ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

ดานที่ 1.1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานที่ 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําป พ.ศ.2558 ดังนี้
แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
คาน้ําหนัก (รอยละ)
1.ดานการผลิตบัณฑิต
40
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
20
3.ดานการบริการวิชาการ
10
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10
5.ดานการบริหารจัดการ
20
รวม
100
2.เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเปาหมายตามที่
กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด

ตารางที่ 9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนยุทธศาสตร
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยเน น ให ผู เ รี ย นมี
ความคิดสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและความคิด
สรางสรรค
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค

สภาฯ
กําหนด เปาหมาย
น้ําหนัก
40

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

5

40

ปญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

ใหขอเสนอแนะ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
เชิงสรางสรรค

16

2

2

16

8

1

1

8

พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหเพิ่มขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม เชน หลักสูตร
รวม 2 สถาบัน หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรพหุ
วิทยาการ เปนตน
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น โดย
สอดแทรกผานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

16

2

2

16

สงเสริม การพัฒนาสภาพแวดล อมเพื่อการเรียนรู
อยางตอเนื่อง

20

3

1

8

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัยและสรางสรรค
เพื่ อ ก า วสู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด รั บ การ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
20

3

1

8

ใหขอเสนอแนะรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา
ที่สนับสนุนการสรางคุณธรรม จริยธรรมใน
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ให ขอ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การพัฒ นา
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร รวมทั้งผลงาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวนคอนขาง
นอย เนื่องจากอาจารยบางคณะวิชามีภาระงานสอน
มากอีกทั้งการผลิตตําราและหนังสือตองใช
ระยะเวลามากทั้งการเขียนและการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
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แผนยุทธศาสตร
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
3.ดานการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งให
ชุมชน โดยการใหบริการทางวิชาการอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง พรอมทั้งเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศลิ ปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
การประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคา
ในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ
5.ดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การสรางสรรค
ยุทธศาสตร ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การตามพั น ธกิ จ ให มี
ประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 9 ปรั บ ปรุ ง ระบบการเงิ น
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

สภาฯ
กําหนด เปาหมาย
น้ําหนัก
10

1

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

1

10

10

1

1

10

10

2

2

10

5

1

1

5

5

1

1

5

20

6

6

20

10

3

3

10

8

2

2

8

2

1

1

2

ปญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อมุงสูการสรางรายได ให ขอ เสนอแนะ แนวทางในการพัฒ นางาน
ของชุมชนและทองถิ่น
บริการวิชาการเพื่อมุงสูการสรางรายไดของ
ชุมชนและทองถิ่น

ปรั บ โครงสร า งองค ก รและสร า งเครื อ ข า ยด า น ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางเอกภาพและความเขมแข็ง ปรับโครงสรางองคกร
ในการองรับการขยายตัวดานศิลปวัฒนธรรม

ปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับภารกิจเมื่อ ใหขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางองคกร
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
รัฐ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ
การศึกษา Digital Education มากขึ้น
ปรับปรุงระบบบริหารสารสนเทศใหตอบสนองการ
บริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
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สภาฯ
กําหนด เปาหมาย
น้ําหนัก

แผนยุทธศาสตร
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

รวมทั้งหมด
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม =
5.00 คะแนน)
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน

100

17

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

15

88

ปญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ เปนตน

4.40
4.40

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

45

ภาคผนวก 2

ดานที่ 1.2 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคาน้ําหนักดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน คาน้ําหนัก (รอยละ)
1.ดานการผลิตบัณฑิต
40
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
20
3.ดานการบริการวิชาการ
10
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10
5.ดานการบริหารจัดการ
20
รวม
100
2.เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาเปาหมายตามที่
กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด

ตารางที่ 10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน โดยเนน
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความคิดสรางสรรค
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพลอม
ทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัยและ
สรางสรรค เพื่อกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก
40

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

15

14

คิดคะแนน
ถวง
น้ําหนัก
38

20

6

6

20

10

5

4

8

10

4

4

10

20

5

5

20

20

5

5

20

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
แสดงใหเห็นปญหาอุปสรรคการบริหารแตละหลักสูตร
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเปนราย
หลักสูตร และไดพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมใหหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มคี วามคิด
สรางสรรคไดอยางแทจริง
กําหนดลักษณะและกิจกรรมเพื่อสามารถสะทอนการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี คุ ณ ลั ก ษณะด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

สนับสนุนหลักการแกไขปญหา อุปสรรค และ
ขอจํากัดในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร เชน จํานวนและคุณสมบัติอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานดานศิลปะและการออกแบบ เปนตน
ใหขอเสนอแนะรูป แบบของกิจกรรมนักศึกษาที่
สนั บ สนุ น การสร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน
นักศึกษา

ตั้งเปาหมายการใหบริการ WiFi เพื่อบริการนักศึกษา
ใหครอบคลุมพื้นที่สวนกลาง

เพื่อเตรียมการเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ใ ห ข อ เ ส น อ แ น ะ ก า ร เ ข า สู ก า ร จั ด อั น ดั บ
สงเสริมใหมีการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยและ
มหาวิทยาลัย และการเพิ่มการเผยแพรผลงานวิจัย
สรางสรรค รวมถึงการแสดงผลงานในระดับนานาชาติ และสรางสรรคในระดับนานาชาติ
ใหมากขึ้น
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แผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
3.ดานการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน โดยการใหบริการ
ทางวิชาการอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง พรอมทั้งเผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและ
สงเสริมเอกลักษณศลิ ปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่ม
มูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
5.ดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก
10

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

3

3

คิดคะแนน
ถวง
น้ําหนัก
10

10

3

3

10

10

4

3

7.50

10

4

3

7.50

20

17

13

15.68

10

6

4

6.68

2.5

3

3

2.50

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

กําหนดกลุมเปาหมายพื้น ที่บริการและสงเสริมการ
ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง

ปรั บ โครงสร า งองค ก รและสร า งเครื อ ข า ยด า น ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการปรับ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางเอกภาพและความเขมแข็งใน โครงสรางองคกร
การองรับการขยายตัวดานศิลปวัฒนธรรม

ยกระดับการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา การ
ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอการ
พัฒนาองคกรมากขึ้น

การสนับสนุนแนวทางการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ภาระงานและการประเมินผล

48

แผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก

ยุ ท ธศาสตร ที่ 9 ปรั บ ปรุ ง ระบบ
ก า ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ

2.5

ยุ ท ธศาสตร ที่ 10 พั ฒ นามาตรฐาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการออกแบบสู
นานาชาติ
รวมทั้งหมด
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน
คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน)
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คิดคะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

3

1.50

5

3

3

5

100

44

38

91.18

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

สรา งความร วมมื อกับ หน วยงานในระดับนานาชาติ ให ข อ เสนอแนะในการสร า งความร ว มมื อ กั บ
เพิ่มขึ้น
หนวยงานที่ไดรับการยอมรับดานศิลปะและการ
ออกแบบระดับนานาชาติ

4.56
4.56

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
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ภาคผนวก 3

ดานที่ 1.3 รายงานผลการประเมิน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
คะแนนดานนี้ จะใชคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.

ตารางที่ 11 รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. งบประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล
1. นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง
2. ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ)
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
3.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ
3..2 การผลิตบัณฑิต
3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.4 การวิจัย
3.5 การบริการวิชาการแกสังคม
3.6 การทุนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ
4. คุณภาพการใหบริการ
4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.2 ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาต อ
สถาบันอุดมศึกษา

ผลการประเมิน
4.5496

3.5931

5.0000
3.9000
5.0000
4.6730
5.0000
5.0000
4.2680
5.0000
3.5360

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพราชการ
5. การเบิกจายงบประมาณ
5.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
5.2 การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณรายจ า ย
ภาพรวม
6. การประหยัดพลังงาน
มิติภายใน
มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน
7. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
8. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมคะแนน
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
คณะกรรมการใชคะแนนตามที่ไดรับแจงอยาง
เปนทางการจาก กพร.

ผลการประเมิน

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

1.3033
1.0000
2.2130
1.0000
4.3760
4.7520
4.0000
4.1417
4.1417
4.1417

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
หมายเหตุ
1) กรณี กพร. มีการเปลี่ยนแปลงมิติและตัวชี้วัดในแตละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร.
2) กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. มาดวย

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ภาคผนวก 4
ดานที่ 1.4 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2557

เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
คะแนนดานนี้ จะใชคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ตารางที่ 12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2557 (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)
องคประกอบการประเมิน

ผลการประเมิน
เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
3.56

ผลการประเมิน
3.56

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

4.27

3.94

องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ

5.00

5.00

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ไ ด รั บ แจ ง
อยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

5.00

5.00

4.22
4.10

3.89
3.95 (ดี)
3.95 (ดี)
3.95 (ดี)

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
การบริหารจัดการหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐาน เนื่องจากในป
การศึกษา 2557 เปนการประเมินระดับหลักสูตรเปนครั้งแรก ทําให
หลักสูตรไมสามารปรับปรุงกระบวนการบริหารได
การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค สวนใหญอยูในกลุมการ
เผยแพรทมี่ ีคะแนนการประเมินไมสูง
การบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการบูรณาการขาม
ศาสตรมีจํานวนนอย

ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวยการผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตร

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
หมายเหตุ 1. กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ.
2. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาดวย

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ภาคผนวก 5

ดานที่ 1.5 รายงานผลการปฏิบตั ิหนาที่ของอธิการบดีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22
เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22
คะแนนดานนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
ผลการดําเนินงานของอธิการบดี

คะแนนที่ได

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กาํ หนดไวทุกเรื่อง หรือ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน
อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปนตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริ่มสรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนา
นวัตกรรม ฯลฯ

4.50-5.00

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ ผลการ
ดําเนินงานเกินกวาเปาหมายทีก่ ําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนา
พันธกิจ การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.50-4.49

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไวเปนสวนใหญ หรือ ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา
ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง

2.50-3.49

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดเปนสวนใหญแตไมครบถวน
และ ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทีก่ ําหนดไวบางสวน หรือ
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาทีค่ วร
5.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดคอนขางนอย และ
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กาํ หนดไวเปนสวนใหญ หรือ ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา
สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นําเสนอไวไดนอยมาก และ
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กาํ หนดไวทุกเรื่อง หรือ ผลการดําเนินงานลาชามาก สงผลเสียตอ
มหาวิทยาลัยมาก

1.50-2.49

7.ไมไดปฏิบัติหนาที/่ ไมไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ไมไดปฏิบตั ิงานตามที่นําเสนอไว
8. ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามที่นําเสนอ/ทีก่ ําหนดไว

1.00-1.49

0.01-0.99

0
n/a

ตารางที่ 13 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22
หนาที่ของอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22
1. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
2. ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
3. รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา
4. เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของ มหาวิทยาลัย
5. เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ตอสภามหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการกลัน่ กรองใหคะแนน

รายงานผลการ
ดําเนินการ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหาแนว
ทางแกไขปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

หนาที่ 7-11
หนาที่ 11-15

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการทําความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานของคณะวิชากับสวนกลาง เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการ
กลั่นกรองใหคะแนนใน
แตละขอ
3.10
2.70

หนาที่ 15
หนาที่ 15
หนาที่ 16

2.50
3.00
3.20

หนาที่ 16

2.90

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)

2.90

56

ภาคผนวก 6.1
แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อมอบหมายให
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง

(มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555)

ตารางที่ 14 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ ในระหวางการดํารง
ตําแหนง
ทิศทาง /จุดเนน

เปาหมาย

1) ก า ร ใ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น 1.มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา พรบ. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยในกํากับ ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2555 และจัดทํา
ขอบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ พรบ. และเตรียมความ
พรอมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให
แล ว เสร็ จ ภายในป พ.ศ. 2556 โดยสามารถดํ า เนิ น การในการขอ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพได เมื่อรัฐบาลใหการสนับสนุน
2) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร เ ป น 1.นําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ศิลปากร ป พ.ศ.2554-2563 มา
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ทบทวนให เ หมาะสมกั บ สถานภาพในป จ จุ บั น และแนวโน ม ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และนําเสนอแผนปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและ
ดําเนินการไดในระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55
2.เรงรัดและผลักดันจัดทําแผนเศรษฐกิจสรางสรรคใหเต็มศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงาน ภายในป พ.ศ. 2556
3.มหาวิทยาลัย จัดทํา Roadmap การพั ฒ นามหาวิทยาลั ยในชว ง
2-4 ป ข า งหน า เพื่ อ เปน แนวทางในการบริ ห ารจั ด การ กํ ากั บ ดู แ ล
มหาวิทยาลัย และดําเนินการบริหารจัดการตามแผน ภายในป พ.ศ.
2555
4.พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย เป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับ ชาติและนานาชาติ โดยสนับ สนุน งบประมาณในทุกดาน และ
จัดทําระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย และเผยแพร
เกียรติคุณในความสําเร็จ
3) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 1.ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การของ ภายในป พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัย
2.สงเสริมความสัมพันธ สรางความรวมมือ ของทุกหนวยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ภายในป พ.ศ.2555
4) แ ผ นบ ริ ห าร จั ด กา ร กา ร เ งิ น 1.จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งบประมาณแผนดิน
งบประมาณและการบริหารความเสี่ยง และงบประมาณรายจายจากเงินรายได รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
อื่ น ๆ ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และนํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55
2.สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่คางอยูใหเสร็จสิ้นภายในป
พ.ศ. 2555
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ทิศทาง /จุดเนน

