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ก 
 

คํานํา 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ฉบับนี้ เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป 
ท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559) โดยคณะกรรมการประกอบดวย 

1.นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานกรรมการ 

2.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ* 

เปน กรรมการ 

3.นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

4.รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

เปน กรรมการ 

5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

*ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 – 12 
มีนาคม 2559) เพ่ือเปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะเนนการประเมินผลลัพธ 
ความสําเร็จในการดําเนินงานของอธิการบดี  

 สําหรับข้ันตอนกระบวนการทํางานคณะกรรมการ ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 
มีนาคม 2554 และแกไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 และตามคูมือ ระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 9 
ธันวาคม 2558 ใหความเห็นชอบแลว โดยในการทํางานคณะกรรมการไดยึดหลักความเปนกัลยามิตร  

             รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นี้ จะมีสวนสําคัญ 2 สวน คือ ผลการประเมินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ซ่ึงจะสะทอนผลลัพธ ความสําเร็จในการบริหารของอธิการบดี และสวน
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของกลุมตางๆ ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและ
ทีมผูบริหารท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป โดยเฉพาะความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของนักศึกษา อธิการบดีควรใหความตระหนัก และใสใจเปนพิเศษ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการ ไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายท้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ทีมผูบริหาร คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก อาจารย ขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ศิษยเกา นักศึกษา และ
คณะอนุกรรมการฝายตางๆ จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้  
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

           การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

                 10  มิถุนายน 2559 



ข 
 

สารบัญ 

  หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  จ 

บทสรุป  ช 

สวนท่ี 1 หลักการและระบบ กลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 1 

 1. หลักการ  1 

 2. วัตถุประสงค 2 

 3. หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  

2 

 4. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 3 

 5. องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี 

4 

 6. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 8 

สวนท่ี 2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 10 
 1. คะแนนผลการดําเนินงานสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  10 

 2. คะแนนผลการดําเนินงานสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 17 
สวนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหา        

และพัฒนามหาวิทยาลัย 
22 

 1. สรุปขอมูลจากการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี  
มาสนทนากับคณะกรรมการ 

22 

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับอธิการบดีและทีมผูบริหาร จากผูเก่ียวของกลุมตางๆ 26 
 3. ผลงานของอธิการบดี 27 
 4. ปญหา อุปสรรค ขอจํากัดในการบริหารของอธิการบดีและขอเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนา 
28 

 5. สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี 

37 

 6. คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ  

38 

สวนท่ี 4 สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

39 

 1. ปญหา อุปสรรค  39 
 2. ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย 40 



ค 
 

 

สารบัญ (ตอ) 

             หนา 

ภาคผนวก ภาคผนวก 1-19 41-189 

1 ดานท่ี 1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนก
ตามพันธกิจ  5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

42 

2 ดานท่ี 1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนก       
ตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

46 

3 ดานท่ี 1.3 รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 50 

4 ดานท่ี 1.4 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 53 
5 ดานท่ี 1.5 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 
55 

6.1 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ 
ในระหวางการดํารงตําแหนง 

57 

6.2 กิจกรรม โครงการ ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการฯ และอธิการบดีหารือรวมกัน     
และเลือกมาจํานวน 5 ดาน 

61 

6.3 ดานท่ี 1.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน และเปาหมายของ
สภามหาวิทยาลัย     

63 

7.1 นโยบายของอธิการบดีท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ.2556-2560 68 

7.2 กิจกรรม โครงการ ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยซ่ึงคณะกรรมการฯ และอธิการบดีหารือรวมกัน และเลือกมาจํานวน 
8 กิจกรรม/โครงการ 

77 

7.3 ดานท่ี 1.7 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ            
สภามหาวิทยาลัย 

79 

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

84 
 
 
 

96 

8.2 ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 104 

9 ดานท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน  107 

10 ดานท่ี 2.2 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)  109 

   



ง 
 

 

สารบัญ (ตอ) 

             หนา 

ภาคผนวก  
 

11 ดานท่ี 2.3 รายงานผลงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  112 

12 ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 118 

13 ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนา สนทนากลุม กับผูเก่ียวของกลุมตางๆ 132 

14 แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี 154 

 
  - แบบฟอรม ปอ.13 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย 

สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทน
ขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ 

155 

   - แบบฟอรม ปอ.14 สําหรับผูแทนนักศึกษา 161 

15 จํานวนผูตอบแบบสอบถามและผูเขารวมสนทนา/สนทนากลุม และผลการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม 

165 

16 แผนภูมิระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 169 

17 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ       
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 
และแกไข (ฉบับท่ี 2) ป 2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 

171 

18 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) 
- คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 2 ชุด 

179 

19 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) 

186 
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สารบัญตาราง 

     หนา 
ตารางท่ี 1   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก ข้ันตอนและวิธีการประเมินผล ในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

4 

ตารางท่ี 2   สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ   
5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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บทสรุป 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน 

(วันท่ี 13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) 
 
 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559) ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2557 รวมท้ังข้ันตอนแนวทางท่ีกําหนดในคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ     
อธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของ
อธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ           
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
 1.องคประกอบและคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ    
      1.1 องคประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ มี 2 สวน 
              สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี คาน้ําหนักรอยละ 80 ประกอบดวย 8 ดาน 
คือ (1.1) ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนักรอยละ 6 
(1.2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนักรอยละ 6 (1.3) ผล
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. คาน้ําหนักรอยละ 8 (1.4) ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 10 (1.5) ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 คาน้ําหนักรอยละ 5 (1.6) ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 20 (1.7) ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 20 และ (1.8) ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ       
คาน้ําหนักรอยละ 5  
                  การเก็บขอมูล ใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559) และคณะกรรมการ พิจารณาผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด 8 ดาน) เทียบกับ
เกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ แลวคิดคะแนนสวนท่ี 1 
              สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ คาน้ําหนักรอยละ 20 ประกอบดวย 3 ดาน คือ (2.1) ผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คาน้ําหนักรอยละ 10 (2.2) ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 
Balanced Scorecard (BSC) คาน้ําหนักรอยละ 5 และ (2.3) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คาน้ําหนัก
รอยละ 5 

     การเก็บขอมูล ใหผูเก่ียวของกับการบริหารงานของอธิการบดี อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา 
หนวยงาน เลขานุการคณะ หนวยงาน ผูแทนขาราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและผูแทนนักศึกษาท้ังระดับ
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ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี แลวนํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหประมวลผล คิดคะแนนสวนท่ี 2  

   นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ไดเชิญผู เ ก่ียวของดังกลาว และคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงิน คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมท้ังนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร
มารวมสนทนา สนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน หลังจากนั้นไดเชิญผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มาสนทนากับคณะกรรมการฯ เพ่ือประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ท้ังนี้ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดรับทราบ
ผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ แลว โดยไมไดทักทวง 
      1.2 คะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
  คณะกรรมการฯ นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดมาวิเคราะห สรุปไดดังนี้  

  คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอยละ 80  ได  65.00  คะแนน    

(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 81.25 คะแนน)  

  คะแนนสวนท่ี 2    คุณภาพการบริหารจัดการ                    รอยละ 20  ได 16.18  คะแนน  

(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 80.90 คะแนน)  

            รวมคะแนนสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (รอยละ 100 ) ได 81.18 คะแนน หรือ คิดเปน 4.06 คะแนน                

จาก 5.00 คะแนน   

              สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ได 81.18 คะแนน หรือ คิดเปน 4.06 คะแนน (จาก 5.00 คะแนน) ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี   
                ท้ังนี้คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบท่ี 1 – รอบปท่ี 3 มีดังนี้  
                - รอบปท่ี 1 (วันท่ี 13 มีนาคม 2556 -12 มีนาคม 2557) ได 4.23  คะแนน จาก 5.00 คะแนน  
                - รอบปท่ี 2 (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) ได 3.94  คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
                - รอบปท่ี 3 (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559) ได 4.06  คะแนน จาก 5.00 คะแนน  
                  โดยผลการดําเนินงานในรอบท่ี 1 – รอบปท่ี 3 อยูในระดับดี  
                  นอกจากนั้นเม่ือนําคะแนนผลการประเมินฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 

2558-12 มีนาคม 2559) มาเปรียบเทียบกับรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 

2558) ในแตละดานแลว พบวามี 8 ดาน ท่ีมีคะแนนผลการประเมินสูงข้ึน (ดานท่ี 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 

2.2, 2.3) และมี 3 ดานท่ีมีคะแนนผลการประเมินต่ําลง (ดานท่ี 1.2, 1.3, 1.4) และในภาพรวมคะแนนผลการ

ประเมินในรอบปท่ี 3 ดีกวารอบปท่ี 2 เล็กนอย   

 

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 

                ขอมูลในสวนนี้มาจากความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเก่ียวของกลุมตางๆ ท่ีตอบแบบสอบถาม และ

การเชิญมาสนทนา สนทนากลุม ซ่ึงสรุปไดดังนี้  
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 2.1 อธิการบดี มีความตั้งใจในการทํางาน จริงใจ รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

เขาพบงาย ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ประนีประนอม ทุมเทอุทิศตนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และใหความสําคัญ มี

สวนรวมกับกิจกรรม โครงการของคณะวิชา หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

    ขอท่ีควรพัฒนา ควรศึกษางาน ระบบตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในตนเอง และ  

กลาตัดสินใจ สรางความศรัทธาและความไววางใจในการทํางาน การทํางานเชิงรุก การเตรียมความพรอมของ

ขอมูลในการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจท่ีรอบคอบ และปรับบุคลิกภาพ การสั่งการใหเขมแข็ง เด็ดขาดมากข้ึน 

รวมท้ังการมอบหมายงานใหรองอธิการบดีใหสอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ และกํากับ ติดตามการทํางาน

ใหมากข้ึน เพ่ือใหภารกิจ แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 2.2 ทีมรองอธิการบดี มีจํานวนมากแตยังไมเขมแข็งเทาท่ีควร และสวนใหญการทํางานยังไม

สามารถสนับสนุนงานของอธิการบดีไดอยางเพียงพอ การทุมเทการทํางานยังไมมากพอ ทํางานในลักษณะงาน

ประจําขาดการทํางานเชิงรุก การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานกัน และการใหขอมูล การตอบคําถาม

ประเด็นตางๆ ในท่ีประชุมยังมีความไมชัดเจน คลุมเครือ  

                     ขอท่ีควรพัฒนา อธิการบดี ควรสรางทีมรองอธิการบดีใหมีความเขมแข็ง และกํากับ ติดตามการ
ทํางานของรองอธิการบดีใหมากข้ึน เพ่ือใหงานท่ีมอบหมาย งานในความรับผิดชอบสําเร็จตามท่ีกําหนดไว และ
ปรับการทํางานใหเปนเชิงรุกมากข้ึน เพ่ิมการสื่อสาร รวมท้ังประสานการทํางานในลักษณะของทีมงานท่ีตอง
รวมกันรับผิดชอบใหมากข้ึน  
               2.3 ผลงานของอธิการบดี ผลงานท่ีเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนบางสวน สรุปไดดังนี้                                              

                   2.3.1 การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สามารถดําเนินการไดสําเร็จ

และขณะนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 

  2.3.2 City Campus สามารถจัดซ้ือท่ีดินท่ีเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื้อท่ีประมาณ 

10 ไร ไดสําเร็จและขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารในระยะแรกแลว 

  2.3.3 การพัฒนาดานกายภาพ ไดรับงบประมาณแผนดินในการกอสรางอาคารและปรับปรุง

สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะงบประมาณในการปรับปรุงวังทาพระ ประมาณ 714 

ลานบาท รวมท้ังไดดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีความสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน 

  2.3.4 การวิจัยเชิงบูรณาการ สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ และโครงการวิจัยเชิง

บูรณาการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ 1 โครงการ และอีก 1 โครงการเปนโครงการท่ี

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน (จังหวัดเพชรบุรี) และสามารถเปนตนแบบใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศได นอกจากนั้นยังมีการวิจัยสรางสรรคท่ีกอใหเกิดนวัตกรรม และเปนประโยชน

อีกหลายดาน อาทิ การแปรรูปอาหารโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงสอดคลองและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ไดเปนอยางดี 

  2.3.5 โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูบริหารโดยมีการจัด

โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับ และดําเนินการอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนประโยชนตอผูบริหาร การ

เตรียมผูบริหารรุนใหม และการสรางเครือขายการทํางานในระดับตางๆ 
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  2.3.6 การพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ไดใชศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของคณะวิชาตางๆ มา

ชวยในการดําเนินโครงการ อาทิ ไฟฟาสองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย   

                   อยางไรก็ตามยังมีภารกิจอีกหลายดานท่ีมหาวิทยาลัยยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวได อาทิ จํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ ฯลฯ โดยมีสาเหตุมาจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงอธิการบดีควรเรงการดําเนินการและ

กํากับ ติดตามการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

          2.4 ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย 

  2.4.1 สวัสดิการ การใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

   - หอพัก ควรปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ ภายในหอพักใหอยูในสภาพพรอม

ใชงานและเพียงพอตอนักศึกษา โดยเฉพาะควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย อัคคีภัย เปนตน 

   - การใหบริการ ควรใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการแกนักศึกษาท้ังหมดมาประชุมหารือ

และพัฒนา บูรณาการการใหบริการรวมกันเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวย

ในการดําเนินการ  และควรกํากับ ดูแล อบรม และพัฒนาเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีตองใหบริการนักศึกษา 

ใหบริการนักศึกษาดวยจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รวมท้ังควรปรับวิธีการทํางานของกองกิจการนักศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   - ควรปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา อาทิ 

ระบบอินเทอรเน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 

   -  ควรปรับปรุงหองเรียน อุปกรณสื่อการเรียนการสอน สภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ 

หองฝกซอม สื่ออุปกรณการเรียน ใหพรอมสําหรับการใชงาน และเพียงพอตอนักศึกษา 

   - สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ควรติดตั้งวงจรปดในวิทยาเขตตางๆ ใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะวังทาพระ และเรงรัดการปรับปรุงสถานท่ี การกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา รวมท้ังควร

จัดระบบการจราจร และสํารวจพ้ืนท่ีสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือความปลอดภัยแก

นักศึกษาและบุคลากร 

   -  การพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ในการดําเนินการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

โดยเฉพาะวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ควรไปศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการไดสําเร็จเปนแบบอยาง 

  2.4.2 นักศึกษา หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน 

   ควรพิจารณาขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ นักศึกษาสามารถ

นําประสบการณการทํางาน มาเทียบเปนหนวยกิต หลักสูตร การเรียนการสอนควรเนนทักษะความสามารถ

ภาษาตางประเทศของนักศึกษาใหมากข้ึน รวมท้ังควรพิจารณาจัดตั้งสถาบันภาษา เพ่ือรับผิดชอบการจัดเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศ 

  2.4.3 การวิจัยและสรางสรรค 

   ควรจัดทําแผนโครงการวิจัยขนาดใหญในลักษณะบูรณาการ และใหทุกคณะวิชา 

หนวยงานมีสวนรวมในการทํางาน และเนนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (area base) โดยใชชุมชนรอบท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 
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เพ่ือใหผลการวิจัยเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต  รวมท้ังควรนําประเด็นปญหา

