้ังอาคาร ทําใหนักศึกษา
ไมมีสมาธิในการเรียน และการจัดการเรียนการสอนบางวิชา
จะตองใชหองทึบ  

- กฎระเบียบการใชพ้ืนท่ีไมเอ้ือตอการเรียนการสอน 
โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดเวลาปดอาคาร 19.00 น. ซึ่ง
บางครั้งนักศึกษายังทํางานไมเสร็จก็ไมสามารถขอใชอาคาร
ตอได 

- อาจารย และนักศึกษาบางสวนไมไดรับความ
สะดวกในการใชพ้ืนท่ีจอดรถ ท้ังท่ีมีท่ีจอดรถวางเปนจํานวน

 
1. ในการออกแบบการสรางอาคารเรียนควรคํานึงถึงขอกําหนด
ทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับเรื่องแสงและเสียงดวย 
2. ควรมีการขยายเวลาในการปดอาคาร หรือยืดหยุนใหนักศึกษา
สามารถใชอาคารเรียนตอไปได เพ่ือใหนักศึกษามีสถานท่ีในการ
ทํางานสงอาจารย และเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาท่ีไมตองไป
หาพ้ืนท่ีทํางานท่ีอ่ืน 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
มาก เน่ืองจากไมมีระเบียบท่ีชัดเจน   

1.3 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 1. ควรพิจารณาทบทวนผังแมบทของมหาวิทยาลัย 
2. ควรปรับปรุง วางระบบสภาพแวดลอม สาธารณูปโภคตางๆ ใน
ทุกวิทยาเขตใหดี อาทิ การจัดระเบียบสายไฟ รถราง ระบบจราจร 
3. ควรปรับปรุงภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
ใหมีความสะดวก ปลอดภัย เชน การสรางสะพานลอยบริเวณ
ดานหนามหาวิทยาลัย ถนนภายในมหาวิทยาลัย 

2. การบริหารจัดการ 
2.1 ระบบ ERP 

 
เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยกําลังจะนําระบบ ERP มาใชงาน 
ดังน้ันชวงระยะการเปลี่ยนผานจาก MIS เปน ERP มหาวิทยาลัย
ตองทําความเขาใจกับบุคลากรอยางเรงดวน 

2.2 งบประมาณ 
การขออนุมัติงบประมาณตางๆ ใชเวลามาก โดย

เรื่องจะมาติดคางท่ีสวนกลางนาน สงผลใหไมทันตอการ
ดําเนินการ อาทิ การซอมอุปกรณ  

 
ควรพิจารณาทบทวนปรับข้ันตอนการเบิกจายใหรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2.3 การเงิน การคลัง 
- เจ าหนา ท่ีกองคลั งของแตละวิทยาเขตมี วิ ธี

ปฏิบัติงานท่ีไมเหมือนกัน ทําใหเกิดปญหาความลาชา 
เพราะจะตองมีการนําเอกสารกลับมาแกไขหลายรอบ 

- การกําหนดใหแตละคนทําสัญญายืมเ งินกับ
มหาวิทยาลัย ไดคนละ 1 สัญญา เน่ืองจากบางภาควิชามี
บุคลากรนอย และติดสัญญายืมเงินกันทุกคน แตมีกิจกรรม
หลายดาน เปนอุปสรรคไมสามารถดําเนินการโครงการ
เพ่ิมเติมได 

 
กองคลังของมหาวิทยาลัยในแตละวิทยาเขตควรมีการประชุมเพ่ือ
วางแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4 การหารายได 1. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมชองทางการหารายได อาทิ การใหเชา
พ้ืนท่ีในการดําเนินการตางๆ เชน เชาถายทําภาพยนตร สตูดิโอ ซึ่ง
จะตองปรับข้ันตอนการพิจารณาใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
2. ควรจัดตั้งใหมีหนวยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการจดัหารายไดของ
มหาวิทยาลัย 

2.5 ระเบียบ ขอบังคับ 1. ควรพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ 
ใหมีความเหมาะสมกับอาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 

- ขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานข้ันต่ํา และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย  

- เ กณฑ การคั ด เ ลื อก ให ไ ด ม าตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม 

- การเปดรับสมัครอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา แต
ยังไมมีวุฒิระดับปริญญาเอก  
2. การสรางเกณฑการประเมินตางๆ ในแบบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเอง 
3. ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวการรับเงินเขาคณะ/มหาวิทยาลัย 

2.6 โครงสราง 
- มีการดํ า เ นินการปรับโครงสร างของหลาย

 
1. ควรทําความเขาใจ กับบุคลากรในหนวยงานท่ีจะตองยุบเลิก
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
หนวยงาน 

- บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทนอยลง ภาระงานสวน
ใหญอยูท่ีคณะวิชาตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความไมมั่นคงในการทํางาน 
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับโครงสรางของบัณฑิตวิทยาลัย
ใหม 

3. นักศึกษา 
3.1 จํานวนนักศึกษาลดลงมาก  

 
ควรหาแนวทางแกไข อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด การประชาสัมพันธท่ีเนนจุด
แข็ง/ผลงานเดนของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

3.2 นักศึกษาตางชาติ 
- มีจํานวนนอย 
- ไมเห็นกระบวนการทํางานของงานวิเทศสัมพันธ

ของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการรับนักศึกษาตางชาติเขามา 
คณะวิชาจะตองเปนผูประสานและดูแลเอง ท้ังเรื่องท่ีพัก 
การทํา VISA 

 
1. ควรสนับสนุนสิ่ งอํานวยความสะดวกดานตางๆ และให
ความสําคัญกับนักศึกษาตางชาติมากข้ึน อาทิ การจัดหาท่ีพัก การ
จัดทําเอกสารแบบฟอรมตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 
2. ควรเสริมงานวิเทศสัมพันธและงานประชาสัมพันธ ใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน 

3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 
ปจจุบันมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ

นักศึกษาสูงข้ึน แตยังไมเห็นทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน ใน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ ระบบอินเทอรเน็ต แหลง
ศึกษาคนควาตางๆ 

 
1. ควรจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกดาน IT ใหนักศึกษามากข้ึน 
2. มีการเตรียมความพรอมเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนแบบออนไลน การเรียนแบบนอกระบบ  
3. ควรสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทุกระดับ 
อาทิ แหลงสืบคนขอมูล การนําเสนอ การตีพิมพเผยแพร 

4. หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.1 หลักสูตร 

- การพิจารณาหลักสูตรมีข้ันตอนมาก และลาชา 
- มหาวิทยาลัยมีการเปดหลกัสูตรมากข้ึน แตจํานวน

นักศึกษาลดลง จนทําใหตองปดหลายหลักสูตร 

 
 