5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

เปาหมาย
3.ดําเนิ น การตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิทยาลัย ดานการเงิน งบประมาณและความเสี่ยงในดานตางๆให
แลวเสร็จภายในป พ.ศ.2555
4.ปรั บ ปรุง ระเบี ย บ/ข อบั งคั บ ว าด ว ยเงิ น รายได /เงิน โครงการพิ เศษ
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ และเหมาะสมสอดคล อ งกั บ สภาพป จ จุ บั น
ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2556
1.ทบทวนระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะ
ผูปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเติบโตและ
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใชหลักเกณฑที่ไดทบทวนแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555 เปนตนไป)
2.การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2.1 มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2555
โดยพั ฒ นาให มี อ าจารย วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
รอยละ 40 ตออาจารยประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ.2559
(ขอมูลปพ.ศ. 2554 กําหนดเปาหมาย ป.เอก มากกวา 37 %
ผล ป พ.ศ. 2554 ป.เอก 35.78 % )
2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
ภายในป พ.ศ. 2555
โดยอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) รอยละ
50 ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ภายในป 2559
(ขอมูลปพ.ศ.2554 กําหนด เปาหมาย ผศ.+ รศ. + ศ. = 50 %
ผลป พ.ศ. 2554 ผศ.+ รศ. + ศ.
= 39.22 %)
2.3 มหาวิทยาลัย เปน ผูนําในการผลักดัน สรางมาตรฐานการ
กํ า หนดตําแหนงทางวิช าการ ดา นการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ที่
เหมาะสมกับ ลักษณะธรรมชาติของมหาวิทยาลัย ศิล ปากร เชน การ
เสนอเทียบเคียงตําแหนง ศิลปนแหงชาติ กับตําแหนงศาสตราจารย
3.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- มีแผนงานสนับสนุนที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและใหเกิดความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุน ภายในป
พ.ศ.2555
4.ในปงบประมาณ 2557 สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับ สนุน
แผนงานที่นําเสนอในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.เนนใหมหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับ สกอ. เชิงรุก เพื่อเรงรัด
การพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
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ทิศทาง /จุดเนน

เปาหมาย

6) การบู ร ณาการใช ป ระโยชน จ าก 1.เรงรัดการจัดทําแผนแมบทของวังทาพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
พื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่สราง City เพชรบุรี ภายในป พ.ศ. 2555
Campus ใหมของมหาวิทยาลัย
2.ดําเนินงานและวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาแผนแมบทของพื้นที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหชัดเจนภายในปงบประมาณ 2556
3.การเสริมสราง เชื่อมโยง และรอยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและความ
เขมแข็งของทั้ง 4 วิทยาเขต ตั้งแตวังทาพระ ตลิ่งชัน พระราชวังสนาม
จันทร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อสรางความเขมแข็งและแสดง
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เชน โครงการ Creative Corridor
4.จั ด ทํ า แผนงานการบู ร ณาการใช ป ระโยชน จ ากพื้ น ที่ เ ดิ ม ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และการขยายพื้ น ที่ ส ร า ง City Campus ใหม ข อง
มหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2556
7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 1.มีแผนพัฒ นาคุณภาพนักศึกษาใหเปน พลเมืองที่มีคุณคา มีคุณภาพ
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถดานภาษา มีจิต
อาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณของความเปนศิลปากร
2.ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพื่อรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน
3.ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ.2555
- มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การหาพื้น ที่นันทนาการ
ดานกิจกรรมและกีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ ภายในป พ.ศ.2556
4.มี ก ารพั ฒ นาองค ก รนั ก ศึ ก ษาเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นอย า งเป น
รูปธรรม
8) ดานศิลปวัฒนธรรม
1.มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนองคกร
หลัก สรางความตระหนักรูใหกับประชาชน และมีบทบาทในการผลักดัน
และจัดทํานโยบายสาธารณะในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ภายใน
ป พ.ศ.2556
2.มหาวิ ท ยาลั ย เป น ศู น ย ข อ มู ล การเรี ย นรู ท างศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2557
9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการเงิน การประกัน
คุณภาพ บุคลากร ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ภายในป พ.ศ. 2556
10) นโยบายการประสานงานกั บ 1.มีแผนงานการประสานงาน สรางความรวมมือ กับหนวยงานภายนอก
หนวยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อยางชัดเจน ในปพ.ศ. 2555-2559
และตางประเทศ
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ภาคผนวก 6.2
กิจกรรม โครงการ ดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการฯ และ
อธิการบดีหารือรวมกันและเลือกมาจํานวน 5 ดาน
เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558 คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลฯ
และอธิการบดี ไดประชุมหารือรวมกันแลวเลือกกิจกรรม/โครงการ ดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ที่จะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) จํานวน 5 ดาน และมีรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ดังนี้
ดาน ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
สรางสรรค

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก

ขอ/ขอยอย/รายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมาย
ขอ 2 ขอยอย 4
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจยั เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกดาน และจัดทําระบบ กลไกการติดตามและประเมินผล
งานวิจัย และเผยแพรเกียรติคุณในความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1.โครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มผี ลกระทบตอสังคม เนนพื้นที่ภมู ิภาคตะวันตก(พื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี)
2.จํานวนเงินวิจัย
ขอ 5 ขอยอยที่ 2.1 2.2
2.1 มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยางชัดเจน ภายใน
ป พ.ศ.2555
โดยพัฒนาใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 40 ตออาจารย
ประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ.2559
2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2555
โดยอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) รอยละ 50 ตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด ภายในป 2559
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.พัฒนาใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 40 ตออาจารยประจํา
ทั้งหมด ภายในป พ.ศ.2559
2.อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) รอยละ 50 ตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด ภายในป 2559

ดาน ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
3. การบูรณาการใชประโยชน
จากพื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่
สราง City Campus ใหมของ
มหาวิทยาลัย

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และงานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

5. ดานศิลปวัฒนธรรม

ขอ/ขอยอย/รายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมาย
ขอ 6 ขอยอย 4
จัดทําแผนงานการบูรณาการใชประโยชนจากพื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัย และการขยาย
พื้นที่สราง City Campus ใหมของมหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2556
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ระยะลงนามในสัญญากอสรางอาคารที่ City Campus ภายในป 2558
ขอ 7 ขอยอย 1 2 3
1.มีแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนพลเมืองที่มีคุณคา มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับ ผิดชอบ มีความสามารถดานภาษา มี จิตอาสา มี ความภาคภูมิ ใจในสถาบั น
และอัตลักษณของความเปนศิลปากร
2.ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ.2555
- มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การหาพื้นที่นันทนาการดานกิจกรรมและ
กีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคม ฯลฯ ภายในป พ.ศ.2556
ขอ 8 ขอยอย 1
มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรหลัก สรางความ
ตระหนักรูใหกับประชาชน และมีบทบาทในการผลักดันและจัดทํานโยบายสาธารณะใน
ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ภายในป พ.ศ.2556
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
สรางเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพในดานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
ภายในป 2558
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ภาคผนวก 6.3
ดานที่ 1.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
คะแนนดานนี้ เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามที่กําหนดไว
วาสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
(1)เชิงปริมาณ
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนรอยละ)
ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย
ที่กาํ หนด รอยละ 10 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย
ที่กาํ หนด รอยละ 1-10
ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย
ที่กาํ หนดไว
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ที่กาํ หนดไว รอยละ 1-10
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ที่กาํ หนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป
ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ทีก่ ําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ทีก่ ําหนดไว
(2) เชิงคุณภาพ
ระดับคุณภาพงาน
1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 -100
2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 70-79
3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60-69
4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50-59
5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 40-49

คะแนนที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
n/a

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา
ที่กาํ หนด 3 เดือนขึ้นไป
ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา
ที่กาํ หนด 1 เดือนขึ้นไป
ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา
ที่กาํ หนด
ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา
ทีก่ าํ หนด1 เดือนขึ้นไป
ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา
ที่กาํ หนด 3 เดือนขึ้นไป
ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ทีก่ ําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ทีก่ ําหนดไว

คะแนนที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
n/a

คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพงาน
คะแนนที่ได
5.00
6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
2.50
รอยละ 30-39
4.50
7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
2.00
รอยละ 20-29
4.00
8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
1.50
รอยละ 10-19
3.50
9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
1.00
รอยละ 5-9
3.00
10.รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย
0
นอยกวารอยละ 5

ตารางที่ 15 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
แนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย

ดานที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา
แหงการสรางสรรค

ดานที่ 2 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

เปาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เปนที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในทุกดาน
และจัดทําระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย
และเผยแพรเกียรติคุณในความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผลกระทบตอสังคม เนนพื้นที่
ภูมิภาคตะวันตก (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี)
2. จํานวนเงินวิจัย

2.1 มี แ ผนงานสนั บ สนุ น ให อาจารย ไ ปศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ปริญญาเอกอยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2555 โดยพัฒนาใหมี
อาจารย วุ ฒิ ก ารศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ร อ ยละ 40 ต อ
อาจารยประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ. 2559
2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการอยาง
ชั ดเจน ภายในป พ.ศ. 2555 โดยอาจารย มี ตํ าแหน ง ทาง
วิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) รอยละ 50 ตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ. 2559

รายงานผลการ
ดําเนินการ

หนาที่ 17-18

หนาที่ 19-24

เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จาก ปญหาอุปสรรค/ สิ่งที่ตองการ
คะแนนที่
เปาหมายกับผล
การดําเนินงาน/การ
สาเหตุของปญหา
ใหสภา
คณะกรรมการ
การดําเนินงาน
พัฒนามหาวิทยาลัย
แนวทางแกไข มหาวิทยาลัย
ประเมิน
(คะแนน
ปญหา/การพัฒนา สนับสนุน /
ผลสัมฤทธิ์/)
ระยะเวลาที่คาดวา ผลักดัน
จะแลวเสร็จ
สรุปคะแนนการ -โครงการ ศิลปากรพัฒนา
4.75
ประเมิน เทากับ เศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อ
5.00
ความยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชน (เฟส 1 เฟส 2)
จ.เพชรบุรี
-โครงการพัฒนาอนุรักษ
ระบบนิเวศปาชายเลน
และศูนยวิทยาศาสตร
การศึกษา ณ บริเวณเชิง
เขาไกรลาศ จ.เพชรบุรี
สรุปคะแนนการ ตัวชี้วัดตัวที่ 1 (รอยละ
3.00
ประเมิน เทากับ อาจารยวุฒิการศึกษา
3.50
ระดับปริญญาเอก รอยละ
40 ตอจํานวนอาจารย
ประจํา)
บรรลุ เป า หมาย (ร อยละ
51.06)
ตัวชี้วัดที่ 2 (อาจารยมี
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แนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย

เปาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานผลการ
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.พัฒนาใหมีอาจารยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ
40 ตออาจารยประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ. 2559
2.อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.) รอยละ
50 ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ. 2559
ดานที่ 3 การบูรณา
การใชประโยชนจาก
พื้นที่เดิมและการขยาย
พื้นที่สราง City
Campus ใหมของ
มหาวิทยาลัย

จัดทําแผนงานการบูรณาการใชประโยชนจากพื้นที่เดิมของ
มหาวิทยาลัย และการขยายพื้นที่สราง City Campus ใหม
ของมหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ระยะลงนามในสัญญากอสรางอาคารที่ City Campus ภายใน
ป 2558

ดานที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และงานกิจการ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนพลเมืองที่มีคุณคา มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถ
ด านภาษา มี จิ ตอาสา มี ความภาคภู มิ ใจในสถาบั น และอั ต
ลักษณของความเปนศิลปากร
2. ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอน เพื่อ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ.
2555

หนาที่ 24-29

หนาที่ 29-34

เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จาก ปญหาอุปสรรค/ สิ่งที่ตองการ
คะแนนที่
เปาหมายกับผล
การดําเนินงาน/การ
สาเหตุของปญหา
ใหสภา
คณะกรรมการ
การดําเนินงาน
พัฒนามหาวิทยาลัย
แนวทางแกไข มหาวิทยาลัย
ประเมิน
(คะแนน
ปญหา/การพัฒนา สนับสนุน /
ผลสัมฤทธิ์/)
ระยะเวลาที่คาดวา ผลักดัน
จะแลวเสร็จ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.
+ รศ. + ศ.) รอยละ 50
ตอจํานวนอาจารยประจํา)
ทั้งหมด
ไมบรรลุเปาหมาย (รอย
ละ 38.99)
สรุปคะแนนการ ลงนามในสัญญากอสราง
2.50
ประเมิน เทากับ อาคาร เมื่อวันที่ 29
5.00
กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
ตามสัญญาจางเลขที่
14/2559

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ
5.00

4.66
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แนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย

เปาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จาก ปญหาอุปสรรค/ สิ่งที่ตองการ
คะแนนที่
เปาหมายกับผล
การดําเนินงาน/การ
สาเหตุของปญหา
ใหสภา
คณะกรรมการ
การดําเนินงาน
พัฒนามหาวิทยาลัย
แนวทางแกไข มหาวิทยาลัย
ประเมิน
(คะแนน
ปญหา/การพัฒนา สนับสนุน /
ผลสัมฤทธิ์/)
ระยะเวลาที่คาดวา ผลักดัน
จะแลวเสร็จ

- มี ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา เช น การหาพื้ น ที่
นันทนาการดานกิจกรรมและกีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ฯลฯ ภายในป พ.ศ. 2556
ด า นที่ 5 ด า นศิ ล ปะ มีแผนงานอยางเปนรูปธรรมในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปน
และวัฒนธรรม
องคกรหลั ก สรางความตระหนั กรู ใหกั บประชาชน และมี
บทบาทในการผลั กดั นและจั ดทํ านโยบายสาธารณะในด าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศภายในป พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
สร า งเกณฑ ม าตรฐานในการประกั น คุ ณ ภาพในด า น
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ ภายในป 2558
หนาที่ 34-38

สรุปคะแนนการ มีการพัฒนาเกณฑ
ประเมิน เทากับ เทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ
5.00
ดานศิลปะและการ
ออกแบบ และสภา
มหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ ตลอดจน
นําเสนอที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศ
ไทยและนําเสนอ กกอ.
เพื่อพิจารณา รวมทั้งสภา
คณบดีดานศิลปะแหง
ประเทศไทย เพื่อให
สมาชิกเสนอสภา
มหาวิทยาลัยของตนเอง
ตอไป

5.00
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แนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ยที่
อธิการบดีรายงาน
คะแนนเฉลี่ยที่
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เปาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบ สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จาก ปญหาอุปสรรค/ สิ่งที่ตองการ
คะแนนที่
เปาหมายกับผล
การดําเนินงาน/การ
สาเหตุของปญหา
ใหสภา
คณะกรรมการ
การดําเนินงาน
พัฒนามหาวิทยาลัย
แนวทางแกไข มหาวิทยาลัย
ประเมิน
(คะแนน
ปญหา/การพัฒนา สนับสนุน /
ผลสัมฤทธิ์/)
ระยะเวลาที่คาดวา ผลักดัน
จะแลวเสร็จ
4.70
3.98

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
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ภาคผนวก 7.1

นโยบายของอธิการบดีที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ในชวงป พ.ศ. 2556-2560

(นโยบายของอธิการบดีที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีนาคม 2556 – มีนาคม 2560 มีทั้งหมด 31 โครงการ
โดยป 2556 ดําเนินการเสร็จแลว 1 โครงการ คงเหลือ 30 โครงการ)