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ ของประเทศ มาทํางานวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

  2.4.4 ความเปนนานาชาติ 

   - การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานในแตละปใหชัดเจน กํากับ ติดตาม

ใหดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด และควรสนับสนุน พัฒนาคณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบซ่ึงเปนจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัยแตยังมีปญหาดานการบริหารจัดการใหมากข้ึน รวมท้ังควรแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเปน

ผูนําเสนอแนวคิด การกําหนดเกณฑในการประเมิน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยอาจจะเริ่มจากใน

ระดับประเทศ และอาเซียนกอน 

   นอกจากนั้นควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธกับอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ใหมากข้ึน

เพ่ือการมีสวนรวมและชวยผลักดันการทํางาน และพัฒนาระบบฐานขอมูล ปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ให

สะดวกตอการสืบคน อางอิง และการเชื่อมโยงขอมูลในสวนกลางกับคณะวิชา หนวยงาน 

   - จํานวนนักศึกษาตางชาติ ควรวิเคราะหปญหา สาเหตุท่ีทําใหมีนักศึกษาตางชาติเขามา

ศึกษาจํานวนนอย แลวนํามาวางแผนกลยุทธในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา และควรพิจารณาจัดตั้ง International 

Office เพ่ือดูแลอํานวยความสะดวกเก่ียวกับนักศึกษาตางชาติ 

   -  งานวิเทศสัมพันธ ควรทบทวนโครงสรางและภาระงาน เพ่ือใหทํางานเชิงนโยบายดาน

ตางประเทศของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน และควรนําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศมาใชประโยชน

ในการชวยผลักดันความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตรนานาชาติ 

  2.4.5 City Campus ควรวางแผนการพัฒนาในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในทุกมิติให

ชัดเจน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหบุคลากร นักศึกษาทราบ และควรใช City Campus ในการนําเสนอ แสดง

บทบาทศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผูนําดานศิลปะและการออกแบบของประเทศ สูสาธารณะ

ภายนอกและนานาชาติ 

  2.4.6 การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

   -  ควรเรงดําเนินการงานดานนโยบายท่ีสําคัญ ท้ังดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นักศึกษา และดานการบริหาร อาทิ การปรับโครงสรางการบริหารงาน อัตรากําลัง งบประมาณ 

   -  ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ในทุกกลุมใหมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาควร

ชี้แจงใหทราบและมีความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจนถึงประโยชนท่ีนักศึกษาจะไดรับ สวนกลุมบุคลากรควรเนนการ

อธิบาย ยกตัวอยางวิธีการคิด การคํานวณสิทธิประโยชนตางๆ ใหเห็นชัดเจน และควรจัดคลินิกใหคําปรึกษา 

รวมท้ังควรจัดทําเว็บไซตเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยเฉพาะ เพ่ือความ

สะดวกในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล นอกจากนั้นควรจัดทําปฏิทินการทํางาน เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ไดเตรียม

ความพรอมในการทํางานท่ีเก่ียวของ 

  2.4.7 ดานการบริหาร 

   -  ควรปรับปรุงและพัฒนางานดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ โดยอาจจางท่ีปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวยวางแผนกลยุทธ การทํางาน และควรใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาชวยสนับสนุนการทํางาน 
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   - ควรปรับโครงสรางการบริหาร เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   - ดานกฎหมาย ควรปรับโครงสรางของกองนิติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และ

ควรแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหคําปรึกษา การจางผูเชี่ยวชาญจาก

ภายนอกมาชวยดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีจํานวนมาก 

   - การหารายได ควรจัดทําแผนธุรกิจในการหารายไดจากแหลงตางๆ และควรปรับ

โครงสรางหนวยงานท่ีทําหนาท่ีหารายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน รวมท้ังควรมีการ

บริหารจัดการทรัพยสิน มาสรางมูลคาและสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย โดยในการดําเนินการอาจจะจางผูท่ีมีความ

เชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวยดําเนินการและบริหารจัดการ 

  2.4.8 การแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยตอสาธารณะ 

   ควรรวบรวมเนื้อหา องคความรู ของมหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนมาก และจัดระบบการสื่อสาร 

การนําเสนอขอมูลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง เพ่ือแสดงบทบาท ศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรนําเสนอ

แนวคิด นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตอหนวยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือชวยพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 
 
3. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดแสดงความคิดเห็นตอการทํางาน การบริหาร

มหาวิทยาลัย รวมท้ังไดใหขอเสนอแนะตอผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดีคนใหม โดยสรุปดังนี้ 

 3.1 ปญหา ขอจํากัดในการทํางานของอธิการบดี 

  3.1.1 โครงสรางการบริหารงาน สวนหนึ่งไมเอ้ือตอการทํางาน และจะตองปรับการทํางาน การ

ทําหนาท่ีของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.1.2 คุณภาพของเจาหนาท่ีสายสนับสนุน เจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติงาน ระดับหัวหนางาน มี

ความสามารถระดับกลางๆ ไมสามารถทํางานรุก เชิงพัฒนา หรือมีความคิดสรางสรรคท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   นอกจากนั้นคนรุนใหมๆ โดยเฉพาะสายวิชาการ จะไมคอยใหความเคารพตอกฎระเบียบ 

และไมพยายามท่ีจะเรียนรูกฎระเบียบตางๆ 

  3.1.3 การเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาจํานวนมาก    

อาทิ การปรับปรุงหอพัก แตก็ไมสามารถปรับเพ่ิมคาเชาหอพักได เพราะจะกระทบกับนักศึกษา 

  3.1.4 วัฒนธรรมองคกร อาจารยสวนใหญมีอิสระทางความคิด การดําเนินงานตางๆ ตองทําใน

ลักษณะสรางความเขาใจ ขอความรวมมือ การปรับปรุงและพัฒนางานจึงตองใชเวลามากข้ึน 

  3.1.5 บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ไดใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย แตความคิดเห็น ขอเสนอแนะบางอยางไมสามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากวัฒนธรรมองคกร 

และลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังการยืนยันในมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตองหนักแนน 

 3.2 ขอเสนอแนะตอผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดีคนใหม 

  3.2.1 ควรใชชวงท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในการ

นําเสนอแผนงาน แนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามการปรับปรุง และพัฒนาสิ่ง
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ใหมๆ อาจจะไมสําเร็จทุกเรื่องเพราะตองใชเวลาในการทํางาน รวมท้ังสภามหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนอยาง

มาก 

  3.2.2 ควรวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในการทํางานเรื่องสําคัญเรงดวน อาทิ การ

ปรับโครงสรางการบริหาร 

  3.2.3 รายไดของมหาวิทยาลัย ควรหาชองทางในการหารายไดจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะจาก

งานวิจัยสรางสรรค และเครือขายความรวมมือตางๆ อาทิ ศิษยเกา ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  3.2.4 สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย ตองไดรับการสนับสนุนใหมีความม่ันคงมากข้ึน 

  3.2.5 วังทาพระ ควรวางแผนการใชพ้ืนท่ีจากวังทาพระใหเกิดประโยชนและคุมคามากข้ึน โดย

ควรพิจารณาลดการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอนและหาสถานท่ีอ่ืนใหแทน ซ่ึงการดําเนินการเรื่องนี้เปนเรื่องใหญ

และตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพอสมควร 

 



สวนท่ี 1 
หลักการและระบบ กลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

 
1. หลักการ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557 ซ่ึงตามขอบังคับฯ กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีทุกรอบ 1 ป ของการปฏิบัติงาน โดยในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมาดําเนินการ แลวเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
 ดวยผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2556 และเพ่ือให
เปนไปตามขอบังคับฯ ดังกลาว สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 12 มิถุนายน 2556 จึงได
แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งท่ี 1062/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช) ประกอบดวย  
 

1.นายสุมนต สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 

2.นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ* 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

3.นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

4.รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

กรรมการ 

5.ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

กรรมการ 

               หมายเหตุ * ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                  

  
 ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ มาแลว 2 ครั้ง คือ 
 ครั้งท่ี 1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2556 -12 มีนาคม 2557) คะแนนผลการประเมิน 4.23 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
 ครั้งท่ี 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2557 -12 มีนาคม 2558) คะแนนผลการประเมิน 3.94 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
 สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 
2558-12 มีนาคม 2559) คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
โดยในการจัดทําคูมือฯ ไดเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมารวมประชุมหารือดวย และ
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สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบคูมือฯ   
 หลังจากนั้น คณะกรรมการ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ  ถาวรเวช) ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 
มีนาคม 2559) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ลง
วันท่ี 29 มกราคม  2557 รวมท้ังข้ันตอน กระบวนการท่ีกําหนดไวในคูมือฯ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ แลวนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห ประมวลผลและจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ  
              รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นี้ จะมีสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนท่ี 1 คะแนน
ผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ซ่ึงจะสะทอนผลการดําเนินงาน ความสําเร็จในการ
บริหารของอธิการบดี โดยแสดงในเชิงปริมาณ และสวนท่ี 2 คือ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของกลุม
ตางๆ ท่ีตอบแบบสอบถามและมารวมการสนทนา สนทนากลุม ซ่ึงไดใหขอมูลในเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ ท้ัง
ปญหา อุปสรรค ในการทํางาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงสะทอน
ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จในการบริหารงานของอธิการบดีอีกดานหนึ่ง นอกจากนั้นขอมูลในสวนนี้ยังเปน
ประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและทีมผูบริหารท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ
ทํางานตอไป   

              เนื่องจากความสําเร็จในการบริหารงานของอธิการบดี มีปจจัยท่ีเก่ียวของอีกหลายประการ ท้ัง สภา
มหาวิทยาลัย ทีมรองอธิการบดี คณะวิชา หนวยงาน งบประมาณ ซ่ึงในแตละชวงเวลาก็อาจจะมีปญหาอุปสรรค
ท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นอธิการบดี ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารมหาวิทยาลัย ควรนําผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ นี้ไปใชประโยชนในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังควร
มอบหมาย ประสานใหผูเก่ียวของทุกฝายไดทราบดวย เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป ซ่ึงจะทําใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เกิดประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินการอยางแทจริง 
 
2. วัตถุประสงค  
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 - 
12 มีนาคม 2559) เปนการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย                
 
3. หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 ขอบังคับฯ ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ดังนี้  

     3.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินงานใน
ลักษณะ Performance and Management Audit (PMA) คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารโดยมีการทํางานรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินอยางสรางสรรค และมี
ความสุข (Positive Mental Attitude) 
    3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะครอบคลุมและเนน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของหนวยงานอันไดแกมหาวิทยาลัยดวย โดยใหนําผลการปฏิบัติงาน
ระดับคณะและหนวยงานมาพิจารณาประกอบดวย   
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    3.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะเนนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย และตามแนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด รวมท้ังนโยบายท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการประเมินแบบมีสวนรวม ท่ีกําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน และมีการกําหนดน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจตามความ
เหมาะสมในแตละป 
    3.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะประยุกตใชการ
ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC) โดยในแตละพันธกิจหลัก 4 ประการ ของมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาใน 4 ดาน ไดแก 
 

3.4.1 ดานผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจของผูรับบริการ) 
3.4.2 ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 
3.4.3 ดานการเงินและงบประมาณ 
3.4.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู) 

 โดยกําหนดตัวบงชี้สําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสะทอนวิสัยทัศนและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดคา
น้ําหนักสําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป 
  3.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาตามคุณลักษณะของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบสนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอกและภายในและความสามารถ
คาดการณได  
  3.6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร เนนการประเมิน
คุณภาพการบริหารโดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ไดแก การบริหารงานในลักษณะฝายบริหารท่ีเขมแข็ง การ
สรางทีมงาน และผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการ (Management Performance) และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ภารกิจของผูบริหาร 
  3.7 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (Financial Audit) จะ
เปนการพิจารณาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการหารายได แหลงทุน 
การจัดสรรเงินใหสอดคลองกับภารกิจ และมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาในเชิงภารกิจขององคกร 
  3.8 คณะกรรมการ จะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการรับขอมูลจากผูตรวจสอบภายนอก (Public 
Auditor or External Auditor) ซ่ึงไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditor) ท้ังนี้หากจําเปนคณะกรรมการจะทําหนาท่ีเปนกลไกใหกับผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะ
ท่ีใหขอมูลสงสัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning) เชิงเปนมิตร (Friendly Audit) มากกวาการจองจับผิด  
  3.9 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูระหวางดําเนินการและได
เกิดข้ึนแลว ใหดําเนินการในลักษณะของการขอความรวมมือจากฝายบริหารและไมควรเปนภาระแกฝายบริหาร
จนเกินไป 
  
4. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
 ดวยขอบังคับฯ ขอ 15 กําหนดวาวิธีการประเมิน แบบประเมิน ข้ันตอนการประเมินและการอ่ืนท่ี
จําเปนใหจัดทําเปนคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
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            สําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 
2558-12 มีนาคม 2559) คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจัดทํา คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 
2559) โดยกระบวนการจัดทําคูมือฯ สรุปไดดังนี้  
 4.1 คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณา
หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และวัตถุประสงคของ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 
2559)                       
  4.2 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ฝายเลขานุการฯ ประสานงานแจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ใหอธิการบดี
ทราบในเบื้องตนและใหเตรียมขอมูลในการมารวมประชุมหารือกับคณะกรรมการ  
  4.3 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี  
มาประชุมและหารือ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และเกณฑการพิจารณาใหคะแนนในแต
ละตัวชี้วัด รวมท้ังใหคําแนะนําในการจัดทํารายงานผลการดําเนินของอธิการบดี  
  4.4 คณะกรรมการ จัดทํา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 
3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ท่ี 12/2558 วันท่ี 9 ธันวาคม 2558  
  4.5 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 เห็นชอบ คูมือ ระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) ตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ 
  4.6 วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชคูมือฯ หลังจากนั้นฝาย
เลขานุการ ไดนําไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
 
5. องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
           องคประกอบ คาน้ําหนักข้ันตอนการเก็บขอมูล และวิธีการประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ สรุปได ดังตารางท่ี 1 

 

         ตารางท่ี 1 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก ข้ันตอนและวิธีการประเมินผล ในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ 
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ขั้นตอน/วิธีการประเมินผล 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 

80  
 

    1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน* 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 (ตามแบบฟอรม ปอ.1) 
2.กรรมการกลั่นกรองและสอบทานตามที่อธิการบดีรายงาน
และใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน) 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ขั้นตอน/วิธีการประเมินผล 

   1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน* 

6 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 (ตามแบบฟอรม ปอ.2)   
2.กรรมการกลั่นกรองและสอบทานตามที่อธิการบดีรายงาน
และใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)  

   1.3 ผลการประเมินตามคํารบัรองการปฏิบัติ
ราชการของ กพร.  

