
 
 

 
 

 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ดานท่ี 1.1 รายงานผลการดาํเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จาํแนกตามพันธกจิ  5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1.สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป พ.ศ.2558 ดังนี้ 

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

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 

รวม 100 

 

2.เกณฑการประเมิน 

 ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

              พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด  
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ตารางท่ี 9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

แผนยุทธศาสตร                             

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรค/ 

สาเหตุของปญหา/อุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 5 5 40   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผู เรียนมี

ความคิดสรางสรรค 
16 2 2 16 

พัฒนาหลักสตูรเชิงสรางสรรคใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของสังคม เชน หลักสูตร

รวม 2 สถาบัน หลักสูตรบูรณาการ หลักสตูรพหุ

วิทยาการ  เปนตน 

ใหขอเสนอแนะ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

เชิงสรางสรรค  

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสราง

ความคิดสรางสรรค  ปลูกฝงคณุธรรม 

จริยธรรม และความรับผดิชอบตอสังคม 

8 1 1 8 
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน  โดย

สอดแทรกผานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

ใหขอเสนอแนะรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา

ท่ีสนับสนุนการสรางคุณธรรม  จรยิธรรมใน

นักศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทาง

การศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรยีนรูและความคิด

สรางสรรค 

16 2 2 16 
สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู

อยางตอเน่ือง 

 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 3 1 8   

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัยและสรางสรรค 

เพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการ

ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

20 3 1 8 

มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  รวมท้ังผลงาน

วิชาการท่ีไดรับการรบัรองคุณภาพ จํานวนคอนขาง

นอย เน่ืองจากอาจารยบางคณะวิชามีภาระงานสอน

มากอีกท้ังการผลติตําราและหนังสอืตองใช

ระยะเวลามากท้ังการเขียนและการประเมินจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา

งานวิจัยและงานสรางสรรค 
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แผนยุทธศาสตร                             

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรค/ 

สาเหตุของปญหา/อุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 1 1 10   

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งให

ชุมชน โดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปน

ระบบและตอเน่ือง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

10 1 1 10 

พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือมุงสูการสรางรายได

ของชุมชนและทองถ่ิน 
ใหขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนางาน

บริการวิชาการเพ่ือมุงสูการสรางรายไดของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 2 2 10   

ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและสงเสริม

เอกลักษณศลิปะและวัฒนธรรมของชาตริวมท้ัง

การประยุกตใชเพ่ือรักษาคณุคาและเพ่ิมมูลคา

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

5 1 1 5 

ปรับโครงสรางองคกรและสรางเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางเอกภาพและความเขมแข็ง

ในการองรับการขยายตัวดานศิลปวัฒนธรรม 

ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการ

ปรับโครงสรางองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 10 พัฒนามาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาต ิ
5 1 1 5   

5.ดานการบริหารจัดการ 20 6 6 20   

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการองคกรอยาง

มีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหง

การสรางสรรค 

10 3 3 10 
ปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับภารกิจเมื่อ

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ 

ใหขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางองคกร

ใหสอดคลองกับภารกิจเมื่อมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เ พ่ือการบริ หารจั ดการตาม พันธ กิจ ให มี

ประสิทธิภาพ 

8 2 2 8 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ

การศึกษา Digital Education มากข้ึน  
 

ยุทธศาสตร ท่ี  9 ปรับปรุ งระบบการ เ งิน

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
2 1 1 2 ปรับปรุงระบบบริหารสารสนเทศใหตอบสนองการ

บริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน 
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แผนยุทธศาสตร                             

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรค/ 

สาเหตุของปญหา/อุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ เปนตน 

รวมท้ังหมด 100 17 15 88   

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 

(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 

5.00 คะแนน) 

   4.40 
  

    คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน    4.40   

 

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

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
ดานท่ี 1.2 รายงานผลการดาํเนินงานตาม 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป จาํแนกตามพันธกจิ 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
1.สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

  จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 

รวม 100 

 

2.เกณฑการประเมิน 

 ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
         พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด 
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ตารางท่ี 10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการ

ดําเนินงาน 

 

คิดคะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 40 15 14 38   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน โดยเนน

ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 20 6 6 20 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสตูร

แสดงใหเห็นปญหาอุปสรรคการบริหารแตละหลักสูตร 

โดยมหาวิทยาลยัไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเปนราย

หลักสตูร และไดพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูเพ่ือ

สงเสริมใหหลักสูตรสามารถผลติบัณฑิตท่ีมคีวามคิด

สรางสรรคไดอยางแทจริง  

สนับสนุนหลักการแกไขปญหา อุปสรรค และ

ขอจํากัดในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร และการประกันคณุภาพการศึกษาใน

ระดับหลักสตูร เชน จํานวนและคณุสมบัติอาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การเทียบเคยีงเกณฑ

มาตรฐานดานศลิปะและการออกแบบ เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือ

เสรมิสรางความคิดสรางสรรค  

ปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

10 5 4 8 

กําหนดลักษณะและกิจกรรมเพ่ือสามารถสะทอนการ

พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

ใหขอเสนอแนะรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาท่ี

สนับสนุนการสรางคุณธรรม  จริยธรรมใน

นักศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพลอม

ทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู

และความคิดสรางสรรค 

10 4 4 10 
ตั้งเปาหมายการใหบริการ WiFi เพ่ือบริการนักศึกษา

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนกลาง 

 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 5 5 20   

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัยและ

สรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปน

มหาวิทยาลยัท่ีไดรับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาต ิ

20 5 5 20 

เพ่ือเตรียมการเขาสูการจัดอันดบัมหาวิทยาลยั 

สงเสริมใหมีการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยและ

สรางสรรค  รวมถึงการแสดงผลงานในระดับนานาชาติ

ใหมากข้ึน 

ใ ห ข อ เ ส น อ แ น ะ ก า ร เ ข า สู ก า ร จั ด อั น ดั บ

มหาวิทยาลัย และการเพ่ิมการเผยแพรผลงานวิจัย

และสรางสรรคในระดับนานาชาติ 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการ

ดําเนินงาน 

 

คิดคะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

3.ดานการบริการวิชาการ 10 3 3 10   

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน โดยการใหบริการ

ทางวิชาการอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

10 3 3 10 

กําหนดกลุมเปาหมายพ้ืนท่ีบริการและสงเสริมการ

ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการอยางตอเน่ือง 
 

4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 4 3 7.50   

ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและ

สงเสริมเอกลักษณศลิปะและ

วัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการ

ประยุกตใชเพ่ือรักษาคณุคาและเพ่ิม

มูลคาในระดับชาติและนานาชาต ิ

10 4 3 7.50 

ปรับโครงสรางองคกรและสรางเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางเอกภาพและความเขมแข็งใน

การองรับการขยายตัวดานศิลปวัฒนธรรม 

ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการปรับ

โครงสรางองคกร 

5.ดานการบริหารจัดการ 20 17 13 15.68   

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการ

องคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

 

10 6 4 6.68 

ยกระดับการตดิตาม ประเมินผล  และพัฒนา การ

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอการ

พัฒนาองคกรมากข้ึน 

การสนับสนุนแนวทางการกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ภาระงานและการประเมินผล 

ยุทธศาสตร ท่ี  8 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม

พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 

2.5 3 3 2.50 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป 

จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

สภาฯ 

กําหนด

น้ําหนัก 

เปาหมาย 

 

ผลการ

ดําเนินงาน 

 

คิดคะแนน

ถวง 

น้ําหนัก 

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

ยุทธศาสตร ท่ี  9 ปรับปรุ งระบบ

ก า ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

2.5 5 3 1.50 
 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10 พัฒนามาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู

นานาชาติ 

5 3 3 5 

สรางความรวมมือกับหนวยงานในระดับนานาชาติ

เพ่ิมข้ึน 

ใหขอเสนอแนะในการสรางความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีไดรับการยอมรับดานศิลปะและการ

ออกแบบระดับนานาชาติ 

รวมท้ังหมด 100 44 38 91.18   

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 

(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน 

คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน) 

   4.56 
  

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน    4.56   

                            

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

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3  
ดานท่ี 1.3 รายงานผลการประเมิน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
 

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 

              คะแนนดานนี้ จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.  
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 ตารางท่ี 11 รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. งบประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ)                  

การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติภายนอก 

มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล 4.5496   

1. นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง 

   

2. ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ) 

3.5931       

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

   

   3.1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ 

5.0000   

   3..2 การผลิตบัณฑิต 3.9000   

   3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.0000   

   3.4 การวิจัย 4.6730   

   3.5 การบริการวิชาการแกสังคม 5.0000   

   3.6 การทุนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.0000   

มิติท่ี 2 การประเมินคุณภาพ 4.2680   

4. คุณภาพการใหบริการ    

   4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 5.0000   

   4.2 ความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา 

3.5360   
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การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

มิติท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพราชการ 1.3033   

5. การเบิกจายงบประมาณ 

  5.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

 

1.0000 

  

  5.2 การเบิกจายเ งินงบประมาณรายจาย

ภาพรวม 

2.2130   

6. การประหยัดพลังงาน 1.0000   

มิติภายใน 

มิติท่ี 4 การพัฒนาสถาบัน 4.3760   

7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 

4.7520   

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4.0000   

            รวมคะแนน 4.1417   

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน 4.1417   

คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจงอยาง

เปนทางการจาก กพร. 

          4.1417   

 

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

1) กรณี กพร. มีการเปลี่ยนแปลงมิติและตัวชี้วัดในแตละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร. 

2) กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. มาดวย 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 4   
 

ดานท่ี 1.4 รายงานผลการดาํเนินงาน 
ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

 

       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)                    

                           ปการศึกษา 2557  
 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

              คะแนนดานนี้ จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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ตารางท่ี 12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2557 (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

องคประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน เปาหมาย ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต  

3.56 
3.56 

การบริหารจัดการหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐาน เน่ืองจากในป

การศึกษา 2557 เปนการประเมินระดับหลักสตูรเปนครั้งแรก ทําให

หลักสตูรไมสามารปรับปรุงกระบวนการบริหารได 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 4.27 3.94 การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สวนใหญอยูในกลุมการ

เผยแพรท่ีมีคะแนนการประเมินไมสูง   

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 5.00 5.00 การบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเกิดจากการบูรณาการขาม

ศาสตรมีจํานวนนอย 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
5.00 5.00   

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.22 3.89 ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวยการผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตร  

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.10 3.95 (ดี)   

คะแนนท่ีอธกิารบดีรายงาน  3.95 (ดี)   

คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีได รับแจง

อยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน    

 3.95 (ดี)   

                           

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

หมายเหตุ 1. กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ. 

           2. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาดวย 

 



 
 

ภาคผนวก 5 
ดานท่ี 1.5 รายงานผลการปฏิบตัิหนาท่ีของอธกิารบดีตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 
 

เกณฑการประเมิน 

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

            คะแนนดานนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้   

ผลการดําเนินงานของอธิการบดี คะแนนที่ได 

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ   

ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กาํหนดไวทุกเร่ือง หรือ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน 

อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปนตัวอยาง ตนแบบ มีการริเร่ิมสรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนา

นวัตกรรม ฯลฯ 

4.50-5.00  

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ ผลการ

ดําเนินงานเกินกวาเปาหมายทีก่ําหนดไวเปนสวนใหญ  หรือ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค  การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนา

พันธกิจ การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.50-4.49 

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ                                   

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดไวเปนสวนใหญ  หรือ ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา 

ชวยแกไขปญหาบางในบางเร่ือง 

2.50-3.49  

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดเปนสวนใหญแตไมครบถวน 

และ ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไวบางสวน หรือ                                                           

ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาทีค่วร 

1.50-2.49  

5.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดคอนขางนอย และ  

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายที่กาํหนดไวเปนสวนใหญ หรือ ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา 

สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวทิยาลัย 

1.00-1.49 

6.ปฏิบัติหนาที/่ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดนอยมาก และ 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายที่กาํหนดไวทุกเร่ือง  หรือ  ผลการดําเนินงานลาชามาก  สงผลเสียตอ

มหาวิทยาลัยมาก 

0.01-0.99 

7.ไมไดปฏิบัติหนาที/่ไมไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ไมไดปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไว   0 

8. ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามที่นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว                                  n/a 
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 ตารางท่ี 13 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

หนาท่ีของอธิการบดี 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัศิลปากร  พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

รายงานผลการ

ดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คณะกรรมการ

กลั่นกรองใหคะแนนใน

แตละขอ 

1.  บริหารกิจการของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย 

หนาท่ี 7-11 
  3.10 

2. ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

หนาท่ี 11-15 
มหาวิทยาลยัไดจัดโครงการทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของคณะวิชากับสวนกลาง เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.70 

3. รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา หนาท่ี 15   2.50 

4. เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของ มหาวิทยาลยั หนาท่ี 15   3.00 

5. เสนอรายงานประจาํปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ตอสภามหาวิทยาลัย 

หนาท่ี 16    3.20 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

หนาท่ี 16   2.90 

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองใหคะแนน    2.90 

                                                     

          

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



 

 

 

 

ภาคผนวก 6.1 

แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวทิยาลัย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบหมายให 

ผูดํารงตาํแหนงอธกิารบดดีําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง 
  
 

 
(มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555) 
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ตารางท่ี 14 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
                ศิลปากร เพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ ในระหวางการดํารง 
                ตําแหนง  
 

ทิศทาง /จุดเนน  เปาหมาย 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

- มีแผนงานสนับสนุนท่ีชัดเจนในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานและใหเกิดความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุน ภายในป 
พ.ศ.2555 

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

6) การบูรณาการใชประโยชนจาก
พ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City 
Campus ใหมของมหาวิทยาลัย 

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

7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

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

8) ดานศิลปวัฒนธรรม 1.มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนองคกร
หลัก สรางความตระหนักรูใหกับประชาชน และมีบทบาทในการผลักดัน
และจัดทํานโยบายสาธารณะในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ภายใน
ป พ.ศ.2556 
2.มหาวิทยาลัยเปนศูนยขอมูลการเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2557 

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

 

10) นโยบายการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ  

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

 



ภาคผนวก 6.2 

กิจกรรม โครงการ ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวทิยาลัยซ่ึงคณะกรรมการฯ และ

อธิการบดหีารอืรวมกันและเลือกมาจํานวน 5 ดาน 
 

 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ          

และอธิการบดี ไดประชุมหารือรวมกันแลวเลือกกิจกรรม/โครงการ ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง 

ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ท่ีจะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน 

(วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) จํานวน 5 ดาน และมีรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ดังนี้ 
 

ดาน ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ขอ/ขอยอย/รายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยศลิปากรเปน

มหาวิทยาลยัช้ันนําแหงการ

สรางสรรค 

ขอ 2 ขอยอย 4  

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจยั เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกดาน และจัดทําระบบ กลไกการติดตามและประเมินผล

งานวิจัย และเผยแพรเกียรติคุณในความสําเร็จ 

ตัวชี้วัด  
1.โครงการวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมผีลกระทบตอสังคม เนนพ้ืนท่ีภมูิภาคตะวันตก(พ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรี) 

2.จํานวนเงินวิจัย 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เชิงรุก 

ขอ 5 ขอยอยท่ี 2.1 2.2 

2.1 มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยางชัดเจน ภายใน

ป พ.ศ.2555  

      โดยพัฒนาใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 40 ตออาจารย

ประจําท้ังหมด ภายในป พ.ศ.2559     

2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2555 

      โดยอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) รอยละ 50 ตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด ภายในป 2559 

 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

1.พัฒนาใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  รอยละ 40 ตออาจารยประจํา

ท้ังหมด ภายในป พ.ศ.2559   

2.อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) รอยละ 50 ตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด ภายในป 2559     
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ดาน ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ขอ/ขอยอย/รายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมาย 

3. การบูรณาการใชประโยชน

จากพ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ี

สราง City Campus ใหมของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 6 ขอยอย 4 

จัดทําแผนงานการบูรณาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเดมิของมหาวิทยาลัย และการขยาย

พ้ืนท่ีสราง City Campus ใหมของมหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2556 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ระยะลงนามในสญัญากอสรางอาคารท่ี City Campus  ภายในป 2558         

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และงานกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 7 ขอยอย 1 2 3 

1.มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ มีความสามารถดานภาษา มีจิตอาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน 

และอัตลักษณของความเปนศิลปากร 

2.ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปนประชาคม

อาเซียน 

3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ.2555  

   - มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การหาพ้ืนท่ีนันทนาการดานกิจกรรมและ

กีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคม ฯลฯ ภายในป พ.ศ.2556 
5. ดานศิลปวัฒนธรรม  ขอ 8 ขอยอย 1 

มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรหลัก สรางความ

ตระหนักรูใหกับประชาชน และมีบทบาทในการผลักดันและจัดทํานโยบายสาธารณะใน

ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ภายในป พ.ศ.2556 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

สรางเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพในดานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

ภายในป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 6.3 

ดานที่ 1.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน 
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

  

เกณฑการประเมิน 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

            คะแนนดานนี้ เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามท่ีกําหนดไว   

วาสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้   

  (1)เชิงปริมาณ 

ผลการดําเนนิการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           

(กําหนดเปนรอยละ) 
คะแนนท่ีได ผลการดําเนนิการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(กําหนดเปนระยะเวลา) 
คะแนนท่ีได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  

ที่กาํหนด รอยละ 10 ขึ้นไป       

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               

ที่กาํหนด 3 เดือนขึ้นไป        

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    

ที่กาํหนด รอยละ  1-10                   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     

ที่กาํหนด 1 เดือนขึ้นไป   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    

ที่กาํหนดไว                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา                       

ที่กาํหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                                   

ที่กาํหนดไว รอยละ  1-10                      

2.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                             

ทีก่าํหนด1 เดือนขึ้นไป   

2.50 

 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                            

ที่กาํหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                            

ที่กาํหนด 3 เดือนขึ้นไป   

1.00 

 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่

นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่

นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว                                  

n/a ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ทีก่ําหนดไว                                  

n/a 

 (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 

1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 -100 

5.00 6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30-39 

2.50 

2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 70-79 

4.50 7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20-29 

2.00 

3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60-69   

4.00 8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10-19 

1.50 

4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50-59      

3.50 9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5-9 

1.00 

5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40-49 

3.00 10.รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่รรลุเปาหมาย 

นอยกวารอยละ 5 

0 
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    ตารางท่ี 15 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัย 

 

เปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผล

การดําเนินงาน 

(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จาก

การดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/

สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนา

ระยะเวลาท่ีคาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ดานท่ี 1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเปน

มหาวิทยาลยัช้ันนํา

แหงการสรางสรรค 

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เปนท่ียอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ  โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกดาน  

และจัดทําระบบ  กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย  

และเผยแพรเกียรติคุณในความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัด 

1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีผลกระทบตอสังคม เนนพ้ืนท่ี

ภูมิภาคตะวันตก (พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี) 

2. จํานวนเงินวิจัย 

หนาท่ี 17-18 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 

5.00 

-โครงการ ศิลปากรพัฒนา

เศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือ

ความยั่งยืนของสังคมและ

ชุมชน (เฟส 1 เฟส 2)  

จ.เพชรบุร ี

-โครงการพัฒนาอนุรักษ

ระบบนิเวศปาชายเลน

และศูนยวิทยาศาสตร

การศึกษา ณ บรเิวณเชิง

เขาไกรลาศ จ.เพชรบุร ี

  4.75 

ดานท่ี 2 การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 

2.1 มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอกอยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2555 โดยพัฒนาใหมี

อาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 40 ตอ

อาจารยประจําท้ังหมด ภายในป พ.ศ. 2559 

2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการอยาง

ชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2555 โดยอาจารยมีตําแหนงทาง

วิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) รอยละ 50 ตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด ภายในป พ.ศ. 2559 

หนาท่ี 19-24 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 

3.50 

ตัวช้ีวัดตัวท่ี 1 (รอยละ

อาจารยวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก รอยละ 

40 ตอจํานวนอาจารย

ประจํา) 

บรรลุเปาหมาย (รอยละ 

51.06) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 (อาจารยมี

  3.00 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัย 

 

เปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผล

การดําเนินงาน 

(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จาก

การดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/

สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนา

ระยะเวลาท่ีคาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

1.พัฒนาใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 

40 ตออาจารยประจําท้ังหมด ภายในป พ.ศ. 2559 

2.อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) รอยละ 

50 ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ภายในป พ.ศ. 2559 

ตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. 

+ รศ. + ศ.) รอยละ 50 

ตอจํานวนอาจารยประจาํ)

ท้ังหมด 

ไมบรรลเุปาหมาย (รอย

ละ 38.99) 

ดานท่ี 3 การบูรณา

การใชประโยชนจาก

พ้ืนท่ีเดิมและการขยาย

พ้ืนท่ีสราง City 

Campus ใหมของ

มหาวิทยาลยั 

จัดทําแผนงานการบูรณาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเดิมของ

มหาวิทยาลัย และการขยายพ้ืนท่ีสราง City Campus ใหม

ของมหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2556 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

ระยะลงนามในสัญญากอสรางอาคารท่ี City Campus ภายใน

ป 2558 

 

หนาท่ี 24-29 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 

5.00 

ลงนามในสัญญากอสราง

อาคาร เมื่อวันท่ี 29 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

ตามสญัญาจางเลขท่ี 

14/2559 

 

  2.50 

ดานท่ี 4 การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

และงานกิจการ

นักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถ
ดานภาษา มีจิตอาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัต
ลักษณของความเปนศิลปากร 
2. ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอน เพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ. 
2555 

หนาท่ี 29-34 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 

5.00 

   4.66 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัย 

 

เปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผล

การดําเนินงาน 

(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จาก

การดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/

สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนา

ระยะเวลาท่ีคาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

- มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การหาพ้ืนท่ี
นันทนาการดานกิจกรรมและกีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
ฯลฯ ภายในป พ.ศ. 2556 
 

ดานท่ี  5 ดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปน

องคกรหลัก  สรางความตระหนักรูใหกับประชาชน  และมี

บทบาทในการผลักดันและจัดทํานโยบายสาธารณะในดาน

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศภายในป พ.ศ. 2556 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

สร า ง เกณฑ มาตรฐานในการประ กันคุณภาพในด าน

ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ ภายในป 2558 

หนาท่ี 34-38 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 

5.00 

มกีารพัฒนาเกณฑ

เทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ

ดานศิลปะและการ

ออกแบบ และสภา

มหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบ ตลอดจน

นําเสนอท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศ

ไทยและนําเสนอ กกอ. 