ตารางที่ 16 นโยบายของอธิการบดีที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในชวงป พ.ศ. 2556-2560

ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลเพือ่ สรางความตระหนักรูของ
บัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุ
วัฒนธรรม และ เอกลักษณศิลปากร
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสรางสรรคเชิงบูรณา
การตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

จํานวนหลักสูตรสรางสรรค
เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล

หลักสูตร

คาเปาหมาย
2557 2558 2559 2560

2

2

2

2

ผูรับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อ 2.แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
เสริมสรางความคิดสรางสรรค ปลูกฝง ลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรสูสากล
คุณธรรม จริยธรรม และความ
2.โครงการเสริมสรางทักษะการสอนและการ
รับผิดชอบตอสังคม
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

3.โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University
Social Responsibility

จํานวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ

รายวิชา

จํานวนกิจกรรมโครงการที่
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม

กิจกรรมโครงการ

4

4

4

4

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา

30

30

30

30

รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะวิชา
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
4.โครงการเครือขายกิจการนักศึกษาอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอือ้ ให
เกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัย และ
การสรางสรรค เพื่อกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

จํานวนโครงการที่สงเสริม
เครือขายกิจการ
นักศึกษาอาเซียน

โครงการ

จํานวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอม

โครงการ

จํานวนเครือขายการวิจัย
และการสรางสรรค

เครือขาย

จํานวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการทํา
ผลงานวิจัยและงาน

โครงการ

คาเปาหมาย
2557 2558 2559 2560
2

2

2

2

ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ
รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
คณะวิชา

3.แผนงาน : สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและ
ความคิดสรางสรรค
5.โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเรียนรูและสรางสรรค

1

1

1

1 รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวางแผน
พัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝา ย
วางแผนและพัฒนา

4.แผนงาน : เสริมสรางความเขมแข็งนักวิจัยและ
ศิลปน
6.โครงการเครือขายการวิจัยและการสรางสรรค

7.โครงการบมเพาะนักวิจัยและศิลปนรุนใหม

2

2

2

2

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา

4

4

4

4

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย
2557 2558 2559 2560

ผูรับผิดชอบ

สรางสรรค
คณะวิชา
5.แผนงาน : สนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรค

ยุทธศาสตร 5. การมีสวนรวมกับ
ชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
แกสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

8.โครงการแหลงเรียนรูและทุนเพือ่ การวิจัยและ
การสรางสรรค

จํานวนทุนสนับสนุนเพื่อ
การวิจัยและการสรางสรรค
จํานวนแหลงเรียนรู

ทุน

50

50

50

50

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แหลง

1

1

1

1

คณะวิชา

9.โครงการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการจาก
งานวิจัยและสรางสรรครวมกับภาครัฐและเอกชน

จํานวนผลงานวิจัยที่นําไป
ตอยอดในเชิงพาณิชย

ผลงาน

3

4

5

รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ
คณะวิชา

รอยละโครงการบูรณาการ
การบริการวิชาการขาม
ศาสตรตอโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด

โครงการ

20

25

25

รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ

มีแผนแมบทสํานักบริการ
วิชาการ

มี/ไมมี

6.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวาง
หนวยงานภายในประเทศ
10.โครงการบูรณาการการบริการวิชาการขาม
ศาสตรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.โครงการแผนแมบทสํานักบริการวิชาการ

17

คณะวิชา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สํานักบริการวิชาการ
มี

สํานักบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560

12.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพคณะวิชา

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

โครงการ

3

3

3

3

13.โครงการบูรณาการความรูขา มวัฒนธรรม
อาเซียน

จํานวนกิจกรรม/โครงการ
บูรณาการความรูข าม
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการ

2

2

2

2

คณะวิชา

14.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาเซียน

มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
อาเซียน

มี/ไมมี

มี

รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ

7.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวาง
หนวยงานระหวางประเทศ

รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ
คณะวิชา
ศูนยบมเพาะฯ
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 6. การอนุรักษและ
สงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพือ่ รักษาคุณคาและเพิ่ม
มูลคาในระดับชาติและนานาชาติ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย
2557 2558 2559 2560

ผูรับผิดชอบ

จํานวนฐานขอมูลออนไลน
เพื่อการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการศูนย
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ศึกษา

ฐานขอมูล

2

2

2

2

รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1

1

1

1

ผอ.หอศิลป

จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

8.แผนงาน : สรางมาตรฐานและใชประโยชน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
15.โครงการ : แผนแมบทการอนุรักษและการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย
16.โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

17.โครงการแผนแมบทการอนุรักษและการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย

คณะวิชา
100

100

100

100

รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม
ผอ.หอศิลป
คณะวิชา

18.โครงการสันสกฤตศึกษาเพือ่ การพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียน
ยุทธศาสตร 7. การบริหารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ การ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค

9.แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพือ่ สังคมยุคใหม
19.โครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม
10.แผนงาน : ภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร

จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อการพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการ

5

5

5

5

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

26

26

26

26

รองอธิการบดีฝายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ
20.โครงการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสาธารณชน

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการที่
เสริมสรางและเผยแพร
ภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน

หนวยนับ
โครงการ

คาเปาหมาย
2557 2558 2559 2560
5

5

5

5

ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ
คณะวิชา
ศูนยคอมพิวเตอร

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

จํานวนโครงการเพือ่ เตรียม
ความพรอมสําหรับจัด
อันดับ (ranking) และการ
ตรวจประเมิน
(accreditation)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.แผนงาน : การปรับเปลี่ยนสถานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
22.โครงการกําหนดมาตรฐานและวิธีการ
มีเกณฑการประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สําหรับผูบริหารและและ
พนักงาน

โครงการ

1

1

1

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองอธิการบดีฝายพัฒนา
องคกร

มี

มี

มี

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560
23.โครงการยกรางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.

เสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบภายในปพ.ศ.
2557

มี/ไมมี

ยุทธศาสตร 8. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการตาม
พันธกิจใหมีประสิทธิภาพ

12.แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย
24.โครงการปรับปรุงระบบเครือขายเพื่อรองรับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

จํานวนระบบที่ไดรับการ
ปรับปรุง

ระบบ

.

25.โครงการกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบภายในปพ.ศ.
2558

มี/ไมมี

มี

2

2

รองอธิการบดีฝายบริหาร

2

2

รองอธิการบดีฝายบริหาร

มี

มี

รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณะวิชา

ยุทธศาสตร 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

13.แผนงาน : กลยุทธทางการเงิน
26.โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การเงิน

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557 2558 2559 2560
27.โครงการศิษยเกาเพือ่ ศิลปากร
ยุทธศาสตร 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู
นานาชาติ

14.แผนงาน : อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ
28.โครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ ศิลปากร
บูรณาการศาสตรและศิลป
แผนงาน : การขยายพื้นทีก่ ารใหบริการทาง
การศึกษา
29.โครงการ City Campus

30.โครงการโรงเรียนนานาชาติ

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
สรางความสัมพันธศิษยเกา

โครงการ/กิจกรรม

3

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมอัตลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ/กิจกรรม

5

มีพื้นที่สาํ หรับการจัดตั้ง
City Campus
มีแผนพัฒนาพื้นที่ City
Campus
จัดทําผังแมบท City
Campus
จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดตั้งโรงเรียน
นานาชาติ

มี/ไมมี
มี/ไมมี

3

3

3

รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองอธิการบดีฝาย
ศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝา ย
วางแผนและพัฒนา

มี
มี

มี/ไมมี

มี

โครงการ/กิจกรรม

1

1

รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองวิทยาเขต

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )
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กิจกรรม โครงการ ดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ที่อธิการบดีนาํ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการฯ และ
อธิการบดีหารือรวมกันและเลือกมาจํานวน 8 กิจกรรม/โครงการ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และอธิการบดี
ไดหารือรวมกันแลวเลือกกิจกรรม/โครงการ ดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย ที่จะชวยผลักดันแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) จํานวน 8 กิจกรรม/
โครงการ และมีรายละเอียดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายที่อธิการบดี
นําเสนอตอสภาฯ
1. โครงการ 3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University
Social Responsibility

- จํานวนโครงการ (โครงการที่มหาวิทยาลัย เปนเจาภาพ)

2. โครงการ 5

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปรับปรุงวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
3. โครงการที่ 10

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการบูรณาการ การบริการขามศาสตร เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการที่ 19

จํานวนโครงการ (เนนพื้นที่จังหวัดเพชรบุร)ี

โครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม

5. โครงการที่ 20

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.จํานวนกิจกรรม/โครงการ
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ
(ตองเปนโครงการพัฒนาผูบริหาร ที่มหาวิทยาลัยเปนผูด ําเนินการ)
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการเสริ ม สร า งและเผยแพร ภ าพลั ก ษณ 1.จํานวนโครงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูสาธารณชน
2.ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ จัดกิจกรรม/โครงการ
(ตองเปนโครงการที่มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ)

กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายที่อธิการบดี
นําเสนอตอสภาฯ
6. โครงการที่ 21

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการจัดอันดับ (Rankings) และการตรวจ
ประเมิน
(accreditation) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. โครงการที่ 23

-จํานวน 2 สาขา เขา QS
(rankings by subject)

โครงการยกราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

จํานวนขอบังคับรองรับพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศิลปากร

8. โครงการ 26

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร รอยละ 80
(ตามตัวชี้วัดเดิม รอยละ 80)

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
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ดานที่ 1.7 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
คะแนนดานนี้ เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามที่กําหนดไววา
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
(1)เชิงปริมาณ
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนรอยละ)
ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด รอยละ 10 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด รอยละ 1-10
ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย
ที่กําหนดไว
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ที่กําหนดไว รอยละ 1-10
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป
ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/
ที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน
โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว

คะแนน
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ที่ได
(กําหนดเปนระยะเวลา)
5.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา
ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป
4.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา
ที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป
3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด
2.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด1 เดือนขึ้นไป
1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป
0
ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/
ที่กําหนดไว
n/a ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กาํ หนดไว

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
n/a

(2) เชิงคุณภาพ
ระดับคุณภาพงาน
1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 -100
2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 70-79
3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60-69
4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50-59
5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 40-49

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00

ระดับคุณภาพงาน
6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30-39
7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 20-29
8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10-19
9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
รอยละ 5-9
10.รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
นอยกวารอยละ 5

คะแนนที่ได
2.50
2.00
1.50
1.00
0

ตารางที่ 17 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรม/โครงการที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ

เปาหมายที่กําหนด

1. โ ค ร ง ก า ร ศิ ล ป า ก ร - จํ า นวนโครงการ
รับผิดชอบสังคม University ( โ ค ร ง ก า ร ที่
มหาวิ ท ยาลั ย เป น
Social Responsibility
เจาภาพ)

2. โครงการปรั บ ปรุ ง วิ ท ยา การปรั บ ปรุ ง วิ ท ยา
เขตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เ ข ต พ ร ะ ร า ช วั ง
เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค สนามจันทร
3. โครงการบูรณาการ การ จํ า นว นโ คร งก า ร
บ ริ ก า ร ข า ม ศ า ส ต ร เ พื่ อ (เน น พื้ น ที่ จั ง หวั ด
เสริมสรางความเขมแข็งตาม เพชรบุรี)
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผลการ
ดําเนินงาน
(คะแนนผลสัมฤทธิ์/)
สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00

หนาที่ 39-43

หนาที่ 44-48

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00
สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00

หนาที่ 49-51

สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่
ของปญหาแนว
สภา
คณะกรรมการ
ทางแกไขปญหา/การ มหาวิทยาลัย
ประเมิน
พัฒนาระยะเวลาที่คาด
สนับสนุน /
วาจะแลวเสร็จ
ผลักดัน
4.33
1.โครงการกิ จกรรมการรณรงค คัดค านโครงการ
กอสรางทางเลียบแมน้ําเจาพระยา
2.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล “Clean Campus Clear Corruption” สรรค
สรางหัวใจใหม มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไม
โกง
3.โครงการรินน้ําใจ สูนองหางไกล จากใจศิลปากร
ครั้งที่ 4
2.โครงการปรั บ ปรุ ง วิ ท ยาเขตที่ เ ป น มิ ต รกั บ
5.00
สิ่งแวดลอม เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
1.โครงการพัฒนาอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลน
และศูนยวิทยาศาสตรการศึกษา “Mangrove
Ecosystem Preservation & Science Education
Center (MEPSEC Hua Hin)”
2. โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะที่ 1
และระยะที่ 2

5.00
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กิจกรรม/โครงการที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ

เปาหมายที่กําหนด

4. โครงการบ ม เพาะนั ก - จํานวนกิจกรรม/
บริหารรุนใหม
โครงการ
- จํ า น ว น
ผูเข ารว มโครงการ
(ต อ งเป นโครงการ
พั ฒ นาผู บ ริ ห ารที่
มหาวิ ท ยาลั ย เป น
ผูดําเนินการ)

5. โครงการเสริมสรางและ
เ ผ ย แ พ ร ภ า พ ลั ก ษ ณ
มห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ปา ก ร สู
สาธารณชน

- จํานวนโครงการ
- ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรม/โครงการ
(ต อ งเป นโครงการ
ที่มหาวิทยาลัยเปน
เจาภาพ)

6. โ ค ร ง ก า ร จั ด อั น ดั บ จํานวน 2 สาขา เขา
(Rankings) และการตรวจ QS (Rankings by
ป ร ะ เ มิ น ( Accreditation) subject)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผลการ
ดําเนินงาน
(คะแนนผลสัมฤทธิ์/)

สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00

1.โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพื่อการ
บริหาร (Creative Leadership Program for
Management) รุนที่ 1
2. โครงการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพื่อ
การบริหาร สําหรับผูบ ริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน
3. โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพการเปน
ผูนําเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมาย
1.โครงการเผยแพรองคความรูส ูชุมชนโดยรถ
ปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ (Silpakorn Art
Mobile)
2.โครงการ สีไทยโทน
3.โครงการออกแบบอัตลักษณองคการ ในระยะที่
2 (Corporate Identity - CI)
4.โครงการจัดทําวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนภาษาตางประเทศ
1.สาขา Art & Design มหาวิทยาลัยศิลปากรติด
อันดับ ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย
2.สาขา Philosophy มหาวิทยาลัยศิลปากรติด
อันดับ ในอันดับที่ 5 ของประเทศไทย