8 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ กพร.ปงบประมาณ 2557 ท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการ (ตามแบบฟอรม ปอ.3) 
2.ใชคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ กพร. ที่ไดรับแจงอยาเปนทางการ (ระดับคะแนน)  

   1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั (งานประจํา) 
        ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.) 

10 1.อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2557 ท่ีไดรับแจงอยางเปน
ทางการ  (ตามแบบฟอรม ปอ.4) 
2.ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (คะแนนจากทุกองคประกอบ/ระดับ
คะแนน) 

   1.5 ผลการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดตีาม 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
มาตรา 22 

5 1.อธิการบดีรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตาม 
พระร าช บัญญั ติ มห า วิทยาลั ย ศิ ลป ากร  พ .ศ . 2530                
มาตรา 22 (ตามแบบฟอรม ปอ.5) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน                  
ตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ (ระดับคะแนน) 

   1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  

20 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 ดาน                                     
(จากท้ังหมด 10 ดาน) ตามท่ีไดหารือกับคณะกรรมการ  
(ตามแบบฟอรม ปอ.6) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน        
ตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ  (ระดับคะแนน) 

   1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดี
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
 

20 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
อ ธิ ก า ร บ ดี นํ า เ ส น อ ต อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย                                         
ซึ่งกําหนดวาจะดําเนินการในป 2558-2559 จํานวน 8 
กิจกรรม/โครงการ (จากท้ังหมด 30 กิจกรรม/โครงการ) 
ตามท่ีไดหารือกับคณะกรรมการ  (ตามแบบฟอรม ปอ.7) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ  (ระดับคะแนน) 

   1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

5 1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (ตามแบบฟอรม ปอ.8) 
2.กรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ  (ระดับคะแนน) 

คะแนนสวนท่ี 1 = คะแนนดานท่ี  
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 
(รอยละ 80 คิดเปนคะแนน =4.00 คะแนน) 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ                
ประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ขั้นตอน/วิธีการประเมินผล 

สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 
           ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

20  

 2.1 ผล งานของอ ธิก ารบดี ต าม พันธ กิจขอ ง
มหาวิทยาลัย มี 4 ดานยอย คือ 
     2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต   
     2.1.2 ดานการวิจัย 
     2.1.3 ดานการบริการวิชาการ  
     2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    10 
 

      4 
      3 
      2 
      1 

วิธีการประเมินในดานท่ี 2.1-2.3 มีดังน้ี 
1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานดานท่ี 2.1, 2.2, 2.3 
(ตามแบบฟอรม ปอ.9,10,11 ตามลําดับ)  
2. อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 
(วันท่ี13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)  
ตอคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2559 
3. คณะกรรมการเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2559 
4. ผูเก่ียวของตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการของอธิการบดี ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2559  
5. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
นํามาคิดคะแนน ดังน้ี 
   - คะแนนดานท่ี 2.1 มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 
 โดยกําหนดคานํ้าหนักการคิดคะแนนผูเ ก่ียวของท่ีตอบ
แบบสอบถาม ดังน้ี 
(1) นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  =  20 % 
(2) คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก                =  40 % 
(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ                           
    (หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีหรือเทียบเทา)     =  15 %                         
(4) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานักผูแทนขาราชการ                    
    ผูแทนพนักงานฯ ประธานชมรมขาราชการ   =  15 %   
(5) สโมสรนักศึกษา ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ 
และผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            = 10 %      

 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC) * 
     2.2.1 ดานผลสัมฤทธ์ิ    (รอยละ 10)                                
     2.2.2 ดานกระบวนการภายใน (รอยละ 30)                                                  
     2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ (รอยละ 30)                                                    

     2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ 
(รอยละ 30)            

    5 
 
          2 
          1 
          1 
          1 

 วิธีการประเมินดานท่ี 2.2 เหมือนดานท่ี 2.1                   
   โดยคะแนนดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 

Balanced Scorecard (BSC)                                           
    ม า จ า ก ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม              

ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced 
Scorecard (BSC)                                              

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

   5 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 

  วิธีการประเมินดานท่ี 2.3 เหมือนดานท่ี 2.1      
     โดยคะแนนดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลัก                    
ธรรมาภิบาล 
      มาจ ากคะแนน เ ฉลี่ ย ของผู ต อบแบบสอบถาม                     
ตอนท่ี 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                              
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     2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ 
     2.3.8 หลักนิติธรรม 
     2.3.9 หลักความเสมอภาค 
     2.3.10 หลักมุงฉันทามติ 
     2.3.11 หลักคุณธรรม /จริยธรรม 
     2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม 

0.42 
0.42 
0.41 
0.41 
0.41 

   0.41 
คะแนนสวนท่ี 2  = คะแนนดานท่ี  2.1+2.2+2.3 
(รอยละ 20 คิดเปนคะแนน = 1.00 คะแนน) 

  

รวมคะแนนท้ังหมด = คะแนนสวนท่ี 1 +  
                           คะแนนในสวนท่ี 2                    
(รอยละ 100 คิดเปนคะแนน = 5.00 คะแนน)   

100   

          หมายเหตุ * ขอบังคับฯ ขอ 11.3 และ11.4 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้ําหนัก
สําหรับแตละพันธกิจตามความเหมาะสมในแตละป และคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี แบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC) 

           ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 11 มีนาคม 2558 ไดพิจารณากําหนดคา
น้ําหนักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 
เพ่ือนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) แลว ดังนี้ 
 

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

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 
รวม 100 

    

 2) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
  จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1.ดานการผลิตบัณฑิต 40 
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
3.ดานการบริการวิชาการ 10 
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
5.ดานการบริหารจัดการ 20 
รวม 100 
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              3) คาน้ําหนักการประเมิน ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) 
มิติดาน คาน้ําหนัก (รอยละ) 
1. ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจผูรับบริการ) 10 
2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 30 
3. ดานการเรียนรู และการพัฒนาองคการ                       
(นวัตกรรมและการเรียนรู) 

30 

4. ดานการเงินและงบประมาณ 30 
รวม 100 

 
6.ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
            การเก็บรวบรวมขอมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  มีดังนี้ 
              6.1 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบ 
คูมือ ระบบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) เพ่ือ
นํามาใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 ของ
การปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)  
              6.2 วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ ระบบ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4)  
  6.3 วันท่ี 25 ธันวาคม 2558  
                     - คณะกรรมการฯ สง คูมือ ระบบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พรอมเอกสาร
ตางๆ ใหอธิการบดีนําไปจัดทํารายงานผลดําเนินงานในรอบปท่ี 3 (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559) 
และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2559 
                     - ฝายเลขานุการ นําคูมือ ระบบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ                   
   6.4 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 คณะอนุกรรมการฝายจัดเก็บแบบสอบถามฯ ไดมีหนังสือถึงคณะ
วิชา หนวยงาน แจงกําหนดการข้ันตอนการเก็บขอมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รวมท้ังใหคณะ
วิชา หนวยงานแจงรายชื่อผูเก่ียวของกลุมตางๆ ท่ีจะตอบแบบสอบถาม และเขารวมสนทนา/สนทนากลุม  
 6.5 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 คณะอนุกรรมการฝายจัดเก็บแบบสอบถามฯ ไดมีหนังสือถึงผูเก่ียวของ
ทุกคนท่ีจะเก็บขอมูล เพ่ือแจงใหทราบลวงหนาวาจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) พรอมท้ังชี้แจง
รายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้ 
                        6.5.1 ข้ันตอน รายละเอียดการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม 
กําหนดเวลาในการตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการตอบแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ 
                           -  กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฝาย
จัดเก็บแบบสอบถามฯ จะจัดสงแบบสอบถามไปใหและใหตอบกลับภายในวันท่ี 29 เมษายน 2559 
   -  สําหรับผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ใหตอบแบบสอบถามผานระบบอินเทอรเน็ต โดยให
ตอบแบบสอบถามภายในวันท่ี 29 เมษายน 2559 
  6.5.2 การเก็บขอมูลจากการสนทนา/สนทนากลุม ในวันท่ี 27 เมษายน 2559 
 6.6 วันท่ี 11 เมษายน 2559 อธิการบดีสงรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ใหคณะกรรมการฯ ตามเวลาท่ีกําหนด 
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 6.7 วันท่ี 18 เมษายน 2559 
  6.7.1 ฝายเลขานุการ นํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของอธิการบดี (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
  6.7.2 คณะอนุกรรมการฝายจัดเก็บแบบสอบถามฯ สงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการของอธิการบดี (แบบฟอรม ปอ.13 ภาคผนวก 14 หนา 154) พรอมรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปท่ี 3 ของอธิการบดี (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ใหกลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใหตอบกลับภายในวันท่ี 29 เมษายน 2559 
  6.7.3 ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ
อธิการบดี ผานระบบอินเทอรเน็ต คือ 
   -  กลุมคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ                                                  
เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ของอธิการบดี ตามแบบฟอรม ปอ.13 (ภาคผนวก 14 หนา 154) 
   - กลุมผูแทนนักศึกษา ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ
อธิการบดี ตามแบบฟอรม ปอ.14 (ภาคผนวก 14 หนา 161) 
   โดยกอนตอบแบบสอบถามใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ ศึกษารายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปท่ี 3 ของอธิการบดี (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ท่ีเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย กอน และใหตอบแบบสอบถามภายในวันท่ี 29 เมษายน 2559 
 6.8 วันท่ี 27 เมษายน 2559 คณะกรรมการฯ เชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนา/สนทนากลุม 
 6.9 คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูลท้ังหมดมาสรุปวิเคราะห ประมวลผล แลวจัดทํา ราง รายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 
13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
 6.10 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการฯ เชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช อธิการบดี มารวมสนทนากับคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
รวมท้ังสอบถามในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ 
 6.11 วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการฯ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 
2559) ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 13 
กรกฎาคม 2559 พิจารณาตอไป 
  หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยจะแจงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ให
อธิการบดีทราบ และพิจารณานําความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ตอไป 
 



สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 

 คณะกรรมการไดนําขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของอธิการบดี (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559) การตอบแบบสอบถาม และการสนทนา/สนทนากลุม จากผูเก่ียวของกลุม
ตางๆ มารวบรวมและวิเคราะห และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559) ดังนี้  
 

1. คะแนนผลการดําเนินงานสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (คาน้ําหนักรอยละ 80 = 4.00 คะแนน) 
ประกอบดวย 8 ดาน มีผลการดําเนินงานและคะแนนในแตละดาน สรุปไดดังนี้ 

 

 ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คาน้ําหนักรอยละ 6) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 17 ตัวบงชี้  

อธิการบดีรายงานวาสามารถดําเนินการได 15 ตัวบงชี้ (รายละเอียดภาคผนวก 1 หนา 42) ดังตารางท่ี 2 
                

 ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน  

                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน เปาหมาย 

ตัวบงชี้ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1.ดานการผลิตบัณฑิต  5 5 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค 
       2         2 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสรมิสรางความคิดสรางสรรคปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบตอสังคม 

       1        1 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค 

       2        2 

2.ดานการวิจัยและ
สรางสรรค 
       

พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปน
มหาวิทยาลยัท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาต ิ

3 1 

3.ดานการบริการวิชาการ 
 

การสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยการใหบริการวิชาการอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 

4.ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 2 2 
1) การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติรวมท้ังการประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

        1          1 

 2) พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาต ิ         1           1 
5.ดานการบริหารจัดการ 
         

 6 6 
1) การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน
มหาวิทยาลยัแหงการสรางสรรค 

        3          3 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตาม            2         2 
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แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน เปาหมาย 

ตัวบงชี้ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ  
 3) ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ          1          1 

                    รวม 17 15 

  
 คณะกรรมการ ไดสอบทานขอมูลดังกลาวกับรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2557 - 30 กันยายน 2558) ท่ีมหาวิทยาลัยไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 9 
ธันวาคม 2558 คือ แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 17 
ตัวบงชี้ สามารถดําเนินการได 15 ตัวบงชี้ 
 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 40 
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
(3) ดานการบริการวิชาการ 10 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
(5) ดานการบริหารจัดการ 20 

รวม 100 
                

 คณะกรรมการ ไดสอบทานการคิดคาคะแนนแบบถวงน้ําหนักแตละดานตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนดแลว ไดคะแนน = 5.28 คะแนน จาก 6.00 คะแนน ซ่ึงคะแนนตรงกับท่ีอธิการบดีรายงานมา 

 สรุป คะแนนดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตาม

พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดคะแนน = 5.28 คะแนน จาก 6.00 คะแนน  
                

 ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คาน้ําหนักรอยละ 6)  
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏิบัติราชการประจําป มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดจํานวน 44      
ตัวบงชี้ อธิการบดีรายงานวาสามารถดําเนินงานได จํานวน 38 ตัวบงชี้ (รายละเอียดภาคผนวก 2 หนา 46)             
ดังตารางท่ี 3    
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          ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน           
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน เปาหมาย 

ตัวบงชี ้

ผลการ

ดําเนินงาน 

1.ดานการผลิตบัณฑิต  15 14 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค 

        6           6 

1.2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

        5           4 

1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรู 

และความคิดสรางสรรค   

        4           4 

2.ดานการวิจัยและ

สรางสรรค 

พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาต ิ

5 5 

3.ดานการบริการวิชาการ 

 

การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดยการใหบริการทาง
วิชาการ อยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมท้ังเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      

3 

 

3 

4.ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการ

ประยุกตใชเพ่ือรักษาคณุคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและนานาชาต ิ

4 3 

5.ดานการบริหารจัดการ  17 13 

5.1 การบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน
มหาวิทยาลยัแหงการสรางสรรค    

          6            4 

5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี

ประสิทธิภาพ 

          3            3 

5.3 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ           5            3 

5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ           3            3 

                   รวม 44 38 

           คณะกรรมการ ไดสอบทานขอมูลดังกลาวกับรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการและตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 
กันยายน 2558) ท่ีมหาวิทยาลัยไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2558 วันท่ี 9 ธันวาคม 
2558 คือ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กําหนดตัวชี้วัด จํานวน 44 ตัวบงชี้ สามารถ
ดําเนินการได 38 ตัวบงชี้ 
           สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้  

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 40 
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 20 
(3) ดานการบริการวิชาการ 10 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
(5) ดานการบริหารจัดการ 20 
รวม 100 
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              คณะกรรมการ ไดสอบทานการคิดคาคะแนนแบบถวงน้ําหนักแตละดานตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนดแลว ไดคะแนน = 5.47 คะแนน จาก 6.00 คะแนน ซ่ึงคะแนนตรงกับท่ีอธิการบดีรายงานมา 

 
             สรุป คะแนนดานท่ี 1.2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตาม     
พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดคะแนน = 5.47 คะแนน จาก 6.00 คะแนน 
               
               ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คาน้ําหนักรอยละ 8) 
                ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. เปนผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เนื่องจากในขณะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ กพร. ยังไมไดแจงผลการ
ประเมินในปงบประมาณ 2558 มาใหมหาวิทยาลัย)  
                          โดยในปงบประมาณ 2557 คะแนนการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับแจงอยางเปนทางการ
จาก กพร. = 4.1417 คะแนน จําแนกเปนแตละมิติ ไดดังนี้ 
                       มิติท่ี 1 การประเมินประสิทธิผล           ไดคะแนน =  4.5496 คะแนน 
                       มิติท่ี 2 การประเมินคุณภาพ               ไดคะแนน =  4.2680 คะแนน 
                       มิติท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพ         ไดคะแนน =  1.3033 คะแนน 
                       มิติท่ี 4 การพัฒนาสถาบัน                  ไดคะแนน =  4.3760 คะแนน 