เพ่ือพิจารณา รวมท้ังสภา

คณบดีดานศิลปะแหง

ประเทศไทย เพ่ือให

สมาชิกเสนอสภา

มหาวิทยาลัยของตนเอง

ตอไป 

 

  5.00 
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แนวทาง ทิศทาง 

จุดเนนและเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัย 

 

เปาหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผล

การดําเนินงาน 

(คะแนน

ผลสัมฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จาก

การดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/

สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไข

ปญหา/การพัฒนา

ระยะเวลาท่ีคาดวา

จะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการ

ใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี 

คณะกรรมการ

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยท่ี

อธิการบดีรายงาน 

 
 4.70 

    

คะแนนเฉลี่ยท่ี 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

    3.98 

 

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

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7.1 
นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

ในชวงป พ.ศ. 2556-2560 
 
 
 

(นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีนาคม 2556 – มีนาคม 2560 มีท้ังหมด 31 โครงการ  
โดยป 2556 ดําเนินการเสร็จแลว 1 โครงการ คงเหลือ 30 โครงการ) 



 

 

69 

         ตารางท่ี 16 นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2556-2560  

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

    2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูเรียนมีความคดิสรางสรรค 

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลกัสูตรการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลเพือ่สรางความตระหนักรูของ
บัณฑิตเร่ืองประชาคมอาเซียน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และ เอกลักษณศิลปากร 

              

1.โครงการพฒันาหลักสูตรสรางสรรคเชิงบูรณา
การตามมาตรฐานสากล 

จํานวนหลักสูตรสรางสรรค
เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล 

หลักสูตร 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

              บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางความคดิสรางสรรค ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณของมหาวทิยาลัยศิลปากรสูสากล 

              

2.โครงการเสริมสรางทักษะการสอนและการ
ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 

จํานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 4 4 4 4 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

              บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา 

3.โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University 
Social Responsibility 

จํานวนกิจกรรมโครงการที่
สงเสริมคุณธรรม  

กิจกรรมโครงการ 30 30 30 30 รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

  จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

        รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

            คณะวิชา 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

    2557 2558 2559 2560 

 4.โครงการเครือขายกิจการนักศึกษาอาเซียน 
  
  

จํานวนโครงการที่สงเสริม
เครือขายกิจการ 

โครงการ 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 

นักศึกษาอาเซียน           รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

            คณะวิชา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอือ้ให
เกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค 

3.แผนงาน : สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค 

              

5.โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอมเพือ่การเรียนรูและสรางสรรค 

จํานวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

โครงการ 1 1 1 1 รองอธิการบดี เพชรบุรี 

              รองอธิการบดีฝายวางแผน
พัฒนา 

              ผูชวยอธกิารบดีฝาย
วางแผนและพฒันา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการวิจัย และ
การสรางสรรค เพ่ือกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

4.แผนงาน : เสริมสรางความเขมแข็งนักวิจัยและ
ศิลปน 

              

6.โครงการเครือขายการวิจัยและการสรางสรรค จํานวนเครือขายการวิจัย
และการสรางสรรค 

เครือขาย 2 2 2 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

            คณะวิชา 

7.โครงการบมเพาะนักวิจัยและศิลปนรุนใหม จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการทาํ
ผลงานวิจัยและงาน 

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

  2557 2558 2559 2560  

 
 สรางสรรค       

 
       คณะวิชา 

 
5.แผนงาน : สนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรค        

 
8.โครงการแหลงเรียนรูและทุนเพือ่การวิจัยและ
การสรางสรรค 

จํานวนทุนสนับสนุนเพื่อ
การวิจัยและการสรางสรรค 

ทุน 50 50 50 50 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 จํานวนแหลงเรียนรู แหลง 1 1 1 1 คณะวิชา 

 
9.โครงการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการจาก
งานวิจัยและสรางสรรครวมกับภาครัฐและเอกชน 

จํานวนผลงานวิจัยที่นําไป
ตอยอดในเชิงพาณิชย 

ผลงาน   3 4 5 รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

 
              คณะวิชา 

ยุทธศาสตร 5. การมีสวนรวมกับ
ชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
แกสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวาง
หนวยงานภายในประเทศ 

              

10.โครงการบูรณาการการบริการวชิาการขาม
ศาสตรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละโครงการบูรณาการ
การบริการวิชาการขาม
ศาสตรตอโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

โครงการ 17 20 25 25 รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

                คณะวิชา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

                สํานักบริการวิชาการ 

  11.โครงการแผนแมบทสํานักบริการวิชาการ มีแผนแมบทสํานักบริการ
วิชาการ 

มี/ไมมี   มี     สํานักบริการวิชาการ 

              รองอธิการบดีฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

 
       รองอธิการบดีฝายวางแผน

และพัฒนา 

 
       รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ 
  12.โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

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

โครงการ 3 3 3 3 รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพคณะวิชา 

  7.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวาง
หนวยงานระหวางประเทศ 

              

  13.โครงการบูรณาการความรูขามวฒันธรรม
อาเซียน 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ
บูรณาการความรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ 2 2 2 2 คณะวิชา 

  14.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาเซียน มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาเซียน 

มี/ไมมี      มี รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 

              รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

              คณะวิชา 

              ศูนยบมเพาะฯ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตร 6. การอนุรักษและ
สงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการ
ประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิม
มูลคาในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

8.แผนงาน : สรางมาตรฐานและใชประโยชน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย 

              

15.โครงการ : แผนแมบทการอนุรักษและการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 

จํานวนฐานขอมูลออนไลน
เพื่อการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ฐานขอมูล 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

16.โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา จํานวนโครงการศูนย
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ศึกษา 

โครงการ 1 1 1 1 ผอ.หอศิลป 

              คณะวิชา 

17.โครงการแผนแมบทการอนุรักษและการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย 

จํานวนโครงการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 100 100 100 100 รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

            ผอ.หอศิลป 

            คณะวิชา 

18.โครงการสันสกฤตศึกษาเพือ่การพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียน 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

โครงการ 5 5 5 5   

ยุทธศาสตร 7. การบริหารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

9.แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพือ่สังคมยุคใหม               

19.โครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 26 26 26 26 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

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

  2557 2558 2559 2560 

 20.โครงการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสาธารณชน 

จํานวนโครงการที่
เสริมสรางและเผยแพร
ภาพลักษณมหาวทิยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน 

โครงการ 5 5 5 5 รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

               รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 

               คณะวิชา 

               ศูนยคอมพิวเตอร 

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

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

โครงการ   1 1 1 รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

 
 

            รองอธิการบดีฝายพัฒนา
องคกร 

 11.แผนงาน : การปรับเปล่ียนสถานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

       

 22.โครงการกําหนดมาตรฐานและวธิีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

มีเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน     

มี มี มี รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   สําหรับผูบริหารและและ
พนักงาน 

          รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

        รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 
 23.โครงการยกรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 
เสนอสภามหาวทิยาลัยให
ความเห็นชอบภายในปพ.ศ.
2557 

มี/ไมมี 

 

มี   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ยุทธศาสตร 8. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม
พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 

12.แผนงาน : เพิ่มประสิทธภิาพเครือขาย               

  24.โครงการปรับปรุงระบบเครือขายเพื่อรองรับ
ภารกิจของมหาวทิยาลัย 

จํานวนระบบที่ไดรับการ
ปรับปรุง 

ระบบ 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

. 25.โครงการกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอสภามหาวทิยาลัยให
ความเห็นชอบภายในปพ.ศ.
2558 

มี/ไมมี     มี มี รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

                รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                คณะวิชา 

ยุทธศาสตร 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

13.แผนงาน : กลยุทธทางการเงิน               

26.โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การเงิน 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

                รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

  2557 2558 2559 2560 

 27.โครงการศิษยเกาเพือ่ศิลปากร จํานวนโครงการ/กิจกรรม
สรางความสัมพันธศิษยเกา 

โครงการ/กิจกรรม 3 3 3 3 รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

ยุทธศาสตร 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู 

14.แผนงาน : อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ 

              

นานาชาต ิ 28.โครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ ศิลปากร 
บูรณาการศาสตรและศิลป 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการ/กิจกรรม 5       รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม 

  แผนงาน : การขยายพื้นทีก่ารใหบริการทาง
การศึกษา 

              

  29.โครงการ City Campus มีพื้นที่สาํหรับการจัดต้ัง 
City Campus 

มี/ไมมี 
 มี  

      รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

  มีแผนพัฒนาพื้นที ่City 
Campus 

มี/ไมมี    มี      ผูชวยอธกิารบดีฝาย
วางแผนและพฒันา 

    จัดทําผังแมบท City 
Campus 

มี/ไมมี   
  

มี     

  30.โครงการโรงเรียนนานาชาติ จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดต้ังโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม     1 1 รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 

นานาชาติ            รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

            รองวิทยาเขต 

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

 



ภาคผนวก 7.2  
กิจกรรม โครงการ ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย        

ท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงคณะกรรมการฯ และ
อธิการบดหีารอืรวมกันและเลือกมาจํานวน 8 กิจกรรม/โครงการ  

 

 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และอธิการบดี 

ไดหารือรวมกันแลวเลือกกิจกรรม/โครงการ ดานท่ี 1.7  ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย ท่ีจะชวยผลักดันแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) จํานวน 8 กิจกรรม/

โครงการ และมีรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ดังนี้  
 

กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายท่ีอธิการบดี

นําเสนอตอสภาฯ 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

 

1. โครงการ 3 

โครงการศลิปากรรับผดิชอบสังคม University 

Social Responsibility 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

- จํานวนโครงการ (โครงการท่ีมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพ) 

2. โครงการ 5  

โครงการปรับปรุงวิทยาเขตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการเรยีนรูและสรางสรรค 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

การปรับปรุงวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

3. โครงการท่ี 10  

โครงการบูรณาการ การบริการขามศาสตร เพ่ือ

เสรมิสรางความเขมแข็งตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

 จํานวนโครงการ (เนนพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุร)ี 

4. โครงการท่ี 19  

โครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย   

1.จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

(ตองเปนโครงการพัฒนาผูบริหาร ท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ) 

5. โครงการท่ี 20  

 โครงการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสาธารณชน 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

 1.จํานวนโครงการ 

 2.ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ จดักิจกรรม/โครงการ  

(ตองเปนโครงการท่ีมหาวิทยาลยัเปนเจาภาพ) 
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กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายท่ีอธิการบดี

นําเสนอตอสภาฯ 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

 

6. โครงการท่ี 21 

โครงการจดัอันดับ (Rankings) และการตรวจ

ประเมิน 

(accreditation) มหาวิทยาลัยศลิปากร  

ตัวชี้วัด/เปาหมาย  

-จํานวน 2  สาขา เขา QS 

(rankings by subject) 

7. โครงการท่ี 23 

โครงการยกราง พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

จํานวนขอบังคับรองรับพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร  

8. โครงการ 26  

โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

รอยละความสาํเรจ็การดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร รอยละ 80 

(ตามตัวช้ีวัดเดิม รอยละ 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 7.3  
ดานท่ี 1.7 รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตามนโยบายท่ีอธกิารบดนํีาเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
 

เกณฑการประเมิน 
ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

            คะแนนดานนี้ เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามท่ีกําหนดไววา

สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้   

  (1)เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           

(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 

ที่ได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 

ที่ได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  

 ที่กําหนด รอยละ 10 ขึ้นไป       

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               

 ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป        

5.00 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    

ที่กําหนด รอยละ  1-10                   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     

ที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป   

4.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    

ที่กําหนดไว                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา                       

ที่กําหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                                   

ที่กําหนดไว รอยละ  1-10                      

2.50 

 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                             

ที่กําหนด1 เดือนขึน้ไป   

2.50 

 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย                            

ที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา                            

ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป   

1.00 

 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ 

ที่กําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/

ที่กําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน 

โครงการที่นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

n/a ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กาํหนดไว                                  

n/a 

   

 (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนที่ได ระดับคุณภาพงาน คะแนนที่ได 

1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 -100 

5.00 6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30-39 

2.50 

2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 70-79 

4.50 7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20-29 

2.00 

3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60-69   

4.00 8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10-19 

1.50 

4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50-59      

3.50 9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 5-9 

1.00 

5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40-49 

3.00 10.รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 

นอยกวารอยละ 5 

0 
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             ตารางท่ี 17 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการท่ี

อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ 

 

เปาหมายท่ีกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ

ของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การ

พัฒนาระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี

คณะกรรมการ

ประเมิน 

1. โ ค ร ง ก า ร ศิ ล ป า ก ร
รับผิดชอบสังคม University 
Social Responsibility 

 - จํานวนโครงการ 
( โ ค ร ง ก า ร ท่ี
มหาวิทยาลัยเปน
เจาภาพ) 

หนาท่ี 39-43 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

1.โครงการกิจกรรมการรณรงคคัดคานโครงการ

กอสรางทางเลียบแมนํ้าเจาพระยา 

2.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาล “Clean Campus Clear Corruption” สรรค

สรางหัวใจใหม มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไม

โกง 

3.โครงการรินนํ้าใจ สูนองหางไกล จากใจศิลปากร 

ครั้งท่ี 4 

  4.33 

2. โครงการปรับปรุงวิทยา
เขตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการเรียนรูและสรางสรรค 

การปรับปรุงวิทยา

เ ข ต พ ร ะ ร า ช วั ง

สนามจันทร 

หนาท่ี 44-48 
สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

2.โครงการปรับปรุ ง วิทยาเขต ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  เพ่ือการเรียนรูและสรางสรรค 

  5.00 

3. โครงการบูรณาการ การ
บริ ก า ร ข า มศ าส ต ร  เ พ่ื อ
เสริมสรางความเขมแข็งตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จํ า นวน โ คร งก า ร 
( เนน พ้ืน ท่ีจั งห วัด
เพชรบุรี) 

หนาท่ี 49-51 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

1.โครงการพัฒนาอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลน

และศูนยวิทยาศาสตรการศึกษา “Mangrove 

Ecosystem Preservation & Science Education 

Center (MEPSEC Hua Hin)” 

2. โครงการศลิปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะท่ี 1 

และระยะท่ี 2 

 

  5.00 
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กิจกรรม/โครงการท่ี

อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ 

 

เปาหมายท่ีกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ

ของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การ

พัฒนาระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี

คณะกรรมการ

ประเมิน 

4. โคร งการบม เพาะ นัก
บริหารรุนใหม 

- จํานวนกิจกรรม/
โครงการ 
- จํ า น ว น
ผูเขารวมโครงการ
(ตองเปนโครงการ
พัฒนาผูบริหาร ท่ี
มหาวิทยาลัยเปน
ผูดําเนินการ) 

หนาท่ี 52-55 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

1.โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพ่ือการ

บริหาร (Creative Leadership Program for 

Management) รุนท่ี 1 

2. โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพ่ือ

การบริหาร สําหรับผูบริหารระดับกลางสาย

สนับสนุน 

3. โครงการสมัมนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพการเปน

ผูนําเพ่ือสงเสรมิการปฏิบัติงานใหบรรลตุาม

เปาหมาย 

  5.00 

5. โครงการเสริมสรางและ
เ ผ ย แ พ ร ภ า พ ลั ก ษ ณ
มห า วิทย าลั ย ศิ ลปากรสู
สาธารณชน 

- จํานวนโครงการ 
- ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จ า ก ก า ร  จั ด
กิจกรรม/โครงการ 
(ตองเปนโครงการ
ท่ีมหาวิทยาลัยเปน
เจาภาพ) 

หนาท่ี 55-57 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

1.โครงการเผยแพรองคความรูสูชุมชนโดยรถ

ปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนท่ี (Silpakorn Art 

Mobile) 

2.โครงการ สไีทยโทน 

3.โครงการออกแบบอัตลักษณองคการ ในระยะท่ี 

2 (Corporate Identity - CI) 

4.โครงการจดัทําวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย

ศิลปากรเปนภาษาตางประเทศ 

  4.00 

6. โ ค ร ง ก า ร จั ด อั น ดั บ 
(Rankings) และการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น  ( Accreditation) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 2 สาขา เขา 
QS (Rankings by 
subject) 

หนาท่ี 57-58 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

1.สาขา Art & Design มหาวิทยาลัยศิลปากรตดิ

อันดับ ในอันดับท่ี 1 ของประเทศไทย 

2.สาขา Philosophy มหาวิทยาลยัศิลปากรติด

อันดับ ในอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย 

  3.50 
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กิจกรรม/โครงการท่ี

อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ 

 

เปาหมายท่ีกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ

ของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การ

พัฒนาระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี

คณะกรรมการ

ประเมิน 

7. โครงการยกราง 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

จํานวนขอบังคับ

รองรับ 

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

หนาท่ี 59-61 

สรุปคะแนนการ

ประเมิน เทากับ 5.00 

จํานวน 18 ขอบังคับ   5.00 

8. โครงการกลยุทธการเงิน
งบประมาณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รอยละความสาํเรจ็

การดําเนินงานตาม

แผน ยุทธศาสตร 

รอยละ 80 (ตาม

ตัวช้ีวัดเดิม รอยละ 

80) 

หนาท่ี 61 

NA ท่ีประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 10 

มิถุนายน 2558 ใหความเห็นชอบแลว  

เน่ืองจากสภา

มหาวิทยาลยัไดเห็น

ความเห็นชอบกลยุทธ

การเงินงบประมาณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เมื่อ 10 มิถุนายน 2558 

และมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการตามกลยุทธ

ดังกลาว ท้ังน้ี การ

ประเมินผลความสําเร็จ

ตองพิจารณา ณ สิ้น

ปงบประมาณ 2559 

ดังน้ันการประเมินคา

เปาหมายจึงยังไม

สามารถดําเนินการไดใน

รอบการประเมินน้ี 

 n/a 
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กิจกรรม/โครงการท่ี

อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ 

 

เปาหมายท่ีกําหนด 
รายงานผลการ

ดําเนินการ 

เปรียบเทียบ

เปาหมายกับผลการ

ดําเนินงาน 

(คะแนนผลสมัฤทธิ์/) 

สรุปผลลัพธท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน/การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ

ของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การ

พัฒนาระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให

สภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /

ผลักดัน 

คะแนนท่ี

คณะกรรมการ

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยท่ีอธกิารบดี

รายงาน 

  5.00     

คะแนนเฉลี่ยท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

      4.55 

   

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

 
        



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 8.1 
 
 

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

- ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี                    
ในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน  (11 ดาน) 
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
เห็นชอบแลว) 
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ตารางท่ี 18 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน  

ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

1.แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ

ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป  แ ล ะ

นโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 

1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดวิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการ

สรางสรรค แตการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู วิสัยทัศนดังกลาว ยังไมชัดเจน 

เน่ืองจาก 

      1.1.1 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวไมชัดเจน รวมท้ังแผนงาน 

โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด สวนใหญเปนภารกิจประจํา ซึ่งไมสามารถ

ขับเคลื่อน ผลักดัน ใหกาวไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค และ

ความเปนนานาชาติได 

    1.1.2 ยุทธศาสตรของคณะวิชา หนวยงาน สวนหน่ึงไมสอดคลอง

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยแผนงาน โครงการสวนหน่ึง ดําเนินการ

เพ่ือใหเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. และสวนหน่ึงเปน

แผนงานตามภารกิจประจํา จึงยังมิ ไดมุ ง เนนเ พ่ือการขับเคลื่อนเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรคเทาท่ีควร 

    1.1.3 ผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ สวน

หน่ึงยังขาดความรูความเขาใจเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป การตั้งคาเปาหมาย การกําหนด

ตัวช้ีวัด และการกํากับติดตาม ประเมินแผน สงผลใหแผนงาน กิจกรรม 

โครงการ ตัวช้ีวัด ท่ีจัดทําข้ึนไมสอดคลองเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย และไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 

    1.1.4 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป มุงเนนเชิงปริมาณ ซึ่งไมไดสะทอนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเทาท่ีควร  

1) ควรปรับยุทธศาสตรใหเขาใจงายข้ึน มีความชัดเจน และแสดงถึง อัตลักษณความเปน

มหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ัน

นําแหงการสรางสรรค  

   โดยยุทธศาสตรควรมุงเนนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา การกาวสูความเปนนานาชาติ ซึ่งอาจจะเนนเพียง 4- 5 เรื่อง อาทิ การจัด

อันดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและหลักสูตร นโยบายการพัฒนานักศึกษา 

City Campus  

 2) สําหรับแผนงาน โครงการ ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร ควรมีการติดตามและ

ประเมินผล หากไมสามารถดําเนินการได หรือไมชวยสนับสนุน ผลักดัน แผนยุทธศาสตร ก็

ควรปรับปรุง ยกเลิก แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3) คณะวิชา หนวยงาน อาจารย บุคลากรเปนกลไกท่ีสําคัญมากในการดําเนินงานตามพันธ

กิจ และการขับเคลื่อน ผลักดันแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุเปาหมาย จึงควร

ดําเนินการ 

      3.1) รวมกับคณะวิชา หนวยงาน นําแผนยุทธศาสตรของคณะวิชา หนวยงาน มา

พิจารณาทบทวน และปรับใหมีความสอดคลอง เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย  นอกจากน้ันในการกําหนดตัวช้ีวัด การตั้งคาเปาหมาย ควรวิเคราะห

สถานภาพของมหาวิทยาลัยและเทียบเคียงกับเกณฑของประเทศและความเปนนานาชาติ

ดวย เพ่ือจะเปนแรงผลักดันในการทํางานและขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกาวสูความเปน

นานาชาติ 

    3.2) วางแผนระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตั้งแตในระดับภาควิชา คณะวิชา 

หนวยงาน เพ่ือใหการเก็บขอมูลในทุกระดับมีมาตรฐาน มีความเขาใจท่ีตรงกัน ซึ่งเปนปจจัย

หน่ึงท่ีจะชวยใหการกํากับ ติดตามในระดับมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก 

      3.3) ควรอบรมใหความรูแกผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ให
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

มีความรู ความเขาใจ เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผนยุทธศาสตรเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําป การกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายการกํากับ ติดตาม และการ

ประเมินผลกิจกรรม โครงการ แผนงาน เปนตน  

      3.4) ควรช้ีแจงทําความเขาใจกับอาจารย บุคลากร ในทุกระดับ เพ่ือใหทุกคนไดทราบ

นโยบาย ทิศทางเปาหมายการทํางานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และขอความรวมมือใหทุกคน

มีสวนรวม มีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาท่ี  

        นอกจากน้ันควรนําไปกําหนดเปนตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ ซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยขับเคลื่อนงานของคณะวิชาและ

มหาวิทยาลัยใหสัมฤทธ์ิผล 

 4) ในการประชุมคณบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรนําเรื่อง แผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ปญหาการดําเนินงาน มาพิจารณารวมกันใหมากข้ึน เพ่ือชวยสนับสนุน 

ผลักดันใหแผนยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

 1.2 แผนงาน โครงการ ท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก 

นอกจากน้ันยังมีนโยบาย ท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย จึงมี

กิจกรรม โครงการท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก  

     เน่ืองจากแผนงาน โครงการ ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมาย การทํางานท่ี

ชัดเจนในแตละป รวมท้ังการจัดเรียงลําดับความสําคัญ จุดเนนของแผนงาน 

โครงการ ทําใหมีความเสี่ยงสูงท่ีมหาวิทยาลัยจะไมสามารถดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการ ท้ังหมดใหสําเร็จไดภายในระยะ 4 ป  หรือมีการดําเนินการ

แตไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

1) ควรนําแผนงาน โครงการ ท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ  

2) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการทํางานท่ีชัดเจนในแตละ

ป รวมท้ังสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน แลวนําขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย  

2.ดานหลักสูตรการเรียนการ

สอน /การพัฒนานักศึกษา 

2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีจะพัฒนาใหกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการ

สรางสรรค การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน  

1) ควรจัดแผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ในภาพรวมระยะ 5-10 ป เพ่ือ

การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ โดยควรเนน  

    - หลักสูตรบูรณาการ  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

    - หลักสูตรนานาชาติ 

    - หลักสูตรท่ีเปนความตองการของตลาดในประชาคมอาเซียน 

    - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 2) ควรเผยแพรประชาสัมพันธการเปดหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหผูสนใจ รวมท้ัง

สถาบัน หนวยงาน องคกร ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางตางๆ  ให

มากข้ึน เพ่ือใหสามารถวางแผน เตรียมตัวท่ีจะเขามาศึกษา และเปนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยสูภายนอก 

 2.2 รูปแบบการเรียนการสอนสวนใหญยังเปนแบบเดิม คือ การบรรยาย ทําให

นักศึกษาขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห และสงเสริม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 1) ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาตางๆ ควรเนนใหมีการศึกษาดู

งาน การฝกงาน สหกิจศึกษา มากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริง 

 2) ควรอบรม พัฒนาอาจารย ใหมีทักษะการสอนรูปแบบใหมๆ และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสงเสริมความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค อาทิ การเรียนการสอนโดยวิธี 

Research Problem Issue Problem 

 3) ควรมีชองทางท่ีจะใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ผลงาน ออกสูสาธารณชนท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติใหมากข้ึน 

 2.3 นโยบายพัฒนานักศึกษาเปนสิ่งท่ีดี แตการนําไปสูการปฏิบัติยังไมชัดเจน 

มีความลาชาในการดําเนินการ และยังไมเอ้ือตอการเรียนรู เทาท่ีควร อาทิ 

     - การปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก 

สวัสดิการ อาทิ ระบบ Internet หอพัก รถรางท่ีว่ิงในมหาวิทยาลัย รานคา 

สนามกีฬา โรงอาหาร ยังไมเพียงพอ รวมท้ังความสะดวกในการเขาถึงบริการ

ยังมีนอย   

    - กองกิจการนักศึกษา ยังทํางาน ใหบริการลาชา การใหคําแนะนําในการ

จัดกิจกรรมนักศึกษายังยึดตามรูปแบบเดิมๆ ท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 

       นอกจากน้ันในบางกิจกรรม โครงการ  ของกองกิจการนักศึกษา มีความ

เสี่ยงเรื่องความไมโปรงใสในการทํางาน  

 1) มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินงานตามนโยบายพัฒนานักศึกษา เพราะมีหลายเรื่องท่ีตอง

เรงปรับปรุง ดําเนินการ รวมท้ังควรกํากับ ติดตาม ประเมินอยางตอเ น่ือง และ

ประชาสัมพันธรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย คณะวิชา นักศึกษา ทราบเปน

ระยะๆ ดวย    

 2) กองกิจการนักศึกษา เปนกลไกท่ีสําคัญในการทํางานดานการพัฒนานักศึกษาและการ

ดําเนินนโยบายพัฒนานักศึกษา จึงควร 

    2.1) ควรพัฒนาบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา และปรับรูปแบบการทํางาน การ

ใหบริการ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา ทัศนคติ ในการทํางานเชิงรุก  เพ่ือชวยขับเคลื่อน

นโยบายพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย                            

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

โครงการมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ เรื่อง สิทธิประโยชนของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาทราบอยาง

ท่ัวถึง  รวมท้ังปรับปรุงการใหบริการ การเขาถึงบริการ ใหสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

 2.4 การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญเปนการดําเนินการ

ตามรูปแบบเดิมๆ ท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 

     นอกจากน้ันกิจกรรมสวนหน่ึงไมสอดคลอง ส ง เสริมจุดเนนของ

มหาวิทยาลัยในปจจุบัน ท่ีเนนเรื่อง ความคิดสรางสรรค อัตลักษณนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนตน 

1) ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรค และมีการกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอยาง

ใกลชิด  

     ท้ังน้ีอาจจะริเริ่มจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนตนแบบ เพ่ือเปนตัวอยาง แนวทางปฏิบัติท่ีดี

แกนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  

2) ควรจัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนโครงการแลกเปลี่ยน การเปดโอกาสใหนักศึกษาได

แสดงความสามารถ นําเสนอผลงาน ในชองทางตางๆ ใหมากข้ึน  

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค  3.1 จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค ในบางคณะวิชายังมีจํานวนนอย ซึ่งมา

จากหลายสาเหตุ อาทิ 

      3.1.1 อาจารย บุคลากร สวนหน่ึงยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะและ

ประสบการณการทํางานวิจัยและสรางสรรค การเขียนผลงานวิชาการ การ

นําเสนอผลงาน  

     3.1.2 อาจารย บุคลากร สวนหน่ึงไมประสงคทํางานวิจัยและสรางสรรค 

และผลงานวิชาการใดๆ แมจะมีทุนสนับสนุนจากท้ังมหาวิทยาลัย คณะวิชา 

หนวยงาน และหนวยงานภายนอก 

     3.1.3 อาจารย บุคลากร มีภาระงานประจํามาก  

1) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยและสรางสรรค และผลงานทาง

วิชาการ ดวยมาตรการตางๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนวิจัยและสรางสรรค ทุนสนับสนุนการ

ผลิตตํารา  

   จึงควรพิจารณามาตรการท่ีใหคุณและโทษเพ่ิมเติม อาทิ  

    - การนํามาตรการท่ี สกอ. กําหนดใหอาจารยผูดํารงตําแหนงทางวิชาการจะตองทํา

ผลงานทางวิชาการปละก่ีเรื่องมาใช และหากไมสามารถทําไดตามเกณฑท่ีกําหนดควรมี

มาตรการลงโทษ  

     - การกําหนดเปนตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

     - การจัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยและสรางสรรค การทําผลงาน

วิชาการ การนําเสนอผล  

    - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางคณะวิชา  

    - การจัดโครงการอบรมใหความรู และใหบุคลากรท่ีเขารวมโครงการนําไปปฏิบัติจริง  

    - ระบบฐานขอมูล สารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางาน รวมท้ังความสะดวกในการใช