หนาที่ 52-55

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00
หนาที่ 55-57

หนาที่ 57-58

สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่
ของปญหาแนว
สภา
คณะกรรมการ
ทางแกไขปญหา/การ มหาวิทยาลัย
ประเมิน
พัฒนาระยะเวลาที่คาด
สนับสนุน /
วาจะแลวเสร็จ
ผลักดัน
5.00

4.00

3.50
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กิจกรรม/โครงการที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ

เปาหมายที่กําหนด

7. โครงการยกราง
จํานวนขอบังคับ
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย รองรับ
ศิลปากร
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
8. โครงการกลยุทธการเงิน รอยละความสําเร็จ
งบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย การดําเนินงานตาม
ศิลปากร
แผน ยุทธศาสตร
รอยละ 80 (ตาม
ตัวชี้วัดเดิม รอยละ
80)

รายงานผลการ
ดําเนินการ

หนาที่ 59-61

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผลการ
ดําเนินงาน
(คะแนนผลสัมฤทธิ์/)
สรุปคะแนนการ
ประเมิน เทากับ 5.00

NA

หนาที่ 61

สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

จํานวน 18 ขอบังคับ

ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2558 ใหความเห็นชอบแลว

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่
ของปญหาแนว
สภา
คณะกรรมการ
ทางแกไขปญหา/การ มหาวิทยาลัย
ประเมิน
พัฒนาระยะเวลาที่คาด
สนับสนุน /
วาจะแลวเสร็จ
ผลักดัน
5.00

เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยไดเห็น
ความเห็นชอบกลยุทธ
การเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อ 10 มิถุนายน 2558
และมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามกลยุทธ
ดังกลาว ทั้งนี้ การ
ประเมินผลความสําเร็จ
ตองพิจารณา ณ สิ้น
ปงบประมาณ 2559
ดังนั้นการประเมินคา
เปาหมายจึงยังไม
สามารถดําเนินการไดใน
รอบการประเมินนี้

n/a

82

กิจกรรม/โครงการที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ

คะแนนเฉลี่ยที่อธิการบดี
รายงาน
คะแนนเฉลี่ยที่
คณะกรรมการตรวจสอบ

เปาหมายที่กําหนด

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบ
เปาหมายกับผลการ
ดําเนินงาน
(คะแนนผลสัมฤทธิ์/)

สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน/การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่
ของปญหาแนว
สภา
คณะกรรมการ
ทางแกไขปญหา/การ มหาวิทยาลัย
ประเมิน
พัฒนาระยะเวลาที่คาด
สนับสนุน /
วาจะแลวเสร็จ
ผลักดัน

5.00
4.55

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
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ภาคผนวก 8.1
-

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

-

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

ตารางที่ 18 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน
ดาน
ปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1.แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ 1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดวิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ 1) ควรปรับยุทธศาสตรใหเขาใจงายขึ้น มีความชัดเจน และแสดงถึง อัตลักษณความเปน
ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ สร า งสรรค แต ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ นํ า ไปสู วิ สั ย ทั ศ น ดั ง กล า ว ยั ง ไม ชัด เจน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นโยบายที่อธิการบดีนําเสนอ เนื่องจาก
นําแหงการสรางสรรค
ตอสภามหาวิทยาลัย
1.1.1 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวไมชัดเจน รวมทั้งแผนงาน โดยยุทธศาสตรควรมุงเนนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา
โครงการ เป า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ส ว นใหญ เ ป น ภารกิ จ ประจํ า ซึ่ ง ไม ส ามารถ คุณภาพนักศึกษา การกาวสูความเปนนานาชาติ ซึ่งอาจจะเนนเพียง 4- 5 เรื่อง อาทิ การจัด
ขับเคลื่อน ผลักดัน ใหกาวไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค และ อันดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและหลักสูตร นโยบายการพัฒนานักศึกษา
ความเปนนานาชาติได
City Campus
1.1.2 ยุ ท ธศาสตร ข องคณะวิ ช า หน ว ยงาน ส ว นหนึ่ ง ไม ส อดคล อ ง 2) สํ า หรั บ แผนงาน โครงการ ที่ กํ า หนดไว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร ควรมี ก ารติ ด ตามและ
ยุทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลัย โดยแผนงาน โครงการสวนหนึ่ง ดําเนินการ ประเมินผล หากไมสามารถดําเนินการได หรือไมชวยสนับสนุน ผลักดัน แผนยุทธศาสตร ก็
เพื่อใหเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. และสวนหนึ่งเปน ควรปรับปรุง ยกเลิก แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แผนงานตามภารกิ จ ประจํ า จึ ง ยั ง มิ ไ ด มุ ง เน น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเป น 3) คณะวิชา หนวยงาน อาจารย บุคลากรเปนกลไกที่สําคัญมากในการดําเนินงานตามพันธ
กิจ และการขับเคลื่อน ผลักดันแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุเปาหมาย จึงควร
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคเทาที่ควร
1.1.3 ผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สวน ดําเนินการ
หนึ่งยังขาดความรูความเขาใจเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน
3.1) ร วมกับ คณะวิชา หน วยงาน นํ าแผนยุท ธศาสตรข องคณะวิ ชา หน วยงาน มา
ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป การตั้งคาเปาหมาย การกําหนด พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ให มี ค วามสอดคล อ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข อง
ตั ว ชี้ วั ด และการกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น แผน ส ง ผลให แ ผนงาน กิ จ กรรม มหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนั้ น ในการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การตั้ ง ค า เป า หมาย ควรวิ เ คราะห
โครงการ ตั ว ชี้ วั ด ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ไม ส อดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร สถานภาพของมหาวิทยาลัยและเทียบเคียงกับเกณฑของประเทศและความเปนนานาชาติ
มหาวิทยาลัย และไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได
ดวย เพื่อจะเปนแรงผลักดันในการทํางานและขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกาวสูความเปน
1.1.4 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ นานาชาติ
ราชการประจําป มุงเนนเชิงปริมาณ ซึ่งไมไดสะทอนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
3.2) วางแผนระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตั้งแตในระดับภาควิชา คณะวิชา
ผลลัพธที่เกิดขึ้นเทาที่ควร
หนวยงาน เพื่อใหการเก็บขอมูลในทุกระดับมีมาตรฐาน มีความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งเปนปจจัย
หนึ่งที่จะชวยใหการกํากับ ติดตามในระดับมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก
3.3) ควรอบรมใหความรูแกผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ให
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1.2 แผนงาน โครงการ ทีอ่ ธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก
นอกจากนั้ น ยั ง มี น โยบาย ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี
กิจกรรม โครงการที่จะตองดําเนินการจํานวนมาก
เนื่องจากแผนงาน โครงการ ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมาย การทํางานที่
ชัดเจนในแตละป รวมทั้งการจัดเรียงลําดับความสําคัญ จุดเนนของแผนงาน
โครงการ ทําใหมีความเสี่ยงสูงที่มหาวิทยาลัยจะไมสามารถดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ทั้งหมดใหสําเร็จไดภายในระยะ 4 ป หรือมีการดําเนินการ
แตไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไว

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
มี ค วามรู ความเข า ใจ เรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร เ ป น
แผนปฏิ บัติราชการประจําป การกํา หนดตัว ชี้วัด เปาหมายการกํ ากับ ติ ดตาม และการ
ประเมินผลกิจกรรม โครงการ แผนงาน เปนตน
3.4) ควรชี้แจงทําความเขาใจกับอาจารย บุคลากร ในทุกระดับ เพื่อใหทุกคนไดทราบ
นโยบาย ทิศทางเปาหมายการทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และขอความรวมมือใหทุกคน
มีสวนรวม มีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่
นอกจากนั้นควรนําไปกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนงานของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิ์ผล
4) ในการประชุมคณบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรนําเรื่อง แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ป ญ หาการดํ า เนิ น งาน มาพิ จารณาร ว มกั นให ม ากขึ้ น เพื่อ ช ว ยสนั บ สนุ น
ผลักดันใหแผนยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย
1) ควรนําแผนงาน โครงการ ที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ
2) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการทํางานที่ชัดเจนในแตละ
ป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน แลวนําขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย

2.ดานหลักสูตรการเรียนการ 2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาใหกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการ 1) ควรจัดแผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ในภาพรวมระยะ 5-10 ป เพื่อ
สอน /การพัฒนานักศึกษา
สรางสรรค การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ โดยควรเนน
- หลักสูตรบูรณาการ
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2.2 รูปแบบการเรียนการสอนสวนใหญยังเปนแบบเดิม คือ การบรรยาย ทําให
นักศึกษาขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห และสงเสริม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

2.3 นโยบายพัฒนานักศึกษาเปนสิ่งที่ดี แตการนําไปสูการปฏิบัติยังไมชัดเจน
มีความลาชาในการดําเนินการ และยังไมเอื้อตอการเรียนรู เทาที่ควร อาทิ
- การปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
สวัสดิการ อาทิ ระบบ Internet หอพัก รถรางที่วิ่งในมหาวิทยาลัย รานคา
สนามกีฬา โรงอาหาร ยังไมเพียงพอ รวมทั้งความสะดวกในการเขาถึงบริการ
ยังมีนอย
- กองกิจการนักศึกษา ยังทํางาน ใหบริการลาชา การใหคําแนะนําในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษายังยึดตามรูปแบบเดิมๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
นอกจากนั้นในบางกิจกรรม โครงการ ของกองกิจการนักศึกษา มีความ
เสี่ยงเรื่องความไมโปรงใสในการทํางาน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรที่เปนความตองการของตลาดในประชาคมอาเซียน
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2) ควรเผยแพรประชาสัมพันธการเปดหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหผูสนใจ รวมทั้ง
สถาบัน หนวยงาน องคกร ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางตางๆ ให
มากขึ้น เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมตัวที่จะเขามาศึกษา และเปนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสูภายนอก
1) ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาตางๆ ควรเนนใหมีการศึกษาดู
งาน การฝกงาน สหกิจศึกษา มากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริง
2) ควรอบรม พัฒนาอาจารย ใหมีทักษะการสอนรูปแบบใหมๆ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ความคิ ด วิ เ คราะห ความคิ ด สร า งสรรค อาทิ การเรี ย นการสอนโดยวิ ธี
Research Problem Issue Problem
3) ควรมีชองทางที่จะใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ผลงาน ออกสูสาธารณชนทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติใหมากขึ้น
1) มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินงานตามนโยบายพัฒนานักศึกษา เพราะมีหลายเรื่องที่ตอง
เร ง ปรั บ ปรุ ง ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ควรกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น อย า งต อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย คณะวิชา นักศึกษา ทราบเปน
ระยะๆ ดวย
2) กองกิจการนักศึกษา เปนกลไกที่สําคัญในการทํางานดานการพัฒนานักศึกษาและการ
ดําเนินนโยบายพัฒนานักศึกษา จึงควร
2.1) ควรพัฒนาบุคลากรของกองกิจการนักศึ กษา และปรับรู ปแบบการทํางาน การ
ใหบริการ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา ทัศนคติ ในการทํางานเชิงรุก เพื่อชวยขับเคลื่อน
นโยบายพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
2.2) กํากับติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ อยางใกลชิด ใหทุก
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2.4 การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญเปนการดําเนินการ
ตามรูปแบบเดิมๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
นอกจากนั้ น กิ จ กรรมส ว นหนึ่ ง ไม ส อดคล อ ง ส ง เสริ ม จุ ด เน น ของ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน ที่เนนเรื่อง ความคิดสรางสรรค อัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตน
3.ดานการวิจัยและสรางสรรค

3.1 จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค ในบางคณะวิชายังมีจํานวนนอย ซึ่งมา
จากหลายสาเหตุ อาทิ
3.1.1 อาจารย บุคลากร สวนหนึ่งยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะและ
ประสบการณการทํางานวิจัยและสรางสรรค การเขียนผลงานวิชาการ การ
นําเสนอผลงาน
3.1.2 อาจารย บุคลากร สวนหนึ่งไมประสงคทํางานวิจัยและสรางสรรค
และผลงานวิชาการใดๆ แมจะมีทุนสนับสนุนจากทั้งมหาวิทยาลัย คณะวิชา
หนวยงาน และหนวยงานภายนอก
3.1.3 อาจารย บุคลากร มีภาระงานประจํามาก

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
โครงการมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เรื่อง สิทธิประโยชนของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาทราบอยาง
ทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงการใหบริการ การเขาถึงบริการ ใหสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
1) ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สรางสรรค และมีการกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอยาง
ใกลชิด
ทั้งนี้อาจจะริเริ่มจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนตนแบบ เพื่อเปนตัวอยาง แนวทางปฏิบัติที่ดี
แกนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
2) ควรจัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนโครงการแลกเปลี่ยน การเปดโอกาสใหนักศึกษาได
แสดงความสามารถ นําเสนอผลงาน ในชองทางตางๆ ใหมากขึ้น
1) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยและสรางสรรค และผลงานทาง
วิชาการ ดวยมาตรการตางๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนวิจัยและสรางสรรค ทุนสนับสนุนการ
ผลิตตํารา
จึงควรพิจารณามาตรการที่ใหคุณและโทษเพิ่มเติม อาทิ
- การนํามาตรการที่ สกอ. กําหนดใหอาจารยผูดํารงตํา แหนงทางวิชาการจะตองทํ า
ผลงานทางวิชาการปละกี่เรื่องมาใช และหากไมสามารถทําไดตามเกณฑที่กําหนดควรมี
มาตรการลงโทษ
- การกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
- การจัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยและสรางสรรค การทําผลงาน
วิชาการ การนําเสนอผล
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางคณะวิชา
- การจัดโครงการอบรมใหความรู และใหบุคลากรที่เขารวมโครงการนําไปปฏิบัติจริง
- ระบบฐานขอมูล สารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางาน รวมทั้งความสะดวกในการใช
งานระบบตางๆ
- สรางเครือขายอาจารยรุนใหม ดําเนินกิจกรรมทํางานวิจัยและสรางสรรค
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3.2 การกําหนดบทบาท หนาที่ระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา ในบางภารกิจยังไมชัดเจน มีความคาบเกี่ยวกัน อาทิ การจัดสรร
งบประมาณ กองทุนวิจัยและสรางสรรค ซึ่งสงผลตอการสงเสริม สนับสนุนการ
ทํางานวิจัยและสรางสรรค
3.3 ระบบการเบิก จา ยเงิ นงบประมาณสนั บสนุน การทํา วิจั ย การนํา เสนอ
ผลงานวิจัย รวมทั้งการทําสัญญารับทุน ลาชา
4.ดานบริการทางวิชาการ

มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน จัดโครงการบริการทางวิชาการจํานวนมาก
และสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก รูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ที่
จัดสืบตอกันมา โดยเนนการจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนา ใหความรู และ
ตัวชี้วัดการประเมินโครงการ คือ จํานวนผูเขารวมโครงการ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
การจัดโครงการบริการวิชาการที่ผานมายังมิไดมีการพิจารณา ความคุมคา
ประโยชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติตางๆ และมีความสูญเปลาคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรลงไป

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2) สงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยในลักษณะเปนชุดวิจัย เพื่อใหการวิจัยมี
ประโยชนมากขึ้น สามารถแกไขปญหาไดครอบคลุมในมิติตางๆ มากขึ้น
- ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒ นา คณะวิ ช า ในการกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ภารกิ จ ที่ ชัด เจนของแต ล ะฝ าย รวมทั้ ง
นโยบาย เปาหมายการวิจัยและสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย และรวมกันทํางานเพื่อนําไปสู
มหาวิทยาลัยวิจัยและสรางสรรค
- มหาวิทยาลั ยควรศึกษาข อมูล สํารวจสาเหตุ ปญ หาการเบิก จายที่ลาชา และวางแผน
ดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะทําในลักษณะ
งานวิจัยสถาบัน
1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การจัดโครงการบริการวิชาการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิชา หนวยงาน อาทิ
1.1) การจัดบริการวิชาการ ควรพิจารณากําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจนกอนวา
ตองการใหเกิดผลอยางไร เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูงกวาเดิม 50 % แลวจึงจัดทํา
กิจกรรม โครงการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น
1.2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญลักษณะบูรณาการ เพียง 1-2
โครงการ ที่ใหทุกคณะวิชา หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมได และกอใหเกิด
ประโยชนที่ยั่งยืนแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งอาจจะเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว
1.3) ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม โครงการทั้งดานปริมาณ คุณภาพ ผลกระทบ อาทิ
- การวิเคราะห Cost Benefit
- วัดผลลัทธ Outcome ที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ คุณภาพ
ชีวิต รายไดที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
1.4) การตั้งเปาหมาย ประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ อาทิ
- ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอชุมชน ประเทศ
- องคความรู ผลงานวิจัยสรางสรรค ผลงานวิชาการที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ

89

ดาน

5.ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

6.การบริหารจัดการ
6.1 การบริหารงาน
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป

บริการวิชาการ
- ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน
สามารถขยายตอยอดองคความรูใหกวางขวางมากขึ้น
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ใชงบประมาณจํานวนมากในดานทํานุ 1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ที่จัดสืบตอกัน เดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ ที่กลาวในขอ 4
มา
2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน รวมทั้งบุคลากร ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ในหลากหลายสาขาวิชา จึงควรแสดงบทบาท ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการ
(ลักษณะปญหาเชนเดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ)
มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ชา ไม ได แ สดงบทบาท ศัก ยภาพในการชว ยแก ไ ข นําเสนอแนวคิด นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการออกแบบฯ ตอหนวยงาน
ปญหา พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เทาที่ควร
ภาครัฐและเอกชน ใหมากขึ้น อาทิ การเปนตนแบบ การเปนผูนํา เปนที่ปรึกษาดานศิลปะ
วัฒนธรรม ศูนยกลางแหลงเรียนรูดานการออกแบบ การสรางมาตรฐานงานการจัดการดูแล
บูรณโบราณสถาน เปนตน
3) จัดใหมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแหลงเรียนรู ศูนยการศึกษา ที่สรางแรงบันดาลใจ และ
เปดโอกาส ใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคมทั้งภายในและภายนอกมาศึกษา
เรียนรู สรางสรรคผลงาน การประกอบอาชีพฯ ใหมากขึ้น
6.1.1 วัฒนธรรมองคกร
มีความหลากหลายของวัฒนธรรมองคกรตามสถานที่ตั้ง ประวัติความ 1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ตองพยายามสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากรทุก
เปนมา ลักษณะของคณะวิชา โดยเฉพาะวังทาพระ มีวัฒนธรรมที่ยากตอการ ระดับ ปรับทัศนคติ เปดกวางรับการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ ย นแปลง และมี ก ารถา ยทอดวั ฒ นธรรมองค ก รไปสูค นรุ น ใหม การ 2) การสรางคานิยม จุดมุงหมายรวมกันในการทํางาน คือ การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา
เปลี่ยนแปลงแมมีบางแตชามาก
วั ฒ นธรรมองค ก รบางด า น อาทิ ความเป น อิ ส ระ การไม ยุ ง เกี่ ย วกั น หนวยงาน ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
สงผลตอการบริหารงานเชิงรุก การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน 3) การนําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ประชาคมภาคภูมิใจ มาใชเปนแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
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6.1.2 โครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ของศูนย มหาวิทยาลัยควรเชิญผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน ทั้งหมด มาประชุมและพิจารณา
สถาบัน สํานัก สวนหนึ่งยังไมชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทใน รวมกันวาปจจุบันโครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การประสานงาน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา หนวยงาน ระหวางหนวยงาน มีปญหา ขอขัดของดาน
ดานตางๆ ซึ่งสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย หนวยงาน
ใดบ า ง และเสนอแนวทางการแก ไ ขป ญ หา เพื่ อ ให ก ารทํ า งานของทุ ก หน ว ยงานมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานของมหาวิทยาลัย
6.13 การบริหารของคณะวิชา หนวยงานสวนใหญเปนการดําเนินงานตามพันธ 1) ในการกํ า หนดเป า หมายการทํ า งานของคณะวิ ช า ควรมี ก ารวิ เ คราะห ส ถานภาพ
กิจที่เปนงานประจํา
สถานการณของคณะวิชา หนวยงาน โดยเทียบกับหนวยงานภายนอก เกณฑการจัดอันดับ
อาจารย บุ คลากร ยั ง ทํา งานในลั ก ษณะและเป นรู ป แบบเดิ มๆ การ มหาวิทยาลัย และสื่อสารใหอาจารย บุคลากรไดรับทราบ และมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
ทํางานเชิงรุก ยุทธศาสตรยังมีนอย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย
ให ทั น ต อ ความเปลี่ ย นแปลง และการก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ความเป น 2) บุคลากรในตําแหนงหนาที่ตางๆ ควรสรางเครือขายการทํางานทั้งภายในและภายนอก
นานาชาติ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน เปนการเปดโลก
ทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน
6.2 บุ ค ลการ/การพั ฒ นา 6.2.1 ปญหาผูบริหารระดับคณะวิชา หนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการศูนย 1) ควรอบรมพั ฒ นาผู บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ ทั้ ง คณบดี ผู อํ า นวยการศู น ย สถาบั น สํ า นั ก
บุคลากร
สถาบัน สํานัก) และระดับภาควิชา
หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกองฯ
- ปจจุบันสวนใหญจะใหผูมีวัยวุฒินอยมาทําหนาที่ สวนหนึ่งขาดทักษะ
โดยในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจะไดนําภารกิจ อํานาจ
ประสบการณในการบริหารงาน และสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนาคณะ หนาที่ของแตละตําแหนง มาพิจารณาและจัดหลักสูตรการอบรมใหสอดคลองกับบทหนาที่
วิชา หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอความเปลี่ยนแปลงและกาวสูความ รวมทั้ ง จั ด หาวิ ท ยากรที่ มี ป ระสบการณ ต รง ประสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงาน
เปนนานาชาติ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อถายทอดความรูประสบการณเพื่อใหการจัดอบรมเกิดประโยชนและ
- สวนหนึ่งไมสามารถใชภาวะความเปนผูนําในการตัดสินใจ การเปนผูนํา นําไปใชประโยชนอยางแทจริง
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอาจารยอาวุโสสวนหนึ่งที่ไมยอมรับการทํางาน 2) การวางแผนเตรียมความพรอมอาจารย บุคลากรในทุกระดับเพื่อกาวสูการเปนผูบริหาร
และมีอิทธิพลตอการตัดสินในการทํางาน
นอกจากนั้นในระดับหัวหนาภาควิชา ยังมีปญหา
- ต อ งรั บ ผิ ด ชอบทํ า ด า นธุ ร การจํ า นวนมาก ทั้ ง งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา กพร. งานยุทธศาสตร และสงผลตอภารกิจประจํา การขอกําหนด
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6.3 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ/ระบบ
สารสนเทศ

ปญหาและสาเหตุของปญหา
ตําแหนงทางวิชาการ
- ขาดแรงจูงใจในการทํางานดานบริหาร
- ลาออกกอนครบวาระจํานวนมาก การทํางานขาดความตอเนื่อง
6.2.2 ปญหาอาจารยชาวตางชาติ อาทิ
- ดานอัตราคาตอบแทน ที่ไมจูงใจใหทํางาน
- ไมมีสิทธิในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
- การตอสัญญาจาง ระยะสั้น ขาดความมั่นคงในการทํางาน
6.3.1 การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย สูภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสังคมภายนอกไดรูจักมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยังมีนอย
6.3.2 การสื่อสารภายในองคกรยังมีนอย มีความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของแตละวิทยาเขต ทําใหบางครั้งบุคลากรเสียโอกาส เชน
หนังสือ การแจงเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตางๆ

6.4 สวัสดิการ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป

การพิจารณาทบทวน กฎระเบียบที่เอื้อประโยชนตออาจารยชาวตางชาติมากขึ้น เพื่อสราง
แรงจูงใจในการทํางาน ทั้งดานสวัสดิการ คาตอบแทน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
การตอสัญญาจาง การรับทุนวิจัยฯ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ควรใหความสําคัญกับชุมชน/ผูนําทองถิ่น ใหมากขึ้น
โดยการเขาพบ การรวมกิจกรรมกับชุมชน การสื่อสารใหขอมูล การเชิญผูนําชุมชนเขารวม
กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า หน ว ยงาน เพื่ อ ให ชุ ม ชน สั ง คมภายนอกรู จั ก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น และเปนการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูภายนอก
1)ขอความรวมมือทุกคณะวิชา หนวยงาน ปรับปรุงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เปน 2-3 ภาษา ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการกาวสูการเปน
ประชาคมอาเซียน และความเปนนานาชาติ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ในโอกาส
ตอไป ควรมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอร ดูแลประสานงาน หรือการจางบริษัทเอกชน มา
ชวยการจัดระบบเพื่อใหขอมูล สารสนเทศ มีความเชื่อมโยงกัน สามารถใชประโยชนได
รวมกันมากขึ้นและคุมคากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป

6.3.3 ระบบฐานขอมูล สารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า หน ว ยงาน มี ก ารลงทุ น เรื่ อ ง การจั ด ทํ า
ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศของตนเอง ทําใหมีหลากหลายของระบบ ขาด
ความเชื่อมโยงกันและการนํามาใชประโยชนรวมกัน จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
มาก และไมคุมคากับงบประมาณที่ลงทุนไป
6.4.1 สวัสดิการ
ควรพิจารณา ทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยังไดรับสวัสดิการ สิทธิรักษาพยาบาล
เพื่อใหมีความทันสมัย สรางแรงจูงใจในการทํางาน
นอย
- จํานวนที่พักของบุคลากรที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วิทยาเขต
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ปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
สารสนเทศเพชรบุรี ไมเพียงพอ และแออัดมาก
7.ระบบการเงิน งบประมาณ/ 7.1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน และ 1) มหาวิทยาลัยมีแผนกลกลุทธการเงินแตยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการแสวงหา แหลงทุนจาก
การบริหารความเสี่ยง
งบประมาณรายจายจากเงินรายได คาหนวยกิตนักศึกษา เนื่องจากคาใชจาย ภายนอก ซึ่งผูบริหารควรแสดงศักยภาพในดานนี้เพิ่มขึ้น
ประจํ า มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น และมหาวิ ท ยาลั ย ไม ไ ด ขึ้ น ค า หน ว ยกิ ต มาเป น 2) การพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบ ชัดเจน อาทิ
เวลานาน จึงมีความเสี่ยงตอการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย
- การวิเคราะหตนทุนการทํางาน การบริหารจัดการหลักสูตร คาใชจายตอหัวนักศึกษา
แตละคณะวิชา สาขาวิชา เปนตน
- การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย วาควร
จั ด เก็ บ ในลั ก ษณะเหมาจ า ยหรื อ แบบหน ว ยกิ ต เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย
3) ควรวางแผนการบริหารจัดการทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิด
รายไดมากขึ้น อาทิ ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว รานอาหาร
เพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
7.2 ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงิน ลาสมัยไมเอื้อตอการทํางาน ขาดความ ควรนําระเบียบ ขอบังคับดานการเงินทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มาพิจารณา และทบทวน
คลองตัว
ปรับแกไขใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเอื้อประโยชนตอการทํางาน
7.3 ดานการเงิน บัญชี
1) ควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในทุกหนวยงาน
การเบิกจายเงินจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยลาชา และเจาหนาที่แตละ 2) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลัง และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตาม
คนมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแตกตางกัน เมื่อมีการแกไขระเบียบ ขอบังคับ แลวเผยแพรใหเจาหนาที่ของคณะวิชา หนวยงาน ทราบ
สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะวิชา หนวยงาน ตองปรับแกไขหลายรอบเปน เพื่อยึดเปนแนวปฏิบัติ
การสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลาในการทํางาน
3) ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับของคณะวิชา และดําเนินการให
ครอบคลุมทุกภารกิจอื่นๆ มิใชเฉพาะดานการเงินเทานั้น
8.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย 1) ควรเร งรัด ติดตามการดําเนิ นงาน เรื่ อง การจัด อันดับมหาวิ ทยาลัย จัด ทําแผนงาน
การเตรียมความพรอมเขาสู พิจาณาแลว แตการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ยังดําเนินการชามาก งบประมาณที่ตองใชในการทํางานแตละขั้นตอนใหชัดเจน
ประชาคมอาเซียนและ
การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการกาวสูประชาคมอาเซียน 2) มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งมีประสบการณเรื่องการจัดอันดับ
นานาชาติ
ความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน
มหาวิทยาลัยมาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น
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ปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
9.1 หอพัก โรงอาหาร หองน้ํา ภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอและมีสภาพ ควรวางแผนการแกไขปญหา เปนระยะๆ อาทิ
ทรุดโทรม สกปรก เนื่องจาก
1) ในระยะแรก คือ ในสภาพปจจุบันควรเนนเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ของ
- จํานวนนักศึกษา บุคลากร มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สถานที่
- ขาดการดูแลบํารุงรักษามาเปนเวลานาน
2) ระยะต อ ไป ควรวางแผน เร ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ ม กายภาพ
- ขาดการวางแผน การเตรียมการเพื่อรองรับจํานวนที่เพิ่มขึ้น
ภูมิทัศน หอพัก โรงอาหาร หองน้ํา ใหเพียงพอ
ทั้งนี้ในการดําเนินการควรคํานึงถึงการสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และการเปน
แหลงเรียนรูดวย
9.2 ภายในมหาวิทยาลัย มีการดื่มแอลกอฮอล สิ่งเสพติด และบริเวณรอบๆ 1) ควรเขมงวดกับการดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวนมาก
2) ควรหารือกับตํารวจ จังหวัด ขอความรวมมือเรื่องการจัดโซนนิ่งรอบๆมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเป นมหาวิท ยาลัยสีเ ขียว ปลอดแอลกอฮอล สิ่ งเสพติด
การพนัน และเป น
ตัวอยางของการดําเนินการที่ดีใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ

10.สภามหาวิทยาลัย

10.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มีปญ
 หา อาทิ
- บางเรื่องเปนงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีความคาบเกี่ยว
ในการทํางาน หนาที่ระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
- บางเรื่องยังมีขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนําเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยก็จะนําประเด็นที่ยังมีขอขัดแยงมาอภิปรายอีกครั้ง ซึ่งสงผลตอ
บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
การตัดสินใจของสภา
มหาวิทยาลัยมีความลาชา

เรื่ อ งที่ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา หากอธิ ก ารบดี เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย เห็นวายังมีขอขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย หรือเอกสารขอมูลประกอบการ
พิ จ ารณายั ง ไม พ ร อ ม ควรจะได ดํ า เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น เรี ย บร อ ยก อ นนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางสรางสรรค และการ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ รวดเร็วมากขึ้น

10.2 สภามหาวิ ท ยาลั ย ไม ก ล า ในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ ๆ ทํ า ให ก าร 1) ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีควรเปนผูชี้แจง รายงาน ความเปนมาของแตละ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยลาชา ไมบรรลุเปาหมาย
เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ สิ่งที่
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนผลักดันใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบแนวทาง การดําเนินการ และตัดสินใจดวยขอมูลที่เพียงพอที่ชัดเจน
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ดาน

11.ศิษยเกา

ปญหาและสาเหตุของปญหา

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2) สภามหาวิทยาลัยควรเนนพิจารณาวาระเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และการกํากับ ติดตาม
การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัย

11.1 ปญหาเกี่ยวกับศิษยเกา
- ฐานขอมูลศิษยเกาทั้งในระดับของมหาวิทยาลัย คณะวิชายังมีนอย
และไมเปนปจจุบัน การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหทราบขอมูลขาวสาร ของ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีนอยมาก
- มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ใช ศั ก ยภาพของศิ ษ ย เ ก า ซึ่ ง มี จํ า นวนมากและ
หลากหลายสาขาอาชีพ มาชวยสนับสนุนกิจกรรม ภารกิจของมหาวิทยาลัย
นอยมาก
- มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับศิษยเกานอย โดยมีศิษยเกาเพียง
บางกลุมที่เขามามีบทบาทชวยงานมหาวิทยาลัยบาง แตก็ยังนอยมาก
- ศิ ษ ย เ ก า ไม ท ราบช อ งทาง ที่ จ ะให เ ข า มาร ว มกิ จ กรรม ช ว ยเหลื อ
มหาวิทยาลัย

1) ควรนําเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมมาชวยในการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของมหาวิทยาลัยใหศิษยเกาไดทราบ รวมทั้งมีชองทางมีสวนรวมการสนับสนุน กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชาที่เปดโอกาสใหศิษยเกาเขามามี
สวนรวมใหมากขึ้น อาทิ การจัดอบรมพัฒนาความรูใหศิษยเกา
3) การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาที่ถูกตอง ทันสมัย เพื่อใชประโยชนตอไป
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ตารางที่ 19 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน
ดาน
ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1.การพัฒนานักศึกษา/
1.1 การพัฒนานักศึกษา การศึกษา เพื่อสงเสริมสนับสนุนความแตกตาง
1) ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลาย
ดานกิจการนักศึกษา/สวัสดิการ หลากหลายของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพ
ใหมากขึ้น อาทิ อาคารสถานที่รองรับนักศึกษาที่มีความบกพรองใหไดรับความสะดวก
นักศึกษา
เหมาะสมสอดคลองกับเทคโนโลยียุคปจจุบันยังมีไมมากพอ
ปลอดภัยในการเขามาศึกษา
2)ควรพัฒนารูปแบบการศึกษา การเรียนรูที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และขยายฐานนักศึกษาไปสู
ประเทศอาเซียนและนานาชาติใหมากขึ้น อาทิ การเรียนผานระบบ online เปนตน
3) ควรจัดสถานที่ที่เอื้อตอการพัฒนานักศึกษา ชีวิตการเปนนักศึกษา อาทิ จัดใหมี
student union เพื่อทํากิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน
1.2 ปญหาเรื่องหอพักนักศึกษา
4) ควรดูแลสภาพหอพักใหมีความสะอาด ความปลอดภัย จัดบริการ สิ่งอํานวยความ
- มีจํานวนไมเพียงพอ นักศึกษาอยูอยางแออัด ทําใหนักศึกษาจํานวนมาก สะดวกที่เพียงพอแกนักศึกษา ใหมากขึ้น
ตองไปเชาหอพักเอกชน ที่มีราคาแพง
รวมทั้งควรขอความรวมมือกับหอพักเอกชนในการเขาไปดูแลคุณภาพชีวิตของ
- สภาพหอพักทรุดโทรมขาดการดูแล บํารุงรักษา
นักศึกษา ใหมีความปลอดภัยและปองปรามเรื่องยาเสพติด และอบายมุขตางๆ
- ขาดความปลอดภัย อาทิ หอพักของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนักศึกษา
หญิง ชาย อยูตึกเดียวกัน
- การใหบริการไมเพียงพอ ไมไดรับความสะดวก เชน น้ําประปาไมเพียงพอ
1.3 ดานความปลอดภัย สภาพการเดินทาง การจราจร ทั้งภายในและบริเวณ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ขาดความปลอดภัย นักศึกษาประสบอุบัติเหตุบอย และ
สภาพการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ถนน ทางเทามีความแออัดมาก

5) มหาวิทยาลัยควรดูแล เอาใจใสกวดขัน ดานกายภาพ สิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย
แกนักศึกษา บุคลากรมากขึ้น อาทิ
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ควรประสานงานกับจังหวัดในการสราง
สะพานลอย อุโมงคลอดขามถนน
ภายในมหาวิทยาลัยควรจัดระบบการจราจร ทางเดินรถ ที่จอดรถยนต โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และควรจัดรถรางใหบริการแกนักศึกษา
บุคลากร เพื่ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการใชยานพาหนะ
เปนตน
-วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การจัดรถรางใหบริการเพิ่มในชวงเชา และชวงเย็น
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ดาน

2.การพัฒนาอาจารย

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
1.4 การใหบริการของเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษาตั้งแตระดับเจาหนาที่ถึง
ผูอํานวยการ นักศึกษาสวนใหญเห็นวายังมีปญหาในการใหบริการ และในการ
เสนอขอจัดกิจกรรม/โครงการ จะทํางานเสมือนผูบังคับบัญชาของนักศึกษา
เพราะมีอํานาจในการอนุมตั ิการจัดกิจกรรม/โครงการ และการเสนอขอ
งบประมาณของนักศึกษา
2.1 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย และการสนับสนุนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ แตจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย
ไมเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว

2.2 มหาวิ ท ยาลั ย มี อ าจารย ที่ มี ศั ก ยภาพ ความเชี่ ย วชาญเป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ นานาชาติ จํานวนมาก แตการทํางานวิชาการ งานสรางสรรคจะมี
ลัก ษณะตา งคนต างทํ า การรว มมือ กั นทํ า งานในลั กษณะบู รณาการ เพื่ อการ
สงเสริม สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคยังมีนอย
3.1 ไมมีแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทําใหไมมีทิศทางการวิจัยและสรางสรรค
ของมหาวิ ทยาลัย วา จะไปในทิศ ทางใด การทํ างานวิ จัย และสร า งสรรค การ
สนับสนุนงบประมาณ จึงมีลักษณะตางคนตางทําตามความสนใจ การนําวิจัย
และสรางสรรคมาชวยผลักดันสูมหาวิทยาลัยวิจัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
การชวยสังคม ประเทศชาติจึงมีนอย
3.2 ระบบกลไกการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและสรางสรรค
เปนอุปสรรค ตอการเพิ่มงานวิจัย อาทิ
- ในแตละปจะมีงานวิจยั และสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ทีผ่ านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว แตไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจํากัดไมเพียงพอ
ตอการจัดสรร ทําใหบุคลากรขาดกําลังใจ และมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
6) มหาวิทยาลัยควรมอบนโยบายการทํางาน และมีการกํากับ ติดตามการทํางาน การ
ใหบริการของเจาหนาที่ใหมากขึ้น
รวมทั้งควรเปดชองทางใหนักศึกษาที่ไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ การ
ใหบริการที่ไมสภุ าพ สามารถแจงเรื่องไดเพื่อปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ชองทางที่เปด
ใหรองเรียนนัน้ นักศึกษาควรไดรับการคุมครองดานความปลอดภัยดวย
1) ควรมีมาตรการและจัดโครงการใหอาจารยที่มีศักยภาพ และมีความสนใจ ในการ
เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหสามารถสรางผลงาน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ อาทิ จัดทําคายผูมีความพรอมขอศาสตราจารย เปนตน
2) ควรกําหนดมาตรการในการเพิ่มจํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ที่ชัดเจน
เปนรูปธรรมมากขึ้น อาทิ กําหนดในสัญญาจาง การตอสัญญาจาง การออกขอบังคับ
กําหนดภาระงาน ระยะเวลาที่จะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และหาก
พนักงานไมสามารถปฏิบัติไดก็ควรมีมาตรการผลักดันและสนับสนุน
3)มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด สถานที่ เป ด โอกาส ให อ าจารย ข องคณะวิ ช าต า งๆ
ไดมาพบปะทําความรูจัก พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทํางาน
รวมกันในเชิงสรางสรรคและบูรณาการใหมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอ
มหาวิทยาลัย
1) ควรจัดทําแผนการวิจัย เพื่อเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และการเขาสูการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทําแผนภาพ (diagram) วิธีการนําไปสูเปาหมาย และ
นํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกัน เพื่อผลักดันไปสูเ ปาหมายที่กําหนดไว
2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการประชุมแกไขปญหา
งานวิจัยและสรางสรรคทผี่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว
แตไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ การนําเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย มาสนับสนุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนทางวิชาการ การสรางองคความรู
ใหม การสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร และเปนการเพิม่ งานวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย
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ดาน

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
เพิ่มงานวิจัยและสรางสรรค

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป

3) ควรมีรองอธิการบดีฝายวิจัย โดยตรงเพื่อรับผิดชอบงาน ผลักดัน ขับเคลื่อน
3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณในการสนับสนุน ผลักดันงานวิจัย
นอยมาก ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งควรมี สนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และควร
จัดระบบ ความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะวิชา หนวยงาน และ
บทบาทสําคัญในการผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทําไดอยางจํากัด
ระหวางสถาบันวิจยั และพัฒนากับรองอธิการบดี โดยรองอธิการบดีฝา ยวิจัยจะตองเปน
ผูที่มีศักยภาพสูงในการหาแหลงทุน การประสานสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ

4.การผลักดันสูค วามเปน
นานาชาติ

3.4 แม ว า มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น วิ จั ย และสร า งสรรค โดย 4) มหาวิทยาลัย คณะวิชาควรพิจารณาทบทวน ประเมิน ระบบสนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณสวนหนึ่งอยูที่มหาวิทยาลัย และอีกสวนหนึ่งอยูที่คณะวิชา แตการ จากเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรค เพื่อใหมีอาจารย บุคลากร มาขอรับเงินสนับสนุน
มากขึน้ และ บรรลุวตั ถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน
เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย บุคลากร ยังมีไมมากนัก
5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการหาแหลงทุนสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ อาทิ ประสานงานหาเครือขาย แหลงทุน
ตางๆ เปนตน
4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
1) ควรจัดทําแผนงาน เปาหมายการทํางานเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
- ไมมีแผนการทํางานเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การทํางานจึง และมีแผนที่สอดคลอง รองรับกันในทุกระดับตั้งแตมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน
ไมมีทิศทางใหเห็นวาจะดําเนินการอยางไรบางเพื่อนําไปสูจ ุดมุงหมาย
อาจารย บุคลากร นักศึกษา แลวสือ่ สารใหประชาคมทุกคนทราบ เพื่อใหทุกคนมีสวน
รวมรับผิดชอบตามบทบาทหนาทีข่ องตน
- การดําเนินการยังไมกา วหนา ไมตอเนื่อง เปลีย่ นผูร ับผิดชอบหลายครั้ง
4.2 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน หนวยงานในตางประเทศ จํานวนมาก แตจํานวนนักศึกษาตางชาติ
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ยังมีจํานวนนอยมาก
มหาวิทยาลัยยังไมไดใชขอ ตกลงความรวมมือมาใชเปนประโยชนในการผลักดันสู
ความเปนนานาชาติเทาที่ควร
4.3 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ยังไมเอื้อ ไมตอบสนองการผลักดันสูความเปนนานาชาติ อาทิ

2) ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเสนอแผนการทํางานในแตละปใหชัดเจน

และมหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรม/โครงการทุกรอบ 6 เดือน
รวมทั้งควรนําขอตกลงความรวมมือเดิมมาทบทวนดวย และหากสถาบันใดที่ไมได
ดําเนินการกิจกรรมรวมกันเกิน 1 ป ขึ้นไป ควรทบทวน/วางแผนเรงการจัดทํากิจกรรม
รวมกัน
3) สนับสนุนใหมีการจัดทําเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา เปนภาษาตางประเทศ เพื่อ
เพิ่มการคนควาอางอิง รวมทั้งงานที่เปนภารกิจดานการบริหาร การใหบริการ และอื่นๆ
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5. การพัฒนาสิ่งแวดลอม