(รายละเอียดภาคผนวก 3 หนา 50) 
                       คณะกรรมการใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. คือ มหาวิทยาลัยไดคะแนน
การประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2557                                       = 4.1417 คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
                      ดานท่ี 1.3 กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 8 คิดเปนคะแนน = 6.63 คะแนน    จาก 8.00 คะแนน 
 

                       สรุป คะแนนดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.      
ไดคะแนน = 6.63 คะแนน จาก 8.00 คะแนน 
 

          ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
            ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
                     มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557        
ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได 3.9500 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (รายละเอียดภาคผนวก 4 หนา 53) ดังตารางท่ี 4  
 

       ตารางท่ี 4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 
องคประกอบการประเมิน คะแนน 

การประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.56 3.56 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.27 3.94 
องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.22 3.89 
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.10 3.95 
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                คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คือ     = 3.95 คะแนน  จาก   5.00  คะแนน  
                ดานท่ี 1.4 กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 10 คิดเปนคะแนน  = 7.90 คะแนน  จาก  10.00 คะแนน 
 
 สรุป คะแนนดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไดคะแนน 7.90 
คะแนน จาก 10.00 คะแนน  
 
                ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

2530 มาตรา 22 (คาน้ําหนัก รอยละ 5) 
                ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 กําหนดหนาท่ีของอธิการบดี 6 
ขอ คือ                                        

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 
รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย   
(2) ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(3) รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
(4) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย   
(5) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  

 อธิการบดีไดรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 (รายละเอียดในภาคผนวก 5 หนา 55)      
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการดําเนินงานแตละขอ แลวเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดใน
คูมือฯ ซ่ึงไดคะแนนดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.5                                       = 2.90 คะแนน  จาก 5.00 คะแนน  
 ดานท่ี 1.5 กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 5  คิดเปนคะแนน    = 2.90 คะแนน  จาก 5.00 คะแนน 
 
 สรุป คะแนนดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 ไดคะแนน = 2.90 คะแนน  จาก 5.00 คะแนน  
 
 ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย           
(คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
               สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 11 มกราคม 2555  ไดกําหนดแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไปดําเนินการ (ในชวงป 
2555-2559) จํานวน 10 ดาน คือ (รายละเอียดภาคผนวก 6.1 หนา 57)  
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1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2) มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค 
3) การปรบัปรุงประสิทธิภาพโครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4) แผนบริหารจัดการ การเงิน งบประมาณและการบริหารความเสี่ยง 
5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
6) การบูรณาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเดิมและการขยายพ้ืนท่ีสราง City Campus ใหมของมหาวิทยาลัย 
7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
8) ดานศิลปวัฒนธรรม 
9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
10) นโยบายการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

 
 การติดตาม ตรวจสอบสอบและประเมิน ดานท่ี 1.6 มีการดําเนินการดังนี้ 
 1) คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณา
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีฯ ในรอบป
ท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)  
 2) วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ฝายเลขานุการ ไดประสานและแจงแนวทาง ข้ันตอนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 - 12 
มีนาคม 2559) ใหอธิการบดีทราบในเบื้องตนและใหอธิการบดีเตรียมพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 
1.6 และ 1.7 ซ่ึงเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1) ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกมาจํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ  

   2.2) ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง
กําหนดวาจะดําเนินการในป 2558-2559 พิจารณาเลือกมาจํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ 

   2.3) เชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี รวมประชุมกับคณะกรรมการ   
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
 3) วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือรวมกัน และได
พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 1.6 และ 1.7 ซ่ึงจะเนนกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะชวยผลักดันแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัย  
                       ท้ังนี้จากการประชุมหารือ ในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเลือกมาจํานวน 5 ดาน (จากท้ังหมด 10 ดาน) รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย (รายละเอียดภาคผนวก 6.2 หนา 61)    
 4) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง 
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 ดาน ตามท่ีไดหารือกับคณะกรรมการ โดยอธิการบดี
ประเมินตนเองได 4.70 คะแนน (รายละเอียดภาคผนวก 6.3 หนา 63) 
 
 
 



16 
 

                 5) คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินการดานท่ี 1.6 ในแตละดานท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แลวเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดใน คูมือฯ ซ่ึงไดคะแนน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก 6.3 
หนา 64)  

 

                คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.6                                          =  3.98 คะแนน จาก  5.00  คะแนน  
                ดานท่ี 1.6 กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 20  คิดเปนคะแนน   = 15.92 คะแนน จาก 20.00 คะแนน 
                    
                สรุป คะแนนดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ไดคะแนน = 15.92 คะแนน จาก  20 คะแนน  
 
 

                  ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก 
รอยละ 20)  

                   อธิการบดีไดนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศนฯ แผนงาน โครงการ และเปาหมายการทํางานตอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 10 เมษายน 2556 และสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแลว ซ่ึงมี
จํานวน 30 โครงการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 7.1 หนา 68) 
                  การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในดานท่ี 1.7 คณะกรรมการไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนเชนเดียวกับดานท่ี 1.6 โดยจากการประชุมหารือรวมกันของคณะกรรมการและอธิการบดี เม่ือวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2558 ไดพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ท่ีจะชวยผลักดันแผนยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 8 
กิจกรรม/โครงการ (จากจํานวนท้ังหมด 30 กิจกรรม/โครงการ) รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
(รายละเอียดภาคผนวก 7.2 หนา 77)  
                                

             อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดี
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 8 กิจกรรม/โครงการ ตามท่ีไดหารือกับคณะกรรมการ โดยอธิการบดี
ประเมินตนเองได 5.00 คะแนน (รายละเอียดภาคผนวก 7.3 หนา 79) 
 
 คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินการดานท่ี 1.7 ในแตละดานท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แลวเทียบกับเกณฑคะแนนท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดคะแนน ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก 7.3 หนา 
80)  
 

              คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.7                                          =  4.55   คะแนน  จาก  5.00  คะแนน  
             ดานท่ี1.7 กําหนดคาน้ําหนักรอยละ 20  คิดเปนคะแนน   = 18.20  คะแนน  จาก 20.00 คะแนน 
 
              สรุป คะแนนดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ไดคะแนน = 18.20 คะแนน จาก 20 คะแนน  
 
   ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (คาน้ําหนัก รอยละ 5) 
               สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ไดมอบใหอธิการบดีนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557 – 12 มีนาคม 2558) 
จํานวน 11 ดาน ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
(รายละเอียดภาคผนวก 8.1 หนา 84) 
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 อธิการบดีไดรายงานวาในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปดําเนินการ ท้ัง 11 ดาน โดยอธิการบดีประเมินตนเอง ได 5.00 คะแนน 
 คณะกรรมการ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีรายงาน
มาพิจารณาท้ังดานการตอบสนองและระดับคุณภาพ แลวใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดคะแนน
เฉลี่ยดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก 8.2 หนา 104) 
 
 

                 คะแนนเฉลี่ยดานท่ี 1.8                                       = 2.70  คะแนน จาก 5.00 คะแนน  
                 ดานท่ี 1.8 กําหนดคาน้ําหนัก รอยละ 5 คิดเปนคะแนน = 2.70  คะแนน จาก 5.00 คะแนน 
 
              สรุป ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยไดคะแนน 
= 2.70 คะแนน จาก 5.00 คะแนน  
                
2. คะแนนผลการดําเนินงานสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ  
 ในสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (คาน้ําหนักรอยละ 20 คิดเปนคะแนน = 1.00 คะแนน) 
ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
  ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 10) 
  ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) (คาน้ําหนักรอยละ 5) 
  ดานท่ี 2.3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (คาน้ําหนักรอยละ 5) 
                  โดยคะแนนดานท่ี 2.1, 2.2, 2.3 มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการของอธิการบดี ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ จํานวน 88 คน (คิดเปนรอยละ 33.33 ของจํานวนท่ีคณะกรรมการ
กําหนด) (รายละเอียดภาคผนวก 15 หนา 166) 
            
           คะแนนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในแตละดานสรุป มีดังนี้ 
   ตารางที่ 5 สรุปคะแนนสวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (คาน้ําหนักรอยละ 20 คิดเปนคะแนน = 1.00 คะแนน) 
สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ                       
ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

การคิดคะแนนในแตละดานมาจากการ
แบบสอบถามการประเมินคณุภาพการ
บริหารจดัการของอธิการบดี  

คาน้ําหนัก 
รอยละ 20 

คะแนนเฉลีย่
จากผูเก่ียวของ
ทุกกลุม 

2.1 ผลงานของอธิการบดตีามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั              
 

ตอนท่ี 2 ผลงานของอธิการบดีตาม   
พันธกิจของมหาวิทยาลัย   

    10     8.29 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ 

(Balanced Scorecard)      
ตอนท่ี 3 ผลงานของอธิการบดใีนมิติ 

ของ Balanced Scorecard (BSC) 

     5  3.82      

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  

ตอนท่ี  4 การบริหารงานตามหลัก               

ธรรมาภิบาล 

     5  4.07      

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

 20  16.18   
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3.สรุปคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน  
       จากคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และสวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ สรุปไดดังนี้  

 

      ตารางท่ี 6 สรุปคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละองคประกอบ  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนัก 

(รอยละ) 
คะแนนท่ีได 
(คะแนนเทียบกับ 
5.00 คะแนน) * 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 80   
1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

      
     6 5.28 

(4.40) 
1.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
 

     6 5.47 
(4.56) 

1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของ กพร.  
      

     8 6.63 
(4.14) 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

   10 7.90 
(3.95) 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดตีามพรบ.มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22     5 2.90 
1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  
      

20 15.92 
(3.98) 

1.7 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  20 18.20 
(4.55) 

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   5   2.70 
คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ80) = คะแนนดานท่ี  1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 80  65.00 
สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ    ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  
2.1 ผลงานของอธิการบดตีามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 4 ดานยอย      10     8.29 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ (Balanced Scorecard)           5  3.82      

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       5  4.07      
คะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20) = คะแนนดานท่ี  2.1+2.2+2.3 20  16.18   
รวมคะแนนท้ังหมด คะแนนในสวนท่ี 1 + คะแนนในสวนท่ี 2  
                        (รอยละ 100 คิดเปน 5.00 คะแนน)         

100 65 + 16.18   
=  81.18 

คะแนนรวม 81.18  คิดเปนคะแนน   =  4.06   คะแนน จาก  5.00 คะแนน 

หมายเหตุ * คะแนนในวงเล็บ คือ คะแนนท่ีนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

คะแนนสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี   รอยละ 80  ได  65.00 คะแนน    
(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 81.25 คะแนน)  

คะแนนสวนท่ี 2    คุณภาพการบริหารจัดการ                     รอยละ 20  ได  16.18 คะแนน  
(เม่ือเทียบคะแนนจาก 100 คะแนน จะไดเทากับ 80.90 คะแนน)  
          รวมคะแนนสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (รอยละ 100 )                               ได  81.18 คะแนน  
หรือ คิดเปน 4.06 คะแนน  จาก 5.00 คะแนน   
              สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ได 81.18 คะแนน หรือ คิดเปน 4.06 คะแนน (จาก 5.00 คะแนน)     
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (คูมือฯ กําหนดคะแนน 3.50-4.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี) 
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4.เปรียบเทียบคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และรอบปท่ี 3 ของการ   
ปฏิบัติงาน 
             คณะกรรมการไดนําคะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน 
(วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) และในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 
มีนาคม 2559) มาเปรียบเทียบกันในแตละดาน เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการทํางานตอไป 
              อนึ่งสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2556-12 มีนาคม 2557) คณะกรรมการ ไมไดนํามาเปรียบเทียบดวย เนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาและเพ่ือให
ขอเสนอแนะและคําแนะนําแกอธิการบดี ไมไดมุงเรื่องคะแนน การกําหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ จึงกําหนดอยางกวางๆ สวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และรอบปท่ี 3 
มุงเนนการประเมินคุณภาพและผลลัทธของการทํางาน และกําหนดตัวชี้วัดในแตละดานเหมือนกัน   
        
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 2 และในรอบปท่ี 3 ในแตละ
องคประกอบ  
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รอบปท่ี 2 รอบปท่ี 3 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน           
ท่ีได
(คะแนน 
เทียบกับ 
5.00) * 

คา
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน          
ท่ีได 
(คะแนน 
เทียบกับ 
5.00) * 

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประกอบดวย 8 ดาน คือ 80  80   
1.1 ผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั จําแนกตาม    
     พันธกิจ 5 ดาน 

       6 5.20 
(4.33) 

     6 5.28 
(4.40) 

1.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ                  
      5 ดาน 

       6 5.86 
(4.88) 

     6 5.47 
(4.56) 

1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของ กพร.         8 6.85 
(4.27) 

     8 6.63 
(4.14) 

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย       20 18.12   10 7.90 
     1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)          10        9.06 

     (4.53) 
       10   7.90 

  (3.95) 
     1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)          10        9.06 

     (4.53) 
(ไมได
กําหนด 
เปน
ตัวช้ีวัด) 

(ไมได
กําหนด 
เปน
ตัวช้ีวัด) 

1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดตีามพรบ.มหาวิทยาลยัศิลปากร  
     พ.ศ. 2530 มาตรา 22 

      5  2.27      5 2.90 

1.6 ผลการดาํเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา  
     มหาวิทยาลัย  

      15 10.02 
(3.34) 

    20 15.92 
(3.98) 

1.7 ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย           15 12.84 
(4.28) 

    20 18.20 
(4.55) 

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ         5   1.83 5   2.70 
คะแนนสวนท่ี 1 (รอยละ 80) = คะแนนดานท่ี  
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 

80  62.99 80  65.00 
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สวนท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการ    ประกอบดวย 3 ดาน คือ 20  20  
2.1 ผลงานของอธิการบดตีามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 4 ดานยอย       10     8.15      10     8.29 

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ (Balanced Scorecard)            5  3.76            5  3.82      

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล        5  3.92            5  4.07      
คะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 20) = คะแนนดานท่ี  2.1+2.2+2.3 20  15.83   20  16.18   
รวมคะแนนท้ังหมด คะแนนในสวนท่ี 1 +  คะแนนในสวนท่ี 2  
                        (รอยละ 100 คิดเปน 5.00 คะแนน)         

100 (62.99 + 
15.83  )  
=  78.82 

100 (65 + 
16.18 )  
=  81.18 

คิดคะแนนเทียบกับ 5.00 คะแนน  3.94  4.06 
ผลการดําเนินงาน  ระดับด ี  ระดับด ี

หมายเหตุ * คะแนนในวงเล็บ คือ คะแนนท่ีนํามาเทียบกับคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

         คะแนนจากตารางท่ี 7 สรุปไดดังนี้ 
         1.คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 

มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) เม่ือเทียบกับรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 
มีนาคม 2558) พบวามี 8 ดาน ท่ีมีคะแนนผลการประเมินสูงข้ึน คือ              

 
ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

 จาก 5.20  คะแนน  (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)    หรือ 4.33 จาก 5.00 คะแนน   
 เปน 5.28 คะแนน  (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)     หรือ 4.40 จาก 5.00 คะแนน    

ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22  
จาก 2.27 คะแนน     (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
เปน  2.90  คะแนน   (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  
จาก  10.02  คะแนน  (คะแนนเต็ม 15.00 คะแนน)  หรือ 3.34   จาก 5.00  คะแนน   
เปน  15.92  คะแนน  (คะแนนเต็ม 20.00 คะแนน)  หรือ 3.98   จาก 5.00  คะแนน         

ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา 
จาก 12.84   คะแนน  (คะแนนเต็ม 15.00 คะแนน)  หรือ 4.28  จาก 5.00 คะแนน   
เปน 18.20 คะแนน    (คะแนนเต็ม 20.00 คะแนน)  หรือ 4.55  จาก 5.00 คะแนน                         

ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
จาก 1.83  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
เปน 2.70  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
จาก 8.15 คะแนน   (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน)  
เปน 8.29  คะแนน  (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน) 

ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ (Balanced Scorecard)    
จาก  3.76  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
เปน  3.82  คะแนน   (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จาก  3.92  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
เปน 4.07  คะแนน   (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
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             ท้ังนี้คณะกรรมการไดใหขอสังเกต โดยสรุปดังนี้ 
       1) ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2530 มาตรา 22 อธิการบดีและทีมผูบริหารควรกํากับ ดูแล และตรวจสอบการดําเนินการของเจาหนาท่ี 
คณะวิชา หนวยงาน ใหมากข้ึนเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกําหนดไว 
       2) ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
และดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ อธิการบดีมีความพยายามท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว และสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ มากข้ึน  
 

 2. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 
2558-12 มีนาคม 2559) เม่ือเทียบกับรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 
พบวามี 3 ดาน มีคะแนนต่ําลง คือ 

 
ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน 

จาก 5.86  คะแนน   (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)     หรือ 4.88   จาก 5.00  คะแนน   
เปน 5.47   คะแนน  (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)     หรือ 4.56   จาก 5.00  คะแนน   

ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
จาก 6.85  คะแนน   (คะแนนเต็ม 8.00 คะแนน)     หรือ 4.27   จาก 5.00  คะแนน   
เปน  6.63  คะแนน  (คะแนนเต็ม 8.00 คะแนน)     หรือ 4.14   จาก 5.00  คะแนน     

ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
จาก  9.06  คะแนน  (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน)   หรือ 4.53   จาก 5.00  คะแนน    
เปน  7.90  คะแนน  (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน)   หรือ 3.95  จาก 5.00  คะแนน     

                 
 ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดใหขอสังเกต โดยสรุปดังนี้ 
           1) ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
                     เกณฑการประเมินของกพร.มีความเขมงวดมากข้ึน 
            2) ดานท่ี 1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
                    ในปการศึกษา 2557 สกอ.มีการปรับเปลี่ยนเกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษาใหม 
  

 3. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 
2558-12 มีนาคม 2559) ดีกวารอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) เล็กนอย    



 
 

สวนท่ี 3 
ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

และแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย 
              

             คณะกรรมการ ไดสรุปขอมูลจากการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มารับทราบผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และสนทนาในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  
            นอกจากนั้นคณะกรรมการ ไดนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม การสนทนา สนทนากลุม ของ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาสรุปเปนขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
 
1.สรุปขอมูลจากการเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มาสนทนากับคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการ ไดเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มาสนทนา โดยสรุปไดดังนี้ 
 1) คณะกรรมการ ไดมีหนังสือท่ี ศธ 0520.101.6/พ.072 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 เชิญผูชวยศาสตราจารย
ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มาสนทนากับคณะกรรมการในวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
                 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการไดจัดสง ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 
ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559) ใหอธิการบดีไดพิจารณากอนท่ีจะมารวมสนทนา
กับคณะกรรมการ  
 2) วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการฯ ไดเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี มาสนทนากับคณะกรรมการ ณ หองประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
  2.1) แจงคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 
13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ในแตละตัวชี้วัดและในภาพรวม ใหอธิการบดีทราบพรอมเหตุผล 
  2.2) แจงเรื่องการใหผูเก่ียวของตอบแบบสอบถาม และเชิญมาสนทนา สนทนากลุม โดยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) สนทนา 
สนทนากลุม คณะกรรมการ มุงเนนคําถาม ดังนี้ 
   2.2.1) ผลงานตามพันธกิจท่ีกําหนดไว โดยมุงเนน 3 เรื่อง (1) การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (2) City Campus (3) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
   2.2.2) ปญหาและอุปสรรคและขอจํากัดของอธิการบดี 
   2.2.3) การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยไดเตรียมความ
พรอมอยางไร 
   2.2.4) เรื่องอ่ืนๆ 
  2.3) ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม และจากการสนทนา สนทนากลุม คณะกรรมการ ไดนํามาสรุป
แยกเปนผูเก่ียวของแตละกลุม โดยมีการปรับถอยคําบางเพ่ือความเหมาะสม (ภาคผนวก 12 หนา 118 และ
ภาคผนวก 13 หนา 134) ซ่ึงขอมูลในสวนความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเก่ียวของกลุมตางๆ นี้จะสะทอนมุมมอง
ความคิดเห็นตอการทํางาน การบริหารจัดการของอธิการบดีและทีมผูบริหาร และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
อธิการบดี และผูบริหารในการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป โดยเฉพาะความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ของนักศึกษา อธิการบดีควรใหความตระหนัก และใสใจพิเศษ เนื่องจากขอมูลผลการสํารวจคะแนนความพึงพอใจ
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ของนักศึกษาตอสถาบัน ท่ีผานมา 4 ปยอนหลัง คือปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 มหาวิทยาลัยไดคะแนน 
3.8045, 3.6717, 3.7168, 3.8839 ตามลําดับ (จาก 5.00 คะแนน) คะแนนในสวนนี้ของมหาวิทยาลัยจึงยังอยูใน
ระดับปานกลางและยังไมมีการพัฒนาใหสูงข้ึน  
 3) คณะกรรมการ ไดใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบป 
ท่ี 3 ของอธิการบดี (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) โดยสรุปดังนี้ 
  3.1) การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 มีความชัดเจนมากข้ึนกวาในรอบปท่ี 1 และรอบปท่ี 2 
แตอยางไรก็ตาม อธิการบดียังคงเนนรายงานผลการดําเนินงานวาไดจัดทํากิจกรรม/โครงการอะไรบาง จํานวนก่ี
โครงการ สวนผลลัพธจากการดําเนินกิจกรรม โครงการ สวนใหญยังไมไดแสดงใหเห็น อาทิ 
   -  รายงานจํานวนการจัดโครงการพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ ซ่ึงมีจํานวนมาก           
แตไมแสดงใหเห็นถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม 
  3.2) การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตอบประเด็นตัวชี้วัดไมชัดเจนและการเขียนรายงานทําใหเกิด
ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน อาทิ นําแผน กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินการในอนาคตมารายงานโดยละเอียด แตใน
สวนตัวชี้วัดท่ีตองตอบจะใหขอมูลสั้นๆ และในบางตัวชี้วัดคณะกรรมการตองเชิญเจาหนาท่ีมาสอบถาม สอบทาน
ขอมูล เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง อาทิ 
   -  โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ตัวชี้วัด คือ มีจํานวน 2 สาขา เขา QS (Rankings 
by Subject) แตการเขียนรายงานมุงเนนอธิบายเรื่อง การเพ่ิมจํานวนสาขาวิชาท่ีไดรับการจัดใหเปน Top 5 ของ
ประเทศและเรื่อง QS Star Ranking ซ่ึงเปนแผนท่ีจะดําเนินการในอนาคต 
  3.3) ตัวชี้วัดบางตัวท่ีมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินการคอนขางนอย หรือไดคะแนนผลการดําเนินการ
ต่ํากวาปท่ีผานมา อาทิ 
   -  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ได 3.95 คะแนน ซ่ึงต่ํากวาปท่ีผาน
มา และมหาวิทยาลัยไดนําเสนอขอมูลวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีก 3 แหง (ระบุชื่อ) ก็ไดคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในต่ํากวาปท่ีผานเชนกัน ซ่ึงการนํามหาวิทยาลัยอ่ืนมาอางอิงในกรณีนี้อาจจะไมเหมาะสมและไมเอ้ือ
ใหเกิดการพัฒนา เนื่องจากมหาวิทยาลัยแตละแหงมีบริบทท่ีแตกตางกัน จึงควรอธิบายสาเหตุของปญหา อาทิ สกอ.
ปรับเปลี่ยนเกณฑตัวชี้วัดใหม 
  3.4) การจัดทํากิจกรรม โครงการของมหาวิทยาลัยตอไป ควรใหผูรับผิดชอบกิจกรรม โครงการเนน
เรื่องผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม โครงการดวย โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญควรมีการติดตาม และ
ประเมินผลลัพธอยางตอเนื่องเพ่ือประโยชนท่ียั่งยืนตอไป 
  3.5) ควรมีผูรับผิดชอบตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินการในรอบปท่ี 3 ของอธิการบดี 
ตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการมาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความครบถวน สมบูรณ ของรายงาน 
 4) คะแนนผลการประเมินในรอบปท่ี 3 (วันท่ี 13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) สวนใหญมีความกาวหนา
มากข้ึน โดยหากเปรียบเทียบกับคะแนนผลประเมินในรอบปท่ี 2 (วันท่ี 13 มีนาคม 2557–12 มีนาคม 2558) สรุปได
ดังนี้ 
  4.1) คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) เม่ือเทียบกับรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 
2558) พบวามี 8 ดาน ท่ีมีคะแนนผลการประเมินสูงข้ึน คือ  
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ดานท่ี 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

 จาก 5.20  คะแนน  (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)      หรือ 4.33 จาก 5.00  คะแนน   

 เปน 5.28 คะแนน  (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)       หรือ 4.40 จาก 5.00  คะแนน   

ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22  
จาก 2.27 คะแนน     (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
เปน  2.90  คะแนน   (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย  

จาก  10.02  คะแนน  (คะแนนเต็ม 15.00 คะแนน)  หรือ 3.34 จาก 5.00  คะแนน                 

เปน  15.92  คะแนน  (คะแนนเต็ม 20.00 คะแนน)  หรือ 3.98 จาก 5.00  คะแนน         

ดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภา 
จาก 12.84   คะแนน  (คะแนนเต็ม 15.00 คะแนน)  หรือ 4.28 จาก 5.00  คะแนน                      

เปน  18.20 คะแนน   (คะแนนเต็ม 20.00 คะแนน)  หรือ 4.55 จาก 5.00  คะแนน                         

ดานท่ี 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

จาก 1.83  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

เปน 2.70  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ดานท่ี 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย                                                                 

จาก 8.15 คะแนน   (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน)                                                                   

เปน 8.29  คะแนน  (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน) 

ดานท่ี 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ (Balanced Scorecard)    

จาก  3.76  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

เปน  3.82  คะแนน   (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ดานท่ี 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

จาก  3.92  คะแนน  (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

เปน  4.07  คะแนน   (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

                    

 ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดใหขอสังเกต โดยสรุปดังนี้ 

 1) ดานท่ี 1.5 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 มาตรา 22 อธิการบดีและทีมผูบริหาร ควรกํากับ ดูแล และตรวจสอบการดําเนินการของเจาหนาท่ี คณะวิชา 
หนวยงาน ใหมากข้ึนเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกําหนดไว 
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      2) ดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
และดานท่ี 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ อธิการบดีมีความพยายามท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว และสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ มากข้ึน 
 
  4.2) คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) เม่ือเทียบกับรอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 
2558) พบวามี 3 ดาน มีคะแนนต่ําลง คือ 

 
ดานท่ี 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน 

จาก 5.86  คะแนน   (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)     หรือ 4.88 จาก 5.00  คะแนน   

เปน 5.47  คะแนน   (คะแนนเต็ม 6.00 คะแนน)     หรือ 4.56 จาก 5.00  คะแนน   

ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
จาก 6.85  คะแนน   (คะแนนเต็ม 8.00 คะแนน)     หรือ 4.27 จาก 5.00  คะแนน   

เปน 6.63  คะแนน   (คะแนนเต็ม 8.00 คะแนน)     หรือ 4.14 จาก 5.00  คะแนน     

ดานท่ี 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
จาก 9.06  คะแนน   (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน)  หรือ 4.53 จาก 5.00  คะแนน                        

เปน 7.90  คะแนน   (คะแนนเต็ม 10.00 คะแนน)  หรือ 3.95 จาก 5.00  คะแนน     

                 

 ท้ังนี้คณะกรรมการ ไดใหขอสังเกต โดยสรุปดังนี้ 

  1) ดานท่ี 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 

                       เกณฑการประเมินของ กพร. มีความเขมงวดมากข้ึน 

      2) ดานท่ี 1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
                       ในปการศึกษา 2557 สกอ. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษาใหม 
 
  4.3) คะแนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 

มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ดีกวารอบปท่ี 2 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) 

เล็กนอย 

 5) ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม การสนทนา สนทนากลุม ของผูเก่ียวของ

กลุมตางๆ ไดสะทอนมุมมองท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยเฉพาะความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะของนักศึกษา อธิการบดีควรใหความตระหนัก และใสใจพิเศษ เพราะเปนผูท่ีมีความสําคัญมาก

ท่ีสุดในมหาวิทยาลัย 
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 6) ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดรับทราบคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) และรายละเอียดใน           