งานระบบตางๆ 

    - สรางเครือขายอาจารยรุนใหม ดําเนินกิจกรรมทํางานวิจัยและสรางสรรค 
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

  2) สงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยในลักษณะเปนชุดวิจัย เพ่ือใหการวิจัยมี 

 ประโยชนมากข้ึน สามารถแกไขปญหาไดครอบคลุมในมิติตางๆ มากข้ึน 

 3.2  การกําหนดบทบาท หนาท่ีระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะวิชา ในบางภารกิจยังไมชัดเจน มีความคาบเก่ียวกัน อาทิ การจัดสรร

งบประมาณ กองทุนวิจัยและสรางสรรค ซึ่งสงผลตอการสงเสริม สนับสนุนการ

ทํางานวิจัยและสรางสรรค  

- ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะวิชา ในการกําหนดบทบาทหนาท่ี ภารกิจท่ีชัดเจนของแตละฝาย รวมท้ัง 

นโยบาย เปาหมายการวิจัยและสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย และรวมกันทํางานเพ่ือนําไปสู

มหาวิทยาลัยวิจัยและสรางสรรค 

 3.3 ระบบการเบิกจายเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย การนําเสนอ

ผลงานวิจัย รวมท้ังการทําสัญญารับทุน ลาชา  

- มหาวิทยาลัยควรศึกษาขอมูล สํารวจสาเหตุ ปญหาการเบิกจายท่ีลาชา และวางแผน

ดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาจจะทําในลักษณะ

งานวิจัยสถาบัน  

4.ดานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน จัดโครงการบริการทางวิชาการจํานวนมาก 

และสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก รูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ท่ี

จัดสืบตอกันมา โดยเนนการจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนา ใหความรู และ

ตัวช้ีวัดการประเมินโครงการ คือ จํานวนผูเขารวมโครงการ ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ  

     การจัดโครงการบริการวิชาการท่ีผานมายังมิไดมีการพิจารณา ความคุมคา 

ประโยชน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในมิติตางๆ และมีความสูญเปลาคอนขางมาก

เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป   

 

1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การจัดโครงการบริการวิชาการท้ังในระดับมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา หนวยงาน อาทิ 

   1.1) การจัดบริการวิชาการ ควรพิจารณากําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจนกอนวา

ตองการใหเกิดผลอยางไร เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูงกวาเดิม 50 % แลวจึงจัดทํา

กิจกรรม โครงการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ัน 

  1.2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญลักษณะบูรณาการ เพียง 1-2 

โครงการ ท่ีใหทุกคณะวิชา หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมได และกอใหเกิด

ประโยชนท่ียั่งยืนแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งอาจจะเปนโครงการตอเน่ืองระยะยาว 

  1.3) ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม โครงการท้ังดานปริมาณ คุณภาพ ผลกระทบ อาทิ  

          - การวิเคราะห Cost Benefit   

          - วัดผลลัทธ Outcome ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ คุณภาพ

ชีวิต รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

  1.4) การตั้งเปาหมาย ประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ อาทิ         

          - ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอชุมชน ประเทศ 

          - องคความรู ผลงานวิจัยสรางสรรค ผลงานวิชาการท่ีเกิดข้ึนจากการจัดโครงการ
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

บริการวิชาการ  

          - ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  

2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับประเทศใน

ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน

สามารถขยายตอยอดองคความรูใหกวางขวางมากข้ึน   

5.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ใชงบประมาณจํานวนมากในดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ท่ีจัดสืบตอกัน

มา 

(ลักษณะปญหาเชนเดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ) 

    มหาวิทยาลัย คณะวิชา ไมไดแสดงบทบาท ศักยภาพในการชวยแกไข

ปญหา พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เทาท่ีควร 

 

 

1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะ

เดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีกลาวในขอ 4 

2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน รวมท้ังบุคลากร ไดรับการยอมรับท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ ในหลากหลายสาขาวิชา จึงควรแสดงบทบาท ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการ

นําเสนอแนวคิด นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการออกแบบฯ  ตอหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ใหมากข้ึน อาทิ การเปนตนแบบ การเปนผูนํา เปนท่ีปรึกษาดานศิลปะ 

วัฒนธรรม ศูนยกลางแหลงเรียนรูดานการออกแบบ  การสรางมาตรฐานงานการจัดการดูแล

บูรณโบราณสถาน  เปนตน 

3) จัดใหมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแหลงเรียนรู ศูนยการศึกษา ท่ีสรางแรงบันดาลใจ และ

เปดโอกาส ใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคมท้ังภายในและภายนอกมาศึกษา

เรียนรู สรางสรรคผลงาน การประกอบอาชีพฯ ใหมากข้ึน 

6.การบริหารจัดการ 

6.1 การบริหารงาน 

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

  

1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ตองพยายามสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากรทุก

ระดับ ปรับทัศนคติ เปดกวางรับการเปลี่ยนแปลง  

2) การสรางคานิยม จุดมุงหมายรวมกันในการทํางาน คือ การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา

หนวยงาน ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3) การนําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีประชาคมภาคภูมิใจ มาใชเปนแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

 6.1.2 โครงสรางการบริหารงาน  บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของศูนย 

สถาบัน สํานัก สวนหน่ึงยังไมชัดเจน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทใน

ดานตางๆ  ซึ่งสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย หนวยงาน 

 

  มหาวิทยาลัยควรเชิญผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน ท้ังหมด  มาประชุมและพิจารณา

รวมกันวาปจจุบันโครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ การประสานงาน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา หนวยงาน ระหวางหนวยงาน มีปญหา ขอขัดของดาน

ใดบาง และเสนอแนวทางการแกไขปญหา เ พ่ือใหการทํางานของทุกหนวยงานมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานของมหาวิทยาลัย 

 6.13 การบริหารของคณะวิชา หนวยงานสวนใหญเปนการดําเนินงานตามพันธ

กิจท่ีเปนงานประจํา  

        อาจารย บุคลากร ยังทํางานในลักษณะและเปนรูปแบบเดิมๆ การ

ทํางานเชิงรุก ยุทธศาสตรยังมีนอย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน 

ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และการกาวสูประชาคมอาเซียน ความเปน

นานาชาติ  

1) ในการกําหนดเปาหมายการทํางานของคณะวิชา ควรมีการวิเคราะหสถานภาพ 

สถานการณของคณะวิชา หนวยงาน โดยเทียบกับหนวยงานภายนอก เกณฑการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย และสื่อสารใหอาจารย บุคลากรไดรับทราบ และมีสวนรับผิดชอบรวมกัน 

เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมาย  

2) บุคลากรในตําแหนงหนาท่ีตางๆ ควรสรางเครือขายการทํางานท้ังภายในและภายนอก 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน เปนการเปดโลก

ทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน 

6 .2  บุคลการ/การพัฒนา

บุคลากร 

6.2.1 ปญหาผูบริหารระดับคณะวิชา หนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก) และระดับภาควิชา  

       - ปจจุบันสวนใหญจะใหผูมีวัยวุฒินอยมาทําหนาท่ี สวนหน่ึงขาดทักษะ 

ประสบการณในการบริหารงาน และสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนาคณะ

วิชา หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ     ทันตอความเปลี่ยนแปลงและกาวสูความ

เปนนานาชาติ  

       - สวนหน่ึงไมสามารถใชภาวะความเปนผูนําในการตัดสินใจ การเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมีอาจารยอาวุโสสวนหน่ึงท่ีไมยอมรับการทํางาน 

และมีอิทธิพลตอการตัดสินในการทํางาน 

       นอกจากน้ันในระดับหัวหนาภาควิชา ยังมีปญหา 

       - ตองรับผิดชอบทําดานธุรการจํานวนมาก ท้ังงานประกันคุณภาพ

การศึกษา กพร. งานยุทธศาสตร และสงผลตอภารกิจประจํา การขอกําหนด

1) ควรอบรมพัฒนาผูบริหารในทุกระดับ ท้ังคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกองฯ  

      โดยในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจะไดนําภารกิจ อํานาจ 

หนาท่ีของแตละตําแหนง มาพิจารณาและจัดหลักสูตรการอบรมใหสอดคลองกับบทหนาท่ี 

รวมท้ังจัดหาวิทยากรท่ีมีประสบการณตรง ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือถายทอดความรูประสบการณเพ่ือใหการจัดอบรมเกิดประโยชนและ

นําไปใชประโยชนอยางแทจริง  

 2) การวางแผนเตรียมความพรอมอาจารย บุคลากรในทุกระดับเพ่ือกาวสูการเปนผูบริหาร  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

ตําแหนงทางวิชาการ  

       - ขาดแรงจูงใจในการทํางานดานบริหาร          

       - ลาออกกอนครบวาระจํานวนมาก การทํางานขาดความตอเน่ือง 

 6.2.2 ปญหาอาจารยชาวตางชาติ อาทิ 

       - ดานอัตราคาตอบแทน ท่ีไมจูงใจใหทํางาน 

       - ไมมีสิทธิในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

       - การตอสัญญาจาง ระยะสั้น ขาดความมั่นคงในการทํางาน  

 การพิจารณาทบทวน กฎระเบียบท่ีเอ้ือประโยชนตออาจารยชาวตางชาติมากข้ึน เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการทํางาน ท้ังดานสวัสดิการ คาตอบแทน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

การตอสัญญาจาง การรับทุนวิจัยฯ 

6.3 การสื่อสาร 

ประชาสมัพันธ/ระบบ

สารสนเทศ 

6.3.1 การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย สูภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังการ

สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสังคมภายนอกไดรูจักมหาวิทยาลัย

ศิลปากรยังมีนอย  

 

   มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ควรใหความสําคัญกับชุมชน/ผูนําทองถ่ิน ใหมากข้ึน 

โดยการเขาพบ การรวมกิจกรรมกับชุมชน  การสื่อสารใหขอมูล การเชิญผูนําชุมชนเขารวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน เพ่ือใหชุมชน สังคมภายนอกรูจัก

มหาวิทยาลัยมากข้ึน และเปนการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูภายนอก  

 6.3.2 การสื่อสารภายในองคกรยังมีนอย มีความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารของแตละวิทยาเขต ทําใหบางครั้งบุคลากรเสียโอกาส เชน 

หนังสือ การแจงเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตางๆ 

1)ขอความรวมมือทุกคณะวิชา หนวยงาน ปรับปรุงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยเพ่ิม

ชองทางการสื่อสารใหมากข้ึน  

2) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ เปน 2-3 ภาษา   ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการกาวสูการเปน

ประชาคมอาเซียน และความเปนนานาชาติ 

 6.3.3  ระบบฐานขอมูล  สารสนเทศ 

         มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน มีการลงทุนเรื่อง การจัดทํา

ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศของตนเอง ทําใหมีหลากหลายของระบบ ขาด

ความเช่ือมโยงกันและการนํามาใชประโยชนรวมกัน จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ

มาก และไมคุมคากับงบประมาณท่ีลงทุนไป 

  การพัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ในโอกาส

ตอไป ควรมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอร ดูแลประสานงาน หรือการจางบริษัทเอกชน มา

ชวยการจัดระบบเพ่ือใหขอมูล สารสนเทศ มีความเช่ือมโยงกัน สามารถใชประโยชนได

รวมกันมากข้ึนและคุมคากับงบประมาณท่ีจัดสรรลงไป   

6.4 สวัสดิการ 6.4.1 สวัสดิการ 

        - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยังไดรับสวัสดิการ สิทธิรักษาพยาบาล 

นอย 

        - จํานวนท่ีพักของบุคลากรท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วิทยาเขต

   

    ควรพิจารณา ทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังหมด 

เพ่ือใหมีความทันสมัย สรางแรงจูงใจในการทํางาน  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

สารสนเทศเพชรบุรี ไมเพียงพอ และแออัดมาก 

7.ระบบการเงิน งบประมาณ/

การบริหารความเสี่ยง 

 7.1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได คาหนวยกิตนักศึกษา เน่ืองจากคาใชจาย

ประจํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และมหาวิทยาลัยไมได ข้ึนคาหนวยกิตมาเปน

เวลานาน จึงมีความเสี่ยงตอการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 

1) มหาวิทยาลัยมีแผนกลกลุทธการเงินแตยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการแสวงหา แหลงทุนจาก

ภายนอก ซึ่งผูบริหารควรแสดงศักยภาพในดานน้ีเพ่ิมข้ึน  

2) การพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบ ชัดเจน อาทิ 

   - การวิเคราะหตนทุนการทํางาน  การบริหารจัดการหลักสูตร  คาใชจายตอหัวนักศึกษา

แตละคณะวิชา สาขาวิชา เปนตน 

   - การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย วาควร

จัดเก็บในลักษณะเหมาจายหรือแบบหนวยกิต เ พ่ือให เ กิดประโยชนตอนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย  

3) ควรวางแผนการบริหารจัดการทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยท่ีจะกอใหเกิด

รายไดมากข้ึน อาทิ ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว รานอาหาร 

เพ่ือสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย  

 7.2 ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงิน ลาสมัยไมเอ้ือตอการทํางาน ขาดความ

คลองตัว 

 ควรนําระเบียบ ขอบังคับดานการเงินท้ังหมดของมหาวิทยาลัย มาพิจารณา และทบทวน 

ปรับแกไขใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเอ้ือประโยชนตอการทํางาน  

 7.3 ดานการเงิน บัญชี  

     การเบิกจายเงินจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยลาชา และเจาหนาท่ีแตละ

คนมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแตกตางกัน  

สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะวิชา หนวยงาน ตองปรับแกไขหลายรอบเปน

การสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลาในการทํางาน 

1) ควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในทุกหนวยงาน  

2) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลัง และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตาม 

เมื่อมีการแกไขระเบียบ ขอบังคับ แลวเผยแพรใหเจาหนาท่ีของคณะวิชา หนวยงาน ทราบ 

เพ่ือยึดเปนแนวปฏิบัติ 

3) ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับของคณะวิชา และดําเนินการให

ครอบคลุมทุกภารกิจอ่ืนๆ มิใชเฉพาะดานการเงินเทาน้ัน 

8.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/

การเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนและ

นานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจาณาแลว แตการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ยังดําเนินการชามาก   

    การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน  

 1) ควรเรงรัด ติดตามการดําเนินงาน เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย จัดทําแผนงาน 

งบประมาณท่ีตองใชในการทํางานแตละข้ันตอนใหชัดเจน  

 2) มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกซึ่งมีประสบการณเรื่องการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยมาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วมากข้ึน  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

9. ดานกายภาพ/

สภาพแวดลอม/  

City Campus 

9.1 หอพัก โรงอาหาร หองนํ้า ภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอและมีสภาพ

ทรุดโทรม สกปรก เน่ืองจาก  

     - จํานวนนักศึกษา บุคลากร มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

     - ขาดการดูแลบํารุงรักษามาเปนเวลานาน  

     - ขาดการวางแผน การเตรียมการเพ่ือรองรับจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

  ควรวางแผนการแกไขปญหา เปนระยะๆ อาทิ 

  1) ในระยะแรก คือ ในสภาพปจจุบันควรเนนเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ของ

สถานท่ี  

  2) ระยะตอไป ควรวางแผน เร งดํา เนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม กายภาพ                

ภูมิทัศน หอพัก  โรงอาหาร หองนํ้า ใหเพียงพอ  

    ท้ังน้ีในการดําเนินการควรคํานึงถึงการสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และการเปน

แหลงเรียนรูดวย  

 9.2 ภายในมหาวิทยาลัย มีการดื่มแอลกอฮอล สิ่งเสพติด และบริเวณรอบๆ 

มหาวิทยาลัยมีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวนมาก  

1)  ควรเขมงวดกับการดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

2) ควรหารือกับตํารวจ จังหวัด ขอความรวมมือเรื่องการจัดโซนน่ิงรอบๆมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ปลอดแอลกอฮอล  สิ่งเสพติด       การพนัน และเปน

ตัวอยางของการดําเนินการท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ   

 

10.สภามหาวิทยาลัย 10.1 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มีปญหา อาทิ 

       - บางเรื่องเปนงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีความคาบเก่ียว

ในการทํางาน หนาท่ีระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

       - บางเรื่องยังมีขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนําเขาท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยก็จะนําประเด็นท่ียังมีขอขัดแยงมาอภิปรายอีกครั้ง ซึ่งสงผลตอ

บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย               การตัดสินใจของสภา

มหาวิทยาลัยมีความลาชา  

 

   เรื่องท่ีนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากอธิการบดี เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เห็นวายังมีขอขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย หรือเอกสารขอมูลประกอบการ

พิจารณายังไมพรอม ควรจะไดดําเนินการให เสร็จสิ้นเรียบรอยกอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางสรางสรรค และการ

พิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ รวดเร็วมากข้ึน  

 

 10.2 สภามหาวิทยาลัยไมกลาในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ทําใหการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยลาชา ไมบรรลุเปาหมาย  

 

 1) ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีควรเปนผูช้ีแจง รายงาน ความเปนมาของแตละ

เรื่อง  เปาหมาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ สิ่งท่ี

ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนผลักดันใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหสภามหาวิทยาลัย

ทราบแนวทาง การดําเนินการ และตัดสินใจดวยขอมูลท่ีเพียงพอท่ีชัดเจน  
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ดาน ปญหาและสาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

2) สภามหาวิทยาลัยควรเนนพิจารณาวาระเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และการกํากับ ติดตาม

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพ่ือผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัย  

 

 

11.ศิษยเกา 

 

11.1 ปญหาเก่ียวกับศิษยเกา 

        - ฐานขอมูลศิษยเกาท้ังในระดับของมหาวิทยาลัย คณะวิชายังมีนอย

และไมเปนปจจุบัน การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหทราบขอมูลขาวสาร ของ

มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีนอยมาก  

        - มหาวิทยาลัยยังใชศักยภาพของศิษยเกา ซึ่งมีจํานวนมากและ

หลากหลายสาขาอาชีพ มาชวยสนับสนุนกิจกรรม ภารกิจของมหาวิทยาลัย

นอยมาก  

        - มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับศิษยเกานอย โดยมีศิษยเกาเพียง

บางกลุมท่ีเขามามีบทบาทชวยงานมหาวิทยาลัยบาง แตก็ยังนอยมาก  

       - ศิษยเกาไมทราบชองทาง ท่ีจะใหเขามารวมกิจกรรม ชวยเหลือ

มหาวิทยาลัย  

1) ควรนําเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมมาชวยในการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของมหาวิทยาลัยใหศิษยเกาไดทราบ รวมท้ังมีชองทางมีสวนรวมการสนับสนุน กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชาท่ีเปดโอกาสใหศิษยเกาเขามามี

สวนรวมใหมากข้ึน อาทิ การจัดอบรมพัฒนาความรูใหศิษยเกา 

3) การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาท่ีถูกตอง ทันสมัย เพ่ือใชประโยชนตอไป 
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ตารางท่ี 19 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน                

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

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

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

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

2.การพัฒนาอาจารย  
 

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

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

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

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

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

4.การผลักดันสูความเปน
นานาชาติ 
 

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

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

2) ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเสนอแผนการทํางานในแตละปใหชัดเจน 
และมหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรม/โครงการทุกรอบ 6 เดือน   
    รวมท้ังควรนําขอตกลงความรวมมือเดมิมาทบทวนดวย และหากสถาบันใดท่ีไมได
ดําเนินการกิจกรรมรวมกันเกิน 1 ป ข้ึนไป ควรทบทวน/วางแผนเรงการจัดทํากิจกรรม
รวมกัน 
 
3) สนับสนุนใหมีการจัดทําเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา เปนภาษาตางประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมการคนควาอางอิง รวมท้ังงานท่ีเปนภารกิจดานการบริหาร การใหบริการ และอ่ืนๆ 

 



 

 

99 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
      - งานใหบริการ เอกสาร แบบฟอรม ตางๆ ยังเปนภาษาไทย  
      - เอกสาร บทความ ตํารา ผลงานทางวิชาการสวนใหญจดัทําเปนภาษาไทย 
การคนควาอางอิง จึงยังมีนอยมาก  

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

5. การพัฒนาสิ่งแวดลอม             
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีบริเวณตางๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ขาดการดูแลบํารงุรักษา              
มีสภาพทรุดโทรม  
  

1)ควรมีแผนการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสรางอัตลักษณ ท่ีใชความสามารถ

ในการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเกิดประโยชน  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมี

สภาพแวดลอมนาอยู ลดมลพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชวย

สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  

2) สรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย  
3) ควรดูแลซอมแซม สภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง   

6.ดานแผนยุทธศาสตรและ 
แผนปฏิบัตริาชการประจําป  

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

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

 



 

 

100 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
 

6.2 มหาวิทยาลัยพยายามจัดทํากิจกรรม โครงการจํานวนมาก แตการขับเคลื่อน
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือกาวไปขางหนายังไดผลคอนขางนอยมาก  
 

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

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

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

 
7. ดานการบริหารจดัการ 
   7.1 การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ 
 

7.1.1 มหาวิทยาลัยไมคอยมีการประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัใหสังคมภายนอกทราบ อาทิ มหาวิทยาลัยศลิปากรกําหนด
วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค แตการประชาสัมพันธ 
สื่อสารใหภายนอกทราบมีนอยมาก  
  

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

    7.2 การบริหารงาน 
 

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

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

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

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

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

8.การตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 

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

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

2) ในการจัดทําโครงการขนาดใหญทุกโครงการ ควรกําหนดเปนหลกัเกณฑวาจะตองมี
การวิเคราะหความเสีย่ง มาตรการปองกันความเสี่ยง/ลดความเสี่ยงดวย เพ่ือความ
รอบคอบและประโยชนตอการดําเนินงาน 
 

9.การปรั บ เปลี่ ยนสถาน เป น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

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

มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการ ดังน้ี 

1) เรงดําเนินการจัดทํากฎหมายลูก เพ่ือรองรับการออกนอกระบบราชการ 

2) เรงการสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหประชาคมทุกกลุมทราบอยาง

ชัดเจนและตอเน่ือง รวมท้ังควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหขอมูล ขาวสาร ในเรื่องน้ี                               

เพ่ือใหประชาคมสามารถสอบถามขอมูลไดเมื่อมีปญหาในดานตางๆ  

3) ควรมีการศึกษาปญหา อุปสรรค การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีออกนอก

ระบบไปแลววามีปญหาการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกอะไรบาง แนวการแกไขปญหา 

เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานตอไป 

4) ควรมีการวางแผนการทํางาน และ timeline ในแตละข้ันตอน แตละเรื่องใหชัดเจน  

เพ่ือใหการทํางานในดานตางๆ ทันตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ 

5) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร แมวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถาน

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ก็ควรยึดมั่นในอุดมการณ อัตลักษณความเปน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีจิตวิญญาณในการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณคา มีคุณภาพ 

มากกวาเชิงธุรกิจการศึกษา  

       โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีคุณคาในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม

ของประเทศ เชน ดานจารึกศึกษา ภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตรศิลปะ  

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

เมื่อปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว 
10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/ 
ศิษยเกา  

สมาคมนักศึกษาเกา ศิษยเกายังมีบทบาทในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัยนอย 
 

ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาภารกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัใหมากข้ึน รวมท้ังการ
สนับสนุนใหองคกรของสมาคมนักศึกษาเกามีความเขมแข็ง 

11.การประชุมสภามหาวิทยาลยั 11.1 ปญหาการเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา มีหลายประการ อาทิ 

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

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

11.2 มหาวิทยาลัยยังนําเสนอวาระเชิงนโยบายใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา  
นอยมาก  

1) คณะวิชา หนวยงาน ท่ีประชุมระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรชวยกันพิจารณา

ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องท่ีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหรอบคอบมากข้ึน รวมท้ัง

จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน เพียงพอ ตอการ

พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  

 

 

2) เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาท่ีประชุมระดับตางๆ ควรมีมติรวมกันกอน 

กรณมีีขอขัดแยงควรหารือใหไดขอยุติเสียกอนแลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน  

3) ควรเครงครัดการบรรจุวาระใหตรงตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย

มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผนการทํางาน การนําเสนอเรื่องใหสอดคลองกับปฏิทิน

การทํางาน ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดทําขอมูล การเตรียมความพรอมใน

การนําเสนอเรื่องท่ีมีความรอบคอบมากข้ึน  

 

4) ควรมีการนําเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก 8.2 

ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ 

 

เกณฑการประเมิน 
ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

            คะแนนในดานนี้ จะพิจารณาจากระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 

(1)  ระดับการตอบสนอง 
ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 

1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100 > 4.00 -5.00 

2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80 > 3.00 -4.00 

3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60 > 2.00 -3.00 

4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40 > 1.00 -2.00 

5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ   0-20    0.00-1.00 

                 

          (2) เชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 

1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 -100 5.00 

2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70-79 4.50 

3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60-69   4.00 

4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50-59      3.50 

5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40-49 3.00 

6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30-39 2.50 

7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20-29 2.00 

8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10-19 1.50 

9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5-9 1.00 

10.รอยละของผลการดาํเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 
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ตารางท่ี 20 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

รายงานผลการ

ดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการตอบสนองและระดับ

คุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

สาเหตุของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การพัฒนา

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คะแนนท่ี

คณะกรรมการ

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยรอบปท่ี 1 ป ท่ีอธิการบดีรายงาน      

รอบปท่ี 2      

ดานท่ี 1 ดานการพัฒนานักศึกษา/ดานกิจการนักศึกษา/

สวัสดิการนักศึกษา 
หนาท่ี 62-72 

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   3.10 

ดานท่ี 2 ดานการพัฒนาอาจารย หนาท่ี 73-74 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   3.00 

ดานท่ี 3 ดานการวิจยัและสรางสรรค หนาท่ี 74-76 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.75 

ดานท่ี 4 ดานการผลักดันสูความเปนนานาชาติ หนาท่ี 76-78 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.50 

ดานท่ี 5 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม หนาท่ี 78-83 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.75 

ดานท่ี 6 ดานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําป หนาท่ี 83-93 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.75 

ดานท่ี 7 ดานการบริหารจัดการ หนาท่ี 93-100 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.00 

ดานท่ี 8 การตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสี่ยง หนาท่ี 100-102 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.50 

ดานท่ี 9 การปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ หนาท่ี 102-106 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   3.00 

ดานท่ี 10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา หนาท่ี 106 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.45 

ดานท่ี 11 การประชุมสภามหาวิทยาลัย หนาท่ี 108-110 สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00   2.90 

คะแนนเฉลี่ยรอบปท่ี 2 ท่ีอธิการบดีรายงาน 

5.00 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

รายงานผลการ

ดําเนินการ 

 

คะแนน 

(ระดับการตอบสนองและระดับ

คุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/ 

สาเหตุของปญหาแนว

ทางแกไขปญหา/การพัฒนา

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

คะแนนท่ี

คณะกรรมการ

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยรอบปท่ี 1 และรอบปท่ี 2 ท่ีอธิการบดีรายงาน 1.83 + 5.00 

Mean = 3.42 

    2.70 

คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 2.70     

                                       
             

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

   



 

 

 

 

ภาคผนวก 9 

ดานท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 4 ดาน 

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

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการดําเนินการ 

 

ปญหาอุปสรรค/ 

สาเหตุของปญหาแนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนาระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ดานการผลิตบัณฑติ  

หนาท่ี 111 

1.พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม 

เชน หลักสูตรรวม 2 สถาบัน หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  เปนตน 

2.พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน  โดยสอดแทรกผานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา   

3.สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค  

หนาท่ี 111 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

รวมท้ังผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวนคอนขางนอย เน่ืองจาก

อาจารยบางคณะวิชามีภาระงานสอนมากอีกท้ังการผลิตตําราและหนังสือตองใช

ระยะเวลามากท้ังการเขียนและการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

 

3.ดานการบริการวิชาการ หนาท่ี 111 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือมุงสูการสรางรายไดของชุมชนและทองถ่ิน  

4.ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
หนาท่ี 111-112 

ปรับโครงสรางองคกรและสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางเอกภาพและ

ความเขมแข็งในการองรับการขยายตัวดานศิลปวัฒนธรรม 
 

                                        

            

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

      

  หมายเหตุ  1.รายงานในลักษณะเปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใชรอบปงบประมาณ           

   



 

 

 

 

ภาคผนวก 10 

ดานท่ี 2.2 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ 
 Balanced Scorecard (BSC) 

 
 

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

มิติดาน/ ตัวชี้วัดในและมิติ 

สภาฯ 

กําหนด 

น้ําหนัก 

คะแนน 

เต็มแต 

ละขอ 

คะแนนท่ีม. 