6.ดานแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
- งานใหบริการ เอกสาร แบบฟอรม ตางๆ ยังเปนภาษาไทย
ควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษควบคูด วย เพื่อรองรับอาจารย นักศึกษาตางชาติและ
- เอกสาร บทความ ตํารา ผลงานทางวิชาการสวนใหญจดั ทําเปนภาษาไทย เผยแพรมหาวิทยาลัยสูสังคมโลก รวมทั้งควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย
การคนควาอางอิง จึงยังมีนอยมาก
4) พัฒนาบุคลากร ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ใหมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศมากขึ้น
พื้นที่บริเวณตางๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ขาดการดูแลบํารุงรักษา
1)ควรมีแผนการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสรางอัตลักษณ ที่ใชความสามารถ
มีสภาพทรุดโทรม
ในการออกแบบของมหาวิ ทยาลั ยศิล ปากรให เกิ ดประโยชน เพื่อใหม หาวิท ยาลัย มี
สภาพแวดลอมนาอยู ลดมลพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชวย
สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
2) สรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
3) ควรดูแลซอมแซม สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง
6.1 การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ในแผนยุทธศาสตร แผนปฎิบัติ
ราชการประจําป สวนใหญจะกําหนดคาเปาหมายที่ไมทาทายในเชิงการพัฒนา
และเอื้อตอการสรางผลงานเชิงคุณภาพและกาวสูความเปนนานาชาติ
โดยเฉพาะในดานที่สําคัญ อาทิ การวิจัยและสรางสรรค สัดสวนจํานวนนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ
(1) แผนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หลัง
สําเร็จการศึกษา 1 ป
เปาหมายป 2556 รอยละ 84.00 ผล รอยละ 89.66
เปาหมายป 2557 รอยละ 84.50 ผล รอยละ 87.99

1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลผลิต /ผลลัพธ มากกวา ปจจัย
นําเขา (input) และกระบวนการ (process) รวมทั้งควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด คา
เปาหมาย ใหทาทายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญเชิงนโยบาย และเรื่องที่เปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยและสรางสรรค การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เปนตน
2) สภามหาวิทยาลัย ควรใหความสําคัญกับการพิจาณาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบตั ิ
ราชการ ที่มหาวิทยาลัยเสนอมาใหมากขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด
คาเปาหมาย และการกํากับ ติดตาม ที่เขมขนมากขึ้น
โดยในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด เปาหมายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
อาจจะดําเนินการ ดังนี้
2.1) แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเปนผูไมมสี วนไดสวนเสียกับการทํางานของ
มหาวิทยาลัย เปนผูกําหนดตัวชี้วดั และคาเปาหมาย
2.2) ใชเกณฑของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของอาเซียน /โลก มาเทียบเคียงใน
(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค การกําหนด
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด
ทั้งนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัตริ าชการ เปนเครื่องมือ กลไกในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการยกระดับสูความเปนนานาชาติ
เปาหมายป 2556 45 ผล 47.91
เปาหมายป 2557 40 ผล 54.66

99

ดาน

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป

6.2 มหาวิทยาลัยพยายามจัดทํากิจกรรม โครงการจํานวนมาก แตการขับเคลื่อน 3) คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยควรนํากิจกรรม โครงการยอยๆ ที่มีจํานวนมาก มา
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อกาวไปขางหนายังไดผลคอนขางนอยมาก
ยุ บ รวมกั น เป น โครงการขนาดใหญ และกํ า หนดจุ ด เน น เป า หมายการทํ า งานที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่ งจะทํา ให การจัด กิจ กรรม โครงการ มี ผลตอการพัฒ นาภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อดําเนินการเสร็จแลวควรมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกทราบดวย
6.3 การทํางานสวนใหญจะมีลักษณะตางคนตางทํา ไมคอยมีการประสานงาน 4) ควรกําหนดเปาหมายในการทํางาน การพัฒนารวมกัน และมอบหมายภารกิจความ
รวมมือ ปรึกษากัน เนื่องจากประชาคมยังไมมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน จึง รับผิดชอบใหแตละระดับ ใหมีความเชื่อมโยง ประสานสอดคลองกันอยางชัดเจน เพื่อ
ขาดการหลอมรวมพลั ง ในการทํ า งานร ว มกั น การผลั ก ดั น วิ สั ย ทั ศ น แผน ขับเคลื่อนวิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนงานตางๆ จึงยังไมบรรลุเปาหมายและสําเร็จ ตามที่กําหนดไว
ตามที่กําหนดไว
7. ดานการบริหารจัดการ
7.1 การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ

7.2 การบริหารงาน

7.1.1 มหาวิทยาลัยไมคอยมีการประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ศักยภาพของ 1) ควรมีแผนงานการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยควรเนนการเผยแพร
มหาวิทยาลัยใหสังคมภายนอกทราบ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด
ประชาสัมพันธ เรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค
วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค แตการประชาสัมพันธ
ใหสังคมภายนอก นานาชาติไดรับทราบมากขึ้น
สื่อสารใหภายนอกทราบมีนอยมาก
2) ควรปรับวิธีการทํางานของงานประชาสัมพันธ ทั้งในสวนกลางของมหาวิทยาลัย
คณะวิชา ใหทํางานเชิงรุกใหมากขึน้ และมีการประสานงานในการทํากิจกรรม
ประชาสัมพันธตางๆรวมกัน เพื่อใหการทํางานไดผลที่ชัดเจนมากขึ้นดวย
3) ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยดวย
7.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป ที่นํามาจัดทํา 1) ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบงาน วิธีการทํางานของหนวยงานสวนกลางของ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของอธิ ก ารบดี ส ว นใหญ เ ป น ผลงานของคณะวิ ช า มหาวิ ท ยาลัย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเอื้ อ อํ า นวยสนั บ สนุ น การทํ า งานของคณะวิ ชา
หนวยงาน ซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานที่มีความเขมแข็งมากขึ้น
หนวยงาน ใหมากขึ้น อาทิ ปรับระบบการเบิกจายเงินใหรวดเร็ว การใหขอมูลที่ถูกตอง
ในขณะที่งานในสวนกลางของมหาวิทยาลั ย ซึ่งเปนสวนที่ตองสนับสนุ น ชัดเจน การพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานของเจาหนาที่ทุกระดับ
เอื้ อ อํ า นวยต อ การทํ า งานในภารกิ จ ต า งๆ ยั ง ไม ส ามารถทํ า งานได อ ย า งมี 2) ปรับทัศนคติวิธีการทํางาน การพัฒนาเจาหนาที่ทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสิทธิภาพ อาทิ การเบิกจายเงิน งบประมาณที่ลาชา การตัดสินใจที่ไมชัดเจน อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใหขอมูล การตอบคําถามที่ไมตรงกัน ขาดความยืดหยุนในการทํางาน เปนตน
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ดาน

7.3 การบริหารจัดการหารายได

8.การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
7.2.2 การทํางานของทีมผูบริหารที่ขาดการเตรียมความพรอม ขาดขอมู ล 3) ทบทวนปรับปรุงวิธีการทํางานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร ใหมีการทํางานเปนทีม
สนับสนุนที่เพียงพอ และการวางแผนที่ขาดความละเอียดรอบคอบ ทําใหเกิด การนําเสนอกิจกรรม โครงการ ควรมีการพิจารณาขอมูล และวิเคราะหในมิติตางๆ อยาง
ปญหาการทํางานที่ตามมาในภายหลัง อาทิ
ละเอียดรอบคอบ
- การเสนอขอโยกงบประมาณการกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ จากวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ไปที่ City Campus และภายหลังเสนอขอกลับสราง
ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรอีก
7.2.3 การทํางาน การบริหารงานที่ขาดความไววางใจกันในทีมผูบริหาร ทําให
การบริหารงาน การพัฒนางานในแตละเรื่องตองมีการพิจารณาหลายครั้ง ทําให
การทํางานลาชา อาทิ
- วิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล
- งบประมาณกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ 300 ลานบาท
- งบประมาณกอสราง การจัดซื้อที่ดินที่ เมืองทองธานี
7.3.1ระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม รายได ยั ง มี จุ ด อ อ น ทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา หนวยงาน
7.3.2 การรับงานบริการวิชาการในนามมหาวิทยาลัยยังมีนอย

8.1 สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของ
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย ที่ไดใหขอเสนอแนะดานการตรวจสอบภายใน (วันที่ 4 กันยายน
2557) อาทิ การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย ที่แผนการเงินเปน
สวนประกอบสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุม
มากกวาการพิจารณางบประมาณรายรับรายจายปตอป ไปดําเนินการและ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมกี ารรายงาน
ความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

4) ในการทํางานผูบริหารตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการทํางาน
และในการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอประชาคม ควรมีการสื่อสาร สราง
ความเขาใจและการมีสวนรวมใหมากขึ้น

1)มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ระบบการจั ด หารายได และการจั ด การทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรมและสงเสริมสนับสนุนการจัดหารายไดของคณะวิชาดวย
2) ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหารายได
3) ควรปรับปรุงหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดบริการวิชาการ โดยทํางานในลักษณะเชิง
รุกใหมากขึ้น เชน โรงพิมพ ศูนยหนังสือ รวมทั้งควรทบทวนภารกิจของหนวยงาน
เหลานี้วาควรยังคงมีอยู หรือควรปรับปรุง
1) ควรเรงนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไป
ดําเนินการใหครบถวนและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
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ดาน

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
8.2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ หลายโครงการ อาทิ
โครงการจัดซื้อที่ดินสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี
การปรับปรุงพัฒนาวังทาพระ จํานวน 800 ลานบาท ซึ่งการจัดทําโครงการ
ดังกลาวมีความเสีย่ งในการดําเนินงานหลายดาน อาทิ ความลาชา การทิ้งงาน
งบประมาณ เปนตน แตมหาวิทยาลัยไมไดจัดทําความเสีย่ งและมาตรการในการ
ปองกัน/ลดความเสีย่ ง ทําใหการดําเนินงานอาจจะเกิดผลกระทบตอการบริหาร
จัดการ งบประมาณ รวมทั้งดานอืน่ ๆ ดวย
9.การปรั บ เปลี่ ย นสถานเป น การปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนนโยบายที่มี
ความสําคัญมาก และมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่จะตองดําเนินการจํานวนมาก
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แตขณะนี้การดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ยังลาชามาก อาทิ
(1) การออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ยังดําเนินการลาชามาก
และอาจจะดําเนินการไมทันเมื่อมีการออกนอกระบบราชการแลว
(2) การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสารแกประชาคม นักศึกษา มี
นอยมาก ทําให
-ประชาคม มีความกังวลใจมาก เนื่องจากตองการทราบขอมูลดานสิทธิ
ประโยชน คาตอบแทน สวัสดิการ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกวา
จะอยูในระบบราชการหรือลาออกเปนพนักงาน
- นักศึกษา มีความกังวลใจ เรื่อง การขึ้นคาหนวยกิต และเมื่อออกนอก
ระบบราชการแลวจะทําใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอยางไร เปนตน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2) ในการจัดทําโครงการขนาดใหญทุกโครงการ ควรกําหนดเปนหลักเกณฑวาจะตองมี
การวิเคราะหความเสีย่ ง มาตรการปองกันความเสี่ยง/ลดความเสี่ยงดวย เพื่อความ
รอบคอบและประโยชนตอการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการ ดังนี้
1) เรงดําเนินการจัดทํากฎหมายลูก เพื่อรองรับการออกนอกระบบราชการ
2) เรงการสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหประชาคมทุกกลุมทราบอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบการใหขอมูล ขาวสาร ในเรื่องนี้
เพื่อใหประชาคมสามารถสอบถามขอมูลไดเมื่อมีปญหาในดานตางๆ
3) ควรมีการศึกษาปญหา อุปสรรค การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ออกนอก
ระบบไปแลววามีปญหาการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกอะไรบาง แนวการแกไขปญหา
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานตอไป
4) ควรมีการวางแผนการทํางาน และ timeline ในแตละขั้นตอน แตละเรื่องใหชัดเจน
เพื่อใหการทํางานในดานตางๆ ทันตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
5) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร แมวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถาน
(3) งานดานการบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ จะมีการปรับเปลีย่ น เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ก็ควรยึดมั่นในอุดมการณ อัตลักษณความเปน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณในการมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ค า มี คุ ณ ภาพ
อยางมาก และทั้ง 2 เรื่องนี้จะเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยจะเพิม่ ขึ้นจํานวนมาก และเปนปญหาสําคัญที่จะเกิดขึน้ กับทุก
มากกวาเชิงธุรกิจการศึกษา
มหาวิทยาลัย แตขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีความชัดเจนดานการบริหารงาน
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่มีคุณคาในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
บุคคล เงินเดือน คาตอบแทน ซึ่งจะสงผลตอการเตรียมจัดทําคําของบประมาณ ของประเทศ เชน ดานจารึกศึกษา ภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตรศิลปะ
แผนดิน งบประมาณเงินรายไดเพื่อรองรับก็จะไมชัดเจนดวย รวมทั้งระยะเวลาก็
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองใหการสนับสนุน อาทิ การใหทุนมาศึกษา อัตรากําลังที่เพียงพอ
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กระชั้นชิดมากแลว

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ

10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/
ศิษยเกา

สมาคมนักศึกษาเกา ศิษยเกายังมีบทบาทในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัยนอย

11.การประชุมสภามหาวิทยาลัย

11.1 ปญหาการเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มีหลายประการ อาทิ
(1) การจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยยังจัดทําขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยไมครบถวน ขาดความชัดเจน สงผลตอการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย ที่ไมสามารถตัดสินใจไดและตองเสนอใหพิจารณาหลายครั้ง
ทําใหการทํางานลาชาไมเปนไปตามแผน สิ้นเปลืองทรัพยากร
(2) เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยยังไมมีขอยุติ ในระดับมหาวิทยาลัย
ไมชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการจะดําเนินการอยางไร สงผลตอการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย
(3) เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยบางเรื่องเปนอํานาจหนาทีใ่ นสวนของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย มิใชอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(4) ขาดการวางแผนการทํางาน นําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยเรงดวน ทําใหขาดความรอบคอบในการจัดทําขอมูล การนําเสนอขอมูล และ
ในบางครั้งมหาวิทยาลัยตองขอถอนเรื่องออกไป
11.2 มหาวิทยาลัยยังนําเสนอวาระเชิงนโยบายใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
นอยมาก