1. ควรพิจารณาลดข้ันตอน กระบวนการในการขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร 
2. พัฒนาและคิดคนหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันของโลก รวมท้ังเนนดานศิลปะ ซึ่งเปนอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. การสนับสนุนใหการเรียนวิชาพ้ืนฐานไมมีการตัดเกรด แตเปน
การเรียนเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

4.2 การเรียนการสอน ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไมเนนในหองเรียน 
5. การวิจัย 

- ปจจุ บันงบประมาณงาน วิจั ยจะ เนน ไป ท่ีด าน
วิทยาศาสตร และงานวิจัยประยุกตเปนสวนใหญ 

- งานวิจัยท่ีมีการทดลองในมนุษยไดรับการสนับสนุนใน
บางคณะวิชาเทาน้ัน 

 
1. ควรเพ่ิมงบประมาณงานวิจัยดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศิลปะมากข้ึน 
2. ขอใหสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานเทาๆ กับ
งานวิจัยประยุกต 

6. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

6.1 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
บุคลากรรับทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับเรื่องการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
รวมถึงระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของตางๆ นอยมาก 

 
 
1. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องระเบียบ ขอบังคับการ
บริหารงานบุคคล ใหบุคลากรอยางท่ัวถึงและชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการทดลองใชกฎหมายลูกกอนเพ่ือใหไดรับ
ทราบขอมูล ปญหา ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากรผูปฏิบัติ 
3. ควรมีการช้ีแจงแผนการดําเนินงานเรื่องการออกนอกระบบ 
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
4. ควรพิจารณาทบทวนระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

    6.2 บุคลากรปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมี
มาตรฐานสูงขึ้น 

ควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรให
เหมาะสมตามชวงอายุงาน 

7. การพัฒนาบุคลากร/การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
- การดําเนินการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

คอนขางชา 
- เกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทางสาย

ศิลปะคอนขางยาก มหาวิทยาลัยควรมีการชวยเหลือ 
- ไมควรนําการกําหนดตําแหน งทาง วิชาการมา

ประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง 

 
1. ควรพิจารณาสถานภาพความมั่นคง และความกาวหนาทางอาชีพ
ของอาจารยชาวตางประเทศ เชน การขอตําแหนงทางวิชาการ 
การทําผลงานวิจัย 
2. ความชัดเจนของระเบียบขอบังคับการขอตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร  

8. สวัสดิการ 
8.1 บานพัก 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กําหนดใหบุคลากร
สามารถอยูหอพักในมหาวิทยาลัย ไดเพียง 8 ป ถือวาเปน
ระยะเวลาท่ีนอยมาก 

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผูขอพักในหอพัก
บางรายไมไดพักอยูจริง 

 
 
1. ควรทบทวนเรื่องระยะเวลาการใหพักในหอพักบุคลากรของ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2. ควรพิจารณาตรวจสอบและใหบุคลากรท่ีมีความจําเปนหรือ
เดือดรอนจริงเขาพักอาศัย 

8.2 ความมั่นคงของพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม
ชัดเจน อาทิ การตอสัญญาจาง สิทธิ สวัสดิการ 

 

          
2) เกี่ยวกับอธิการบดี  

               คุณลักษณะเดนของอธิการบดี 

1. มีภาวะความเปนผูนํา ครองตน คน งาน ไดด ี
2. มีวิธีคิดท่ีชัดเจน ทํางานรวดเร็ว 
3. มองเห็นการเปลีย่นแปลงอยางกาวกระโดด 
4. มีการนํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาจัดทําเปนโครงการตางๆ อยางเปนรูปธรรม 
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5. กลุมเลขานุการคณะ และผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี 

           1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
             1.1) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. งบประมาณ 
 - ข้ันตอน วิธีการเบิกจายงบประมาณของ 

3 วิทยาเขต ไมเหมือนกัน วิธีการปฏิบัติข้ึนอยู
กับตัวบุคคล 

- การดําเนินการไมคลองตัว และใชเวลา
มากเกินไป 

 
1. ควรประชุมผูรับผิดชอบของทุกวิทยาเขต และพิจารณาปญหา อุปสรรคท่ี
มักจะเกิดข้ึนในการเบิกจาย และจัดทําข้ันตอน วิธีการของการเบิกจาย
งบประมาณใหมีความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ัง 3 วิทยาเขต 
2. ทบทวนข้ันตอนการทํางาน และปรับใหมีความรวดเร็วมากข้ึนโดยอาจจะนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน แลวกําหนดระยะเวลาการทํางานในแตละ
ข้ันตอนใหชัดเจน 

 1.2) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. อัตรากําลัง 

อัตรากําลังมีนอยไมสอดคลองกับภาระงาน
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐมีภาระงานเพ่ิมคอนขางมาก  

 
1. พิจารณาทบทวน วิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนใหสอดคลองกับ
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานใหมากข้ึน   

2. การพัฒนาบุคลากร  
ความกาวหนาในสายงานยังไมชัดเจน 

 
ควรพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับความกาวหนาของสายสนับสนุน ในการเสนอ
ผลงานเพ่ือขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ อาทิ กําหนด
กรอบอัตรา การประเมินคา ระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  

3. การปรับปรุงวังทาพระ  
ความลาชาของการปรับปรุงวังทาพระทําให

หลายสวนงานตองเสียคาใชจายในการเชาพ้ืนท่ี
จํานวนมาก  

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหสวนงานท่ีตองเชาพ้ืนท่ีใน
บางสวนในระหวางท่ีมีการปรับปรุงวังทาพระ  

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
มีระเบียบ ขอบังคับใหมๆ ออกมาเปน

จํานวนมาก แตการสื่อสารมีนอย ทําใหมีความ
เขาใจท่ีไมตรงกัน  

 
ควรมีการประชุม เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับขอบังคับ ระเบียบท่ีมีการปรับปรุง/ออก
ใหม อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะขอบังคับ ระเบียบ ท่ีสงผลกระทบกับหนวยงาน
บุคลากร เพ่ือใหมคีวามเขาใจท่ีตรงกัน และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 
 2) เกี่ยวกับอธิการบดี 
 คุณลักษณะเดนของอธิการบดี และขอเสนอแนะ 

คุณลักษณะเดน ขอเสนอแนะ 
1. มีอัธยาศัยดี 
2. มีความเปนผูนําสูง 
3. มีวิสัยทัศนและทันกับยุคสมัยปจจุบัน 
4. มีการทํางานเชิงรุก 
5. ใหความใสใจกับหนวยงานตางๆ และเปน
ตัวอยางใหกับผูบริหารไดดี 