ได 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ

ปญหาแนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1.ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจ) 10 5 4.2680 8.5360   

1.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ตัวช้ีวัด 4.1 กพร.)  5 5.0000 5.0000   

1.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  
     (ตัวช้ีวัด 4.2 กพร.) 

 5 3.5360 3.5360 
  

2.ดานกระบวนการภายใน 30 5 4.0000 24.000   

   2.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน       

   2.2 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

    
  

   2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง       

หายเหตุ : ในปการศึกษา 2557  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ครอบคลุม 5 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยไดคะแนนการประเมิน 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  เมื่อ

เปรียบเทียบกับการดาํเนินการดานกระบวนการภายใน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน  ดังนั้น  คะแนนการประเมินดานกระบวนการภายในเทากับ 0.8000 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

1.0000 คะแนน 

3.ดานการเงินและงบประมาณ 30 5 3.2130 19.2780   

   3.1 ระดับความสําเร็จของแผนกลยุทธทางการเงิน  
        (ตัวบงช้ี 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.) 

  NA NA 
  

   3.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนและรายจาย 
         ภาพรวม 

 

 5 3.2130 3.2130   



 

 

111 

มิติดาน/ ตัวชี้วัดในและมิติ 

สภาฯ 

กําหนด 

น้ําหนัก 

คะแนน 

เต็มแต 

ละขอ 

คะแนนท่ีม. 

ได 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ

ปญหาแนวทางแกไขปญหา/ 

การพัฒนา ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

4.ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคกร 30 5 2.9700 17.8200   

  4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม (ตัวบงช้ี 1.1 ระดับสถาบัน สกอ.)  5 2.2700 2.2700   

  4.2  ผลการบริหารของคณะ (ตวับงช้ี 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.)  5 3.6700 3.6700   

รวม 100 5.00 3.6128 69.6340   

                                         

                

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

หมายเหตุ  

1. ในการกําหนดตัวชี้วัดในแตละมิติ มุงใชตัวชี้วัดท่ีมีอยูแลว อาทิ ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) กพร. เพ่ือมิใชเปนการสรางภาระแกผูบริหาร           

    แลวหารือรวมกัน   

       



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 11 

ดานท่ี 2.3 รายงานผลงานการบรหิารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1. มหาวิทยาลัย รายงานผลงานดานการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพ 
    การบริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล



 

 

 

 
113 

ตารางท่ี 23 รายงานผลงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

1. หลักประสิทธิผล   มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการบริหารงานสําหรับหนวยงาน คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทาง

ทางเดียวกัน โดยรวมกันกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป กําหนดมาตรการ ตัวช้ีวัดและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ  มีการถายทอดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปสําหรับคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ  และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปละ 2 ครั้ง 

ไดแก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน นอกจากน้ี มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในการปฏิบัติงาน ดวย KPIs 

และ Competency ท้ังผูบริหารและบุคลากรโดยท่ัวกัน มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง

อธิการบดีและผูบริหารหนวยงานระดับคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก และมีกระบวนงานท่ีมีการรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาใหบริการแกคณะวิชาและหนวยงาน   

  

2. หลักประสิทธิภาพ อธิการบดีไดบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี โดยไดประชุมหารือรวมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิยาลัย(กบพ.) และท่ีประชุมอธิการบดี(ทปค.) เพ่ือ

กําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโดยจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แผนการจัดการความรู  

แผนการใชทรัพยากรรวมกัน มีการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการใหมีความ

เหมาะสมและคุมคา รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขใหดี

ข้ึน นอกจากน้ี อธิการบดียังไดใชท่ีประชุมดังกลาว เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารเพ่ือใหการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานเพ่ือลด

ตนทุน หรือลดข้ันตอน หรือลดระยะเวลาในการใหบริการ การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกมหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ  โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ  และการเปนองคกรทาง

วิชาการท่ีทําหนาท่ีในการช้ีนําสังคม 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

3. หลักการตอบสนอง มีการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม กําหนดกระบวนงานการใหบริการท่ีหนวยงานมีการกําหนดกระบวนงาน

ใหบริการท่ีท่ีมีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ซึ่งกระบวนงานท้ังหมดดังกลาว หนวยงานท่ี

รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานของระยะเวลาการใหบริการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สามารถสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง   

  

4. หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนตาง ๆ ของคณะวิชาและหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามตัวช้ีวัดและเปาหมายท่ีกําหนดไว สามารถแกไขปญหาเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งคาเปาหมายไว มีการ

กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในการปฏิบัติงาน ดวย KPIs และ Competency ตามท่ีไดจัดทําเปนขอตกลงไวเปน

การลวงหนา สวนการดําเนินงานตามภารกิจประจํา ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ไดปฏิบัติงานตาม

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ 

  

5. หลักความโปรงใส การบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงาน ไดยึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ มี

กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ผานการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑของทางราชการ ปกปองผลประโยชนขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย เปดโอกาสใหคณะวิชา/

หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดําเนินงาน เชน การรับสมัครสอบ 

การเสนอเลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนตําแหนง เปนตน ไดมีการนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย ซึ่ง

เปนองคกรบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ มีการรายงานดานการเงิน มีการตรวจสอบดาน

การเงิน มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชในการบริหารจัดการและมีระบบสอบทาน

ระบบควบคุมภายใน มีการเวียนแจงขอมูลขาวสารผานทางระบบงานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

(e-document) ผานทางเว็บไซต  มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจาง ดังน้ัน จึงช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัยและ

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

รูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบไดโดยใชสิทธ์ิขอขอมูลขาวสาร

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

6. หลักการมสีวนรวม กระบวนการบริหารงานของผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา

หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา เชน การมีสวนรวมโดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการของ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารของคณะ การประชุมบุคลากรของหนวยงาน เปน

ตน การมีสวนรวมของบุคลากรจากคณะและหนวยงานตาง ๆ ไดจัดใหมีข้ึนผานการประชุมรวมกัน เชน การ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของมหาวิทยาลยั 

เปนตน นอกจากน้ี ยังเปดโอกาสใหมีสวนรวมผานโครงการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เชน โครงการประชุม

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ(ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาคมในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งนอกจากจะมีการเผยแพรใหความรูความเขาใจใน

เรื่องตาง ๆ แลว ยังเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการได ซักถามและรวมกันอภิปรายเพ่ือความกระจางและเขาใจ

รวมกัน มีการประเมินผลโครงการ ประเมินความพึงพอใจในการติดตอราชการท้ังจากบุคคลภายในและภายนอก 

เพ่ือใหเกิดความคุมคา รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนนักศึกษา รวมท้ังมีศูนย

ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาดในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลท่ี

ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป 

  

7. หลักการกระจาย

อํานาจ 

ผูบริหารไดยึดหลักการกระจายอํานาจเพ่ือสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมี

คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1646/2557 มอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการดําเนินงานในดานการบริหารงาน

ท่ัวไป ดานการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ดานการบริหารงานบุคคล ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  

นอกจากน้ี ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะวิชาและหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยกระจาย
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม โดยมอบหมายอํานาจและหนาท่ีผานคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานในการประชุม

ปรึกษาหารือและมีสวนรวมในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย การมอบหมายเฉพาะตัวบุคคล

เพ่ือใหกระทําการแทนอธิการบดี  

8. หลักนิติธรรม การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงาน ทุกองคกรมีการดําเนินงานโดยมี การใชอํานาจของ

กฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง และฉบับแกไขเพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ ตาง ๆ ดวยความเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย มีการแจงสิทธิใหผูเก่ียวของทราบเมื่อมีผลกระทบจากการ

กระทําทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณและ รองทุกข มีการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ  มี

การเสนอขอคิดเห็นดานกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใชท่ัวท้ังองคกร  

  

9. หลักความเสมอภาค การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงานไดยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและใหบริการอยาง

เทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม

และอ่ืนๆ เชน การประกาศรับสมัครงาน การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ การประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัด

จาง เปนตน 

  

10. หลักมุงฉันทามต ิ คณะวิชาและหนวยงาน ในการบริหารงานในเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบของกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสีย

ประโยชน ผูบริหารงานจะนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว  โดย

ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาขอยุติในประเด็นท่ีเปนขอโตแยง โดยใชกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ

เรื่องท่ีมีการโตแยงมาอธิบายทําความเขาใจกับคณะกรรมการใหความเห็นในเรื่องดังกลาวใหมีความเห็นท่ีตรงกัน 
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หลักธรรมาภิบาล รายงานผลการดําเนินการ 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา

แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา

มหาวิทยาลัย 

สนับสนุน /ผลักดัน 

แตอยางไรก็ดี มติตางๆ  ของคณะกรรมการแมจะไดอธิบายทําความเขาใจแลวแตในการดําเนินงานก็อาจมีผูท่ีไม

เห็นดวยกับความเห็นของกรรมการสวนใหญ แตถามติในเรื่องน้ันไดพิจารณาตามความเห็นท่ีเปนไปตามหลักของ

กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของแลว กรรมการทุกคนก็ยอมรับฟงความเห็นของกรรมการสวนใหญ

ท่ีมีความเห็นในเรื่องท่ีพิจารณาน้ันโดยตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ ซึ่งฉันทามติไมจําเปนตอง

หมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

11.หลักคุณธรรม/ 

จริยธรรม 

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีเมตตา รวมท้ังมีกระบวนการดําเนินงานดานคุณธรรม/จริยธรรม/

จรรยาบรรณ และคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีการเสนอขอคิดเห็นดานกฎระเบียบเพ่ือยึดถือปฏิบัติใน

การปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศใน

การบริหารราชการในการประกาศใชท่ัวท้ังองคกร 

  

12.หลักความ

รับผิดชอบตอสังคม 

ในเทศกาลหรือชวงเวลาสําคัญตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามดานความ

กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และผูมีคุณูปการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว อธิการบดีไดใหความสําคัญกับการ

เผยแพรความรูความเขาใจทางดานวิชาการแกสังคมในลักษณะสาธารณกุศล โดยไมคิดมูลคาตามองคความรูของ

แตละคณะวิชาควบคูไปดวย โดยเห็นไดจากการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการจัดนิทรรศการเผยแพรเกียรติยศ

ช่ือเสียง และเผยแพรผลงานตาง ๆ ซึ่งมีการสอดแทรกองคความรูทางวิชาการดานตาง ๆ ทาใหสังคมและ

สาธารณชนไดรับประโยชนท้ังทางตรง และทางออม นอกจากน้ีอธิการบดียังใหการสนับสนุนคณะวิชาตางๆ ใน

การทาหนาท่ีเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการแกสังคม รวมท้ังเปนผูช้ีนาสังคมในแตละสถานการณ นอกจากน้ี อธิการบดีเขา

รวมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยในฐานะรองประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเพ่ือมีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทย รวมท้ังไดรับเชิญเปนกรรมการตาง ๆ ดานการพัฒนาสังคม 

  

                                    
  

   ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย) 
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ขอมูลความคิดเหน็ ขอเสนอแนะจาก 
การตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 

           การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ซึ่ง
คณะกรรมการ เห็นวาเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอท้ังสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหารทุกระดับ ท่ีจะไดทราบ
ปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนาการทํางานจากมุมมองของผูเก่ียวของแตละกลุม แลวนําไปใชเปนแนวทางการ
แกไขและพัฒนาการทํางานตอไป   

             อน่ึงการนําความคิดเห็น ขอเสนแนะมานําเสนอน้ี คณะกรรมการ ไดปรับถอยคําสวนหน่ึง อาทิ ถอยคําท่ีไมเหมาะสม 
ภาษาพูด ขอความท่ีเขียนไมชัดเจน  

              ท้ังน้ีสรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของแตละกลุม สรุปไดดังน้ี 

1. กลุมนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    1) ขอเดนของอธกิารบดี 

1. คุณลักษณะ                                                                                                                                          
- มีความเปนผูนํา มีความรับผดิชอบ จริงใจ                                                                                        
- มีความเปนกันเอง เขาถึงงาย                                                                                                                               
- ยึดหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                
- เปดใจรับฟงปญหา ขอตําหนิทวงติงจากบุคลากรทุกระดับอยางสงบ และพยายามแกไขปญหา ขอสงสัยตางๆ                                                                                                                    

2. การบริหาร                                                                                                                                      
-มีความตั้งใจ มุงมั่นในการบริหารจัดการงบประมาณไดดีและมีประสิทธิภาพ อาทิ สามารถดําเนินการลงนามสัญญา
โครงการท่ีสําคัญไดสําเร็จ เชน โครงการจัดซื้อท่ีดินท่ีเมืองทองธานี การกอสรางอาคารเอนกประสงค โครงการปรับปรุง
มหาวิทยาลยัศิลปากร วังทาพระ                                                                                                       
-สามารถดําเนินการจนรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัศิลปากรฉบับใหม สําเร็จและรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                                                                         
-ใสใจรับขอเสนอ คําแนะนําจากสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ                                                                                 
-รณรงค สงเสรมิ มหาวิทยาลัยศลิปากรโปรงใสบัณฑติไมโกง 

     

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. คุณลักษณะ                                                                                                                                  
-ตองมีวิสัยทัศนกวาง และพยายามศึกษางานทุกดานดวยตัวเองเพ่ือใหเขาใจระบบตางๆ และไมตองพ่ึงผูอ่ืนจนทําใหขาด
ความเช่ือมั่นในตนเอง  

-ปรับบุคลิกภาพ การสั่งการท่ีใจดใีหมีบุคลิกภาพท่ีเขมแข็ง เด็ดขาดมากข้ึน                                                                    
-การตัดสินใจควรรอบคอบ รวดเรว็และเด็ดขาดมากข้ึน                                                                    

2. การบริหาร                                                                                                                                            
-การสรางทีมงานท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน                                                                                                                                                                             
-เพ่ิมการสื่อสารกับประชาคมของมหาวิทยาลยัใหมากข้ึน                                                                             
-ควรกํากับ ติดตามการบริหารงานในทุกวิทยาเขต ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน                              
-หาแหลงเงินทุนจากภายนอกและหารายไดใหมหาวิทยาลยัใหมากข้ึน                                                                  
-ควรสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศมากข้ึน และนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัในดานตางๆ 

3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ                                                                                      
-เพ่ิมการสื่อสาร ประชาสมัพันธทําความเขาใจกับประชาคม ใหทราบถึงนโยบาย แนวทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั และการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม การทํางานเชิงรุก เพ่ือใหการทํางานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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     3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ทีมรองอธิการบดี                                                                                                                         
-มีจํานวนมาก แตยังไมเขมแข็งเทาท่ีควร และความชํานาญเฉพาะทางยังมีไมเพียงพอ อาทิ ทีมงานดานการเงินไมรูงาน
ท้ังทีม                                                                                                                                             
-การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ขาดการประสานงานกัน                                                                         

2. การบริหารงาน                                                                                                                                      
-การบริหารงานผิดพลาด ขาดความรอบคอบ ทําใหมหาวิทยาลัยไมพัฒนา และตองเสยีเวลากับการแกปญหาในเรื่องท่ี
ตัดสินใจผิดพลาดน้ัน                                                                                                                             
-ระบบการทํางาน และลักษณะการทํางานทําใหมีปญหามากข้ึน อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ปจจุบันเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองวาควรทําอะไรบาง                                                                                                            
-การแกไขปญหาดานกายภาพ ความปลอดภัย ลาชามาก ทําใหการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง                                                 
- การมีสวนรวมของประชาคมในมหาวิทยาลัยยังมนีอย และจะมกีลุมคณาจารยท่ีคอยโตแยงการทํางานเปนระยะๆ 

        

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ทีมรองอธิการบดี                                                                                                                                  
ควรสรางทีมรองอธิการบดีใหมคีวามเขมแข็ง มีประสบการณ และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจน ตาม
ความรูความสามารถของแตละคน และพยายามใหการทํางานมีการประสานงานกัน มีการทํางานเปนทีมใหมากข้ึน  

2. การบริหารงาน                                                                                                                           
-ควรมีการวางแผนการทํางาน การปรับปรุงระบบงานในทุกวิทยาเขตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน                                                            
-ควรปรับวิธีการบริหาร การทํางานใหมีคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง และมุงประโยชนของมหาวิทยาลัย                        
ไมเห็นแกพวกพอง                                                                                                                                    
-การทํางานในภารกิจใดหากยังขาดความชํานาญ ควรเรงหาท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาชวยทํางาน ให
คําปรึกษา อยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ เพ่ือประโยชนตอการทํางาน                                   

3. การสื่อสาร                                                                                                                                  
-ควรเพ่ิมการสื่อสารใหประชาคม นักศึกษาทราบถึงแผนงานในปจจบัุนและทิศทางการทํางาน การพัฒนาในอนาคต               
-ในการดําเนินการเรื่องสําคัญๆ และมผีลกระทบตอประชาคม นักศกึษา ควรมีการรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวมของ
ประชาคมใหมากข้ึน 

-ในการทํางานหากมีปญหา อุปสรรค เกิดข้ึนกับสวนงานใด กลุมใด ตองเรงทําความเขาใจและแกไขปญหา 

      

 5) สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. สภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                   
-ควรพิจารณากําหนด Road Map แผนการบรหิารงานเชิงรุกท่ีชัดเจนท้ังในระดับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือผลักดันและสนับสนุนการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหารทุกระดับใหเปนระบบ                                               
-สภามหาวิทยาลัยควรกํากับ ตดิตามการทํางานของผูบริหารและตรวจสอบผลงานของผูบริหารอยางจริงจัง รวมท้ังนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน                                                                                        
-นายกสภาและกรรมการสภาฯ ควรเปดเวทีรับฟงผลงานของผูบริหารจากประชาคม และควรเปดชองทางเขาถึงขาวสาร
ของบุคลากรและนักศึกษา                                                                                                              
-สภาฯ ควรเปนท่ีพ่ึงของบุคลากรและนักศึกษา ไมควรเปนผูผานความเห็นชอบ เพ่ือใหอธิการบดีและทีมผูบริหารมี
ความชอบธรรมในการทํางานเทาน้ัน เพราะจะทําใหมหาวิทยาลัยเสียหายมาก                                                      
- ในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญๆ ควรมีการประชุมนอกรอบกลุมเล็กๆ กอน เพ่ือใหกรรมการมีความเขาใจและ             
มีสวนในการสนับสนุนตอไป 

-ควรมีการ Retreat ระหวางสภาและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากําหนดในเรื่อง เปนคณุลักษณะอาจารย ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว ควรมลีักษณะอยางไร และนักศึกษาจะมลีักษณะท่ีโดดเดนดข้ึีน เปนท่ีตอง
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การตลาดตรง ตามความตองการ มีคุณธรรมจริยธรรม คดิเกง สามารถปฏิบัติงานไดปฏบัิติงานไดทันที 

2. สภาคณาจารย                                                                                                                          
พยายามหาทางทําความเขาใจกับสภาคณาจารยใหมากข้ึน เพราะในปจจุบันสภาคณาจารยเสมือนเปนฝายคานในสภาฯ 
ทําใหการดําเนินงานหลายอยางไมคลองตัว 

3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย                                                                                                                   
- ควรจัดทําแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และพิจารณาเปดคณะวิชาใหมท่ีขาดแคลน เชน คณะพยาบาล คณะ
เทคนิคการแพทย คณะแพทย                                                                                                           
-แผนขยายพ้ืนท่ีของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

4. หลักสูตร/นักศึกษา                                                                                                                      
-ควรพัฒนาหลักสตูรและผลติบัณฑิตใหมีความสามารถและศักยภาพการทํางานในระดับสากล                                           
- ควรสนับสนุนใหหลักสตูรทางศลิปะและการออกแบบรับนักศึกษาตางชาต ิ                                                                
-ควรจัดตั้งศูนยประสานงานสําหรบันักศึกษาตางชาติและศูนยภาษาเพ่ือใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนภาษาไทย เหมือน
นักศึกษาตางชาติท่ีตองไปเรียนตางประเทศ                                                                                                                                        
-จัดตั้งศูนยหรือสถาบันภาษา  ศูนยสอบภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (จีน ญี่ปุน เกาหลี)                                      
-ควรเปดคณะวิชาใหมๆ  ท่ีเปนสาขาขาดแคลนของชาติ เชน แพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย ทันตแพทย 

5. ดานกายภาพ                                                                                                                                  
วังทาพระ อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงดานกายภาพ ซึ่งควรรายงานใหสภาฯ ทราบข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ 
บางพอสมควร 

          

 6) อ่ืนๆ 

1. อธิการและทีมผูบรหิารควรใหความสําคญัในแผนพัฒนา IT  มากข้ึน                                                                    

2. มหาวิทยาลยัมีการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาใหบุคลากรหลายระดับ แตไมทราบวาการจดัอบรมน้ันตรงกับปญหาในการ
ทํางาน สิ่งท่ีควรพัฒนาหรือไม รวมท้ังผลลัพธจากการอบรมเปนอยางไร อาทิ ผูบริหาร บุคลากรท่ีผานการอบรมมี
คุณลักษณะ มกีารทํางานท่ีคุณภาพเพ่ิมข้ึนหรือไม   

3. ไมอยากเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแสดงความเห็นในเรื่องท่ีไมรูขอเท็จจริงท้ังหมดหรอืไมรูจริง 

4. ทํางานดวยกันอยางมีความสุข ทุกหนวยงาน ทุกระดับ ตองชวยกันทํางานรวมกันและแกไขปญหาอุปสรรครวมกัน 
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2. กลุมคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานกั 

     1) ขอเดนของอธิการบดี 

1. คุณลักษณะ                                                                                                                               
-มีมนุษยสัมพันธท่ีดเีปนมติรกับผูรวมงานทุกระดับ มีความเขาใจในการทํางานของผูนอย ใหเกียรติผูรวมงานและมบุีคลิก
ดีนานับถือ                                                                                                                                     
-มีความสภุาพ นุมนวล สามารถเขาถึงไดงาย                                                                                                  
-มีความคิดริเริม่สรางสรรค เอาใจใสกิจการตางๆ เปนอยางดี ไมละเลยเรื่องเล็กนอย และผลักดันงานไปสูความสําเร็จได                                                                                                               

2. การบริหารงาน                                                                                                                          
-ใช ICT ในการบริหารงาน                                                                                                                         
-ใหความสําคญักับงานของคณะวิชา หนวยงาน และไปรวมในงานตางๆ รวมท้ังชวยประสานงาน และแกไขปญหาของ
คณะวิชา หนวยงาน                                                                                                                         
-สนับสนุนการวิจยัและสรางสรรคท่ีเปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง และมีการตดิตามผลของกองทุนวิจัยและสรางสรรค 
ตามท่ีไดใหการสนับสนุน 

        

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. ความกลาตัดสินใจในเรื่องสําคญัๆ ใหรวดเร็ว และเฉียบแหลม  

2. ทัศนะดานวิชาการ และความรวมมือกับตางประเทศ 

3. ควรเพ่ิมการทําความเขาใจกับประชาคมเรื่องการออกนอกระบบ 

4. การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม มีความหลากหลายมาก ไมเปนเอกภาพท่ีจะแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท้ังน้ีในสวนของการจัดนิทรรศการทางศิลปะ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

      

 3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. การสื่อสาร การทําความเขาใจท่ีตรงกันกับประชาคมเก่ียวกับการปรบัเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ                               

2. สภาคณาจารยทํางานเกินหนาท่ี ในการใหคําปรึกษาแกอธิการบดี โดยพยายามจะคดัคาน ทวงติงเกือบทุกเรื่อง  

3. การบริหาร                                                                                                                                          
-การถูกขัดขวางจากเรื่องเล็กๆ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว                                                                  
-การทํางานมีระเบียบเดยีวกันแตหลายระบบ ทําใหยากในการสั่งการ การบรหิารจดัการ                                                                                                        
-ระบบราชการ เปนอุปสรรคทําใหพัฒนางานไดชา                                                                                             
-แนวทางบริหารจําเปนตองทําความเขาใจกับทุกฝายใหชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงในการทํางาน 