ราง รายงานผลการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ แลวโดยไมมีขอทักทวงใดๆ  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีและทีมผูบริหาร จากผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม การสนทนา สนทนากลุม จากผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับอธิการบดี และทีมรองอธิการบดี โดยสรุป คือ 
  2.1 ขอเดนของอธิการบดี 
    - มีความเปนกันเอง เขาพบงาย มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
    - มีความตั้งใจในการทํางาน จริงใจ เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 
    - ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน สุภาพ ประนีประนอม 
    - มี Facebook ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธกับประชาคม และนักศึกษา 
    - ทุมเทอุทิศตนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
    - ใหความสําคัญและมีสวนรวมกับกิจกรรม โครงการของคณะวิชา หนวยงานในมหาวิทยาลัย 
  2.2 ขอท่ีควรพัฒนาของอธิการบดี 
    - พยายามศึกษางาน ระบบตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจในตนเอง และกลาท่ีจะตัดสินใจ 
    - การสรางความศรัทธาและความไววางใจในการทํางาน 
    - การทํางานเชิงรุก และการเตรียมความพรอมของขอมูลในการบริหารงานในดานตางๆ 
    - ปรับบุคลิกภาพ การสั่งการใหเขมแข็ง เด็ดขาดมากข้ึน 
    - การมอบหมายงานใหทีมรองอธิการบดีสวนหนึ่งยังไมชัดเจน บางครั้งมีการมอบหมายงานท่ีไม
ตรงกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ทําใหเกิดปญหาในการทํางานท่ีไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังทําใหเกิดปญหาความขัดแยง ความลาชาในการทํางาน การสั่งการใหหนวยงานสนับสนุนไป
ดําเนินงาน 
    - กํากับ ติดตามการทํางานใหมากข้ึน เพ่ือใหภารกิจ แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
  2.3 ทีมรองอธิการบด ี
    - มีจํานวนมาก แตยังไมเขมแข็งเทาท่ีควร และสวนใหญการทํางานยังไมสามารถสนับสนุนงานของ
อธิการบดีไดอยางเพียงพอ การทุมเทการทํางานยังไมมากพอ 
    - ลักษณะการทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ไมคอยประสานงานกัน 
    - การใหขอมูล การเตรียมขอมูล การตอบคําถามประเด็นตางๆ ในท่ีประชุมตางๆ ยังมีความไม
ชัดเจน และไมพรอมเทาท่ีควร 
    - รองอธิการบดีสวนหนึ่งทํางานในลักษณะงานประจํา ขาดการทํางานเชิงรุก การทํางานลาชา 
  2.4 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาทีมรองอธิการบด ี
    - อธิการบดี ควรสรางทีมรองอธิการบดีใหมีความเขมแข็ง และกํากับ ติดตามการทํางานของรอง
อธิการบดีใหมากข้ึน เพ่ือใหงานตางๆ ท่ีไดมอบหมาย และงานในความรับผิดชอบสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 
    - รองอธิการบดีแตละฝายควรมีการสื่อสาร ประสานการทํางานในลักษณะของทีมงานท่ีตอง
รวมกันรับผิดชอบใหมากข้ึน 
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    - ควรปรับวิธีการทํางานในเชิงรุกใหมากข้ึน และในการทํางานควรเตรียมขอมูลใหพรอม ครบถวน 
เพ่ือใหการพิจารณา การตัดสินใจมีความรอบคอบมากข้ึน  
 
3.ผลงานของอธิการบดี 
  จากรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 การตอบแบบสอบถาม การสนทนา สนทนา
กลุม และจากเอกสาร หลักฐานตางๆ พบวาการทํางานสวนใหญของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนามากข้ึน โดย
ผลงานท่ีเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนบางสวน สรุปไดดังนี้ 
   3.1) การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจน
สําเร็จและมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 
  3.2) City Campus มหาวิทยาลัยสามารถจัดซ้ือท่ีดินท่ีเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อ
ท่ีประมาณ 10 ไร เพ่ือการกอสราง City Campus ไดสําเร็จและขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารในระยะแรก
แลว ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาการเชาพ้ืนท่ีของคณะวิชาตางๆ การขยายโอกาสทางการศึกษา เปนตน 
  3.3) การพัฒนาดานกายภาพ มหาวิทยาลัยพยายามดําเนินการเพ่ือของบประมาณแผนดินในการ
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยเฉพาะงบประมาณในการปรับปรุงวังทาพระ 
จํานวนประมาณ 714 ลานบาท ซ่ึงชวยใหวังทาพระซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม มีพ้ืนท่ีจํากัด ไดรับการปรับปรุงใหสวยงาม
เหมาะสมกับการเรียนการการสอน เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางดานศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
    นอกจากนั้นยังไดรับงบประมาณแผนดินในการกอสรางอาคารในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา การจัดประชุมสัมมนา สถานท่ีทํางานของหนวยงานตางๆ 
รวมท้ังมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย แกนักศึกษาและ
บุคลากร มากข้ึน 
  3.4) การวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยพยายามสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและสรางสรรคในเชิง
บูรณาการ โดยนําความรูท้ังศิลปและศาสตรของคณะวิชา หนวยงานมาบูรณาการไดเปนอยางดี โดยโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการท่ีดําเนินการไปแลว อาทิ 
    - โครงการพัฒนาอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนและศูนยวิทยาศาสตรการศึกษา ไดรับรางวัลใน
ระดับนานาชาติ 
    - โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน (ดําเนินการท่ี
จังหวัดเพชรบุรี) ประสบความสําเร็จสามารถชวยพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ แหลงทองเท่ียว สังคม วัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิต และสามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศตอไป 
    การวิจัยเชิงบูรณาการท่ีกอใหเกิดนวัตกรรม ผลงานท่ีเปนประโยชนอีกหลายดาน อาทิ การแปรรูป
อาหารโดยใชพลังงานแสงอาทิตย การออกแบบผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนาตอไปเปน Start up ซ่ึงสอดคลองและตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดี 
    นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนประธานของกลุมอุตสาหกรรมท่ี 5 คือ 
Culture, Creativity และ High Value Services เพ่ือใหรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ เปนตน 
  3.5) โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยแนะนําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
พัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับ อธิการบดีไดใหความสําคัญและนําไปดําเนินการจัดโครงการพัฒนาผูบริหาร
มหาวิทยาลัยในทุกระดับ และไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ชวยใหผูบริหารไดแนวคิด ประสบการณใหมๆ ในการ
บริหารงาน และการเตรียมผูบริหารรุนใหม รวมท้ังการสรางเครือขายการทํางานในระดับตางๆ ชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  3.6) การพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยไดใชศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของคณะวิชา 
อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มาชวยดําเนินโครงการพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว อาทิ การนํารถบัสไฟฟาขนาดเล็กมาบริการรับ สง นักศึกษา บุคลากร การใชรถจักรยานยนต
ไฟฟา การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชเพ่ือจายไฟฟาสองสวาง ซ่ึงชวยประหยัดงบประมาณ รักษาสิ่งแวดลอม      
ลดมลพิษ 
    อยางไรก็ตามยังมีภารกิจอีกหลายดานท่ีมหาวิทยาลัยยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว อาทิ จํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ โดยมีสาเหตุมาจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงอธิการบดีควรเรงดําเนินการและกํากับ ติดตาม
การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   

      

4. ปญหา อุปสรรค ขอจํากัดในการบริหารของอธิการบดีและขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

         ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม การสนทนา สนทนากลุม จากผูเก่ียวของกลุมตางๆ คณะกรรการ       

ไดรวบรวมและประมวลปญหา อุปสรรค ขอจํากัดในการบริหารของอธิการบดี และขอเสนอแนะ แนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนา โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 8  
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ตารางท่ี 8  ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัย  

ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
1.สวัสดิการ/การใหบริการ/ 
สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

1. สวัสดิการนกัศึกษา/การใหบริการ 
   1.1 หอพัก ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพภายนอกมากข้ึน 
แตภายในตัวอาคาร อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ยังมีการดําเนิน
นอย และจํานวนหอพักยังไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
   1.2 หองนํ้ามีไมเพียงพอ การดูแลบํารุงรักษาความสะอาดยังมีนอย 
โดยเฉพาะวังทาพระ 
   1.3 รถราง มีการจัดใหบริการมากข้ึนแตยังไมเพียงกับความตองของ
นักศึกษาโดยเฉพาะในชวงเชา และชวงเย็น 
   1.4 รานอาหาร มีไมเพียงพอ และสวนหน่ึงยังไมถูกสุขลักษณะ 
   1.5 การเบิกจายเงินทุนการศึกษา คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุตางๆ ยัง
ดําเนินการลาชา นักศึกษาตองทดรองจายไปกอน 
  1.6 นักศึกษาสวนหน่ึงยังไมเขาใจถึงสิทธิประโยชนของนักศึกษา  
การประกันอุบัติเหตุตางๆ  
  1.7 เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยยังใหบริการแกนักศึกษาขอบกพรองมาก ไมมี
มนุษยสัมพันธ ไมมีจติใจในการใหบริการ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีการเงิน 
เจาหนาท่ีกองบริการนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
นักศึกษาตองติดตอบอยครั้งมาก 
   1.8 การทํางานของกองกิจการนักศึกษา ลาชา และไมมีประสิทธิภาพ 
อาทิ การเบิกจายทุนการศึกษา บัตรประกันอุบัติเหตุ การใหขอมลูแก
นักศึกษามีนอย  
                                                                       
2. ดานสภาพแวดลอม/ ความปลอดภัย  
 - สภาพแวดลอมสวนหน่ึงไดรับการพัฒนามากข้ึนแตสวนใหญยังขาดการ
ดูแลบํารุงรักษา มีสภาพทรุดโทรม ทําใหขาดความปลอดภัย 
- แสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหเกิดอันตราย ไมมีความปลอดภยัในการ
เดินทางโดยเฉพาะท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

1.หอพัก/การใหบริการ 
  1.1 หอพัก ควรมีการสํารวจภายในอาคารหอพัก และดูแล ปรับปรงุสิ่งอํานวยความ
สะดวก อุปกรณ เครื่องมือใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเพียงพอตอนักศึกษา 
โดยเฉพาะควรระมดัระวังเรื่องความปลอดภัย อัคคีภยั  
  1.2 การใหบริการ 
      - ควรใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการแกนักศกึษา อาทิ กองกิจการ
นักศึกษา กองบริการการศึกษา สาํนักหอสมุดกลาง และศูนยคอมพิวเตอร มาประชุม
หารือและจัดทําเปนศูนยกลางการใหขอมูล การบริการ การสื่อสาร ประชาสมัพันธ การ
สืบคนขอมูล การตอบคําถาม ฯลฯ โดยนําเทคโนโลยสีมัยใหมมาชวยในการใหบริการ อาทิ 
Application เปนตน 
      - ควรกํากับ ดูแล อบรม และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซึ่งทําหนาท่ี
ใหบริการแกนักศึกษาทุกหนวยงาน ใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ในการใหขอมูล 
คําแนะนํา คําปรึกษา และใหบริการนักศึกษาดวยความเตม็ใจ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  
     - ควรจัดสถานท่ีใหเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษา ชีวิตการเปนนักศกึษา การทํากิจกรรม 
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู อาทิ common room เปนตน 
     - ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตใหมีความเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในทุกวิทยาเขต 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    - ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารใหนักศึกษาใหรวดเร็วและมากข้ึน 
โดยการพัฒนาระบบการสื่อสาร การทํางานของสวนกลางใหมีประสทิธิภาพ 
 
 
 2.สภาพแวดลอม/ความปลอดภยั 
 - ควรติดตั้งวงจรปดในวิทยาเขตตางๆ ใหมากข้ึน โดยเฉพาะวังทาพระ เน่ืองจากมี
บุคคลภายนอกเขาออกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก และเมื่อเกิดปญหาข้ึนตองขอดูภาพวงจร
ปดจากกรุงเทพมหานคร  
 - ควรมแีผนงานในสํารวจพ้ืนท่ี สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลยัอยางสม่ําเสมอ อาทิ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
- มีรถจักรยานยนตว่ิงภายในมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
และมลภาวะภายในมหาวิทยาลยั 
- การดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี การกอสรางอาคารตางๆ ยังมคีวามลาชามาก 
โดยเฉพาะวังทาพระ คณะวิชาตางๆ เริ่มทยอยยายออกไปอยูภายนอกตาม
สถานท่ีตางๆ และไมชัดเจนวาจะตองยายไปนานเทาไหร สงผลตอการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ปฏสิัมพันธระหวางนักศึกษา รวมท้ัง
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีจะรับเขามาใหม 
 
3. การพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  
   มีการกําหนดมาตรการตางๆ แตการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับยังไมพรอม ไมเพียงพอ อาทิ รถรับสง ในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจตนไมขนาดใหญ ไฟฟาสองสวาง ทอระบายนํ้า อุปกรณ เพ่ือมิใหเกิดอันตราย
แกนักศึกษาและบุคลากร  
- ควรสุมตรวจรานจาํหนายอาหาร เครื่องดื่ม อยางตอเน่ือง เพ่ือสุขลกัษณะท่ีดี ความ
ปลอดของนักศึกษา บุคลากร 
- ควรกํากับ เรงรัดการปรับปรุงสถานท่ี การกอสรางอาคารตางๆ ใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท้ังการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม 
การเดินทาง ฯลฯ 
 
3. การพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  
   ในการกําหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยควรจะเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะมารองรับใหพรอมและเพียงพอ อาทิ 
  - การไมอนุญาตใหบุคลากร นักศึกษานํารถมอเตอรไซตเขามาว่ิงภายในมหาวิทยาลยั                 
เพ่ือลดมลพิษ สรางความปลอดภยั ควรจัดรถรางไฟฟารบั – สง ไปยังตึก สถานท่ีตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยใหพรอมและเพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน                               
  - ในการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเฉพาะวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่ง
มหาวิทยาลยัวางแผนไว ควรไปศกึษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
เปนแบบอยาง 

2. นักศึกษา/หลักสูตร /การจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น /สิ่ ง ส นั บ ส นุ น

การศึกษา 

1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน การจัดแสดงผลงาน หองฝกซอม มไีม
เพียงพอ ไมพรอมและไมเหมาะสม อาทิ หองเรียนของวาแตล คณะดุริยาค
ศาสตร วิทยาลัยนานาชาต ิ
2. สื่อ โสตทัศนูปกรณ เครื่องมือ อุปกรณสนับสนุนการเรยีนการสอนใน
หองเรียน หองปฏิบัติการชํารุด ขาดการดูแลบํารุงรักษา  
3. จํานวนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มีแนวโนมลดลง เน่ืองจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิ 
- สถาบันอุดมศึกษามีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 
- แนวโนมจํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง 
- นักเรียนเขาศึกษาในสายอาชีวะเพ่ิมข้ึนตามนโยบายท่ีรัฐบาลสนับสนุน  

1. ควรมีการสํารวจ วิเคราะหการใชพ้ืนท่ีภายในอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม ฯลฯ 

ท้ังในสวนกลางของมหาวิทยาลัย คณะวิชา แลวบริหารจัดการเพ่ือใหการใชพ้ืนท่ีเกิด

ประโยชนสูงสูด  

2. มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรกํากับ ติดตาม สํารวจและบํารุงรักษา อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ เครื่องมือ ใหพรอมและเพียงพอตอการจัดการศึกษาและจํานวนนักศึกษา 

3. ควรพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ การเปดโอกาสใหนักศึกษา

เรียนไปดวยทํางานไปดวย แลวนําประสบการณการทํางาน มาเทียบเปนหนวยกิต ซึ่งจะ

เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาและเพ่ิมจํานวนนักศึกษาไดทางหน่ึง  
4. ควรพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร และการจัดการเรยีนการสอน
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
4. มหาวิทยาลัยมีการจดัอบรมพัฒนาอาจารย เจาหนาท่ี จํานวนมาก                     
การจัดอบรมดังกลาวไดกอใหเกิดผลลัพธตอการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางไรบาง  

ภาษาตางประเทศ เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถสูงข้ึน อาทิ                
      - การปรับปรุงหลักสูตร  
      - การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
      - การเพ่ิมอาจารยชาวตางประเทศ                  
      - การพิจารณาจดัตั้งสถาบันภาษา เพ่ือรับผดิชอบการจัดเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ โดยการพิจารณาใหยึดประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาเปนสําคญั 
5. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม ประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการจดัโครงการอบรม 
พัฒนาอาจารย เจาหนาท่ี วาเกิดผลลัพธตอการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา นักศึกษา
อยางไรบาง  