1. อธิการบดีควรไปพบปะบุคลากรในหนวยงานตางๆ เพ่ือรับฟงปญหา
อุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับบุคลากร 
2. การสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูปกครองมีความประทับ 
ใจและตองการใหบุตรหลานเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ควรเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารกับทานอธิการบดีโดยตรง เพ่ือ
สอบถาม ปรึกษาหารือในเรื่องท่ีเปนปญหาและอุปสรรค 
4. ควรพัฒนาระบบ กระบวนการทํางานใหมีความชัดเจน คลองตัวมากข้ึน 
โดยในการพัฒนาระบบตางๆ ใหทุกหนวยงานสามารถใชรวมกันได  
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6. กลุมขาราชการ และหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

    1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
       1.1) ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ดาน การดําเนินการ 
1. โครงสราง 1. มีความพยายามในการปรับปรุงโครงสรางองคกร เพ่ือใหการบริหารจัดการ การบริหาร

อัตรากําลัง มีประสิทธิภาพมากข้ึน และไดจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ เพ่ือ
รองรับ อาทิ  

1.1 ราง ระเบียบวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิก และ
การบริหารภาควิชา พ.ศ. ....  

1.2 ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การ
รวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการ
ของคณะ พ.ศ. ....  
2. มีความพยายามในการปรับโครงสราง และการบริหารจัดการงานวิจัยและสรางสรรค 
อาทิ  

2.1 เสนอปรับสถาบันวิจัยและพัฒนา จากเดิมท่ีมีสถานะเปนสวนงาน มาเปน
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มีสถานะเปนกอง ภายใต
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการทํางาน การประสานงาน การสนับสนุนงานวิจัยและ
สรางสรรค มีความชัดเจนมากข้ึน  

2.2 การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย เพ่ือทําหนาดูแลงานดานการวิจัย 
2.3 การเตรียม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. .... เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัยและสรางสรรค 
2. การเงินและบัญชี มีการเสนอขอจัดซื้อระบบ ERP เพ่ือนํามาชวยพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัย 
3. การสื่อสาร การสื่อสาร การใหขอมูล ขาวสารตอสาธารณะเมื่อมีปญหาเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 

สามารถดําเนินการไดรวดเร็วและทันการณมากข้ึน 
4. ดานกายภาพ มกีารขยายพ้ืนท่ีการศึกษาไปท่ี City Campus เมืองทองธานี 
5. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ
เป น น า น าช า ติ / ก า รจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย 

มีการกําหนดนโยบาย แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
อาทิ การนําระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA และนําเกณฑ EdPEx เขามาใชใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

  1.2) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การพัฒนาบุคลากร 
- วิ ธี ก าร ทํา งานยั งคง เปนรู ป

แบบเดิม ไมยอมรับท่ีจะปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

- ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ไ ม
สอดคลองกับความเปนจริง 

 
1. ควรมีระบบพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีความรูความชํานาญมากข้ึน และปรับ
ทัศนคติ วิธีคิดท่ีเอ้ือตอนโยบาย Student First และ Quality First วิธีการทํางานใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน  
2. ควรนําระบบ กลไกการประเมินผลมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอยาง
จริงจัง ท้ังการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายการทํางาน และประเมินผลตามการปฏิบัติงาน
จริง 
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 1.3) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. ดานกายภาพ 

การปรับปรุงวังทาพระลาชาสงผล
ตอการทํางาน งบประมาณ ภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษา
ลดลง 

 
1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว 
2. พัฒนาการใชพ้ืนท่ีในเชิงธุรกิจใหมากข้ึน รวมท้ังจัดตั้งหนวยงานเชิงธุรกิจเพ่ือหา
รายไดมาสูมหาวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงระบบภูมิทัศนของวิทยาเขตตางๆ ใหทันสมัย และมีความปลอดภัยมากข้ึน  

2. การบริหารจัดการ 
2.1 โครงสราง 

 
ควรปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหเสร็จโดยเร็ว 

2.2 ระบบงาน  1. ควรทบทวน ปรบัปรุงพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางานใหชัดเจน ความคลองตัว 
ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนลง  
2. ควรนําเทคโนโลยีมาใชในดานตางๆ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
งบประมาณ 
3. ควรลดข้ันตอนการจัดทําเอกสารใหนอยลง และเกิดประโยชนอยางคุมคา 

2.3 งบประมาณ 
การเบิกจายงบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจาง มีข้ันตอนมาก ยุงยาก 

 
1. ควรมีแนวทางสงเสริมใหหนวยงานตางๆ จัดกิจกรรม/โครงการท่ีหารายได เพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาและขับเคลื่อนหนวยงาน 
2. ทบทวน ปรับข้ันตอนการเบิกจาย งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง ใหมีความรวดเร็ว 
และคลองตัวมากข้ึน 

2.4 บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากรยังขาดความ

ตอเน่ือง 
- เกิดปญหาการทํางานระหวาง

บุคลากรในหนวยงาน 
 

 
1. ควรพัฒนาทักษะความรูดานภาษาตางประเทศใหมากข้ึน และดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง นอกจากน้ันควรใหบุคลากรสามารถขอการทดสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT 
(Silpakorn English Proficiency Test) โดยไมเสียคาใชจาย 
2. ควรสนับสนุนบุคลากรท้ังสายสนับสนุนและวิชาการ ใหไดรับการฝกอบรม การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได  
3. พัฒนาการทํางานเปนทีมท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพ่ือใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. แผนและนโยบาย 
เขาใจยาก และเขาถึงยาก 

 

 
1. ทีมผูบริหารควรลงพ้ืนท่ีพบบุคลากร เพ่ือช้ีแจงแผน นโยบาย แนวทางการบริหารงาน
ใหรับทราบอยางท่ัวถึง ครบถวน และรวมกันทํางานตามนโยบายท่ีกําหนด 
2. ตองการเห็นความชัดเจนของเปาหมายของมหาวิทยาลัยในการวางยุทธศาสตร 
ระยะเวลา 5-20 ป  

4. หลักสูตร การผลิตบัณฑิต 
สถาบันการศึกษามีจํานวนมากข้ึน 

ทําใหเกิดการแขงขันกัน การผลิต
บัณฑิต จํานวนนักศึกษามีแนวโนม
ลดลง 

 
1. ควรปรับหลักสูตร เปดหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
หนวยงานตางๆ ใหมากข้ึน 
2. ควรพิจารณาทบทวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนมาก มีความซ้ําซอนกัน หรือไมตอบสนอง
ตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ท้ังดานศิลปะ วัฒนธรรม สถาปตยกรรม ใหคงอยู
กับมหาวิทยาลัย เพราะศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในดานศิลปะเปนอยางมาก 

5. สวัสดิการ ควรพัฒนาหอพักบุคลากรและนักศึกษาใหดีข้ึน 
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 2) เกี่ยวกับอธิการบดี และทีมผูบริหาร 
คุณลักษณะเดนของอธิการบดี และทีมผูบริหาร และขอเสนอแนะ 

คุณลักษณะเดน ขอเสนอแนะ 
อธิการบดี 
1. มีความเปนผูนําสูง 
2. มีอัธยาศัยด ี

 
- 

ทีมผูบริหาร 
1. เปนคนรุนใหมท่ีมีพลังในการขับเคลื่อน นโยบายของ
อธิการบด ี
2. มีความตั้งใจในการทํางาน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
ระดับสากล 

 
1. ทีมผูบริหาร มาจากหลากหลายคณะวิชา มีความคิดและแนว
ทางการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน สงผลตอการบริหารงาน และการ
กําหนดนโยบาย 
2. ควรพัฒนาประสบการณในการบริหารงานของทีมผูบริหาร 
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7. กลุมนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

นักศึกษาสวนใหญเปนกรรมการคณะ สนใจแสดงความคิดเห็น พูดจาสุภาพ ตรงประเด็น แตเน่ืองจากชวงเวลารับตําแหนง
ของทีมบริหารใหมของมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาไมนานนัก คณะนักศึกษาจึงยังไมคอยมีโอกาสไดรับทราบและสื่อสารกับผูบริหาร 
ขอคิดเห็นท่ีไดรับสวนใหญสะทอนสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะ 1-2 ป ท่ีผานมา ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
1.1) ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ดาน การดําเนินการ 
1. นักศึกษา มีความใสใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหดีข้ึน และไดกําหนดนโยบาย 

Student First 
2. ดานกายภาพ สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

มีการปรับปรุงดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน อาทิ การปรับปรุงภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลัย การใชรถรางไฟฟาประหยัดพลังงาน การจัดการดานขยะ  

1.2) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. การพัฒนานักศึกษา 1. ควรเรงดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Student First ใหเปนรูปธรรม  
2. ควรพัฒนากลไกในการสื่อสารกับนักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหา ช้ีแจงทําความเขาใจ 
และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมมากข้ึน 

นักศึกษาทุกกลุมเรียกรองระบบสื่อสารในระดับคณะและมหาวิทยาลัยท่ีทันการณ
และตรงประเด็น และกลไกท่ีจะชวยใหสามารถเขาถึงผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะได นักศึกษายกตัวอยาง Facebook ท่ีอดีตอธิการบดีเคยจัดทําวาเปนชองทางท่ีมี
ประโยชน จึงควรพิจารณาใหมีกลไกท่ีผูบริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย จะไดพบปะ
พูดคุยกับคณะกรรมการนักศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 1.3) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สวัสดิการ 
1. หอพักนักศึกษา 

1.1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
- สภาพหอพักนักศึกษา รวมท้ังอุปกรณบางสวน

ชํารุด เชน โตะ เกาอ้ี ปลั๊กไฟ  
- หอพักแออัดเกินไป (บางหอพักใหนักศึกษาพัก 

4 คนตอหอง) 
- รานคาสวัสดิการไมท่ัวถึง เชน บริเวณหอพักชาย 

 
 
1. ควรปรับปรุงหอพักนักศึกษา และอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดี
และพรอมใชงาน 
2. ควรติดเครื่องปรับอากาศหอพักนักศึกษา และนําคียการดมาใช 
 

   1.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- มักมีปญหานํ้าไมไหล เฟอรนิเจอรบางสวนชํารุด 
- อินเทอรเน็ตในอาคารเรียนไมคอยดีเทาท่ีควร 

 
1. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณใหพรอมใชงาน 
2. ควรติดเครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษาใหท่ัวท้ังอาคาร  

2. ดานกายภาพ สภาพแวดลอม 
2.1 การปรับปรุงวังทาพระ     

การยายนักศึกษาจากวังทาพระมาท่ีพระราช           
วังสนามจันทร ขาดการเตรียมการและการใหขอมูล
ขาวสารแกนักศึกษา 

 
 
ควรมีกลไก วิธีบริหารจัดการในการรองรับการยายสถานท่ีเรียนของ
นักศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธเรื่องการปดปรับปรุงวังทาพระ
ใหชัดเจนและท่ัวถึงมากกวาน้ี เชน เรื่องกําหนดเวลาแลวเสร็จ และ
ความคืบหนาของการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ รวมถึงการช้ีแจงกับ
ผูปกครองเพ่ือใหเกิดความเขาใจ (หมายเหตุ: นักศึกษาคณะ
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สถาปตยกรรมศาสตร มีความกังวลเรื่องการมีเวลาเรียนไมถึง 50% 
ในวิทยาเขต จะสงผลประทบตอการออกใบประกอบวิชาชีพหรือไม 
เน่ืองจากสถานท่ีไมเหมาะสมตอการเรียน) 

2.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
- การใชพ้ืนท่ีตางๆ มีขอจํากัด ไมเพียงพอ เชน 

สนามกีฬา รวมถึงการจํากัดเวลาใชงานพ้ืนท่ีหอพักและ
อาคารเรียน ในเวลากลางคืน ทําใหนักศึกษาไมพ้ืนท่ี
สวนรวมในการทํางาน เตรียมสงงาน อานหนังสือ 

- ความปลอดภัย อาทิ มีสุนัขจรจัดในบริเวณ
มหาวิทยาลัย หมอแปลงไฟฟาระเบิดบอยครั้ง แสงสวาง
ภายในมหาวิทยาลัยไมท่ัวถึง มีอุบัติเหตุไดงายบริเวณหนา
มหาวิทยาลัย ไมเคารพกฎจราจร 

- สภาพอาคารสถานท่ีบางสวนไมพรอมใชงาน  

 
1. ควรเพ่ิมไฟฟาใหแสงสวางในบริเวณมหาวิทยาลัยบางจุดท่ีมืดมาก 
เพ่ือปองกันอันตราย เชน จากสัตวมีพิษ 
2. ควรมีเจาหนาท่ีมาดูแลการจราจรมากข้ึน หรือสรางทางเช่ือมเขา
มาในมหาวิทยาลัย 
3. คณะจติรกรรมฯ ตองการอยูในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยศิลปะ 
แหลงการเรียนรู เ ก่ียวกับศิลปะ เชน วัด หอศิลป เปนตน เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาหองปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 
4. ควรปรับปรุงหองสุขาท่ีสโมสรนักศึกษา โรงอาหาร ศูนยคอมฯ 
 