        

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. รองอธิการบดี                                                                                                                                          
-การทํางาน การนําเสนอ การช้ีแจงขอมูลตอท่ีประชุมตางๆ ควรเตรยีมขอมูลใหพรอมและเพียงพอ                              
-ทีมผูบริหารตองยึดหลักความเสมอภาคในการบรหิารงาน 
 

2. การบริหารงาน                                                                                                                        
-ผลักดันนโยบายในภาพรวม รวมท้ังนโยบายเฉพาะหนาใหทันตอบริบทของการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศ ชุมชน
และทองถ่ิน                                                                                                                                             
-ปรับข้ันตอนการดาํเนินงานใหรวดเร็วมากข้ึน                                                                                                      
-ควรกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลยั คณะ ใหมใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยใชโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาดําเนินการ   
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3. การสื่อสาร                                                                                                                          
-ควรมีการจดัประชุมช้ีแจงแผนงาน การดําเนินการของมหาวิทยาลยั ผูบริหารใหคณาจารย พนักงาน และนักศึกษา
ทราบอยางตอเน่ือง รวมท้ังรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและนําไปปรับใชกับการบริหารงานดวย                                                                                                   
-งานประชาสัมพันธควรเนนการประชาสัมพันธภายในองคกรเปนหลัก 

      

       5) สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลกัดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ                                                                                                                       
-ควรใหความเห็นอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลมากกวาใชประสบการณเพียงอยางเดียวเพราะบางเรื่องผูท่ีเก่ียวของจัดทํา
เอกสารขอมลูมาแตบางทานไมอาน แสดงความเห็นโดยปราศจากขอมูล ทําใหทิศทางบางเรื่องเปลี่ยนไป                   
สนง.สภา ควรเตรียมขอมูลสําคัญๆเพ่ือชวยในการตัดสินใจของทานเหลาน้ัน 

2. สภามหาวิทยาลัย                                                                                                                      
-ควรหางบจากภายนอกมาชวยสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลยั                                                                       
-ควรผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในดานตางๆ นอกเหนือจากการรับฟง
รายงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยควรใหผูบรหิารระดับคณะและภาควิชาตางๆ ไดมีการนําเสนอผลงาน                 
เพ่ือใหไดทราบถึงสภาวการณจริงและศักยภาพของแตละหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายตอไป                                                                                                                            
-กําหนดนโยบายและสนับสนุน สงเสรมิ เนนจุดเดนของ มศก. และสนับสนุนใหทุกคณะวิชาพัฒนา และยกระดับตนเอง
ข้ึนสูระดับของประเทศ และประชาคมโลก                                                                                               
-ปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ รวมท้ังในดานอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากดานศลิปวัฒนธรรม 
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3. กลุมกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา / คณะกรรมการการบริหารประจําคณะ / หนวยงาน หรือเทียบเทา 

   1) ขอเดนของอธกิารบดี 

 คุณลักษณะ                                                                                                                                        
-มีวิสัยทัศน มุงมั่น เสียสละและอุทิศตนเพ่ือนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะงานดานนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                             
-มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปนมิตรกับผูรวมงานทุกระดบั มีความเขาใจการทํางานของผูนอย ใหเกียรตผิูรวมงานและมบุีคลิกดี
นานับถือ                                                                                                                                            
-สามารถติดตอถึงทานไดโดยตรง เชน การใช social เพ่ือแจงถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน                                                   
-นําเสนอตัวเองตอสังคมอยางตอเน่ืองโดยผานทางเครือขายสังคม                                                                            
-มีความสมัพันธอันท่ีดีกับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ    

                                                            
       

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. การบริหาร                                                                                                                                            
-กระจายอํานาจ เปดโอกาสใหทุกฝายไดเขารวมในการทํางาน                                                                           
-การจัดการ และการตัดสินใจการแกปญหาใหบรรลตุามเปาหมาย                                                                         
-ความเปนกลางและรับฟงความคดิเห็นพรอมยินดีแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยความเปนธรรม                                                
-ควรพัฒนาทุกวิทยาเขตดวยความเทาเทียมกัน                                                                                                       
-ควรมาพบปะคณะวิชาตางๆ ปละ 1 ครั้ง อธิการเปรียบเสมือนเจาของบาน คณะเหมือนหองตางๆ ควรเขามาดูบางวา
สภาพหองเปนอยางไรบาง 
 

2. การสื่อสาร                                                                                                                                           
-การประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกองคกรยังมนีอยเกินไป                                                                                                                                 
-ทีมงานประชาสัมพันธยังขาดความเขาใจ และขาดการทํางานเชิงรุก                                                             
-การเขาถึงและการสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยท้ัง 3 วิทยาเขต 

3. ฐานขอมูล                                                                                                                                           
-มหาวิทยาลัยมีปญหาในการจัดทําฐานขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญท่ีจะชวยลดภาระงานของคณาจารย                                                                                                                           
-ควรมีแผนการพัฒนาฐานขอมูล หรืองานดาน IT ท่ีชัดเจน เรียงลาํดับตามความสําคัญ โดยเนนการชวยลดภาระงานของ
ทุกสวนงาน 

4. ดานการเงิน                                                                                                                              
-สรางแหลงเงินทุนในการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานของคณะวิชา                                                                               
-ความคลองตัวของงบประมาณการเงินของคณะวิชาฯ       

      

 3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ทีมรองอธิการบดี                                                                                                                        
 -ทีมรองอธิการบดสีวนหน่ึงขาดผลงานท่ีชัดเจน และขาดการทํางานกับทีม 

2. ดานวิชาการ หลักสูตร                                                                                                                         
-การพัฒนาดานวิชาการ ควรดํารงไวซึ่งอัตลักษณของศิลปากร ไมควรนําปจจัยภายนอกเขามาเปนตัวกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

3. การสื่อสาร                                                                                                                                   
-วิธีการสื่อสารยังไมชัดเจน ประชาคมไมทราบ ไมรับรูการดาํเนินการของมหาวิทยาลัย แมมีชองทางในการ
ประชาสมัพันธก็ไมไดมีการสื่อสารใหประชาคมทราบ                                                                                                                                          
-ควรมีความชัดเจนในการตอบคาํถามตาง ๆ ใหมากข้ึน                                                                                              
-เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีถึง 3 วิทยาเขต ทําใหมีปญหาในการสื่อสารระหวางผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี  
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4. การบริหารงาน                                                                                                                                     
-การทํางาน การบริหารงานขัดแยงกัน เชน งานวิชาการและงานประกันคุณภาพ                                                       
-การมีหลายวิทยาเขต ทําใหการบริหารจดัการยุงยาก การดําเนินงานลาชาและไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และทีม
บริหารทํางานหนักข้ึน                                                                                                                                           
-ขาดมิติในการรับฟงขอมูล การมสีวนรวมของบุคลากรและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งกระจายอยูในวิทยาเขตตางๆ และมี
ความตองการการท่ีแตกตางกัน จงึควรใหบุคลากรทุกคนไดทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง และใหขอเสนอแนะ เพ่ือ
นําไปสูการแกไขปญหา การพัฒนามหาวิทยาลยั                                                                                                                                       
-ในการประชุมรวมกันเพ่ือช้ีแจงขอมูลจากทีมผูบริหาร การระดมความคิดเห็น ตองใชเวลาและงบประมาณมากและแต
ละวิทยาเขตก็มีขอจํากัดท่ีตางกัน                                                                                                                     
-บุคลากรบางกลุมไมใหความรวมมือในการผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย                                                                    
-ข้ันตอนการทํางานของหนวยงานตางๆ ยังลาสมัย บุคลากรบางสวนไมเปดรับวิธีการทํางานใหมๆ  
 

       

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ทีมรองอธิการบดี เลือกทีมงานท่ีมีความสามารถ 

2. แผนพัฒนา/การบริหาร                                                                                                                             
-พัฒนามหาวิทยาลัยสูในระดับสากล                                                                                                      
-เพ่ิมนโยบายท่ีสอดคลองกับเกณฑตางๆ เชน การพัฒนาอาจารย                                                                                                              
-เนนการลงพ้ืนท่ี การรับฟงขอมลูในระดับคณะวิชา รวมท้ังการเปดโอกาส ใหรวมอธิบายถึงอุปสรรคและปญหาตางๆ 
เพ่ือสรางความเขาใจ และลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน                                                                                     
-ควรดูแลพัฒนาทุกพ้ืนท่ีของทุกวิทยาเขตใหเทาเทียมกัน มีสภาพแวดลอมท่ีดีนาเรียน นาอยูอาศยั                                          
-ควรพัฒนาระบบการจัดสงเอกสารใหรวดเร็วข้ึน  
 

3. การสื่อสาร                                                                                                                                        
-ควรปรับวิธีการสื่อสารกับประชาคมในหลากหลายชองทาง และเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหท่ัวถึงทุกวิทยาเขต 
รวมท้ังชองทางในการรับทราบปญหาของบุคลากรดวย                                                                                                               
-ควรมีการตั้งผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธโดยเฉพาะ    
                                                                                 

      

  5) สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. แผนพัฒนา                                                                                                               
-มหาวิทยาลัยขาดการวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว ซึ่งควรพิจารณาวางแผนการพัฒนาถึงครบรอบ 80 ป หรือ 100 ป
ของมหาวิทยาลัย                                                                                                                                  
-สนับสนุนใหคําแนะนําแกทีมผูบรหิารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยศลิปากรมีความมั่นคงและมีช่ือเสียง เปน
มหาวิทยาลยั Top 5 ของประเทศ                                                                                                                   
-ควรกําหนดนโยบายการพัฒนาอาจารยอยางเปนรูปธรรม 
 

2. นักศึกษา/สวัสดิการ                                                                                                                             
-ควรสนับสนุนสวัสดิการของนักศกึษาใหมากข้ึน เน่ืองจากตอไปสวัสดิการนักศึกษา จะเปนตัวแปรสําคัญในการตดัสินใจ
ของท้ังนักศึกษา และผูปกครองในการเลือกเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศลิปากร                                                                                                                                            
-ควรดแูลความเปนอยูของนักศึกษาในทุกวิทยาเขตใหมากข้ึน ท้ังดานการเรยีน และความเปนอยูของนักศึกษา                                                          
วานักศึกษามีปญหา ขอรองเรียน สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนาอะไรบาง                                               
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา : วิทยาเขตสนามจันทร บริเวณถนนหนามหาวิทยาลัย
เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ทางมาลายไมชัดเจน ไมมีท่ีชะลอความเร็วรถ ไฟทางเดินมืด ทางเทามีสิ่งกีดขวาง ฯลฯ 
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3. การบริหาร                                                                                                                                   
-ควรปฏิรูปการบริหารจดัการทุกภาคสวน ไมเฉพาะกฎระเบียบขอบังคับ แตยังคงเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีฝงรากลึกของ
การเปนศลิปน                                                                                                                                        
-พัฒนาระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย มรีะบบฐานขอมูลทางวิชาการ ท่ีพรอมและเพียงพอตอการทํางาน 

4. การเงิน/งบประมาณ                                                                                                                       
-ชวยสนับสนุนและผลักดันในเรื่อง การเงินงบประมาณ ท่ีทําใหมหาวิทยาลัยศลิปากรสามารถเสริมสรางเอกลักษณท่ีโดด
เดนชัดเจน เปนผูนําทางดานศลิปะและการสรางสรรคในระดับประเทศและระดับนานาชาติ                                              
-งบประมาณในการจัดทํางานวิจัยและบริการวิชาการ        

     

 6) อ่ืนๆ 

1. -ควรทบทวนการเปด-ปดภาคเรียน ใหเปนแบบเดิม ซึ่งเปนอํานาจท่ีอธิการบดีสามารถสั่งการได                                                                                                                                              
-การลอกวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยเสยีช่ือเสียงเปนอยางมาก ควรมีการปองกัน และมีการช้ีแจง 
ประชาสมัพันธใหทราบวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการอะไรบาง เพ่ือเปนการกูช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยกลับคืนมา 

2. ควรยกเลิกการหักเงินจากอาจารย ไปไวสวนกลาง เน่ืองจากหลายมหาวิทยาลัย อธิการถูกฟองรองและเเพคดคีวามแลว 
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4. กลุมเลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานกั 

    1) ขอเดนของอธกิารบดี 

1 คุณลักษณะ                                                                                                                              
- มีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท และจริงจังกับการทํางาน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร จนสามารถขับเคลื่อนภารกิจ
สําคัญ ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในทางท่ีดีข้ึน                                                                                                   
- มีอัธยาศัยดี มคีวามเปนกัลยาณมิตร ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับสามารถเขาถึงได 

2. การบริหารงาน                                                                                                                               
-มีความคิดฉับไวในการวางแผน การแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน                                                                                
-มีความรูความสามารถดานวิชาการ และการบริหารจดัการจากประสบการณตรง                                                                 
-สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงานและสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม                                                                                                                                            
-ใหความสําคญัและมีสวนรวมกับกิจกรรม โครงการของคณะวิชา หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย                                                         
-สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายการทํางานของกลุมตางๆ และใหขอเสนอแนะในการทํางาน 

 

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. แผน/งบประมาณ                                                                                                                                 
- ควรมีการวางแผนเชิงรุก โดยเฉพาะเรื่องรายไดท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย ควรหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอกใหมาก
ข้ึน -ควรมีแผนการจัดหารายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ จะมีบทบาทสําคัญในการ
ชวยกําหนดทิศทาง นโยบายตางๆ เหลาน้ีซึ่งควรกําหนดเปนแผนใหชัดเจนสามารถนําไปปฎิบัติได                                                                     
-วางแผนการของบประมาณ ใหมงีบการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงานสนับสนุนมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนผลักดันให
มหาวิทยาลยัศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค ตามนโยบายท่ีวางไว                                                   

2. การบริหาร                                                                                                                                       
-ควรลดข้ันตอนการดําเนินงานบางดาน เชน ดานการเงิน แตยังมุงเนนเรื่องโปรงใส ตรวจสอบไดโดยไมจําเปนตองสราง
ขอกําหนดมากมายเพ่ือปองกันปญหา (การดําเนินการเปนการนําปญหาท่ีเกิดข้ึนมากําหนดเปนเกณฑแนวปฏิบัติ)                                                                                                                                                             
-กอง หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ควรเปนหลักท่ีเขมแข็งใหกับคณะวิชา แตขณะน้ีการดําเนินการของสวนกลาง
สวนหน่ึงยังขาดการทํางานเชิงรุก ไมสามารถเปนหลักใหคณะวิชาได และบางเรื่องคณะวิชาตองเรงใหดําเนินการ ซึ่ง
สาเหตุสวนหน่ึงมาจากเจาหนาท่ีรุนใหมยังไมตระหนักวาหากไมทํา/ไมวางแผนลวงหนา จะทําใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลยัได และมหาวิทยาลยัจะถดถอยเปนลําดับ 

 

 3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 การบริหาร                                                                                                                                       
-การดําเนินการตามพันธสัญญาท่ีใหไวกับประชาคม ตามท่ีแสดงวิสยัทัศนเมื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี ยัง
ดําเนินการไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว                                                                                                                       
-การทํางาน การบริหารงานยังมีความเห็นไมสอดคลองกัน ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน การบริหารจัดการ                                   
-ยังมีการแบงแยกระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุน 

       

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 การบริหาร                                                                                                                                    
-ปรับวิธีการทํางานเปนแบบเอกชน ซึ่งอาจจะตองเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรบางสวนของมหาวิทยาลัย                                           
-ปรับระบบการประสานงาน ดําเนินงานใหคลองตัว และเปนระบบเดียวกัน เชน ระบบการเงินของตลิง่ชัน สนามจันทร 
เพชรบุรี บางครั้งการทํางานเรื่องเดียวกันแตปฏิบัติแตกตางกัน                                                                                           
-ควรมีการสัมมนาระหวางอธิการบดีและรองอธิการบดี เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนําไปสูการรวมกัน
แกไขเพ่ือใหการบรหิารจดัการเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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-ควรใหความเสมอภาคและมีนโยบายท่ีกาวไปพรอมกันท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเห็นคณุคาของความเปน
มนุษย จิตใจของผูใตบังคับบัญชาตามแนวหลักพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4  

       

    5) สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                    
-ควรทราบบทบาท หนาท่ีของตนเอง และตองรูจักมหาวิทยาลัยศลิปากรอยางลึกซึ้ง เพ่ือนําพามหาวิทยาลัยไปสู
เปาหมายท่ีกําหนด                                                                                                                                                           
-เปนผูมีบทบาทในการวิเคราะห สงัเคราะหเปนท่ีปรึกษาและวางแผนกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัย                                        
ควรมีเวลาใหมหาวิทยาลัยในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ                                                                                              
- สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหมีคุณภาพมากข้ึน และผลักดันใหมหาวิทยาลยัอยูในระดับ 1 - 3 ของอาเซียน                                                                                                                       
โดยพิจารณาตรวจสอบการบริหารจัดการ และใหแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคและการพัฒนา                                                  
-การใหความสําคัญกับความกาวหนาในการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ                                                                
-พัฒนาจิตใจใหทุกคนรักกัน ตามแนวคิดของคุณณรงค โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ จะเปนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและชีวิตการทํางานมีความสุข                                                                                                                                                                                 

     

    6) อ่ืนๆ -ตองการทราบความชัดเจนของท่ีตั้งสํานักงานอธิการบดี วาจะมีการเคลื่อนยายท่ีตั้งหรือไม 
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5. กลุมผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 1) ขอเดนของอธกิารบดี 

1. คุณลักษณะ                                                                                                                                                
-มีความคิดการมองการณไกลถึงอนาคตในทุกๆ ดาน                                                                                    
-เขาถึงงาย ผานชองทางติดตอ เชน Facebook ทําใหติดตามขาวสารและรูสึกวาเช่ือมโยงกันไดงายข้ึน 

2. การบริหาร                                                                                                                                               
-สามารถทําใหมหาวิทยาลยัศิลปากร คงเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค เปนมหาวิทยาลยัช้ันนําทางดานศิลปะ 
และวัฒนธรรม                                                                                                                                                   
-มีการปรับปรุงและสงเสริมใหเกิดสิ่งท่ีมีประโยชนในมหาวิทยาลัยมากข้ึน                                                               
-ลงมือปฏิบัตกิารดําเนินงานดานตางๆ ดวยตนเอง 

      

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธยังไมมากพอ 

2. การผลักดันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน 

3. สวัสดิการ                                                                                                                                            
-ควรคํานึงถึงสวัสดิการของนักศึกษาใหมากข้ึน ไมควรปลอยละเลยจนทําใหเจาหนาท่ีละเลยไปดวย ซึง่ควรปรับปรุง
อยางมากและโดยเรงดวน                                                                                                                                     
-ควรพัฒนาอาคาร หองเรียนและสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศกึษารูสึกวาคุมคา
กับคาหนวยกิตท่ีจายไป 

 

 3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. การทํางานลาชาและไมครอบคลุมท่ัวถึงในแตละหนวยงาน 

2. ตึกและสาธารณูปโภคไมเหมาะสมกับการเรยีนการสอน และรูสึกไมคุมกับเงินคาหนวยกิตท่ีจายไป 

3. -มหาวิทยาลัยใหนักศึกษา ทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัย และเมื่อนักศึกษาสะทอนความเห็น ใหเเกไข
ปญหา กลับไมไดรับความสนใจท่ีจะดําเนินการ ตรวจสอบ ตดิตาม ปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไข
ปญหา ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังไมไดใหความสําคญักับความคดิเห็นของนักศึกษา                                                                                                                         
-กิจกรรมสวนใหญมหาวิทยาลยัจะจัดอยูท่ีวังทาพระ จึงควรใหความสําคญักับวิทยาเขตอ่ืนๆ ดวย โดยควรขยายพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรม/โครงการใหท่ัวถึงมากข้ึน 

        

 4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ดานสวัสดิการ/การใหบริการ                                                                                                                                         
-ควรปรับปรุงหองสมุด หองอาหาร หองพักนักศึกษา หองคอมพิวเตอร อยางมากและโดยเรงดวนท่ีสดุ เพราะไมไดรับ
ความสะดวกสบาย                                                                                                                                             
-เมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการใดๆ ออกมา พบวายังไมมีการเตรียมความพรอมของสิ่งท่ีจะมารองรับ หรือมไีม
เพียงพอ ทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา อาทิ โครงการลดมลพิษทางอากาศ นํารถรางมาใหบริการ จักรยานฟรี แต
สภาพแวดลอมในวิทยาเขตไมเหมาะกับการปนจักรยานเทาท่ีควร ไมมีทางใหหลบแสงแดด ระยะจากหอถึงอาคารเรียน
ไกล รถใหบริการไมเพียงพอ หรือหามนักศึกษาใชรถจักรยานยนต ทําใหปจจุบันนักศกึษาหันมาใชรถยนตแทน จนทําให
ท่ีจอดรถยนตไมเพียงพอ                                                                                                                                                          
-เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยยังใหบริการแกนักศึกษาขอบกพรองมาก ไมมีมนุษยสมัพันธ ไมมจีติใจใหบริการ โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีกองบริการการนักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีนักศึกษาตองติดตอบอยครั้ง ดังน้ันการควบคุม            
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเขมงวดมากข้ึน 
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2. ความปลอดภัย                                                                                                                                       
-การดําเนินงานดานความปลอดภยัวิทยาเขตสนามจันทร การใชระบบกลองวงจรปดแทนการจายบัตร ยังมีขอบกพรอง 
เน่ืองจากเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมไดกวดขันใหผูขับข่ีลดกระจก ดังน้ันหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินก็ไมอาจ
ตรวจสอบได  การจายบัตรผานเขา-ออก นาจะดีกวา หรือทํางานในลักษณะควบคูกัน 

3. ทุนการศึกษา                                                                                                                                              
เมื่อมหาวิทยาลัยศลิปากรปรับเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ แลวคาใชจายในการเรียนแตละคณะจะสูงข้ึน 
มหาวิทยาลยัควรมกีารชวยเหลือนักศึกษาท่ีประสบปญหาทางการเงินดวย 

         
 5) สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ควรสนับสนุนศาสตรอ่ืนๆใหเขมแข็ง เทียบเทากับดานศิลปะดวย 

2. สภาพแวดลอม                                                                                                                            
-ควรปรับปรุง พัฒนาตึกและระบบสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับการเรยีนการสอน                                                                                  
-สงเสรมิการใชจักรยาน แตควรทําทางจักรยานหรือทางเดินเพ่ิม รวมท้ังการเพ่ิมพ้ืนท่ีตนไมใหญใหมีทางท่ีรมรื่น สามารถ
หลบแดดไดดวย  

         

 6) อ่ืนๆ 

1. App reg ศิลปากร มีปญหามารวมหน่ึงป แตยังไมมีการแกไข                                                 

2. เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีหลายวิทยาเขต ทําใหรูสึกวานักศึกษาไมไดเปนหน่ึงเดียวกัน มีการแบงแยกกันชัดเจน 
มหาวิทยาลยัจึงควรมีการจัดกิจกรรมรวมกันหรือประชาสัมพันธขาวสารของทุกวิทยาเขตมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาจะรูสึก
กลมเกลียวกันมากข้ึน 
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6. กลุมผูแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

    1) ขอเดนของอธกิารบดี 

 -ใสใจนักศึกษา มุงมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยใหดีข้ึนใหเปนมหาวิทยาลยัช้ันนํา                                                          
-มีความเปนกันเอง ใกลชิดกับนักศึกษา เขาถึงไดและใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง รับฟงปญหา อุปสรรคตางๆ ของนักศึกษา 
และมีความเขาใจนักศึกษามาก                                                                                                                            
-มีความกระฉับกระเฉง ทํางานเร็ว มีเหตุมผีล เขาใจนักศึกษา                                                                          
-มีการอัพเดทความเคลื่อนไหวใน Social network ตลอดเวลา ทําใหนักศึกษา รูสถานการณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอะไร
เก่ียวกับมหาวิทยาลัยก็จะเปดไปท่ี Facebook ของอธิการบดี 

       

 2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

 -ควรมุงเนนทางดานวิชาการมากข้ึน                                                                                                                  
-รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 

        

 3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 เน่ืองจากมีหลายวิทยาเขต และแตละวิทยาเขตอยูหางไกลกัน จึงมปีญหาดานการเดินทาง และการประสานงานกัน                           

       

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของอธกิารบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

1 กิจกรรมนกัศึกษา                                                                                                                                      
-นโยบายบางเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ควรรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาดวยวาเห็นดวยหรือไม และจะสงผล
กระทบกับนักศึกษาอยางไรบาง                                                                                                                            
-ทีมผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานดานกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน                                                                    
-ควรมีการพูดคุยกับคณะกรรมการนักศึกษา เพ่ือช้ีแจง ขอมูล ขาวสารใหมากข้ึน และควรเปดโอกาสใหนักศึกษาริเริม่ทํา
กิจกรรมท่ีสรางสรรคใหมากข้ึน 

2 ดานกายภาพ                                                                                                                                       
-วังทาพระ มีการปรับปรุงสถานท่ีจึงควรมีการวางแผน การดําเนินการในดานตางๆ ใหเหมาะสมกวาน้ี                                         
-ควรปรับปรุงระบบการเดินรถประหยัดพลังงาน ใหมีมากข้ึนโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน                                                          

3. -งานบริการของมหาวิทยาลยั ยังไมดีเทาท่ีควรเน่ืองจากคนทํางานดานบริการไมคอยยิ้มแยม 

     

 5) สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีสภาพแวดลอมท่ีทันสมัยแตยังคงเอกลักษณความเปนศิลปากร และมีความเปนสากล 

2 พัฒนาระบบการเบิกจายเงินดานกิจกรรมนักศึกษา ใหสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

3 -ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมท่ีใหทุกคณะสามารถเขารวมไดท้ังหมดโดยไมแบงแยกวิทยาเขต                                                     
-ควรใหการสนับสนุนงานหรือโครงการระดับประเทศใหมากกวาน้ี 
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ภาคผนวก 13 
 