3.การวิจัยและสรางสรรค 1. มหาวิทยาลัยไดจดัตั้งกองทุนวิจัยและสรางสรรคมาระยะหน่ึงแลว                    
แตการขอรับการสนับสนุนทุนในบางคณะยังมีนอยมาก และยังมีเงินกองทุน
เหลือจํานวนมาก 
2. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยในเชิงบูรณาการ                           
แตการดําเนินการยังมีนอย 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผน จัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญในลักษณะบูรณาการ และใหทุก

คณะวิชา หนวยงานมีสวนรวมใหมากข้ึน  

2. ควรเนนการวิจัยสรางสรรคในลักษณะบูรณาการระหวางสาขาวิชาตางๆ การใชพ้ืนท่ีใน

การศึกษาวิจัย (area base) ใหมากข้ึน อาทิ คณะวิชาตางๆ รวมกันสํารวจชุมชนรอบๆ

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย และสอบถามปญหา อุปสรรค ความตองการในการปรับปรุงพัฒนา    

และนําประเด็นตางๆ เหลาน้ัน มาเปนหัวขอในการวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่งผลการวิจัยจะเกิด

ประโยชนตอชุมชน สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ตอไป  

    นอกจากน้ันควรนําประเด็นปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ ของ

ประเทศ มาเปนแนวทางในการทํางานวิจัยซึ่งจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดวย 

4.ความเปนนานาชาติ 

  4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 
1. มีนโยบาย มีการดําเนินการ และกําหนดผูรับผิดชอบ แตการ                
ดําเนินการยังไมเห็นเปนรปูธรรมและมีความกาวหนาเทาท่ีควร ซึ่งมาจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิ   
  1.1 แผนปฏิบัติงานในแตละปไมชัดเจนท้ังวิธีการ มาตรการ เปาหมาย 
รวมท้ังไมไดมีการกํากับ ตดิตาม นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง  
  1.2 การทํางานของสวนกลาง คณะวิชา และหนวยงาน สวนใหญยงัแยก
สวนกันทํางาน การประสานงาน การทํางานรวมกันเพ่ือใหไดขอมูล 

1. แมวามหาวิทยาลยัจะตองดําเนินการเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย แตไมจําเปนตอง
มุงเนนตามกระแสของหนวยงาน องคกรตางๆ มากจนไป แตควรเนนการพัฒนาการศึกษา 
นักศึกษา พันธกิจในทุกดานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพมากข้ึน ซึ่งผล
จากการดําเนินการดังกลาวจะสงผลตอ Ranking ตอไป  
2. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ จึงควรเปนผูนําในการเสนอ
แนวคิด การกําหนดเกณฑในการประเมิน การจัดอันดับมหาวิทยาลยั มากกวาท่ีจะให
หนวยงานอ่ืนๆ มาเปนผูกําหนดเกณฑใหมหาวิทยาลัยตองปฏิบัตติาม โดยในชวงแรก
อาจจะดําเนินการในระดับประเทศ และระดับอาเซียนกอน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 

 

 

 

สารสนเทศ ท่ีจะนํามาใชประโยชนยังมีนอย 
   1.3 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา ยงัมีนอย
มาก จึงไมเขาใจ ไมเห็นความสาํคญั และความรวมมือมีนอย 
  1.4 ไมมีฐานขอมลูท่ีสําคัญท่ีจะเปนแหลงคนควา อางอิง อาทิ ฐานขอมูล
งานวิจัย 

3. มหาวิทยาลัยมีตนทุนและมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ แตในชวงท่ีผาน

คณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบยังประสบปญหาหลายประการ ท้ังงบประมาณ 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน การวิจัยสรางสรรค มหาวิทยาลัยจึงควรชวยแกไขปญหา ให

การสนับสนุนและพัฒนาเพ่ือใหมีความเขมแข็งมากข้ึน  

4. ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานในแตละปใหชัดเจน และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5. ควรวิเคราะหขอมูลความพรอมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

เพ่ือใหการทํางานมีความทาทายมากข้ึน  

6. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ

เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางานของทุกฝาย

และชวยผลักดันใหการทํางานสําเร็จ  

7. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆ ใหมีมากข้ึน และสะดวกตอการสืบคน คนควา

อางอิง รวมท้ังการเช่ือมโยงขอมูลระหวางสวนกลางกับคณะวิชา หนวยงาน  

8. ควรเรงปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเปนอยางนอยสองภาษา                        

เพ่ือประโยชนและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ การเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

การเปนแหลงศึกษา คนควา อางอิง เปนตน 

  4.2 จํานวนนักศึกษาตางชาติ 1. มีการกําหนดกลยุทธ การเพ่ิมจาํนวนนักศึกษาตางชาติ แตจํานวน
นักศึกษาตางชาติยังมีนอยมาก สวนหน่ึงเน่ืองจากยังไมมีการดําเนินการ
อยางจริงจัง และไมมีหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง  
2. การดูแล อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ ยังมีนอยมาก        

1. มหาวิทยาลัยรวมกับคณะวิชาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รวมกันพิจารณาวาง
แผนการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ อาทิ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน สาเหตุ ปญหาท่ีทํา
ใหยังมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวนนอย และนํามาวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป  
2. ควรพิจารณาจัดตั้ง International Office เพ่ือดูแลเรื่องการรับนักศึกษาตางชาติ การ
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาต ิฯลฯ 

  4.3 งานดานวิเทศสัมพันธ 1. งานดานวิเทศสัมพันธ สวนใหญจะรับผิดชอบเรื่อง การทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ และประสานกับคณะวิชาใน
การจัดทําขอตกลงความรวมมือ  ซึ่งจะทํางานในลักษณะของงานประจํา 

1. ควรพิจารณาทบทวนโครงสรางหนวยงาน บทบาทหนาท่ีของงานวิเทศสัมพันธ รวมท้ัง

การมอบหมายงานเชิงนโยบายดานตางประเทศ ความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยให

รับผิดชอบมากข้ึน   
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
บทบาทในการชวยสนับสนุน ผลักดันภารกิจ นโยบายดานความเปน
นานาชาติของมหาวิทยาลัยยังมีนอยมาก 
2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ยัง
นํามาใชประโยชนในการสนับสนุน ผลักดันความเปนนานาชาติของ
มหาวิทยาลยันอยมาก  

2. ควรมีทํางานในลักษณะบูรณาการ และประสานงานกันท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ

วิชา เพ่ือนําขอตกลกความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ มาชวย 

ผลักดันความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตรนานาชาติ 

การใหทุนนักศึกษาตางชาติ  

5.City Campus 1. มหาวิทยาลัยสามารถจัดซื้อท่ีดนิท่ีเมืองทองธานี เพ่ือสราง City Campus 
ไดสาํเรจ็ แตการดําเนินการยังมีความลาชา ไมเปนไปตามกําหนดเวลา 
รวมท้ังยังไมมีความชัดเจนในบางประเด็น อาทิ 
   การสื่อสารกับบุคลากร นักศึกษา ยังมีนอย ทําใหมีความกังวล และไม
ทราบวาคณะวิชา หนวยงานใดบางท่ีจะตองยายไปท่ี City Campus                   
รวมท้ังการวางแผน การพัฒนา การใชประโยชนจาก City Campus ใหเกิด
ประโยชนและคุมคา  
 

1. ควรวางแผนการพัฒนา City Campus ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวในทุกมิติให

ชัดเจน อาทิ    

      - หลักสูตร คณะวิชา ท่ีจะไปจัดการเรียนการสอนท่ี City Campus ในชวงเวลาตางๆ 

      - นโยบายการพัฒนา City Campus เปนศูนยกลางดานการศึกษานานาชาติ   

      - หนวยงาน ท่ีจะตองยายไปท่ี City Campus  

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่อง City Campus ใหบุคลากร นักศึกษา ทราบและมี

ความเขาใจมากข้ึน เพ่ือมิใหเกิดความกังวลใจ และสามารถวางแผนในสวนท่ีเก่ียวของ

ตอไป 
3. เน่ืองสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เปนพ้ืนท่ีของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัย
จึงควรพิจารณาวางแผนรองรบัดวย  
4. City Campus อยูในทําเลท่ีดี เปนศูนยกลางของการจัดแสดงงานตางๆ อยางตอเน่ือง 
ตลอดท้ังป และมีผูเขามาชมงานจาํนวนมาก  มหาวิทยาลยัจึงควรใชโอกาสน้ีแสดงบทบาท 
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผูนําดานศลิปะ การออกแบบและวัฒนธรรม
ของประเทศใหภายนอกไดรบัทราบมากข้ึน  
5. การกอสรางอาคารควรข้ึนทางสูงและควรออกแบบใหสวยงาม นาสนใจ แสดงถึงอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

6.การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

1. มหาวิทยาลัยสามารถการดําเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐไดสําเร็จ แตการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
เรื่องดังกลาวมุงเนนเรื่อง การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มากเกินไป 
สวนการดําเนินการเรื่องเชิงนโยบายท่ีสําคัญและจะตองเรงดําเนินการลําดับ
แรกๆ ยังมีการดําเนินการนอย และยังไมมคีวามชัดเจน อาทิ 

1. มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการงานในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ อาทิ  
   1.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
บัณฑิต ฯลฯ  
   1.2 ดานการบรหิาร อาทิ 
        - การปรับโครงสรางการบรหิารงานของมหาวิทยาลยั ยุบ รวมหนวยงาน ลดการ
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
    1.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา 
    1.2 ดานการบริหาร เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
    1.3 แผนการทํางาน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เมื่อปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
2.มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ เรื่อง การ
ปรับเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใหบุคลากรหลาย
ครั้งแตเปนขอมลูในเชิงหลักการ บุคลากรสวนใหญยังมคีวามเขาใจท่ีไม
ชัดเจน ไมตรงกัน มีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน เก่ียวกับ สิทธิประโยชน 
เงินเดือน วิธีการคํานวณบํานาญ กบข. จึงมีขอมูลท่ีไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ  
3. นักศึกษา ยังรับทราบขอมูลนอยมากและมีความกังวลใจ เรื่อง การข้ึนคา
หนวยกิต  

ทํางานท่ีซ้ําซอน จัดตั้งหนวยงานใหมรองรับภารกิจใหมๆ  นําเทคโนโลยีมาชวยในการ
ทํางาน เพ่ือใหการทํางานมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
        - อัตรากําลัง  
        - การวางแผนการหารายไดของมหาวิทยาลัย จากแหลงจากตางๆ นอกเหนือจากคา
หนวยกิตนักศึกษา  
         - การสํารวจระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ท่ียังมี
ปญหา ไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน และจัดทําขอบังคับใหมใหมคีวามคลองตัว มากข้ึน 
   1.3 ควรจัดทํา Roadmap การทํางาน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัในทุกมิติ และ
เปรียบเทียบใหเห็นความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใหชัดเจน  
        

2. ควรปรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 

   - ควรพิจารณามอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ/จัดใหมีคลินิก ในการใหขอมูล 

คําปรึกษาแกบุคลากร นักศึกษา ท่ีตองการทราบขอมูล และขอคําปรึกษา เรื่อง การ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

   - ควรทําเว็บไซตเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

โดยเฉพาะ แลวนําขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดไปเผยแพรไว ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใน

การสืบคนขอมูล  

  - ควรจัดทําขอมูล และยกตัวอยางวิธีการคิด การคํานวณสิทธิประโยชนตางๆ ในแตละ

กรณี ใหชัดเจน และจัดทําคําถาม คําตอบ ท่ีคนสวนใหญยังมีขอสงสัย ใหความสนใจ   

  - การสื่อสารกับบุคลากร ควรเนนอธิบาย การยกตัวอยาง เพ่ือใหเห็นภาพและมีความ

เขาใจมากข้ึน รวมท้ังเรื่องการปรับตัวในการทํางาน เปนตน 

  - การสื่อสารกับนักศึกษา ควรช้ีแจงใหทราบและสรางความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจน ถึง

ผลกระทบ ผลประโยชนท่ีนักศึกษาจะไดรับ ความเปลี่ยนแปลท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อมหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   
3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐในชวงแรกจะมีภารกิจท่ี
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
จะตองดําเนินการจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจึงควรจัดเรียงลําดับความสําคญัของงานและ
วางแผน จัดทําปฏิทินการทํางานเรื่องตางๆ อาทิ การสรรหาผูบรหิาร การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลยั เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ไดเตรียมความพรอมใน
การทํางาน 

7. ดานการบริหาร/การจดัการดาน
ตางๆ 
  7.1 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
 

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ  เปนเรื่องท่ีทุกฝายเห็นวาควรปรับปรงุและ
พัฒนาอยางยิ่ง   
     - การสื่อสาร ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยยังมีนอย  
     - หนวยงานท่ีรับผิดชอบการสือ่สาร ประชาสัมพันธ ยังดําเนินการใน
รูปแบบวิธีการเดิมๆ เชน ปายประชาสัมพันธ  ขาวมหาวิทยาลยั  เว็บไซต 
แถลงขาวการจัดงาน ฯ การประชาสัมพันธเชิงรุก การสื่อสารใหสอดคลอง
กับบริบทในปจจุบัน การเครื่องมือใหมๆ ยังมีนอยมาก 
 
2. เมื่อการสื่อสาร ประชาสมัพันธ ในเรื่องตางๆ ยังมนีอยก็สงผลกระทบทํา
ใหภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลยัมีจุดออนตามไปดวย อาทิ เรื่อง                   
การปรับเปลีย่นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธองคการ เปนสิ่งท่ีสําคัญมากในปจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงควร
ใหความสําคญัมากข้ึนและเรงดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา อาทิ  
  - เพ่ิมการสื่อสารสรางภาพลักษณองคกร ของมหาวิทยาลยัใหควรสอดคลองกับวิสัยทัศน 
การมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค  
   - ควรขอคําแนะนํา จางท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาชวยวางแผนกลยุทธ ใน
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ นอกจากน้ันควรใหอาจารย นักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มาชวยสนับสนุนการทํางาน  
 
2. ปรับรูปแบบและวิธีการสื่อสาร ประชาสมัพันธในเชิงรุก อาทิ  
   - ควรจัดงานนิทรรศการขนาดใหญ เพ่ือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัย  
(แทนการจัดงานเปดบานท่ีทําภายในมหาวิทยาลัย) ในใจกลางเมือง ศูนยการประชุม                
ซึ่งจะชวยประชาสมัพันธช่ือของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี
    - การปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน และมีรปูแบบ
การนําเสนอขอมูล ขาวสารท่ีนาสนใจ เปนตน 

  7.2 ดานกฎหมาย 
 

มหาวิทยาลยัยังมีทีมบุคลากรดานกฎหมายท่ีไมพรอม ไมเพียงพอ              
การทํางานลาชา การใหขอมลูประกอบการตัดสินใจของผูบริหารไมเพียงพอ
และสงผลตอการทํางานของผูบริหาร     
                