2.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- สถานท่ีใหบริการตางๆ ทํากิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนอกเวลาเรียนมีนอย ไมเพียงพอ อาทิ โรงยิม 
สนามฟุตบอล โรงอาหาร SU Café   

- การใหบริการรถรางไฟฟาไมเพียงพอกับความ
ตองการ เน่ืองจากมีนักศึกษาจํานวนมาก และจากสภาพ
อากาศท่ีรอนมาก ไมเหมาะกับการข่ีจักรยาน 
 

 
1. ควรเพ่ิมความเขมงวดในการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. ควรพัฒนาพ้ืนท่ีวางเปลานํามาใชใหเกิดประโยชนมากข้ึน  
3. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยการลาดยางหรือเทพ้ืนถนนของฟารมคณะ
สัตวศาสตรฯ เพ่ือความปลอดภัยและลดมลภาวะ 
4. ควรสราง walk way เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
5. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาหัวหินใหมากข้ึน 
6. การพัฒนาบริเวณเทวาลัยพระพิฆเนศเปนสิ่งท่ีดี เพราะเปนท่ี
เคารพยึดเหน่ียว มีนักศึกษาไปเคารพบูชาคอนขางบอย และควร
พัฒนาจนเสร็จสมบูรณมากกวาน้ี 

2.4 ตลิ่งชัน 
- พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรม รานคาในโรงอาหารมี

นอย ลิฟต ท่ีจอดรถไมเพียงพอ  
- อุปกรณในหองเรียนบางสวนไมเหมาะสม เปน

อุปสรรคในการเรียน อาทิ จอโปรเจคเตอรไมชัด โตะเรียน
มีขนาดเล็ก  

 
 
 
 
 
 

2.5 ศูนยสันสกฤตศึกษา 
- พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมมีนอย 
- การเดินทางไมสะดวก แมคณะจะจัดรถรับสง

ชวยเหลือ 

 

2.6 อาคารสมบูรณ (ถ.จรัญฯ) 
มีหองไมเพียงพอกับการใชงาน และไมเหมาะ

สําหรับการเรียน 

 

3. การบริการ 
3.1 พัฒนาการใหการบริการนักศึกษา 

การใหบริการนักศึกษายังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร อาทิ การติดตอกับกองบริการการศึกษา กอง
กิจการนักศึกษา ไมไดรับความสะดวก เก่ียงงาน โยนงาน

 
 
1. ควรปลูกจิตสํานึกวานักศึกษาคือ “ลูกคาคนสําคัญ” มากกวา 
“ เด็กๆ  ท่ีมาขอความอนุ เคราะห” รวมท้ังควรนําระบบ IT 
Application เขามาเสริม เพ่ือนักศึกษาจะไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
กันไปมาระหวางสวนงาน  ไมตองมาติดตอดวยตนเองหลายครั้ง อาทิ หนวยซอมท่ีมีการเปด

กลุม Line เพ่ือรับแจงปญหา 
2. ตองการตู ATM ฝาก ถอน ปรับสมุดบัญชีมาติดตั้ง เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในวิทยาเขตตางๆ 

3.2 พัฒนาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน 
- ผลการเรียนของนักศึกษาออกชามาก 
- ปญหาระบบการลงทะเบียน เพ่ิม-ถอนรายวิชา 

ขอมูลไมตรงกัน 
- การสรุปช่ัวโมงกิจกรรมใหนักศึกษา มีความ

ลาชามาก 

 
ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียน และแกไข App SU REG ใหสามารถ
ใชงานได หรือพัฒนา App สําหรับการติดตามผลการเรียนหรือ
ครอบคลุมกับสิ่งท่ีนักศึกษาควรทราบแจงใน App 

3.3 หองสมุด ตองการใหหองสมุดทุกวิทยาเขต ขยายเวลาเปดบริการ เพ่ือให
นักศึกษามีสถานท่ีสวนรวมสําหรับอานหนังสือ เตรียมตัวสอบ 

4. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
4.1 กิจกรรมนักศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาคอนขางนอย 
- การประชาสัมพันธมีนอย ลาชา ไมท่ัวถึง 
- อุปกรณสําหรับจัดทํากิจกรรมไมเพียงพอ/ไมมี

อุปกรณสนับสนุน เชน วิทยุสื่อสาร บางครั้งนักศึกษาตอง
ใชงบสวนตัวในการจัดซื้อเพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมได 

 

 
 
1. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหวางคณะ วิทยาเขตใหมาก
ข้ึน เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี และมีการบูรณาการความรูระหวาง
คณะ  
2. ควรนําระบบ IT Application มาชวยในการประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมซึ่ งจะชวยใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
กวางขวาง มากข้ึน 
3. ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม ท่ีสรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจใน
การเรียน การประกอบอาชีพของนักศึกษา ท้ังในและนอกหองเรียน 
เชน เชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงมาพูด จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ภายนอก การจัดโครงการ Startup รวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
4. ควรสนับสนุนอุปกรณสําหรับการจัดกิจนักศึกษาใหมากข้ึน 
เพ่ือใหนักศึกษามีกําลังใจการทํางาน 

4.2 อุปกรณ สื่อการเรียน 
อุปกรณสําหรับการปฏิบัติการของบางสาขาวิชา

ไมเพียงพอ  

 

5. การสื่อสาร 
5.1 การสื่อสารกับนักศึกษา 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผลงานของฝาย
บริหาร ยังไมเขาถึงนักศึกษา ยังไมมีระบบ ชองทางในการ
สื่อสารกับนักศึกษาเทาท่ีควร  

 
 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยแกไขพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
สื่อสาร ทําความเขาใจ และกิจกรรมปลูกฝงความเปนสถาบัน
เดียวกัน  

5.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูปกครอง ปจจุบันผูปกครองสนใจท่ีจะติดตามความเคลื่อนไหวเปนอยางมาก 
จึงควรมีกลไก ชองทาง ใหผูบริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ได
สื่อสารกับคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา ผูปกครองและชุมชน
รอบวิทยาเขตดวย 
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8. กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

      1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 1.1 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การสอบคัดเลือก หลักสูตร 