ขอมูลความคิดเหน็ ขอเสนอแนะจากการสนทนา สนทนากลุม 
กับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
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คําถามในการสนทนา/สนทนากลุม  
 
 

         ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 
มีนาคม 2559) คณะกรรมการมุงเนนผลลัพธของการทํางาน ในการสนทนา สนทนากลุม จึงมุงเนนในประเด็น
สําคัญๆ โดยมีคําถามหลัก ดังนี้ 
 
 1. ทานคิดวาผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจท่ีสําคัญซ่ึงใหสัญญาไว อาทิ 
  - การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  -  City Campus 

  - การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

  การดําเนินการสําเร็จเพียงใด ผลลัพธท่ีโดดเดนมีอะไรบาง 

 2. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี มีอะไรบาง แนวทาง ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาตอไป 

 3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  - ทานคิดวามหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอม เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ อยางไร  

 4. อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ เห็นสมควร 
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ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนา สนทนากลุม กบัผูเกี่ยวของกลุมตางๆ  

 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา สนทนากลุมในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 -     
12 มีนาคม 2559) คณะกรรมการ ไดกําหนดคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องสําคัญๆ ดังน้ี 
  1. ทานคิดวาผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจท่ีสําคัญซึ่งใหสัญญาไว อาทิ การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ City Campus การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการสําเร็จเพียงใด ผลลัพธท่ีโดดเดนมี
อะไรบาง 
  2. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี มีอะไรบาง แนวทาง ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาตอไป  
  3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทานคิดวามหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอม   
เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยางไร     
  4. อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
           ท้ังน้ีจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา สนทนากลุม ผูเขารวมสนทนา สนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และคณะอนุกรรมการฝายเลขานุการการบันการสนทนา สนทนากลุม ไดรวบรวมสรุปการสนทนา สนทนากลุม ซึ่ง
ผูเขารวมสนทนา สนทนากลุมไดมีการสอบทานขอมูลแลว สรุปไดดังน้ี 
 
1.กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 1) เกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี  
                1.1) อธิการบดี 
   ในชวงปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการทํางานมากข้ึน แตทีมรองอธิการบดียังมีปญหาอยู 
  1.2) ผลงานเดนของอธิการบดี 
   ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงดานกายภาพและสามารถเซ็นสัญญาการกอสรางไดรวดเร็ว 
  1.3) ทีมรองอธิการบดี 
   รองอธิการบดสีวนใหญ การทํางานยังมีปญหาอยู ยังไมสามารถชวยทํางานเพ่ือสนับสนุนงานของอธิการบดี
ไดอยางเพียงพอ การทุมเทการทํางานยังไมมากพอ ทํางานตามระบบ ขอมูลไมทันสมัย การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา 
 
          2) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
  ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ 
   - สามารถดําเนินการเรื่อง พระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัศิลปากร จนสาํเร็จ                                      
   - มีการเตรียมความพรอมในการจัดทําขอบังคับ
เพ่ือรองรับการปรับเปลีย่นสถานภาพเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ  
 

1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ เรื่องสําคัญท่ี
ควรเรงดําเนินการ คือ 
   1.1 การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา  นักศึกษา โดยกําหนดทิศทางการ
พัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหทันสมัย  
   1.2 งานดานการบริหาร อาทิ การปรับโครงสราง  อัตรากําลัง งบประมาณ     
   1.3 จัดทํา Roadmap เพ่ือใหเห็นทิศทาง แนวทางการดําเนินการ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยวาจะมคีวามเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง  ซึ่งการดาํเนินการ
ควรมาจากการมสีวนรวมของบุคลากรและนักศึกษา  
   1.4 สํารวจระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ท่ียังมี
ปญหา เปนอุปสรรค และไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน  มาปรับปรุงและพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว มากข้ึน 
2. วางแผนจัดทําปฏิทินการทํางาน ในเรื่องตางๆ เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เชน การสรรหาผูบริหาร การสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลยั เพ่ือใหทุกหนวยงานไดเตรียมวางแผนการ
ทํางานตอไป  
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2. City Campus 
   สามารถจัดซื้อท่ีดินท่ีเมืองทองธานี                     
อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน้ือท่ีประมาณ 10 ไร 
เพ่ือการกอสราง City Campus ไดสําเร็จ และ
ขณะน้ีไดเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารใน
ระยะแรกแลว ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการเชาพ้ืนท่ี
จัดการศึกษาของคณะวิชาตางๆ และเปนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา         
 

1. ควรพิจารณาออกแบบอาคาร การใชงานใหเกิดประโยชนและคุมคามาก
ท่ีสุด และแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่งจะชวย
ประชาสมัพันธมหาวิทยาลัยใหภายนอกรูจักมากข้ึน 
2. ควรเรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา เพ่ือแกไขปญหา การ
เชาพ้ืนท่ีของคณะวิชาท่ีอาคาร กสท. และพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยนานาชาติ วาแตล ท่ีคับแคบและไมเหมาะสม  
3. ควรพิจารณาวางแผนเรื่องการยายสํานักงานอธิการบดีสวนหน่ึงไปยัง            
City Campus เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูพ้ืนท่ีของศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร 

3. การจัดอันดับมหาวิทยาลยั  
   มกีารกําหนดนโยบาย มีการดําเนินการ รวมท้ัง
กําหนดผูรับผดิชอบ แตการดําเนินการยังไมเห็น
เปนรูปธรรม มีความกาวหนาท่ีชัดเจน  

 
 

1. เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย แมวามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการแต
อาจจะไมจําเปนตองมุงเนนตามกระแสของหนวยงาน องคกรตางๆ มาก
จนเกินไป แตควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พันธกิจทุกดาน
ของมหาวิทยาลัยใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  ซึ่งผลจากการ
ดําเนินการดังกลาวจะสงผลตอ Ranking ตอไป   
2. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ จึงควรเปนผูนําใน
การเสนอแนวคดิ วิธีการในการกําหนดเกณฑตางๆ เพ่ือนํามาใชในการ
ประเมิน การจัดอันดับ รวมท้ังการกําหนดนโยบายตางๆ มากกวาท่ีจะให
หนวยงานอ่ืนๆ มาเปนผูกําหนดหลักเกณฑใหมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตาม            

4. เรื่องอ่ืนๆ  
   4.1.การพัฒนาบุคลากร                                             
        มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาผูบริหาร 
บุคลากร จํานวนมาก แตไมทราบวาจะเกิดผลลัพธ
ตอคุณภาพการทํางาน คุณภาพนักศึกษา            
วาเพ่ิมข้ึนหรือไมอยางไร 

ควรติดตาม ประเมินผลลัพธจากการอบรมพัฒนาผูบริหาร อาจารย บุคลากร
วาหลังการอบรมแลวมีทักษะความสามารถในการทํางาน การบริหาร เพ่ิมข้ึน
หรือไม และไดชวยทําใหคุณภาพการศึกษา นักศึกษามีคณุภาพ มากข้ึนหรือไม
อยางไร   

   4.2 การปรับปรุงสภาพแวดลอม       
        ไดรับงบประมาณแผนดินในการปรับปรุง         
วังทาพระ ประมาณ 714 ลานบาท  

ควรเรงรดั กํากับ ติดตามการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  และควร
พัฒนาวังทาพระ ใหเปนแหลงเรยีนรู เสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยใน
การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานศลิปะ 

   4.3.การสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย 1. ควรจัดทําแผนธุรกิจ และหาชองทางการหารายไดเพ่ิม เพ่ือนําเงินมาชวย
สนับสนุนการศึกษา การพัฒนาอาจารย การใหทุนการศึกษา  
2. ควรนําทรัพยสินทางปญญา องคความรู  ดานศลิปะท่ีมจีํานวนมาก         
มาบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชน สรางรายไดแกมหาวิทยาลยัมากข้ึน  
โดยใหผูเช่ียวชาญมาชวยดําเนินการ ใหคําปรึกษา หรือบริหารจัดการ 

   4.4 การบริหารงาน การดําเนินงานในดานใดหากมหาวิทยาลัย ไมมีความเช่ียวชาญ ควรเชิญ
ผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาชวย เพ่ือใหการทํางานน้ันสําเรจ็  

   4.5 การสื่อสาร อธิการบดีควรไปพบปะพูดคุยกับอาจารย ผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน 
อยางตอเน่ือง เพ่ือรับทราบแนวคดิ ปญหาและหาแนวทางการพัฒนางาน              
อาทิ การพัฒนาการเรยีนการสอน การพัฒนาหลักสตูร การบริหารจดัการ 
เปนตน 
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2. กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภาคณาจารย 
     1) เกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี 
  1.1 ผลงานเดนของอธิการบดี 
    การจัดรถ ECO Bus รับสงภายในมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามการดําเนินการยังขาดการจัดการท่ีดี ไมมี
ตารางเวลารถว่ิงใหบริการ และไมสามารถใหบริการเวลาฝนตก 
  1.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี 
    - ผลงานของทีมผูบริหารยังไมปรากฏผลงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ผลงานสวนใหญเปนผลงานท่ีมาจากคณะวิชา 
ไมใชของสวนกลาง 
    - ขาดความคิดริเริ่ม และการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหา 
 2) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
  - สามารถดําเนินการ เรื่อง พรบ. จนสําเรจ็  
ปญหา  
   - การทํางานในดานตางๆ ลาชา 
   - การสื่อสารกับประชาคมในมหาวิทยาลัยยังมีปญหา 
   - พระราชบัญญัติ ในบางสวนยงัมีขอบกพรอง มี
รายละเอียดไมเพียงพอ และไมครบถวน เชน องคประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใต
บังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ ...... (มาตรา 13) เปนตน   
   - กฎหมายลูกท่ีเก่ียวของยังไมเสร็จสมบูรณ  

1. ควรเตรยีมความพรอม การวางแผนดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ 
อาทิ  
  - การปรับโครงสราง การยุบรวมหนวยงาน ลดงานท่ีซ้ําซอน ลด
อัตรากําลัง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน เพ่ือลดคาใชจาย เชน 
นํามาใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือใหการ
บริการแกนักศึกษา มีประสิทธิภาพมากข้ึน                                                                
4. ควรวางแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ใหมากข้ึน 
นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศกึษา 
5. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
หารายได  
6. ควรสื่อสาร ใหขอมูลกับประชาคม เรื่องการปรับตัวเมื่อ
มหาวิทยาลยัออกนอกระบบแลว 

2. City Campus 
   - การวางแผนการดําเนินการยังไมชัดเจน และมคีวามลาชา 
ไมรายงานความคืบหนาการดาํเนินงาน ใหประชาคมทราบ  
   - การใหขอมูลเก่ียวกับ City Campus ในบางเรื่อง ยังไม
ชัดเจน บุคลากรไมมีสวนรวมในการวางแผน 
  - การจัดสรางอาคาร การวางแผนการใชประโยชนยังไม
ชัดเจน ไมคุมคากับการลงทุน   

1. ควรรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย ประชาคม 
นักศึกษา ทราบอยางตอเน่ือง 
2. ควรออกแบบอาคาร ใหเกิดประโยชนและคุมคากับการลงทุน 

3. การจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
  - ตัวช้ีวัดในการจัดลําดับยังไมชัดเจน เชน ตัวช้ีวัดเรื่องเงิน
บริจาคในการจดัลําดับ QS                                
   -มีการกําหนดเปนนโยบาย แตขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินการ การมอบหมายงานและใหการสนับสนุนรวมท้ังยัง
ไมมีหนวยงานรับผดิชอบท่ีเปนรูปธรรม  
  - ขาดการมสีวนรวมจากผูเก่ียวของ ไมเปนไปตามหลัก     
ธรรมาภิบาล และมผีลกระทบกับการดําเนินงานของคณะวิชา  
  - ขากความพรอมในการดูแลนักศึกษาตางชาติ และการ
รับเขาศึกษา  
   - ไมมีฐานขอมลูงานวิจัย และการเผยแพรขอมลูในเว็บไซต  

1. ควรมีหนวยงานท่ีดูแล อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ          
เชน หอพัก การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป และการ
ใหบริการตางๆ  
2. ควรจัดตั้งสถาบันภาษา เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา
ภาษาตางประเทศ 
3. ควรเรงดําเนินการฐานขอมลูงานวิจัย   
4. ควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเปนสองภาษา และมี
ขอมูลท่ีครบถวนและทันสมัย สะดวกแกการสืบคน อางอิง 
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4. ดานอ่ืนๆ  
4.1 การปรับปรุงวังทาพระ  
   - ไมมีการสื่อสารใหขอมลู และการเตรียมสถานท่ีเพ่ือรองรับ
การจัดการเรยีนการสอน  
 4.2 การจัดการพ้ืนท่ีในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ยังมี
ปญหาท้ังพ้ืนท่ีจอดรถ ทางเดินเทา ซึ่งแออัดมากและขาด
ความปลอดภัย 

1. ควรเรงรัดการกอสราง การปรบัปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา ทราบอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ อาทิ การเดินทาง    
ท่ีพัก เปนตน 

       
 3) ปญหา อุปสรรค และขอจํากดัของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. แผนพัฒนา 
    การวางแผนงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสวนหน่ึงไม
สอดคลองกันเพราะตางคนตางทํา และขาดการมสีวนรวมของ
ผูเก่ียวของ 
 

1. การวางแผนงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลยัควรสอดรับกัน 
และเพ่ิมการมสีวนรวมของผูเก่ียวของ 
2. ควรมีการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใหเจริญกาวหนา
เชนเดียวกับท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวังทาพระ 
รวมท้ังจัดสภาพแวดลอม จัดการดานภายภาพ ใหเหมาะสม  

2. การบริหารงาน 
   2.1 การมอบหมายงานใหทีมรองอธิการบดี สวนหน่ึงยังไม
ชัดเจน 
   2.2 โครงสรางการบริหาร ภาระงานของเจาหนาท่ี ยังมี
ความซ้ําซอน 

1. ควรปรับการมอบหมายงานใหทีมรองอธิการบดี  ใหตรงกับ
ความรับผิดชอบเพ่ือมิใหเกิดปญหาในการสั่งการ มีความขัดแยงใน
การทํางาน และเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรมีการทบทวนปรับปรุงโครงสรางการทํางาน  ลดความ
ซ้ําซอนของการทํางาน 

3. การบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตร ี
    ระบบการดําเนินงาน การกําหนดหนาท่ีความรบัผิดชอบยัง
ไมชัดเจน เชน กรรมการประจําคณะกับกรรมการประจํา
หลักสตูร การทํางานสวนหน่ึงมีความซ้ําซอนกัน 

ควรทบทวนการทํางาน ภาระหนาท่ีความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการแตละชุดใหชัดเจนมากข้ึน 

4. การประกันคณุภาพการศึกษา                                                     
    การดําเนินการของสวนกลางยงัมีปญหา เชน การรวบรวม 
การเขียน การจดัการขอมลู  

มหาวิทยาลยัจะตองจดัการขอมลูของสวนกลาง ใหมีความถูกตอง
ทันสมัย และตอบขอมลูตางๆ ใหชัดเจน 

5. การประชุมสภามหาวิทยาลยั 1. เรื่องท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยไมควรเปนเรื่องท่ีผานท่ีประชุม
คณบดเีทาน้ัน ควรนําวาระท่ีเสนอผาน กบม. กบพ. และมีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
2. เมื่อมีการประชุมฯ มักจะมีการนําวาระสําคัญเปนวาระเพ่ิมเติม 
และขาดเอกสารประกอบการพิจารณา นอกจากน้ันควรจัดลําดับ
ความสําคญัของวาระท่ีพิจารณา   
3. การออกระเบียบ ขอบังคับใดๆ ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และระมัดระวังเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
4. ควรเปดรับฟงความคิดเห็นใหรอบดานและรับฟงขอเสนอแนะ
จากผูเก่ียวของและสภาคณาจารยกอนการตัดสินใจ  
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3.กลุมคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
  3.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธ์ิ เปน ประธานกรรมการ) 
         1) อธิการบดี 
  - ใหความตั้งใจในการทํางาน 
 2) การดําเนินการของคณะกรรมการ 
  2.1) ใหขอเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี ซึ่งการดําเนินการขณะน้ีระบบบัญชีมีการ
พัฒนามากข้ึน สวนระบบการเงิน ไดใหบริษัทจากภายนอกมาชวยวางระบบ 
  2.2) ใหคําแนะนําใหมหาวิทยาลัยพิจารณานําเงินท่ียังไมไดนําไปใช ไปหาประโยชนกอนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมแก
มหาวิทยาลัย 
  2.3) คณะกรรมการมีภาระงานจํานวนมาก จึงเสนอแนะใหมีการตั้งอนุกรรมการ ข้ึนมาชวยทํางาน 4 ชุด เพ่ือให
การทํางานคณะกรรมการ การสั่งการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ งานพัฒนาระบบการเงิน คณะอนุกรรมการฝาย
บริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งมีการดําเนินการแลว แตยังชาอยู 
 3) ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด 
  อธิการบดีไดเสนอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปน เลขานุการของคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงิน ซึ่งไมตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ทําใหมีผลกระทบตอการทํางานของคณะกรรมการฯ อาทิ การสั่งการ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ การจัดทําขอมูลลาชา ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 4) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  4.1) ควรมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนเลขานุการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงิน เพ่ือใหการทํางานตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และชวยใหการทํางานของคณะกรรมการฯ เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวมากข้ึน 
  4.2) งานดานใดท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว มหาวิทยาลัยไมมีผูเช่ียวชาญท่ีจะ
ดําเนินการ ควรเชิญผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวย เพ่ือใหงานสามารถดําเนินการตอไปได 
  4.3) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหและพัฒนาระบบการเงินและบัญชีท่ีใชในปจจุบันวามีจุดออน สิ่งท่ีควรปรับปรุง
และพัฒนาอยางไร อาทิ การพัฒนาระบบการทํางานของทุกฝายท่ีเก่ียวของใหมีการทํางานท่ีสัมพันธ สอดคลอง และบูรณาการ
กัน เพ่ือใหการทํางานของทุกฝายเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสําคัญและเรงดําเนินการ 
  4.4) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการทํางานในเรื่องตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันยังชวย
ใหการทํางานเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน 
  4.5) มหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ การจัดหารายไดและการจัดการทรัพยสินตางๆ แตเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไมเคยดําเนินการในเรื่องดังกลาว จึงควรจางผูเช่ียวชาญ แตงตั้งท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในการทํางาน 
  
 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย เปน ประธานกรรมการ)  
         1) อธิการบดี 
  - ใหความสําคัญและเขารวมประชุมทุกครั้ง 
  - อธิการบดีนําขอเสนอแนะ ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ไปดําเนินการและสามารถดําเนินการไดสําเร็จเปนอยางดี 
 2) การดําเนินการของคณะกรรมการ 
  2.1)  จัดทําราง “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
.......” แลวเสร็จ ขณะน้ีไดสงรางขอบังคับฯ ดังกลาวไปยังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  เพ่ือพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  2.2) ใหนโยบายการกํากับดูแลในระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control) ตามแนวทางหนังสือของคณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0520/ว74 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2550 และ ศธ 0511/ว100 
ลงวันท่ี 25 มกราคม 2550  
  2.3) ใหนโยบายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยมีรูปแบบ
การตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบทางการเงิน 
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  2.4) ใหนโยบายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย 
ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการและดานอ่ืนๆ 
  2.5) ใหนโยบายและกํากับดูแลใหสํานักงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
อยางเปนระบบ และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะ 
  2.6) ใหนโยบายสํานักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงวาระ
การประชุมใหสอดคลองกับขอบังคับและแนวทางท่ีทางราชการกําหนดรวมท้ังนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
 3.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปน ประธานกรรมการ) 
        1) อธิการบดี 
  - ใหความสําคัญและเขารวมประชุมทุกครั้ง 
  - มีความเขาใจในขอกฎหมาย และจะสอบถามดําเนินการตลอดเวลาเพ่ือใหการราง ขอบังคับ เปนไปตามกฎหมาย 
 2) การดําเนินการของคณะกรรมการ 
  การราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ   จํานวน 8 ฉบับ 
   - ดําเนินการตามความคิดเห็น ความตองการ ของประชาคม 
   - ยึดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ฉบับท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชแลวจะนําการราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีไดพิจารณาไป
แลว มาตรวจสอบทบทวนอีกครั้ง    
 
 3.4 คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร (ศาสตราจารยพิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ เปน ประธานกรรมการ) 
       1) อธิการบดี 
  - ใหความสนใจและใหสําคัญกับงานดานการพัฒนาหลักสูตร 
 2) การดําเนินการของคณะกรรมการ 
  - ขณะน้ีมีหลักสูตรท่ีเสนอขอปรับปรุงมีจํานวนมาก และการพิจารณาตองเปนไปอยางละเอียดรอบคอบ ตามเกณฑ
ท่ีสกอ.กําหนด 
 3) ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด 
  อาจารยผูรับผิดชอบในการรางหลักสูตรของคณะวิชา หรือ ผู ท่ีไดรับมอบหมายใหมาช้ีแจงหลักสูตรกับ
คณะกรรมการ สวนใหญจะมีความมั่นใจในตนเองสูงและจะยึดมั่นวาหลักสูตรท่ีดําเนินการเสนอน้ันดีแลว เมื่อคณะกรรมการให
ขอเสนอแนะใหปรับ หรือตรวจสอบ อาทิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชา วิธีการเขียนไทย ภาษาอังกฤษ ก็มักจะยืนยันสิ่งท่ีดําเนินการมาและไมยอมแกไข และเมื่อเสนอสกอ.ก็
อาจจะมีปญหาเกิดข้ึนตามมาได 
 4) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจํานวนมาก ควรมีการระดมความคิด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ใหทันสมัย ตอบสนองความตองการของตลาดและในอาเซียน 
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4.กลุมคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

 1) เกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี 

  1.1) อธิการบดี 

   เปนผูมีอัธยาศัยดี เขาพบงาย สามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี แตยังขาดความเช่ือมั่นและความเด็ดขาดในการ

ตัดสินใจ และการเปนอธิการบดีตองมีอํานาจและบารมี 

  1.2) ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

   ควรปรับลักษณะการทํางาน และเขาถึงประชาคมใหมากข้ึน 

  1.3) ผลงานเดนของอธิการบดี 

   (1) การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตั้งแตปแรกท่ีเขามาบริหาร โดยมีการจัดหลักสูตรการพัฒนาทีม

บริหารท้ังในระดับรองอธิการบดี คณบดี มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู ทําใหผูบริหารมีแนวคิดในการทํางาน และไดรับ

ประสบการณในการบริหารท้ังในและตางประเทศ 

   (2) การพัฒนาดานกายภาพ 

    การพัฒนาทางดานกายภาพ ในสวนของ City Campus และทุกวิทยาเขต 

   (3) การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

    - มีการจัดเตรียมความพรอมในการออกกฎหมายลูก 

   (4) มีทีมงานท่ีเขมแข็ง โดยเฉพาะรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ท่ีลงมาดูแลดวยตัวเองจนสามารถผลักดัน

โครงการตางๆ ใหไดงบประมาณจํานวนมาก 

   (5) การพัฒนาการศึกษา 

    เปดมิติของการศึกษาปฐมวัยท่ีเพชรบุรี (โดยจะเปดในลักษณะท่ีเปนนานาชาติระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสาธิต โดยเริ่มท่ีปฐมวัยกอน) โดยมีกระบวนทัศนท่ีชัดเจน รองรับประชาคมในแถบภูมิภาคตะวันตก และเปนสวัสดิการแก

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 2) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
   ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การพฒันาด้านกายภาพ 
   มีการพัฒนาในดานกายภาพไปพรอม ๆ กันในทุกวิทยาเขต คือ                     
   1.1 โครงการปรบัปรุงวังทาพระ 
ไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนการปรับปรุง ประมาณ 800 ลานบาท  
        - มีการออกแบบการใชงานหอประชุมวังทาพระ ใหเกิดประโยชน
มากข้ึนท้ังการเรียน สนามกีฬาและการแสดงดนตรี  
        - พัฒนาเปน hub ทางศิลปะและทางดนตรี  
        - สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภณัฑ (software และ 
hardware) ประมาณ 4 ลานบาท 
   1.2 การกอสรางอาคารท่ีพระราชวังสนามจันทร  
        ไดรับงบประมาณในการจัดสรางอาคารอเนกประสงค จํานวน 2 
อาคาร คือ อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา และอาคารอเนกประสงค 
สูง 10 ช้ัน  
   1.3 การกอสรางอาคารสถาปตยกรรมไทย และอาคารนันทนาการ ท่ี
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
        มีการกอสรางอาคารสถาปตยกรรมไทยท่ีวิทยาเขตเพชรบุรี และ

 
--------------- 
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การกอสรางอาคารนันทนาการ 5 ช้ัน  
   1.4 โครงการปรับปรุงหองแสดงดนตรีของคณะดุรยิางคศาสตร และ
ปรับปรุงศูนยสันสกฤตศึกษาเพ่ือใชเปนหองเรียนและหองประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาต ิและปรับปรุงหองแสดงดนตรี จํานวน 9 ลานบาท จน
เปนหองท่ีใชแสดงดนตรีท่ีดีแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ และการปรับปรุง
หองเรียนศูนยสันสกฤตศึกษาเพ่ือใชสําหรับเลนดนตรี และหองประชุม
เพ่ือการสัมมนาระดับนานาชาต ิ
   1.5 City Campus  
        จัดซื้อท่ีดินสําเร็จ โดยระยะแรกจะเปนอาคารหลังเล็ก และพัฒนา
ไปสูความสําเร็จตอไป 
2. การจัดอันดับวิทยาลัย 
   มีความพยายามในการขับเคลื่อน แตยังเห็นผลไมชัดเจน แตก็มีความ
พยายามพัฒนา ขับเคลื่อนอยางตอเน่ือง โดยเริม่ตนท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ และคณะวิทยาศาสตร  