1. ควรพิจารณาทบทวนปรับโครงสรางของกองนิติการ อาทิ การแยกงานวินัยออกจากงาน
นิติการ เพ่ือใหการทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีคดคีวามจํานวนมาก ควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ข้ึนมาชวยทํางาน (อาจะประกอบดวย ผูพิพากษา กฤษฎีกา) /หรือจางผูเช่ียวชาญมาชวย 
เพ่ือใหการทํางานรวดเร็วมากข้ึน 
3. การออกขอบังคับ ซึ่งมีจํานวนมากและมหาวิทยาลัยมีทีมกฎหมายไมเพียงพอ อาจจะให
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย อาทิ จากมูลนิธิของคณะกรรมการกฤษฎีกา (พิจารณาการจัด
จางตามระเบียบราชการ) มาชวยเพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความรอบคอบและรวดเร็ว
มากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
  7.3 การปรับโครงสรางการบริหาร 
 

1. โครงสรางสวนหน่ึงไมสนับสนุนการทํางาน ลักษณะงานมีความซ้ําซอน 
และไมรองรับภารกิจใหมๆ ท่ีจะชวยผลักดันภารกิจตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
2. การทํางานของหนวยงานตางๆ มีความลาชา ขาดประสิทธิภาพ ขาด
การบูรณาการการทํางานรวมกัน การประสานงานกันมีนอย  

1. ควรเรงดําเนินการ เรื่องการปรับโครงสรางการบริหาร โดยพิจารณาดําเนินการใน
ภาพรวมท้ังหมดของมหาวิทยาลัยและความเช่ือมโยงกับทุกระบบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2. ควรปรับปรุงระบบ ข้ันตอนการทํางานใหรวดเร็ว และมีแนวปฏิบัติท่ีเหมือนกัน อาทิ 
การจัดทําคูมือ และการทํางานท่ีมีการประสานงานรวมมือกันมากข้ึน 

  7.4 การจัดหารายได/การบริหาร
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

1. รูปแบบ การจัดหารายไดจากแหลงทุนภายนอกสวนใหญยังดําเนินการ
แบบเดิมๆ เชน การจัดโครงการบริการวิชาการ ศูนยหนังสือ โรงพิมพ ซึ่ง
ดําเนินการสวนใหญทําในลักษณะงานประจํา 
2. มหาวิทยาลัยยังไมสามารถนําองคความรู ทรัพยสินทางปญญา ผลงาน
ศิลปะ ท่ีมีจํานวนมาก มาบริหารจัดการ/ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดมูลคา และ
สรางรายไดเพ่ือนํามาสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได  

 1. ควรจัดทําแผนเชิงธุรกิจในการหารายไดจากแหลงตางๆ โดยควรขอคําปรึกษา                    
คําแนะจากผูเช่ียวชาญ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา หรือจาง
ผูเช่ียวชาญชวยดําเนินการ  
2. ควรพิจารณาปรับโครงสราง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีหารายไดของมหาวิทยาลัย อาทิ     
การยุบรวม การเพ่ิมภารกิจ  
3. ควรพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มาสรางมูลคา อาทิ การให
เชาผลงานประกอบฉาก การใหเชาพ้ืนท่ี ซึ่งในการดําเนินการมหาวิทยาลัยอาจจะจาง
ผูเช่ียวชาญมาชวยดําเนินการและบริหารจัดการ 

8.การแสดงบทบาทของ

มหาวิทยาลยัตอสาธารณะ 

1. มหาวิทยาลัยยังแสดงบทบาท ความเปนผูนําตอสาธารณะคอนขางนอย  

2. การสื่อสาร การนําเสนอขอมูล การจัดกิจกรรม ใหสาธารณะรับทราบยังมี

นอยมาก เชน มหาวิทยาลยัมีการจัดกิจกรรมดานศิลปะจํานวนมาก แตไม

คอยสื่อสารกับภายนอก สวนใหญจะดูกันเองเปนการภายใน 

1. ควรรวบรวมเน้ือหา องคความรู ของมหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนมาก และจัดระบบการ
สื่อสาร การนําเสนอขอมูลตอสาธารณะอยางตอเน่ือง เพ่ือแสดงบทบาท ศักยภาพของ
มหาวิทยาลยั ซึ่งการดําเนินการอาจจะใหมืออาชีพมาชวย อาทิ นักการตลาด นักการ
สื่อสาร  
2. มหาวิทยาลัยควรแสดงบทบาทการเปนผูนํา การเปนท่ีพึงของสังคมใหมากข้ึน อาทิ 
รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในการนําเสนอนโยบาย 
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ท่ีจะเขาไปชวยพัฒนาสังคม ประเทศ  

 



37 
 

5. สรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 
 ในการสนทนาระหวางคณะกรรมการ กับผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี เม่ือวันท่ี 8 
มิถุนายน 2559 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ        
ในประเด็นตางๆ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 
 5.1. ความคิดเห็นตอการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
  5.1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนสิ่งท่ีดีและมีประโยชนตอ
การนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
  5.1.2 ควรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2554  ท่ีใชอยูในปจจุบัน เนื่องจากตองใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และมีขอมูลท่ีจะตอง
รายงานจํานวนมาก 
  5.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นจากผูเก่ียวของกลุมตางๆ ควรแจกแจง ขอมูลจํานวนผูท่ีให
ความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ใหชัดเจนมากข้ึน โดยใสวงเล็บจํานวนคนท่ีแสดงความคิดเห็น เชน ดานกายภาพเห็น
วาการทํางานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวดีมาก (2) เปนตน  
 
 5.2 ปญหา ขอจํากัดในการทํางานของอธิการบดี 
  5.2.1 โครงสรางการบริหารงาน สวนหนึ่งไมเอ้ือตอการทํางาน และจะตองปรับการทํางาน การทําหนาท่ี
ของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5.2.2 คุณภาพของเจาหนาท่ีสายสนับสนุน เจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติงาน ระดับหัวหนางาน มีความสามารถระดับกลางๆ  
ไมสามารถทํางานรุก เชิงพัฒนา มีความคิดสรางสรรคท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน         
ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งมาจาก อัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยไมสูงมากนัก จึงไมจูงใจใหผูมีความสามารถสูงเขามา
ทํางาน รวมท้ังเม่ือเจาหนาท่ีเขามาทํางานแลวจะถูกครอบดวยวัฒนธรรมองคกร การทํางานแบบเดิมๆ 
   นอกจากนั้นแนวคิดของคนรุนใหมๆ โดยเฉพาะสายวิชาการ จะไมคอยใหความเคารพตอ
กฎระเบียบ และไมพยายามท่ีจะเรียนรูกฎระเบียบตางๆ จึงเปนปญหาและอุปสรรคสวนหนึ่งของการทํางาน 
  5.2.3 การเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยใชงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาจํานวนมาก เชน การปรับปรุง
หอพัก แตก็ไมสามารถท่ีปรับคาเชาหอพักนักศึกษาได เพราะจะกระทบกับนักศึกษา 
  5.2.4 วัฒนธรรมองคกร อาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัยมีอิสระทางความคิด การทํางานไมสามารถ
สั่งการได ตองดําเนินการในลักษณะสรางความเขาใจ ปรึกษา หารือและขอความรวมมือ การดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานตางๆ ตองใชเวลามากข้ึน 
  5.2.5 บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมท้ังการเรงรัดการทํางานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บางอยางเปนสิ่งท่ีดีมีประโยชนตอมหาวิทยาลัย แตบางเรื่องไมสามารถดําเนินการไดทันที             
ดวยวัฒนธรรมองคกร และความมีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้การยืนยันในมติของท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตองหนักแนน รวมไปถึงการศึกษารายละเอียดในเรื่องท่ีพิจารณา ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถสนับสนุนการทํางาน
ของฝายบริหารใหดําเนินการจนเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย โดยรวม 
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 5.3 ขอเสนอแนะตอผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดีคนใหม 
  5.3.1 อธิการบดีคนใหมจะเขามาในชวงท่ีมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐแลว ซ่ึงหากประสงคจะนําเสนอแผนงาน แนวคิด ในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยก็งายข้ึน              
แตอยางไรก็ตามการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหมๆ นั้นอาจไมสามารถทําสําเร็จในทุกเรื่อง เพราะตองใชเวลาใน
การดําเนินการ รวมท้ังสภามหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนอยางมาก 
  5.3.2 ควรมีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในการทํางานเรื่องสําคัญเรงดวน อาทิ การปรับ
โครงสรางการบริหาร 
  5.3.3 รายไดของมหาวิทยาลัย ตองหาชองทางในการหารายไดจากแหลงตางๆ มากข้ึน นอกเหนือจาก
คาหนวยกิตนักศึกษา โดยเฉพาะจากงานวิจัยสรางสรรค และเครือขายความรวมมือจากกลุมตางๆ อาทิ ศิษยเกา 
ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
  5.3.4 สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย ตองไดรับการสนับสนุนใหมีความม่ันคงโดยการเพ่ิมจํานวนสมาชิก 
ท้ังนี้อาจจะหารือกับสมาคมนักศึกษาเกาฯ ถึงวิธีการดําเนินการ อาทิ การลดคาสมัครเปนสมาชิก เปนตน 
  5.3.5 วังทาพระ ควรวางแผนการใชพ้ืนท่ีจากวังทาพระใหเกิดประโยชนและคุมคามากข้ึน รวมท้ังสราง
มูลคาแกมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดยควรพิจารณาลดพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการเรียนการสอนใหนอยลง และเตรียม
สถานท่ีอ่ืนใหคณะวิชาทางวังทาพระใชในการเรียนการสอนแทน อยางก็ไรก็ตามการดําเนินการเรื่องนี้เปนเรื่อง
ใหญและตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพอสมควร 
 
6. คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
 
  เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปท่ี 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) เปนไปตามวัตถุประสงค คือ เพ่ือประเมินคุณภาพการ
บริหารงานของอธิการบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
  1. พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) 
 2. พิจารณามอบหมายใหอธิการบดี นําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปท่ี 3     
ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ของอธิการบดีและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
 



สวนท่ี 4  

สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการดําเนินการ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
 

 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ไดรับแตงตั้ง
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 12 มิถุนายน 2556 ใหดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) โดยการดําเนินการเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 29 มกราคม  2557 นั้น 

             จากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตลอดระยะเวลา 
3 ป ท่ีผานมา (มิถุนายน 2556- มิถุนายน 2559) คณะกรรมการ พบกระบวนการข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ตามขอบังคับดังกลาวมีปญหา อุปสรรคหลายประการ จึงได
รวมกันสรุปนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาขอบังคับการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอไป รวมท้ังเพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เปน
ประโยชนและเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะชวยอธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1.ปญหา อุปสรรค  

 ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ พบวามีปญหา อุปสรรค โดยสรุปดังนี้ 

         1.1 ปญหา อุปสรรค สวนใหญมาจาก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2554 อาทิ 

ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ท่ีมีความละเอียด มีความซับซอนในการตีความ มีตัวชี้วัดจํานวนมาก ขาดความยืดหยุน และมีข้ันตอน

การดําเนินงานท่ีตองใชระยะเวลาและทรัพยากรในการดําเนินงานคอนขางมาก นอกจากนั้นตัวชี้วัดบางตัวท่ี

กําหนดไวไมสอดคลองกับการบริบทของมหาวิทยาลัย อาทิ  

                  1.1.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะประยุกตใชการ

ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard : BSC) โดยในแตละพันธกิจหลัก 4 ประการ ของมหาวิทยาลัย

จะพิจารณาใน 4 ดาน ไดแก 

1) ดานผลสัมฤทธิ์  (ความพึงพอใจของผูรับบริการ) 

2) ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ) 

3) ดานการเงินและงบประมาณ 

4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู) 

                  การดําเนินการตามตัวชี้วัดขอนี้ มีความยุงยาก ซับซอนและตองเก็บรวบรวมขอมูล และตองใช

ทรัพยากรจํานวนมาก และไมสอดคลองกับการบริบทของมหาวิทยาลัย  
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   1.1.2 กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากผูมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน  

                           ในการดําเนินการตามหลักเกณฑนี้ คณะกรรมการไดกําหนดการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ

กับการบริหารของอธิการบดี อาทิ นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน 

สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน  เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก  ผูแทน

คณะกรรมการนักศึกษา  และใหตอบแบบสอบถาม เชิญมารวมสนทนา สนทนากลุม ซ่ึงในการดําเนินการตองขอ

ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ตองใชเวลาในการสรุป วิเคราะหขอมูล และใชทรัพยากรจํานวนมาก          

แตผูเก่ียวของกลุมตางๆ ยังใหความสําคัญและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และการสนทนา สนทนา

กลุม นอยมาก (โดยเฉลี่ยประมาณ รอยละ 40) แมวาคณะกรรมการจะไดพยายามติดตาม ขอความรวมมือ เชน 

ทําบันทึกติดตาม โทรศัพทถึงแตละบุคคล 

   ดังนั้นจึงควรทบทวนวิธีการดําเนินการ รวมท้ังศึกษาสาเหตุท่ีผูเก่ียวของกลุมตางๆ ให

ความรวมมือนอย เพ่ือปรับปรุงการดําเนินการตอไป  

                 1.1.3 กําหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มีจํานวนมาก ทําใหเปนภาระ

แกผูบริหารในการเก็บรวบรวม และจัดทําขอมูล 

           1.2 การรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี จะนําเสนอขอมูลจํานวนมาก ซับซอน แตไมตรง

ประเด็นกับตัวชี้วัดท่ีคณะกรรมการกําหนด (ซ่ึงในการดําเนินการอธิการบดีจะตองสื่อสาร ทําความเขาใจกับผูท่ี

มอบหมายใหไปรวบรวมขอมูล จัดทําขอมูล รวมท้ังควรมีผูรับผิดชอบตรวจสอบ สอบทานขอมูล รายงานผล

ดําเนินงานของอธิการบดีอีกครั้งกอนสงใหคณะกรรมการ) ทําให 

                     1.2.1 คณะกรรมการตองใชเวลาในการตรวจสอบ สอบทานขอมูลคอนขางมาก 

 1.2.2 ผูเก่ียวของกลุมตางๆ ท่ีตองศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี กอนท่ีจะ

ตอบแบบสอบถาม และมารวมสนทนา สนทนากลุม ไมมีเวลาท่ีจะอาน หรือติดตามรายงานไดชัดเจน เม่ือตอบ

แบบสอบถาม มารวมสนทนา สนทนากลุม ก็อาจจะใหขอมูลท่ีไมชัดเจน ครอบคลุม 

 1.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตองดําเนินการทุกรอบป   

ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีกระชันชิดมากเกินไป ตองใชเวลาและทรัพยากรจํานวนมาก รวมท้ังเปนภาระแกอธิการบดี 

คอนขางมาก นอกจากนั้นการทํางาน การพัฒนางานในดานตางๆ อาจจะยังไมมีความกาวหนาเทาท่ีควร  
                  

2.ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย 

           เสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 เพ่ือใหกระบวนการ ข้ันตอนการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สั้นกระชับ มีความยืดหยุน และสามารถสะทอน

ผลงานของอธิการบดี รวมท้ังสามารถนําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานไดมากข้ึน 

 นอกจากนั้นขณะนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ไดประกาศในพระราชกิจจา

นุเบกษาแลว จึงควรพิจารณาปรับปรุง/จัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ ดังกลาวดวย 
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