1.1 การสอบคัดเลือก 
- กระบวนการในการสอบคัดเลือกเขาศึกษายังมี

ความลาชา ทําใหไมสามารถขอทุนไดทันตามกําหนด 
1.2 หลักสูตร 

- ระยะเวลาเรียนในหลักสูตรตางๆ ไมเปนไป
ตามท่ีกําหนดไว  

- นักศึกษาในบางหลักสูตรมีจํานวนนอย ทําให
ไมสามารถขอเปดรายวิชาท่ีตองการเรียนได 

 
1. ควรจัดอบรมการใชงานโปรแกรมตางๆ อาทิ  AMOS กับ LISREL  
2. ควรเชิญคณาจารยจากตางประเทศ หรือผูเช่ียวชาญมาบรรยาย 
3. ควรสํารวจความตองการของนักศึกษาในการเชิญวิทยากร หรือ
อาจารยผูสอนมาบรรยาย 
4. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
5. ควรสนับสนุนการสงนักศึกษาไปรวมทําวิจัยกับตางประเทศ 
6. ควรใหนักศึกษามีอิสระในการกําหนดการสอบจบดวยตนเอง 

2. การบริการ 
 2.1 หองสมุด 

- หองสมุดคณะวิชาตางๆ มีพ้ืนท่ีนอย 
- ระบบการยืมหนังสือหองสมุดยังไมมีความ

เสถียร 
- ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนงานวิจัยตางประเทศ

ยังไมสามารถเขาถึงไดในบางรายการ    
- จํานวนหนังสือในบางสาขาวิชาไมเพียงพอตอ

การสืบคนขอมูล 

    
 
1. ควรพัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความชํานาญ สามารถใหขอมูลหรือ
แกปญหาใหกับนักศึกษาได 
2. บุคลากรควรไดรับการพัฒนาไปพรอมกับการใชงานระบบ 
3. กรณีท่ีเจาหนาท่ีติดราชการ ควรมีการมอบหมายงานใหกับบุคลากร
อ่ืนๆ ประสานงานตอไดทันที 
 

2.2 เทคโนโลยี  
- อินเทอรเน็ตของวังทาพระไมมีความพรอม

สําหรับการเรียนการสอน ไมมีความเสถียร 
- ระบบ ithesis ยังไมมีความเสถียร ไมรองรับ

การใชงานในบางระบบ อาทิ Mac  

 
1. ควรปรับปรุงแกไขระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. พัฒนา/จัดหาเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญ และเปนมืออาชีพมา
ใหบริการ 
 

2.3 การลงทะเบียน 
- การลงทะเบียนในรายวิชาท่ัวไป ของนักศึกษา

ระดับปริญญาเอกมีความยุงยากเน่ืองจากตองใหทาง
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการลงทะเบียนเรียนให 

 
1. ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนใหมีความเหมาะสมกับนักศึกษา
ตางชาติ และใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเองได  
2. ควรพัฒนาระบบการยื่นเอกสารออนไลนใหสามารถใชงานได 

3. ดานกายภาพ อาคารสถานท่ี 
3.1 หองเรียน 

- ไมมีหองเรียน หองประชุมสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการทํางาน ประชุมปรึกษา  

3.2 พ้ืนท่ี และอาคารเรียน  
- เวลาในการเปด-ปด จํากัดทําใหนักศึกษาไมมี

สถานท่ีทํางาน  
- ท่ีจอดรถไมเพียงพอ 
- จํานวนรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยไม

เพียงพอกับนักศึกษา 
3.3 อุปกรณการเรียน 

- โตะและเกาอ้ีเรียนบางสวนมีสภาพชํารุด  
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9. กลุมศิษยเกา 

1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
 1.1) ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ดาน การดําเนินการ 
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
ความเปนนานาชาติ/การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

มีการดําเนินการโดยนําระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยใช AUN QA และนํา
เกณฑ EdPEx มาใช เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยสูความเปนสากล และทําใหมหาวิทยาลัย
มีแนวโนมการจัดอันดับท่ีดีและมีช่ือเสียงท่ีดีข้ึนในอนาคต 

2. ดานกายภาพ สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

1. มีการขยายพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาไปท่ี City Campus เมืองทองธานี เปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษา และแกปญหาดานพ้ืนท่ีของคณะวิชาไดในระดับหน่ึง 
2. มีอาคารเรียนเพ่ิมข้ึน จํานวนสาขาวิชาท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของ
นักศึกษา  

 1.2) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. การบริหารวิทยาเขต 

- ความเปนเอกภาพในการบริหาร
มีนอย 

- การ บูรณาการ เ ชิ งนโยบาย
ระหวางสวนงานยังมีนอย 
 

 
ควรปรับปรุงระบบการบริหารวิทยาเขตใหเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังปรับ
ทัศนคติ วิธีการทํางานท่ีรวดเร็ว การตอบสนอง และการใหบริการท่ีเนน Quality First 
ในทุกกระบวนการ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมท้ังใหมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางทุกฝาย ท้ังในระดับผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 
นักศึกษา รวมท้ังศิษยเกาและผูประกอบการ เพ่ือสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของ
ทุกวิทยาเขต ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาโดยรวม 

2. การสื่อสาร 
- การสื่อสารเปนปญหาหลักของ

มหาวิทยาลัยท่ีจะตองแกไข 
- การสื่อสารกับศิษยเกามีนอย 

 
1. ควรมีการสื่อสารในเชิงรุก นําหลักการโฆษณามาใช 
2. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของทีมผูบริหาร การบริหารงาน นโยบาย
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหกับศิษยเกาและผูใชบัณฑิตทราบใหมากข้ึน ซึ่งจะชวยสราง
ช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 

 1.3) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. นักศึกษา บัณฑิต 1. ในภาพรวมนักศึกษา บัณฑิต มีความรูความสามารถ โดยเฉพาะดานศิลปะไดรับการ

ยอมรับ แตนักศึกษาและบัณฑิตสวนใหญมีทักษะดานภาษาตางประเทศนอย  
2. การผลิตบัณฑิตควรมีการเรียนขามสาขาวิชา/คณะ นําศาสตรแตละสาขามาบูรณา
การรวมกัน เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูนอกเหนือจากศาสตรท่ีเรียนอยู รวมท้ังสงเสริมการ
ทําวิจัย เปนตน 
3. ควรมีการจัดตั้งกองทุนสําหรับนักศึกษา อาทิ เงินชวยเหลือ ศึกษาดูงาน อุปกรณ
เครื่องมือท่ีทันสมัย  การจัดหาวิทยากรภายนอก  กองทุนสนับสนุนนักศึกษา การศึกษา
ตอ การประกอบอาชีพ เปนตน 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. หลักสตูร  
1.1 ควรเปด/ปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังเปดรายวิชา ให ทันสมัย กาวทันการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษา ผูประกอบการ อาทิ การเปนผูประกอบการ  
1.2 คาธรรมเนียมการศึกษา 

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร มีคาธรรมการศึกษาคอนขางสูง  
อาจจะทําใหนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ แตไมพรอมดานการเงินไมสามารถเขามาศึกษาไดและ
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
อาจสงผลกระทบตอเน่ืองถึงคุณภาพการศึกษา ความเขมแข็งทางวิชาการของนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในดานศิลปะและการออกแบบ 

จึงควรพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสม     
- หลักสูตรโครงการพิเศษ คาธรรมการศึกษาคอนขางสูง และในบางสาขาวิชา

นักศึกษาจะตองมีการศึกษาดูงานตางประเทศ ทําใหนักศึกษามีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน สวน
การสนับสนุนปจจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีนอย อาทิ ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ของนักศึกษา ก็จะตองจายคาเชาหองประชุมใหกับมหาวิทยาลัย จึงควรพิจารณา
สนับสนุนปจจัยตางๆ ใหมากข้ึน   
2. การเรียนการสอน  

2.1 ควรเนนภาคปฏิบัติ ฝกงาน ฝกอบรมใหมากข้ึน    
2.2 ควรเนนความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศใหมากข้ึน   
2.3 ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน สถานท่ีเรียน เพ่ิมระบบการใหบริการ

ออนไลน จัดโครงการอบรมแกนักศึกษา สัมมนา บริการวิชาการ  
2.4 ควรปรับปรุงหองสมุด การใหบริการใหดีข้ึน 

3. เครือขาย/ฐานขอมูลศิษยเกา 1. สมาคมศิษยเกาของแตละคณะ ควรปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกาใหครบถวน และ
ทันสมัย แลวจัดสงขอมูลใหสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ศิษยเกาและมหาวิทยาลัย ในการแจงขาวสาร แบงปนขอมูล เพ่ิมชองทางการ
ติดตอสื่อสารใหมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงเว็บไซตสมาคมนักศึกษาเกาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีขอมูลท่ีทันสมัย ใน
การสื่อสาร แจงขอมูล ขาวสารของมหาวิทยาลัย 
3. ควรสรางเครือขายของศิษยเกาทุกรุน และมีกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธ ปฏิสัมพันธ
รวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี  และจัดกิจกรรมชวยเหลือ สนับสนุน
มหาวิทยาลัย อาทิ บริจาคเงินใหมหาวิทยาลัยเน่ืองในวันเกิด  
4. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร ความรู ความสามารถของนักศึกษา อาจารย จํานวนมาก
และหลากหลาย ควรนําสิ่งตางๆ เหลาน้ีมาประยุกตและบูรณาการรวมกัน จะไดพัฒนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

4. การบริหารจัดการ  
ยังยึดติดกับระบบเดิมๆ ไมทันตอ

การเปลี่ยนแปลง และระบบงาน
ภายในท่ีขาดประสิทธิภาพและไมได
รับการแกไข 

 
1. ควรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณปจจุบัน  
2. ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพ ปรับทัศนคติ วิธีการทํางาน เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
3. ควรแกไขปญหาระบบการทํางานภายในท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน และเปนปญหา
เดิมๆ อาทิ ลาชา ขาดประสิทธิภาพ ข้ันตอนมาก ข้ันตอนไมชัดเจน ใหไดรับการแกไข
โดยเร็ว 

5. ดานกายภาพ อาคารสถานท่ี 
5.1 การปรับปรุงวังทาพระ 

 
ควรเรงดําเนินการเรื่องการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว 

5.2 อาคารสถานท่ี 1. ควรปรับปรุงการใชพ้ืนท่ีใหเปนระเบียบมากข้ึน อาทิ การจัดแบงโซนของแตละอาคาร 
ใหสะดวกตอการประสานงาน จัดสถานท่ีจอดรถใหเปนระเบียบและมีจํานวนมากข้ึน 
2. ควรจัดพ้ืนท่ีสําหรับการบริการดานการจัดการเรียนรูสูชุมชน การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ แลวเชิญสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินเขามาเรียนรู และรวมจัดกิจกรรม 

6. บทบาทของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณะยังมีนอย 

ควรมีการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังรัฐ เอกชน การเปดชองทางใหมีการทํางาน
เช่ือมโยงกับบุคลากรท่ีมีความสามารถของมหาวิทยาลัย หรือการเขารวมทํากิจกรรมกับ
สาธารณะใหมากข้ึน 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
7. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ     

ควรมีการวางแผนจัดหารายไดจากภายนอกมาสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ใหมากข้ึน  

8. ดานอ่ืนๆ การเลื่อนเปดปดภาคการศึกษาตามอาเซียน สงผลใหเกิดชองวางของการศึกษาจาก
ระดับมัธยมศึกษามาสูระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดชองวางในการทํางาน การสมัคร
งานในหนวยงานตางๆ นอกจากน้ันการอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จศึกษาคอนขางลาชา ซึ่ง
สงผลตอการสมัครงานในบางหนวยงานของทางราชการ จึงควรแกไขปญหาเหลาน้ี  

 
 2) เกี่ยวกับอธิการบดี 
        อธิการบดีมีภาวะความเปนผูนําสูง มีวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เชน การนําระบบ ERP 
เขามาใชในการทํางาน 
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10. กลุมผูใชบัณฑิต 

       1) เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
 1.1) เร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ แกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสูตร 

ล าสมัย  ไมสอดคลอง กับความ
ตองการของผูประกอบการ และการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน การปรับปรุง
คอนขางชา  

 
1. ควรจัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการ และสอดคลองกับตลาดแรงงานใหมากข้ึน     
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานศิลปะ แตปจจุบันคณะวิชามี
ความหลากหลายท้ังวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร จึงตองรวมกันพัฒนาและรักษา
มาตรฐานของหลักสูตร ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

 1.2) ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. นักศึกษา/บัณฑิต 

- มีทักษะภาษาตางประเทศคอน 
ขางนอย 

- ภาคเอกชนมีแนวโนมรับบัณฑิต
นอยลง 

 
1. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีผูใชบัณฑิตตองการ อาทิ 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม  
1.2 มีความสามารถทางวิชาการ  มีทักษะภาษาตางประเทศ  
1.3 สามารถทํางานเชิงรุก ทํางานไดหลากหลายดาน (Multi Skills) 
1.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ คิดเชิงบวก     
1.5 มีความอดทนสูงาน ไมยอทอตอความลําบาก 
1.6 เขาใจระบบสังคม และรับใชสังคมอยางเต็มความสามารถ 
1.7 เคารพสิทธ์ิซึ่งกันและกัน 
1.8 การวางแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบ 

2. ควรพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหมากข้ึน และหากสามารถพัฒนาใหมีทักษะ
ภาษาตางประเทศ 2-3 ภาษา จะชวยสรางคุณคาและมูลคาแกบัณฑิตมากข้ึน และควร
สนับสนุนใหทักษะภาษาอังกฤษ เปนสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา  
3. ภาคเอกชน มีแนวโนมลดอัตรากําลังคนลง โดยจะนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ทํางานมากข้ึน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงควร
เตรียมวางแผนการผลิตบัณฑิตดวย 

2. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.1 หลักสูตรและรายวิชา  
 

 
1. ควรพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ ใหมากข้ึนในหลักสูตร เพราะมีผลตอการ
ทํางาน ความกาวหนาในอนาคต 
2. บางหลักสูตรท่ีไมผานเกณฑของ สกอ. มาจากสาเหตุใด มหาวิทยาลัยควรช้ีแจงให
ชัดเจน เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอบัณฑิต และผูประกอบการในการคัดเลือกบัณฑิตเขา
ทํางาน 

2.2 การเรียนการสอน  
ยังเนนภาคทฤษฎีมากเกินไป 

 
1. ควรปรับใหมีภาคปฏิบัติมากข้ึน โดยอาจรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการผลิต
บัณฑิตและจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลใหการผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการ
ของผูประกอบการ และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดทันที  

ตัวอยางท่ีดีของความรวมมือในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน เชน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีความรูความสามารถในดานอ่ืนๆ อาทิ ดานการบริหารธุรกิจ ศิลปะ ซึ่งถือวาเปน
จุดเดนของนักศึกษา และเปนท่ีตองการของผูประกอบการมาก 
2. หลักสูตรควรใหนักศึกษาไดฝกการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือให
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
นักศึกษาไดมีมุมมองท่ีกวางข้ึน จะสงผลตอการทํางานใหประสบความสําเร็จมากข้ึน 
3. ควรมีแหลงฝกงาน ศูนยบมเพาะ ใหมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูจาก
ภาคทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติงาน ฝกฝนการทํางานจริง สงผลใหเมื่อสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาสามารถทํางานไดโดยผูประกอบการไมเสียเวลาฝกสอนและพัฒนาอีก 

3. การจัดทําฐานขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูประกอบการตองการคัดเลือก
นักศึกษา/บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เขาทํางาน 

 
 
คณะวิชา มหาวิทยาลัย ควรใหนักศึกษา/บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จัดทํา Profile ของ
ตนเอง แลวมหาวิทยาลัยรวบรวมกันจัดทําเปนฐานขอมูล คลังขอมูล เผยแพรไวใน
เว็บไซตเก่ียวกับการจัดหางาน ซึ่งจะเปนชองทางใหบัณฑิต และผูประกอบการ
สามารถเขามาคัดเลือกนักศึกษา/บัณฑิตท่ีตรงกับความตองการ ซึ่งจะเกิดประโยชน
กับทุกฝาย 

4.  ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
(Brand) 

1. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสําคัญมาก ในการสรางความเช่ือมั่นตอ
การผลิตบัณฑิต 
2. ควรพิจารณาอัตลักษณ ความโดดเดนใหชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะมุงไปในดานใด 
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ภาคผนวก 5 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 6 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท) 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี  
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ภาคผนวก 7 
 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
  

 
 



  ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 
27 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2560 พิจารณา                                                                

ราง แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 
2560)  

4 ตุลาคม 2560 ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือเชิญอธิการบดีรวมประชุม หารือการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2560  

17 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2560 พิจารณา 
1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
2. เชิญอธิการบดีรวมประชุม หารือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560) 
3. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ภายใน 25 ตุลาคม 
2560 

ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย  
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี

ของอธิการบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 พิจารณา 

ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

9-10 พฤศจิกายน 
2560 

คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการปรับแกไข (ถามี)   

ภายใน 13 พฤศจิกายน 
2560 

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) 

ภายใน 15 พฤศจิกายน 
2560 

1. คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการ นํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดี 

2.1 สงคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    

2.2 แจงอธิการบดจีัดทํา  
2.2.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 

ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  
พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ป

การศึกษา 2559-2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัย
และสรางสรรค การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

2.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการดาน
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วัน เดือน ป การดําเนินการ 
อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

โดยจัดสงคณะกรรมการภายในวันท่ี 15 มกราคม 2561 (สงภายใน 60 วันนับจาก
วันท่ีคณะกรรมการแจง จะครบวันเสารท่ี 13 มกราคม 2561 แตเนื่องจากเปนวันหยุด จึง
เลื่อนสงเปนวันจันทรท่ี 15 มกราคม 2561) 
         หมายเหตุ ตามขอ10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ                                                                                                      
3. คณะกรรมการ มีหนังสือถึงสวนงานใหเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม และสง
รายช่ือใหคณะกรรมการภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561  

ภายใน 3 มกราคม 
2561 

สวนงานเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีเขารวมสนทนากลุม ตอคณะกรรมการ 

15 มกราคม 2561 1. อธิการบดจีัดสงรายงานตอคณะกรรมการ ดังน้ี 
1.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 

2559 -30 กันยายน 2560)  
พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 /ป

การศึกษา 2559-2560  อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัย
และสรางสรรค การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

1.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
2. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของขอเชิญมารวมสนทนากลุม ในวันท่ี 30 มกราคม 2561 

17 มกราคม 2561 
 

ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2561 พิจารณา 
1. รายงานผลการดําเนินงาน 

1.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 -30 กันยายน 2560)  

พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 
2559-2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและ
สรางสรรค การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

1.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
2. แนวทางการสนทนากลุม 

ภายในวันท่ี  
23 มกราคม 2561 

คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ เผยแพร 
1. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   (1 ตุลาคม 
2559 -30 กันยายน 2560)  

 พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 
2559-2560  อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและ
สรางสรรค การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
2. รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ีชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด  

 ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย      
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วัน เดือน ป การดําเนินการ 
30 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2561  

เชิญผูเก่ียวของเขารวมสนทนากลุม  
7 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผล และจัดทํา 

ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  

26 กุมภาพันธ 2561  
 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2561 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ

หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
14 มีนาคม 2561  
 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2561  
1. เชิญอธิการบดี มารวมสนทนาและสอบถาม และสอบทานในประเด็นตางๆ พรอมให
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา    
2. สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) ใหอธิการบดีไดรับทราบในเบ้ืองตน       

ภายในวันท่ี 15  
มีนาคม 2561 
 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัตหินาท่ี

ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เพ่ือ
เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ) 

9 พฤษภาคม 2561  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 พิจารณา 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัตหินาท่ี

ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
13 มิถุนายน 2561  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 พิจารณา 

รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
ภายในวันท่ี 18                          
มิถุนายน 2561 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหอธิการบดีทราบและพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

จบการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ต้ังแตเดือน มิถุนายน 2561 เปนตนไป เร่ิมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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