--------------- 

3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   3.1 ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีมีสวนรวมกับการจัดทํา
รางขอบังคับโดยเปนท้ังกรรมการชุดใหญและชุดยอย รวมกันรับผิดชอบ
ในขอบังคับท่ีเก่ียวของ และเห็นภาพรวมของทุกขอบังคับ  
   3.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
        - มหาวิทยาลัยมีความพรอมเฉพาะในระดับผูบริหาร แตยังขาด
การประชาสัมพันธและการสื่อสารใหกับบุคลากรทุกระดับอยางท่ัวถึง 
รวมท้ังนักศึกษา 
        - ประชาคมสวนใหญ เห็นวาการออกนอกระบบผูบริหารไดรับ
ประโยชน สวนบุคลากร นักศึกษา ยังมองไมเห็นวาจะไดรับประโยชน
อะไร  
   3.3 ปญหาเรื่องงบประมาณท่ีไดรับและจํานวนบุคลากรท่ีจะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต ซึ่งยังไมมีการวางแผนเรื่องคาใชจายใหชัดเจน 
   3.4 การบริหาร/โครงสรางการบริหาร 
        การมีหลายวิทยาเขตและมีโครงสรางท่ีไมเอ้ือตอการบริหาร  

1. การสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์  
  ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ กับบุคลากร 
นักศึกษาใหมากข้ึน โดยใหขอมูล ความรู ความเขาใจ ถึง
สิทธิประโยชน ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใหชัดเจน เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจ คลายความกังวลใจ ในเรื่องตางๆ 
อาทิ 
   - การจัดทําขอดี ขอดอย ขอพึงระวัง ในแตละดาน
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน                                      
   - ควรมีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ในการใหขอมูล
เรื่องการปรับเปลีย่นสถานภาพ เพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตอง
ชัดเจน ตรงกัน 
   - สื่อสารใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
การปรับเปลี่ยนสถานภาพ เพ่ือใหทุกคนไดเตรียมตัวและ
ปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานใหม 
2. การเงิน งบประมาณ                                               
ควรไปศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีออกนอกระบบไป
แลวและมีสถานภาพคลายๆ กับมหาวิทยาลัยศลิปากร 
วามีแนวทางการดําเนินการอยางไร เพ่ือนํามาปรับใช
ตอไป  

  
  3) ปญหา อุปสรรค และขอจํากดัของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เชิงบรูณาการ  
   มีการเสนอแนวคิดน้ีมานานแลว แตยังดําเนินการไดนอยมาก ยังคง
มีลักษณะตางคนตางทํา 
 

ควรมีนโยบายในภาพรวมในการทํางานรวมกันของทุก
คณะวิชา หนวยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยจดัทําโครงการ           
ท่ีเปน Master Plan ท่ีใหทุกคณะวิชา หนวยงาน สามารถ
เขารวมงานในลักษณะการบูรณาการท้ังศาสตรและศิลป 
ซึ่งจะสรางความโดดเดนของศิลปากรใหคนภายนอกรูจัก 
มากข้ึน 
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2. การประชาสัมพันธ  
   ยังมีนอยและสวนใหญจะเนนเฉพาะการประชาสัมพันธกิจกรรม 
งานศิลปะ  

1. ควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเปนภาษาตางๆ 
เพ่ือใหหนวยงานภายนอก ตางประเทศไดรับทราบขอมูล
ของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพันธ ควรมีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ ในเชิงรุกใหมากข้ึน  

3. ดานกฎหมาย  
   มหาวิทยาลัยมีทีมกฎหมายท่ีไมพรอมในการใหขอมูลเก่ียวกับ
ระเบียบขอบังคับ และการทํางานแตละเรื่องยังมีความลาชามาก 

 
ควรพัฒนาการทํางานของทีมกฎหมายของมหาวิทยาลัย  

3. ความเปนนานาชาติ 
   3.1 การแสวงหานักศึกษาตางชาติ คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ 
ดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานกัน 
   3.2 การจัดการศึกษานานาชาติจะมีการแขงขันมากข้ึน เน่ืองจากจะ
มีมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีมีช่ือเสียงมาเปดในประเทศไทยมากข้ึน 
   3.3 สกอ. คุมเขมเรื่องการเปดหลักสูตรใหม ทําใหไมสามารถแขงขัน
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีมาเปดสอนในประเทศไทยได 
    3.4 ปจจุบันนักศึกษาไทยเริ่มนอยลง และนักศึกษาตางชาติก็มี
จํานวนนอยลงเชนกัน 
 

1. มหาวิทยาลัย คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ ควรรวมมือ
กันในการแสวงหานักศึกษาตางชาติ  
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดใหชัดเจนวาจะให
หนวยงานใดรับผิดชอบงานดานนักศึกษาตางชาติ และควร
มีหารือรวมกันวาควรมี International Office หรือไม 
 
 
 

4. สภามหาวิทยาลัย 
   4.1 การปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และสภาคณาจารย ปฏิบัติหนาท่ีไมอยู
ในขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด  
    4.2 การพิจารณาขอมูลควรเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ ไมใชประสบการณสวนตัวท่ีเคยการบริหารมาแลวใชตัดสิน 

--------------- 

5. พ้ืนท่ีของบางคณะวิชามีคอนขางจํากัด ไมสามารถจะขยายได 
รวมท้ังการมีหลายวิทยาเขตทําใหนักศึกษาขาด university life 

พยามยามจดัพ้ืนท่ีสวนกลางใหนักศึกษาไดจดักิจกรรม  

     
 4) ขอเสนอแนะ 

          ควรมีการสรางความสัมพันธระหวางคณะวิชาและมหาวิทยาลัย และกับชุมชนท่ีภายรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มีการใหบริการ

ชวยเหลือกัน ซึ่งการพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชนจะเปนชองทางในการหารายไดตอไปดวย   
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5.กลุม กรรมการประจําคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก 

   1) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
   - ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจน 
   - แหลงรายไดเงินทุนยังไมชัดเจน 
   - การประชาสัมพันธใหประชาคมยังมีนอยมาก 

 

ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากข้ึน 

2. การจัดลําดับของมหาวิทยาลัย 
   - ยังไมมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ขาด
งบประมาณ 
   - คณะวิชาฯ ไมมฝีายสนับสนุนท่ีเพียงพอ ทําใหการจัด
อันดบัมหาวิทยาลัยเปนไปไดยาก  

ควรมีหนวยงานจดัการและสนับสนุนดานการจดัอันดับ
มหาวิทยาลยั 

 

3. ดานการจัดการเรียนการสอน    
   จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีระบบการจัดการ มาตรการ และการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษา  
2. ควรจัดตั้งศูนยนักศึกษาพิการและนักศึกษาตางชาติ เชน การ
ขอหนังสือเดินทาง รวมท้ังแบบฟอรมตาง ๆ 
3. ควรวางกลยุทธเก่ียวกับการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา  
4. ควรทบทวนการเปด-ปดภาคเรยีนการศึกษา โดยควรเปด-ปด
ภาคเรยีนการศึกษาแบบเดมิ เน่ืองจากมีผลกระทบกับบางคณะ
วิชาฯ เชน คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะโบราณคดี ซึ่งบางสาขาวิชาตองอาศัยธรรมชาติ 
การออกฝกภาคสนาม การฝกสอนกับโรงเรียนตางๆ ท่ีการปด-เปด
ไมตรงกัน 

4. ดานการวิจัยและสรางสรรค 
 

1. ควรมีนโยบายและแนวทางปฏบัิติท่ีชัดเจนในการสงเสริมให
อาจารยศึกษาตอ รวมท้ังการสงเสริมการวิจยั  
2. ควรมีการนําเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของแตละคณะมา
พัฒนาและจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย                       
3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยัท่ี
ชัดเจน เชน การเปนมหาวิทยาลยัวิจัยและสรางสรรค  
4. ควรจัดงบประมาณ แหลงเงินทุน หรือจัดสรรงบประมาณให
อาจารยเก่ียวกับการทํางานวิจัย และหนวยงานตางๆ เชน 
หองสมุด หอศลิป ในการจัดทําฐานขอมูลศิลปกรรม จัดซื้อหนังสือ
ท่ีทันสมัย และพัฒนาระบบการบริการใหทันสมัยมากข้ึน 

5. ดานงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายเปดโอกาสใหคณะวิชาฯ หา
งบประมาณและมีระบบการใชเงินรายไดของตนเองมากข้ึน 

6. การบริหารจัดการ 
 
 

- ควรปรับปรุงฐานขอมลูตางๆ ใหมากข้ึน  
- ควรเพ่ิมการประชาสมัพันธและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
ใหมากข้ึน และทันกับเหตุการณ 

7. สวัสดิการ/กายภาพ 
  - ปญหาทางกายภาพในแตละวิทยาเขตยังไมไดรับการแกไข
อยางจริงจัง ท้ังการจัดภูมิทัศน การจัดการพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสีเขียว 
และการใชพ้ืนท่ีสวนหน่ึงยังไมเตม็ประสิทธิภาพ 

1. ควรมีการวางแผนสํารวจพ้ืนท่ีสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลยัอยางสม่ําเสมอเพ่ือความปลอดภัย เชน ตนไมใหญ 
ทางเดิน อัคคีภัย                                                                       
2. ควรสํารวจ วิเคราะหการใชพ้ืนท่ีหองเรียน อาคารใหมี
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   - สวัสดิการเก่ียวกับบัตรประกันอุบัติเหตไุดลาชา   
   - มีอุบัติเหตุทางเขาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
บอยครั้ง 

ประสิทธิภาพและคุมคามากข้ึน 
3. ควรการสรางทางเดิน ทางลอด เพ่ือลดอุบัติเหตุ                             
4. ควรปรับปรุงการทํางานของหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

8. ดานศิลปวัฒนธรรม 
   หอศิลป พระราชวังสนามจันทร ยังใชประโยชนไดไมเต็มท่ี 

1. ควรมีการบริหารจดัการทรัพยสนิของมหาวิทยาลัย  
ฐานขอมูลผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยใหเกิดมลูคา  สราง
รายไดแกมหาวิทยาลัย                                                              
2. ควรบริหารหอศิลป พระราชวังสนามจันทร ใหเกิดประโยชน
มากข้ึน เชน การใหเชาพ้ืนท่ี  

9. ศิษยเกา   1. ควรพัฒนาระบบศิษยเกาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรผลักดันใหมหาวิทยาลัยทํางานรวมกับชุมชนใหมากข้ึน                   
3. ควรสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันแบบสหสาขาวิชา 
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6.กลุมเลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ        
   สายสนับสนุนในท่ีประชุม กบพ./กบม.  ประธานชมรมขาราชการ 
 

 1) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
   มีความกาวหนา โดยไดผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) แลว 

 
----------------- 

2. ดานกายภาพ    
   2.1 วังทาพระ 
         ในป 2559 มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระครั้งใหญ และมี
ความกาวหนาในดําเนินการในระดับหน่ึงแลว   
   2.2 พระราชวังสนามจันทร 
        มกีารสรางสถานท่ีออกกําลงักายและปรบัปรุงหอพักสําเร็จแลว  
   2.3 City Campus  
        มีการกอสรางอาคารท่ี City Campus เมืองทองธานี แลว 

 
 
 
ควรมีพ้ืนท่ีสวนกลางของนักศึกษาในการทํากิจกรรม ใช
งานพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบวาหนวยงานใด
จะตองยายไปอยูท่ี City Campus บาง 

3. การจัดอันดับมหาวิทยาลยั  
   มีการเตรยีมความพรอมในการนําซอฟแวรมาใช และการทําความ
เขาใจ และการผลักดันเรื่องการทําวิจัยใหมากข้ึน 

 
----------------- 

4. การบริหาร 
   - การดําเนินการเปนไปตามขอกําหนด และสามารถดําเนินการได
ตามนโยบายของรัฐบาล 

 
----------------- 

5. ดานงบประมาณ 
   - การบริหารงบประมาณเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและ
สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล 
   - มีการจัดทํากฎระเบียบ ขอบังคับใหเปนระบบมากข้ึน และ
สามารถแกไขปญหาดานการเงินท่ีคางมาหลายปได 

 
 
----------------- 

6. การพัฒนาบุคลากร 
   - มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
   - ใหความสําคญัและเขารวมกิจกรรมของคณะวิชา และให
ขอเสนอแนะตางๆ ทําใหบุคลากรมขีวัญและกําลังใจในการทํางาน 
การจัดงาน 
   - มีกลุมเครือขายการทํางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดการประสานงานและสื่อสารขอมลูไดสะดวกข้ึน 
   - มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา ทําใหเขาถึงขอมูลศิษยเกาไดงาย
ข้ึน 
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 2) ปญหา อุปสรรค และขอจํากดัของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ   
   การสื่อสาร ประชาสมัพันธท่ียังไมท่ัวถึง ทําใหความเขาใจระหวาง
สายวิชาการและสายสนับสนุนไมตรงกัน 
 

1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและกลยุทธในเรื่องการ
สื่อสารใหครอบคลุมและใหเกิดความเขาใจตรงกันมากข้ึน 
2. ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหบุคลการสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงายข้ึนและหลากหลายชองทาง 

2. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ  
   การสื่อสาร ประชาสมัพันธ ยังไมชัดเจนในบางเรื่อง/บางประเด็น 
ประชาคมยังมีขอมลูไมเพียงพอตอการตัดสินใจ เปลีย่นจากขาราชการ
เปนพนักงานมหาวิทยาลยั 

ควรมีการสื่อสารใหมากข้ึน และยกตัวอยางวิธีการคิด การ
คํานวณ ในแตละเรื่องใหเห็นอยางชัดเจน เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจ 
 

3. การอนุมัติโครงการและเบิกจายเงิน 
   ข้ันตอนในการดําเนินงานโครงการมีความซับซอนและลาชา เชน 
การอนุมัติโครงการ การทําเรื่องเบิกจาย 
 

 
ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการดาํเนินงานใหรวดเร็วมากข้ึน 
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7.กลุมผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    1) เกี่ยวกับอธิการบดี 
  - ใช Facebook เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธติดตอ สื่อสารกับนักศึกษาไดเปนอยางดี 
  - สนับสนุนใหมีการออกกําลังกาย เชน โรงยิม หองออกกําลังกาย ในทุกวิทยาเขต และมีจํานวนเพียงพอ 
 

 2) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
   - การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง 
   - เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแลวคุณภาพของงานวิจัย งานวิชาการ จะดีข้ึน
อยางไร 

 
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธใหนักศกึษาทราบมากข้ึน พรอมท้ังให
ขอมูลถึงประโยชนท่ีนักศึกษาจากไดรับ ทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลยัและความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนหลังมหาวิทยาลัย
ปรับเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. City Campus 
   การประชาสัมพันธยังมีนอย ไมทราบขอมูลมากนัก 
 

 

- ควรจัดสวัสดิการใหนักศึกษา ในการเดินทางไป City Campus 
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  
- เมื่อยายคณะวิชาสวนหน่ึงยายไป City Campus แลวควรนําพ้ืนท่ี
น้ันมาจัดเปนพ้ืนท่ีสวนกลางใหคณะวิชาตางๆ ไปจัดกิจกรรม  

3. การจัดอันดับมหาวิทยาลยั   
   การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจะทําใหมีผูมาเลือกเรียนท่ี
มหาวิทยาลยัศิลปากรมากข้ึน 

- ควรจะมีการประชาสัมพันธขาวสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาทราบดวย เพ่ือการมีสวนรวมใน
การชวยผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัย 

4. การเรียนการสอน/สื่อ อุปกรณ 
   - สถานท่ีไมพรอม โดยเฉพาะสถานท่ีในการจัดสงงาน การ
จัดแสดงผลงาน สตูดโิอ คับแคบ แสงไฟสองสวางมีปญหามาก  
  -สภาพหองเรียนและสภาพแวดลอมในทุกวิทยาเขต ไม
เหมาะกับการเรียนการสอน รวมท้ังอุปกรณในหองเรียนชํารดุ 
ไมไดรับการซอมแซมบํารุงรักษา 
   - หนวยงานใหบริการ เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร ของ
คณะวิชา มักจะปดทําการกอนเวลาเลิกเรียน นักศึกษาไมมี
เวลาคนควา 

1. การเรียนการสอน 
  - ควรจัดอบรม เรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ 
  - ควรพัฒนาการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยควรเนนให
นักศึกษามีทักษะมากข้ึน  
  - ควรจัดตั้งสถาบันภาษา เพ่ือรบัผิดชอบการจดัเรยีนการสอน
ภาษาตางประเทศ เพ่ือประโยชนแกนักศึกษา 
  - ควรพัฒนาระบบ Software ใหทันสมัย 
  - ควรมีเวทีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดการแขงขันทาง
วิชาการ ผลงาน เปนตน 
  - ควรปรับการเปด – ปด ภาคการศึกษา ไปเปนเหมือนเดิม กอน
เปดประชาคมอาเซยีน 
2. สถานท่ี สื่อสนับสนุนการศึกษา 
  - มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม  สถานท่ี  
สภาพหองเรยีน สื่ออุปกรณ การเรียน ในทุกวิทยาเขตใหมากข้ึน  
  - ควรปรับปรุงการใหบริการหองสมุด หองคอมพิวเตอร                        
ใหเอ้ือตอนักศึกษามากข้ึน 
  - ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตใหมีความเร็ว และมีประสิทธิภาพ
และ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในทุกวิทยาเขต  

5. ดานกายภาพ   - ควรจัดสภาพการจราจร และจดัระเบียบการจราจรหนา
มหาวิทยาลยัใหเขมงวดมากข้ึน เรงสรางสะพานลอย หรือ ทางลอด 
สรางทางเดินเทา สถานท่ีจอดรถ  
  - ควรจัดทําหลังคาสาํหรับเสนทางจักรยาน และทางเดินเทา  
  - ควรจะใหมแีสงไฟสองสวางใหเพียงพอ โดยเฉพาะบรเิวณ อาคาร
ศิลป พีระศรี 2 บริเวณท่ีออกกําลงักาย เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษา 



148 
 

6. ดานสวัสดิการ 
   - การเบิกจายทุนการศึกษาลาชา โดยเฉพาะแหลงทุน
ภายนอก ท่ีตองเบิกจายผานมหาวิทยาลัย  
   - บัตรประกันอุบัติเหตุสาํหรับนักศึกษาลาชา ทําให
นักศึกษาตองสํารองเงินจายไปกอน 
 

1. ควรจัดใหบริการรานอาหารขายในหยุดวันเสาร และวันอาทิตย 
เน่ืองจากมีการจดัการเรียนการสอน และควรสุมตรวจรานอาหาร
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
2. ควรปรับปรุงการเบิกจายทุนการศึกษาใหเร็วข้ึน   และควรเพ่ิม
จํานวนทุนการศึกษาใหเพียงพอ 
3. ควรจัดสถานท่ี หองของนักศึกษา (common room) เพ่ือให
นักศึกษาไดจดัสัมมนาและพูดคุย 
4. ควรใหมีประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษาดวย 

7. การบริหารจัดการ 
        
 

1. ควรมีความคลองตัวในการบรหิารจัดการเรื่องงบประมาณ และ
การใชจายเพ่ือกิจกรรมทางวิชาการ ใหมากข้ึน อาทิ การจัดประชุม
วิชาการ จะติดขัดเรื่องการเบิกจายตามระเบียบราชการ 
คาตอบแทนการเชิญวิทยากร เปนตน  
2. ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจยั การทําวิทยานิพนธ เชน หนังสือวารสารทาง
วิชาการ text book จากตางประเทศ CD เพลง เปนตน 
3. ควรปรับปรุงและพัฒนา เรื่อง การใหบริการ การบรหิารจดัการให
ความคลองตัว รวดเร็วมากข้ึน อาทิ  เอกสารทุนการศึกษา เปนตน 
4. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธกับนักศึกษาโดยตรง และพัฒนา
ระบบการสื่อสารของสวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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8.กลุมผูแทนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีและนายกสโมสรนกัศึกษา  
   1) เกี่ยวกับอธิการบดี 
  เขาถึงงาย มีชองทางในการเขาพบ และชวยแกไขปญหาใหนักศึกษาได 
 

 2) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
  1.1 วังทาพระ 
        มกีารปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ ทําใหไมสามารถจัดการเรียน
การสอนไดและไมมีท่ีพักสําหรับนักศึกษา 
 
  1.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  
        - ถนนชํารุด ฝาทอระบายนํ้ามีอันตรายไมปลอดภัย 
        - บริเวณอนุสาวรียอาจารยศิลป มืด  
        - ปายประชาสัมพันธบอกทางในบริเวณมหาวิทยาลยัมีนอย 
        - ลิฟตเสียบอย  
 
 
  1.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
        - หองอาหาร อาคารเรียนไมมีพัดลม  อากาศรอนมาก  
        - ยังมอีาคารเรียนท่ียังไมไดใชงาน      
        - บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีปายบอกทางนอย รวม
ท้ังหลายๆ จุดในมหาวิทยาลัยมีแสงสวางนอย ทําใหอันตรายตอ
การเดินทางและความปลอดภัยของนักศึกษา     
 

 
ควรเรงรดัการกอสราง และแจงขาวประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบลวงหนาวาจะยายไปเรยีนท่ีใด เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเดินทาง ท่ีพัก  
 
1. ควรปรับปรุงภมูิทัศนและควรตรวจสอบและซอมแซมสิ่งท่ี
ชํารุดใหเรยีบรอย    
2. ไมควรตดัตนไมใหญเพราะใหรมเงา ควรตดัเฉพาะตัดวัชพืช   
ท่ีรก 
3. ควรตรวจสอบพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยใหมีความปลอดภัย ไม
เปนท่ีอยูของสัตวราย เชน ตอแตน 
4. ควรมีปายประชาสัมพันธบอกทางในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน  
                                                                                           
1. ควรติดพัดลมระบายอากาศเพ่ิมข้ึน 
2. ควรเพ่ิมกลองวงจรปดใหท่ัวมหาวิทยาลัย                                        
3. ควรมีปายประชาสัมพันธบอกทางในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะทางไปคณะวิชา                                                                       
4. ควรมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน 

2. สวัสดิการ/หอพัก/สิ่งอํานวยความสะดวก 
   2.1 วังทาพระ 
        - ความปลอดภัยมีนอย เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกเขามา
จํานวนมาก 
        - หองนํ้ามไีมเพียงพอ ชํารดุและคอนขางสกปรก  
 
 
   2.2 ตลิ่งชัน 
        - โรงอาหาร ไมสะอาด รานอาหารไมเพียงพอ 
        - วิทยาลัยนานาชาติ ไมมสีถานท่ีใหทํากิจกรรมตองขอ
ความอนุเคราะหสถานท่ีจากหนวยอ่ืน ทําใหไมสะดวก 
 
   2.3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
        - หอพัก ไมเพียงพอ สภาพภายในหอพักเกา อุปกรณชํารุด 
        - รถรางไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
        - ขาดความปลอดภัย 
        - หองนํ้ามไีมเพียงพอ และไมคอยรักษาความสะอาด  
        - การบริหารจัดการเรื่องลงทะเบียนเรียน ยังไมมี
ประสิทธิภาพ 
        - บัตรประกันอุบัติเหตุ มีความลาชา และหนวยงานท่ี
รับผิดชอบไมอธิบายการใชงานของบัตรประกันอุบัติเหตุ และ

 
 
1. ควรมีการตดิตั้งกลองวงจรปดในมหาวิทยาลยั เพราะเมื่อเกิด
ปญหาตองไปขอดูกลองจากกรุงเทพมหานคร 
2. ความเพ่ิมเจาหนาท่ีทําสะอาด และควรตรวจสอบอุปกรณใน
หองนํ้าใหพรอมสําหรับการใชงาน 
 
 
- ควรดูแลเรื่องความสะอาด ไมใหนกมาเกาะอยูในบริเวณโรง
อาหาร  
 

 
 

1. ควรปรับปรุงอุปกรณ เครื่องใช ภายในหอพักใหอยูในสภาพดี 
และควรกําหนดเวลาเปด-ปด เดียวกัน 
2. ควรจัดใหมีรถรางเพ่ิมข้ึน มีชวงเวลาออกรถท่ีแนนอน และว่ิง
ผานคณะใหครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน  
3. ควรกําหนดบุคคลภายนอกท่ีเขา-ออกมหาวิทยาลัยใหเขมงวด
มากข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา  
4. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยควรเขามาชวยอํานวยความ
สะดวกเรื่องการจราจรใหมากข้ึน 
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ขอบเขตของการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
   2.4 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
        - มีการจัดการเรื่องหอพักแลวแตยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษา 
        - รถรางมีไมเพียงพอ และระยะเวลาการว่ิงไมเหมาะกับ
โดยเฉพาะเวลาเรงดวนมีไมเพียงพอ 
        - เสนทางจักรยานพรอมไฟฟาสองสวาง 
        - การหามใชมอเตอรไซดว่ิงในมหาวิทยาลัย ยังไมครอบคลุม
ในทุกกลุม  
         - ระบบคอมพิวเตอร เครือขายและอุปกรณ ยังไมมี
ประสิทธิภาพ 

5. ควรเพ่ิมเจาหนาท่ีดูแลความสะอาดและควรเพ่ิมอุปกรณใน
หองนํ้า โดยเฉพาะศูนยคอมพิวเตอร 
6. ควรดูแลภาชนะในโรงอาหารใหสะอาดและท้ิงเศษอาหารให
ถูกสุขลักษณะ   
7. ควรปรับวิธีการลงทะเบียนเรียนใหขามวิทยาเขตไดเพ่ือความ
สะดวก  
 
 
1. ควรเพ่ิมหอพักใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 
2. ควรกําหนดคะแนนกิจกรรมตางๆ กับคะแนนหอพักควรใหมี
ความสอดคลองกัน  
3. ควรเพ่ิมรถรางหรือกําหนดตารางว่ิงของรถใหสอดคลองกับ
ระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชงาน และหากไมสามารถจัดรถรางให
เพียงพอได ควรใหมอเตอรไซตรับจาง โดยมาลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลยั เพ่ือใหรถเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 
4. ควรมีสติ๊กเกอรในสวนของนักศกึษามหาวิทยาลยั เพ่ือรักษา
ความปลอดภัย 
5. ควรขยายเสนทางจักรยานและเพ่ิมไฟฟาสองสวางให
ครอบคลมุท้ังมหาวิทยาลยั  
6. การหามใชมอเตอรไซดว่ิงในมหาวิทยาลัยควรครอบคลุม
บุคลากรและนักศึกษาท้ังหมด  
7. ควรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เครือขาย อุปกรณใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3. การจัดการเรียนการสอน/ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
   3.1 ภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
   3.2 ระบบเครือขาย 
 
 
 
    
 
   3.3 สํานักหอสมดุกลาง  
 
 

 
1. ควรสนับสนุนใหมีการใชภาษาอังกฤษ ในทุกคณะวิชา และ
พัฒนาใหมีคุณภาพมากข้ึน 
2. ควรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนกลุมตาม
ระดับพ้ืนฐานความสามารถของนักศึกษา และแยกเฉพาะ
ตามแตละสาขาวิชา เพ่ือใหการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
1. ระบบเครือขายควรใหครอบคลมุท้ังภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลยั 
2. การจัดบริการของศูนยคอมพิวเตอร ท่ีมีการบริการฟรคีวรมี
การประชาสัมพันธใหท่ัวถึง เพราะนักศึกษาสวนใหญยังไมทราบ
ขอมูล 
 
1. ควรมีการบริการหนังสือในลักษณะเดียวกัน เพ่ือความ
ตองการของนักศึกษาท่ีหลากหลาย 
2. ควรมีการขอยืมหนังสือขามมหาวิทยาลัยได 
 
 

4. กิจการนักศึกษา 
   4.1 ทุนการศึกษา/การแนะแนวการศึกษา  
        การเบิกจายทุนการศึกษา มีความลาชาในการเบิกจาย 

 
1. ควรมีการจดัการเรื่องทุนการศกึษา ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ  
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        การแนะแนวการศึกษา การใหขอมูลมีนอย 
 
 
 
 
 
   4.2 การสรางแรงจูงใจในการจดักิจกรรม 
        ปญหาตอเน่ืองจากการเสนอแนะครั้งกอนท่ียังไมไดรับการ
แกไขคือ การเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนของกองกิจการนักศึกษา 
กําหนดลักษณะกิจกรรมและเกณฑการใหคะแนนยังไมชัดเจน  

   - การประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษาใหนักศึกษาทราบ  
   - ขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาตางประเทศ  
    เพ่ือผลประโยชนของนักศึกษา 
2. ควรมีฝายแนะแนวทางการศึกษาตอในระดับตางประเทศ 
และจัดหนวยงานบริการจัดหางานใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
1. ควรลดราคาหรือไมคดิคาใชจายในการใชสถานท่ี เพ่ือจัด
กิจกรรมของนักศึกษา อาทิ ศูนยศลิป พระราชวังสนามจันทร  
2. ควรมีการสรางแรงจูงใจใหนักศกึษาเขารวมกิจกรรม เชน เข็ม
กลัด ทุนการศึกษา 
3. กองกิจการนักศึกษาควรกําหนดลักษณะกิจกรรมและเกณฑ
การใหคะแนนอยางชัดเจน เชน กําหนดช่ัวโมงของ กยศ. ช่ัวโมง
ของกิจกรรมท่ัวไป 
4. ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยั ควรใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อาทิ ฝายสถานท่ี กองกิจการนักศกึษา ฝายโสตทัศนูปกรณ เพ่ือ
นําไปปรับปรุงการทํางาน  

5. การสื่อสารและการประชาสมัพันธ 
   5.1 วังทาพระ 
        - การสื่อสารเรื่องการปรับปรุงพ้ืนท่ียังมีนอยมาก 
นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบขอมลู 
  
   5.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
        การยกยองชมเชยใหกําลังแกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ 
สรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลยัยังมนีอย ทําใหบุคคลภายนอกไมรูถึง
ความสามารถของนักศึกษา 
 
   5.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
        - เพ่ิมชองทางการประชาสมัพันธ 

 
- ควรเพ่ิมการสื่อสาร เรื่องการปรบัปรุงพ้ืนท่ีใหนักศึกษาทราบ 
และการช้ีแจงไมควรกระช้ันเกินไป เน่ืองจากนักศึกษา
เตรียมการในหลายเรื่องท้ัง หอพัก การเดินทาง 
 
- ควรมีการยกยองชมเชยและเผยแพรผลงานของนักศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลใหบุคคลท้ังภายในและภายนอกทราบดวย ซึ่งจะ
สรางกําลังใจแกนักศึกษาและชวยสรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลยั 
 
 
- ควรมีการประชาสัมพันธแบบเสยีงตามสาย เพ่ือใหทราบขอมลู
ท่ัวถึง 

6. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
   - นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบขอมูล 
 

1. ควรมีการสื่อสาร ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบ ถึงขอดี ขอเสีย 
ผลประโยชน ผลกระทบท่ีนักศึกษาจะไดรับ เชน จะมีการข้ึนคา
หนวยกิตหรือไม  
2. ควรใหนักศึกษามีสวนรับรูนโยบายการบรหิารงานของคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะวิชาดวย 
3. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรรหาคณบดีของแตละ
คณะวิชา 

7. การกําหนดเปด-ปดเทอม 
   - การเปด-ปดเทอมตามระยะเวลาการศึกษาของประชาคม
อาเซียน ไมเหมาะกับสภาพอากาศ การเรียนการสอน และมี
ผลกระทบตอการฝกงาน การฝกสอน  การทําโครงการตางๆ  

- ควรมีการทบทวนการเปด-ปดเทอมใหเหมือนเดมิ  
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9. กลุมกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยและนายกสมาคมนกัศึกษาเกา 
   1) เกี่ยวกับอธิการบดี 
  มีความตั้งใจและทุมเทใหการทํางาน  และสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษาเกาเปนอยางด ี
 
 2) การดําเนินการตามพันธกิจท่ีสําคัญ 
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับ
ของรัฐ    
   - การสื่อสารกับนักศึกษามีนอยมากนักศึกษากังวลเรื่อง 
คาธรรมเนียมนักศึกษาท่ีจะเพ่ิมข้ึน                             
   - มหาวิทยาลยัมีเงินสนับสนุนจากภายนอกนอย จะตอง
บริหารจดัการใหมีคุณภาพ 
   - มหาวิทยาลยัไมเคยไปคุยหารอืกับศิษยเกา เรื่อง การ
หารายไดตางๆ เพ่ือชวยสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะเมื่อมหาวิทยาลัยปรบัเปลีย่น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ              

1. ควรมกีารช้ีแจงการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ใหนักศึกษา ทราบและเขาใจวาจะมผีลกระทบอยางไรตอนักศึกษา 
นักศึกษาจะไดรับประโยชนอยางไร                                                                               
2. มหาวิทยาลัยสามารถนํานวัตกรรม ความคิดสรางสรรค มาสรางมูลคา 
หารายไดในระดับหน่ึง เมื่อมหาวิทยาลัยปรบัเปลีย่นสถานภาพเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐแลวการบริหารจัดการมีความคลองตัวข้ึน             
ก็ควรพัฒนาในสวนน้ีใหมีมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีวังทาพระ  
3. ควรไปศึกษารูปแบบ การดําเนินการ การบรหิารงานของมหาวิทยาลัยท่ี
ออกนอกระบบและสามารถดําเนินการไดสําเร็จมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ การพัฒนามหาวิทยาลยั  

2. City Campus  
   - การสื่อสารยังมีนอย ไมทราบวาจะไปอานจากท่ีไหน  
   - สถานท่ีตั้ง City Campus ท่ีเมืองทองธานี การจราจร
หนาแนนมาก          

พ้ืนท่ี City Campus มีประมาณ  10 ไร การกอสรางอาคารควรข้ึนทางสูง
และควรออกแบบใหสวยงาม นาสนใจ แสดงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

3. การจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
   - มีการกําหนดผูรบัผิดชอบในการดําเนินการแลวแตการ
ทํางานยังไมกาวหนา   
   - อาจารย สวนหน่ึงยังทํางานแบบเดิมๆ  
 

- มหาวิทยาลัยมคีวามเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ ควร
ตั้งเปาหมาย milestone  ถึงระดบัอาเซียน                                           
- ควรปรับเปลี่ยนความคดิ ทัศนคติของอาจารย ใหยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือกาวไปขางหนา                                                  
- ควรมผีูรับผิดชอบจดัระบบฐานขอมูล  

 
 3) ปญหา อุปสรรค และขอจํากดัของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  
การสื่อสารประชาสมัพันธ  
   การดําเนินการยังมีนอยมาก และทําในรูป
แบบเดิมๆ รวมท้ังอยูในวงจํากัด เชน  อธิการบดี 
พยายามท่ีจะ post ขาวสารลงใน facebook  

1. มหาวิทยาลัยควรการจดักิจกรรมใหญๆในเรื่องท่ีม ีImpact สูง ปละ 1-2 
กิจกรรม ซึ่งจะทําใหคนภายนอกจดจําและรูจักมหาวิทยาลยัศิลปากร ไดดีกวา
การจัดกิจกรรมเล็กๆ จํานวนมาก                                                                             
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธในเชิงรุก ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหมากข้ึน โดยอาจจะหาผูเช่ียวชาญมาชวยวางแผนการทํางาน  
3. มหาวิทยาลัยมีท่ีตั้งกระจายในหลายพ้ืนท่ี จะตองพยายามบรหิารจัดการ 
การสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ 

 
 4) ขอเสนอแนะ 
1. บทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอสาธารณะ 

   ยังมีบทบาทชี้นําสังคมนอย หรือเมื่อมีการ
ดําเนินการแตการสื่อสาร นําเสนอใหสาธารณะ
รับทราบยังมีนอยมาก เชน  วังทาพระ จัดกิจกรรม
ประกวดศิลปะ จํานวนมากแตไมคอยสื่อสารกับ
ภายนอก สวนใหญจะดูกันเองเปนการภายใน 

1. ควรมีผูท่ีจะมาชวยคิด วางแผน (นักการตลาด นักการสื่อสาร) ในการ
นําเสนอมหาวิทยาลัยออกสูสังคมภายนอกใหมากข้ึน  
2. มหาวิทยาลัยมีเน้ือหา องคความรูจํานวนมาก ท้ังน้ีอาจจะทบทวนดูวา
ในชวง  3 ป ท่ีอธิการบดีมาดาํรงตาํแหนงมี content อะไรบางและมา
นําเสนอประชาสัมพันธ 
3. ควรแสดงบทบาทในภาพของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนํา การเปนท่ีพึงของ
สังคมใหมากข้ึน อาทิ รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ในการ
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นําเสนอนโยบาย องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ท่ีจะเขาไป
ชวยพัฒนาสังคม ประเทศ  

2. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ    
 

- ควรเนนสื่อสารวาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ แลวนักศึกษาจะไดอะไรกอน ไมควรมุงวาผูบริหาร อาจารย 
บุคลากรจะไดอะไร เชน เมื่อปรับโครงสรางการบริหารแลว นักศึกษาจะได
ประโยชนอะไร การจัดการศึกษา การใหบริการจะข้ึนอยางไร เปนตน  
- ควรเนนการสื่อสาร ประชาสมัพันธทําความเขาใจกับบุคลากรในทุกระดับ ให
มากข้ึน 

3. การจัดการเรียนการสอน/การขยายโอกาสทาง
การศึกษา  
 

- การจัดการศึกษาตอไปควรพิจารณาใหนักศึกษาสามารถเรียนไปดวยทํางาน
ไปดวย และนําเอาประสบการณ สิ่งท่ีไปฝกงาน มาปรับเปนหนวยกิตได 
เพราะการเรยีนรูสามารถเรียนนอกหองเรียนได           นอกจากน้ันจะเปน
การขยายโอกาสทางการศึกษาดวย  

4. นวัตกรรม/การบูรณาการ มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการดานศิลปะ กับวิทยาศาสตร ไดเปนอยางไรดี เชน 
สีศิลปากรประดิษฐ (ซื่อพระราชทาน) ท่ีเปนความภาคภูมิใจของชาว
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จึงควรสนับสนุน ผลักดันใหมีการดําเนินการใหมากข้ึน 

5. สมาคมนักศึกษาเกา /ทุนการศึกษา  
 

- มหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาควรรวมมือกันมากข้ึน เพ่ือรวมกัน
พัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การหาเงินมาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา                 
- ควรใหนักศึกษา เขามาเปนสมาชิกตั้งแตปท่ี 1 ซึ่งจะทําใหสมาคมมีความ
เขมแข็งมากข้ึน (คาสมัครสมาชิกประมาณ 500 บาท) และมีสวนรวมในการ
ชวยพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยไดมากข้ึน 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก 14 
 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจดัการของอธิการบด ี

 
- แบบฟอรม ปอ.13 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอาํนวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทน
ขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ 
 

- แบบฟอรม ปอ.14 สําหรับผูแทนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

แบบฟอรม ปอ.13 
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 

 
(ฉบับท่ี 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานกั                                                      

กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ) 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบันี้ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
  1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร  
                   1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา และการปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  คือ รอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน           
(วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
          3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ท่ีไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
อธิการบดี (รอบปท่ี 3) (สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดสงเปนเลม) 
 4. แบบสอบถามมีท้ังหมด  5 ตอน  
                 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                  ตอนท่ี 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                  ตอนท่ี 3  ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                  ตอนท่ี 4  ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   
 
           5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม    

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

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี ความสําเร็จ/        
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

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

มากท่ีสุด 5.00 

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

มาก  4.00 

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

ปานกลาง  3.00 

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

นอย 2.00 

5.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดคอนขางนอย 
และ  

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ หรอื                                                         
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลยั 

      นอยท่ีสุด        1.00 

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

  นอยกวา 1 ป                        1-3 ป 

  4-6 ป   6 ข้ึนไป 

1.4 ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยศลิปากร (นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมตองตอบขอน้ี) 

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

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
ขอ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

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

ขอ การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานผลสัมฤทธิ ์       

 1.1 การสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ                     

 1.2 การสงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการแกขาราชการ พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา  

      

 1.3 ความสามารถของอธิการบดีในการเปนผูนํามหาวิทยาลัย                        

2. ดานกระบวนการภายใน         
 2.1 การตัดสินใจและการแกไขปญหา        
 2.2 การถายทอดนโยบาย การสือ่สารภายในองคกร ในระดับตางๆ 

เพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน 
      

 2.3 การสรางความสัมพนัธ พันธมิตรกับหนวยงานองคกรภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลยั  

      

 2.4 การบริหารในลักษณะที่ฝายบริหารเขมแข็ง       
 2.5 การสรางทีมงาน       

3. ดานการเงินและงบประมาณ         

 3.1 ความสามารถในการหาแหลงทนุและรายได จากแหลงทุน
ภายนอก (external grants) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

      

 3.2 การวางแผนดานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

      

 3.3 การกํากับติดตามการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

      

4. ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ        

 4.1 การจัดทําฐานขอมูลดานตางๆ ของมหาวิทยาลยั                        

 4.2 การดําเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย                                 

 4.3 การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

      

 

ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจ 

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

เปาหมาย ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานที่สงผลให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

      

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

      

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ที่สงผลใหผูที่เก่ียวของ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปนไปตาม

      

158 
 



  

ความคาดหวัง หรือความตองการของผูที่เก่ียวของ 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตอบคําถามและ

ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย หรือขอรองเรียน รวมทั้งมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดข้ึน 

      

5. หลักความโปรงใส (Transparency) ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตรงไปตรงมา ผูเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดโดยงาย 

      

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

      

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสนิใจ และ
ดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานระดับตางๆไดอยางเหมาะสม 

      

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

      

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

      

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

      

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

      

12. หลักความรับผิดชอบตอสังคม ที่ตระหนักในสิทธิหนาที่ความสาํนึก
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของ
บานเมือง และกระตือรือรนในการแกไขปญหา  

      

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

5.1 ขอเดนของอธิการบดี 

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

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

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

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

5.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

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

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

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

5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

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

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

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

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

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

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

5.5 สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

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

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

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

5.6 อ่ืนๆ  

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

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

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

 
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
                                         ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
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                                                             แบบฟอรม ปอ.14 
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 

 
(ฉบับท่ี 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา) 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบันี้ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
   1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร  
                    1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา และการ
ปรับปรุงพัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให
ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  รอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน                
(วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
 3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ท่ีไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
อธิการบดี (รอบปท่ี 3)  
 4. แบบสอบถามมีท้ังหมด  5 ตอน  
                 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                  ตอนท่ี 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
                  ตอนท่ี 3  ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)   
                  ตอนท่ี 4  ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   
 
           5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม 

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

ผลการดําเนินงานของอธิการบด ี ความสําเร็จ/        
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

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

มากท่ีสุด 5.00 

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

มาก  4.00 

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

ปานกลาง  3.00 

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

นอย 2.00 

5.ปฏิบัติหนาท่ี/ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามท่ีนําเสนอไวไดคอนขางนอย 
และ  

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ                                                         
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลยั 

      นอยท่ีสุด        1.00 

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

           1.4 ดํารงตําแหนง         นายกสโมสรนักศึกษา /กรรมการสโมสรนักศึกษา                        
                              กรรมการในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ                                                                   

                                              ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
ขอ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 

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

 

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

5 4 3 2 1 n/a 
1. ดานผลสัมฤทธิ ์       

 1.1 ความพึงพอใจตอการสนบัสนุนนักศึกษา       

 1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวัสดิการตางๆ ที่จัดให
นักศึกษา 

      

 1.3 ความพึงพอใจตอปจจัยที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา  

      

 1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวม       

2. ดานกระบวนการภายใน         
 2.1 การถายทอด การสื่อสาร เผยแพรนโยบายของมหาวิทยาลยัสู

นักศึกษา  
      

 2.2 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ใหกับนักศึกษา        
 2.3 การใหความสําคัญกับงานกิจกรรมนักศึกษา        
 2.4 การเปดโอกาส / ชองทาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันามหาวิทยาลัย 
      

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

นักศึกษา  
      

 4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา  

      

 4.3 หองสมุด สื่อการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรู         
การพัฒนานักศึกษา  

      

 
ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจ 

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

คํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
      

 
ตอนท่ี  5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี   

5.1 ขอเดนของอธิการบดี 

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

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

5.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 

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

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

5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

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

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

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

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

5.5 สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนบัสนนุ ผลักดัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

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

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

5.6 อ่ืนๆ  

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

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

 
  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
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ภาคผนวก 15 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามและผูเขารวมสนทนา/สนทนากลุม  

และผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ตารางท่ี 24 จํานวนผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถาม 

ผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ คาน้ําหนัก            
การคิด                
คะแนน            
(รอยละ) 

จํานวนท่ีสง 

แบบสอถาม  

ใหตอบ(คน) 

จํานวนผูท่ี 
ตอบ
แบบสอบถาม  
(คน) 

คิดเปน 

รอยละ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                           

  (1.1) นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 14 คน (ไมนับรวมคณะ

กรรมการฯ  2 คน)                                                                                  

  (1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา 

จํานวน 10 คน* (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ  1 คน) 

  (1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตําแหนง จํานวน 1 

คน (ไมนับกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  1 คน เปน

คณะกรรมการฯ) 

20 25 10 40.00 

(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  40 20 7 35.00 
(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน 
คณะกรรมการบรหิารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละไมเกิน 5 
คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)                    

15 95 22 23.16 

(4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา 
หนวยงาน)                   
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการ สายสนับสนุน ในท่ีประชุมคณบดี กบพ./กบม. 
ประธานชมรมขาราชการ  

15 26 15 57.69 

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

10 98 34 35.42 

รวม/คะแนนเฉลี่ยในแตละดาน 100 264 88 33.33 

        

 หมายเหตุ   หมายเหตุ * กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา มาจาก กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา

ชุดใหม จํานวน 9 คน และกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจําเกาชุด จํานวน 9 คน แตจากการเลือกตั้ง กรรมการสภาฯ 

ประเภทคณาจารยประจําชุดใหม เปนบุคคลเดียวกันกรรมการสภาประเภทคณาจารยประจําชุดเกา สวนหน่ึง และมีกรรมการสภา

ประเภทคณาจารยชุดเกา 2 คน ท่ีไมมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําชุดใหม ดังน้ันจากการตรวจสอบนับ

จํานวนแลว จึงมีกรรมการ = 9+2 = 11 คน 
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ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

                จากการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ สรุปไดดังน้ี 

ผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ยแตละกลุม/ แตละดาน 

 ดานท่ี 2.1 ดานท่ี 2.2 ดานท่ี 2.3 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                          

  (1.1) นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ  2 คน)                                                                                  

  (1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 10 

คน* (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ  1 คน) 

  (1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตําแหนง จํานวน 1 คน (ไมนับ

กรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย  1 คน เปนคณะกรรมการฯ) 

3.05 
(0.0756) 

2.62 
(0.0331) 

3.42 
(0.0341) 

(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  3.77 
(0.1862) 

3.42 
(0.0862) 

4.65 
(0.0931) 

(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน คณะกรรมการ
บริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) 
หนวยงานละไมเกิน 5 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา 
หนวยงาน)                    

2.95 

(0.0546) 

2.53 

(0.0242) 

3.49 

(0.0261) 

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

3.21 

(0.0594) 

3.14 

(0.0296) 

4.03 

(0.0302) 

(5) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกท้ัง 3 วิทยาเขต และผูแทน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ     คณะละ 4 คน (14 คณะ) ผูแทน
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา คณะละ 3 คน  (13 คณะ) 

3.10 

(0.0388) 

2.86 

(0.0180) 

4.00 

(0.02) 

รวม/คะแนนเฉลี่ยในแตละดาน 3.22 2.91 3.92 

เทียบคะแนน 0.4146 
จาก 0.50 
คะแนน 

0.1911 
จาก 0.25 
คะแนน 

0.2035 
จาก 0.25 
คะแนน 

เทียบคะแนน 8.29 
จาก 10 
คะแนน 

3.82 
จาก 5  คะแนน 

4.07 
จากะ 5 คะแนน 

        

             สรุป    ดานท่ี 2.1  ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย                รอยละ10 = 0.5 คะแนน 

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

      ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                รอยละ 5 = 0.25 คะแนน 
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ตารางท่ี 26 จํานวนผูเกี่ยวของท่ีเขารวมสนทนา/สนทนากลุม 

ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนา /สนทนากลุม จํานวน               

ท่ีเชิญ (คน) 

จํานวนท่ีมา                

รวม (คน) 

คิดเปน                

รอยละ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                         
  (1.1) นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 14 คน (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ  2 คน)                                                                                    
  (1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 10 คน* 
(ไมนับรวมคณะกรรมการฯ  1 คน) 

24 8 33.33 

(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  20  14 70.00 
(3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยั และกรรมการ 2  2 100.00 
(4) ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัและกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย หรือผูแทน 

2  2 100 

(5) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน 1 1 100.00 

(6) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 1 1 100.00 

(7) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 1 0 0 

(8) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากร หรือ ผูแทนกรรมการ
สมาคมนักศึกษาฯ 

2  2 100 

(9) ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน 1  1 100 
(10) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  /คณะกรรมการ
บริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา) 
หนวยงานละไมเกิน  5 คน (รายชื่อตองไมซํ้า ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)                     

95 45 47.37 

 (11) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  (19 คณะวิชา หนวยงาน) 
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สาย
สนับสนุน  ในท่ีประชุมคณบด ีกบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ 

26 

 

14 

 

53.85 

(12) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกท้ัง 3 วิทยาเขต และผูแทนคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 57 คน (56+1) 
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39 คน 

96 

 

50 

 

 

52.08 

รวม 271 140 51.66 

 

หมายเหตุ   หมายเหตุ ** (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา มาจาก กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย

ประจําชุดใหม จํานวน 9 คน และกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจําเกาชุด จํานวน 9 คน แตจากการเลือกตั้ง กรรมการ

สภาฯ ประเภทคณาจารยประจําชุดใหม เปนบุคคลเดียวกันกรรมการสภาประเภทคณาจารยประจําชุดเกา สวนหน่ึง และมี

กรรมการสภาประเภทคณาจารยชุดเกา 2 คน ท่ีไมมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําชุดใหม ดังน้ันจาก

การตรวจสอบนับจํานวนแลว จึงมีกรรมการ = 9+2 = 11 คน 
168 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 16 

แผนภูมิระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

 

ภาคผนวก 17 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของอธกิารบดี พ.ศ. 2554  

ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของอธกิารบดี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

ภาคผนวก 18 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 

- คําส่ังแตงต้ังอนุกรรมการ  จํานวน 2 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

ภาคผนวก 19 

ปฏิทินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัตงิาน 

(วันท่ี 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

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

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

13 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558                                                            

1.พิจารณา ราง แนวทางข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558-12 

มีนาคม 2559)                                                                                                          

- พิจารณาปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ 

30 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2558                                                                               

1.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเก่ียวกับแนวทาง ข้ันตอน การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3  และพิจารณาเลือกพิจารณาเลือก

กิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ

เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานท่ี 1.7 ผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ 

เพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ                                                                              

2. พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีฯ    

1 ธ.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง คูมือระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  เพ่ือนําเขาท่ีสภา

มหาวิทยาลัย 

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

ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  

14-18 ธ.ค. 2558 คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาปรับคูมือฯ  

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

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

ภายใน 25 ธ.ค. 2558 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                             

2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง                                                             

- คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                            
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- จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13         

มีนาคม 2558 -วันท่ี 12 มีนาคม 2559) สงคณะกรรมการตามเวลาท่ีกําหนด    

10 ก.พ. 2559 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559 พิจารณาวางแผนการสงแบบสอบถาม                     

รูปแบบการสนทนา  สนทนากลุม 

12 มี.ค. 2559 ครบรอบ 3 ป ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี   

11 เม.ย.2559  อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ                                          

(รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบ 1 ป ของการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันท่ี 11 เมษายน 2559) 

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

อธิการบดี  (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559)  บนเว็บไซตของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย                                                                                                     

2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของใหตอบแบบสอบถาม  โดยใหสงคืนคณะกรรมการ 

ภายในวันท่ี 29 เม.ย.2559                                                                               

3. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม 

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

- คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนา สนทนากลุม 

6 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ                          

วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

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

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา 

26 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2559                                                                   

พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ   

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

3 มิ.ย.2559 คณะกรรมการ ประชุมครั้งท่ี 5/2559                                                                 

1.พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี                                                                                                           

2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นตาง  ๆกอนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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10 มิ.ย.2559 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  เพ่ือพิจารณานําเขาท่ีสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                                    

(ครบ 60 วัน นับจากวันท่ีอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ) 

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

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

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

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559  

ภายในวันท่ี 17                         

ส.ค.2559 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ                              

ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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