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
งบประมาณ เปนตน ทั้งนี้อาจจะตองจัดทําเปน ประกาศเจตนารมณของมหาวิทยาลัย
เมื่อปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว
ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาภารกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น รวมทั้งการ
สนับสนุนใหองคกรของสมาคมนักศึกษาเกามีความเขมแข็ง
1) คณะวิชา หนวยงาน ที่ประชุมระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรชวยกันพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหรอบคอบมากขึ้น รวมทั้ง
จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน เพียงพอ ตอการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

2) เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาที่ประชุมระดับตางๆ ควรมีมติรวมกันกอน
กรณีมีขอขัดแยงควรหารือใหไดขอยุติเสียกอนแลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน
3) ควรเครงครัดการบรรจุวาระใหตรงตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผนการทํางาน การนําเสนอเรื่องใหสอดคลองกับปฏิทิน
การทํางาน ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดทําขอมูล การเตรียมความพรอมใน
การนําเสนอเรื่องที่มีความรอบคอบมากขึ้น
4) ควรมีการนําเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก 8.2
ดานที่ 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ
เกณฑการประเมิน
ดานที่ 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คะแนนในดานนี้ จะพิจารณาจากระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ ดังนี้
(1) ระดับการตอบสนอง
ระดับการตอบสนอง
1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100
2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80
3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60
4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40
5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0-20

คะแนนทีไ่ ด
> 4.00 -5.00
> 3.00 -4.00
> 2.00 -3.00
> 1.00 -2.00
0.00-1.00

(2) เชิงคุณภาพ
ระดับคุณภาพงาน
1. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 80 -100
2. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 70-79
3. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 60-69
4. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 50-59
5. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 40-49
6. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 30-39
7. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 20-29
8. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 10-19
9. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 5-9
10.รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย นอยกวารอยละ 5

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

ตารางที่ 20 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

รายงานผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
(ระดับการตอบสนองและระดับ
คุณภาพ)

ปญหาอุปสรรค/
สิ่งที่ตองการใหสภา
สาเหตุของปญหาแนว
มหาวิทยาลัย
ทางแกไขปญหา/การพัฒนา
สนับสนุน /ผลักดัน
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

คะแนนที่
คณะกรรมการ
ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยรอบปที่ 1 ป ที่อธิการบดีรายงาน
รอบปที่ 2
ดานที่ 1 ดานการพัฒนานักศึกษา/ดานกิจการนักศึกษา/
สวัสดิการนักศึกษา
ดานที่ 2 ดานการพัฒนาอาจารย

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

3.10

หนาที่ 73-74

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 3 ดานการวิจยั และสรางสรรค

หนาที่ 74-76

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 4 ดานการผลักดันสูความเปนนานาชาติ

หนาที่ 76-78

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 5 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

หนาที่ 78-83

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 6 ดานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริ าชการประจําป

หนาที่ 83-93

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 7 ดานการบริหารจัดการ

หนาที่ 93-100

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 8 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

หนาที่ 100-102

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

ดานที่ 9 การปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

หนาที่ 102-106

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

หนาที่ 106

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

หนาที่ 108-110

สรุปคะแนนการประเมิน เทากับ 5.00

3.00
2.75
2.50
2.75
2.75
2.00
2.50
3.00
2.45
2.90

ดานที่ 10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา
ดานที่ 11 การประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนาที่ 62-72

คะแนนเฉลี่ยรอบปที่ 2 ที่อธิการบดีรายงาน

5.00
105

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

คะแนนเฉลี่ยรอบปที่ 1 และรอบปที่ 2 ที่อธิการบดีรายงาน
คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
(ระดับการตอบสนองและระดับ
คุณภาพ)

ปญหาอุปสรรค/
สิ่งที่ตองการใหสภา
สาเหตุของปญหาแนว
มหาวิทยาลัย
ทางแกไขปญหา/การพัฒนา
สนับสนุน /ผลักดัน
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

1.83 + 5.00
Mean = 3.42
2.70

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)

คะแนนที่
คณะกรรมการ
ประเมิน

2.70
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ภาคผนวก 9
ดานที่ 2.1 รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 4 ดาน
1. มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน
2. ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 21 รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินการ

1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนาที่ 111

2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
หนาที่ 111
3.ดานการบริการวิชาการ

หนาที่ 111

4.ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หนาที่ 111-112

ปญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปญหาแนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
1.พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
เชน หลักสูตรรวม 2 สถาบัน หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ เปนตน
2.พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น โดยสอดแทรกผานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
3.สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มหาวิ ท ยาลั ยมี ผ ลงานวิ จั ยหรื อ งานสร างสรรค ที่ ไ ดรั บ การตี พิ ม พห รื อ เผยแพร
รวมทั้งผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวนคอนขางนอย เนื่องจาก
อาจารยบางคณะวิชามีภาระงานสอนมากอีกทั้งการผลิตตําราและหนังสือตองใช
ระยะเวลามากทั้งการเขียนและการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อมุงสูการสรางรายไดของชุมชนและทองถิ่น
ปรับโครงสรางองคกรและสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางเอกภาพและ
ความเขมแข็งในการองรับการขยายตัวดานศิลปวัฒนธรรม

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
หมายเหตุ

1.รายงานในลักษณะเปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใชรอบปงบประมาณ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ภาคผนวก 10
ดานที่ 2.2 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ
Balanced Scorecard (BSC)
1. มหาวิทยาลัย รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
2. ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced
Scorecard (BSC)

ตารางที่ 22 รายงานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)

มิติดาน/ ตัวชี้วัดในและมิติ
1.ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจ)
1.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ตัวชี้วัด 4.1 กพร.)
1.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
(ตัวชี้วัด 4.2 กพร.)
2.ดานกระบวนการภายใน

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก

คะแนน
เต็มแต
ละขอ

คะแนนที่ม.
ได

10

5
5

4.2680
5.0000

8.5360
5.0000

5

3.5360

3.5360

5

4.0000

24.000

30

คะแนนถวง
น้ําหนัก

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาด
วาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

2.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
2.2 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง

หายเหตุ : ในปการศึกษา 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ครอบคลุม 5 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดคะแนนการประเมิน 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบกับการดําเนินการดานกระบวนการภายใน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน ดังนั้น คะแนนการประเมินดานกระบวนการภายในเทากับ 0.8000 คะแนนจากคะแนนเต็ม
1.0000 คะแนน
3.ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 ระดับความสําเร็จของแผนกลยุทธทางการเงิน
(ตัวบงชี้ 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.)
3.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนและรายจาย
ภาพรวม

30

5
5

3.2130

19.2780

NA

NA

3.2130

3.2130

110

มิติดาน/ ตัวชี้วัดในและมิติ
4.ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคกร
4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม (ตัวบงชี้ 1.1 ระดับสถาบัน สกอ.)
4.2 ผลการบริหารของคณะ (ตัวบงชี้ 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.)
รวม

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก

คะแนน
เต็มแต
ละขอ

คะแนนถวง
น้ําหนัก

คะแนนที่ม.
ได

30

5
5
5

2.9700
2.2700
3.6700

17.8200
2.2700
3.6700

100

5.00

3.6128

69.6340

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาด
วาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
หมายเหตุ
1. ในการกําหนดตัวชี้วัดในแตละมิติ มุงใชตัวชี้วัดที่มีอยูแลว อาทิ ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) กพร. เพื่อมิใชเปนการสรางภาระแกผูบริหาร
แลวหารือรวมกัน

111

ภาคผนวก 11
ดานที่ 2.3 รายงานผลงานการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
1. มหาวิทยาลัย รายงานผลงานดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผูเกี่ยวของนําไปใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการของอธิการบดี ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตารางที่ 23 รายงานผลงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

รายงานผลการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการบริหารงานสําหรับหนวยงาน คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทาง
ทางเดียวกัน โดยรวมกันกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป กําหนดมาตรการ ตัวชี้วัดและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ มีการถายทอดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปสําหรับคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปละ 2 ครั้ง
ไดแก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน นอกจากนี้ มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการปฏิบัติงาน ดวย KPIs
และ Competency ทั้งผูบริห ารและบุ คลากรโดยทั่วกัน มีการจัดทําคํา รับรองการปฏิบัติ ราชการระหวา ง
อธิการบดีและผูบริหารหนวยงานระดับคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก และมีกระบวนงานที่มีการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาใหบริการแกคณะวิชาและหนวยงาน
อธิการบดีไดบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี โดยไดประชุมหารือรวมกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิยาลัย(กบพ.) และที่ประชุมอธิการบดี(ทปค.) เพื่อ
กําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโดยจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดการความรู
แผนการใชทรัพ ยากรรวมกัน มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจั ดการใหมีความ
เหมาะสมและคุมคา รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขใหดี
ขึ้น นอกจากนี้ อธิก ารบดียั งไดใ ชที่ ประชุ ม ดัง กล าว เปน เวทีแ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรูร ะหว างผูบ ริห ารเพื่ อใหก าร
บริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานเพื่อลด
ตนทุน หรือลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาในการใหบริการ การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกมหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ และการเปนองคกรทาง
วิชาการที่ทําหนาที่ในการชี้นําสังคม
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3. หลักการตอบสนอง

รายงานผลการดําเนินการ

มีการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม กําหนดกระบวนงานการใหบริการที่หนวยงานมีการกําหนดกระบวนงาน
ให บ ริ ก ารที่ ที่ มี ก ารรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก าร ซึ่ ง กระบวนงานทั้ ง หมดดั ง กล า ว หน ว ยงานที่
รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานของระยะเวลาการใหบริการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สามารถสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนตาง ๆ ของคณะวิชาและหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไว สามารถแกไขปญหาเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งคาเปาหมายไว มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการปฏิบัติงาน ดวย KPIs และ Competency ตามที่ไดจัดทําเปนขอตกลงไวเปน
การลวงหนา สวนการดําเนินงานตามภารกิจประจํา ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ไดปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ
5. หลักความโปรงใส
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงาน ไดยึดหลักตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ มี
กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ผานการกลั่นกรองและตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑของทางราชการ ปกปองผลประโยชน ขององคกรและผู มีส วนได สวนเสีย เป ดโอกาสใหคณะวิ ชา/
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดําเนินงาน เชน การรับสมัครสอบ
การเสนอเลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนตําแหนง เปนตน ไดมีการนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย ซึ่ง
เปนองคกรบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ มีการรายงานดานการเงิน มีการตรวจสอบดาน
การเงิน มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชในการบริหารจัดการและมีระบบสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน มีการเวียนแจงขอมูลขาวสารผานทางระบบงานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-document) ผานทางเว็บไซต มีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจาง ดังนั้น จึงชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
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6. หลักการมีสวนรวม

7. หลักการกระจาย
อํานาจ

รายงานผลการดําเนินการ
รูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบไดโดยใชสิทธิ์ขอขอมูลขาวสาร
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
กระบวนการบริหารงานของผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพั ฒ นาในฐานะหุ น ส ว นการพั ฒ นา เช น การมี ส ว นร ว มโดยผ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารของคณะ การประชุมบุคลากรของหนวยงาน เปน
ตน การมีสวนรวมของบุคลากรจากคณะและหนวยงานตาง ๆ ไดจัดใหมีขึ้นผานการประชุมรวมกัน เชน การ
ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการใชงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
เปนตน นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหมีสวนรวมผานโครงการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน โครงการประชุม
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาคมในการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งนอกจากจะมีการเผยแพรใหความรูความเขาใจใน
เรื่องตาง ๆ แลว ยังเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการได ซักถามและรวมกันอภิปรายเพื่อความกระจางและเขาใจ
รวมกัน มีการประเมินผลโครงการ ประเมินความพึงพอใจในการติดตอราชการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความคุมคา รับฟง ความคิดเห็นจากบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนนักศึกษา รวมทั้งมีศูน ย
ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาดในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่
ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตอไป
ผูบริหารไดยึดหลักการกระจายอํานาจเพื่อสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมี
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1646/2557 มอบหมายอํานาจหนาที่ใหรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการดําเนินงานในดานการบริหารงาน
ทั่วไป ดานการบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ดานการบริหารงานบุคคล ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
นอกจากนี้ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะวิชาและหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยกระจาย
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8. หลักนิติธรรม

9. หลักความเสมอภาค

10. หลักมุงฉันทามติ

รายงานผลการดําเนินการ
อํา นาจในการตั ด สิ น ใจแก บุ ค ลากรตามความเหมาะสม โดยมอบหมายอํ า นาจและหน า ที่ ผ า นคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ/คณะทํ า งานชุ ด ต า งๆ ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านในการประชุ ม
ปรึกษาหารือและมีสวนรวมในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การมอบหมายเฉพาะตัวบุคคล
เพื่อใหกระทําการแทนอธิการบดี
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงาน ทุกองคกรมีการดําเนินงานโดยมี การใชอํานาจของ
กฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และฉบับแกไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ ตาง ๆ ดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย มีการแจงสิทธิใหผูเกี่ยวของทราบเมื่อมีผลกระทบจากการ
กระทําทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณและ รองทุกข มีการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ มี
การเสนอขอคิดเห็นดานกฎระเบียบเพื่อยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใชทั่วทั้งองคกร
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงานไดยึดหลักเสมอภาคในการปฏิบัติและใหบริการอยาง
เทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม
และอื่นๆ เชน การประกาศรับสมัครงาน การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ การประกาศประกวดราคาจัดซื้อ-จัด
จาง เปนตน
คณะวิชาและหนวยงาน ในการบริหารงานในเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบของกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย
ประโยชน ผู บ ริ ห ารงานจะนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล า ว โดย
ปรึกษาหารือกันเพื่อหาขอยุติในประเด็นที่เปนขอโตแยง โดยใชกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่มีการโตแยงมาอธิบายทําความเขาใจกับคณะกรรมการใหความเห็นในเรื่องดังกลาวใหมีความเห็นที่ตรงกัน

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
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หลักธรรมาภิบาล

11.หลักคุณธรรม/
จริยธรรม

12.หลักความ
รับผิดชอบตอสังคม

รายงานผลการดําเนินการ

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

แตอยางไรก็ดี มติตางๆ ของคณะกรรมการแมจะไดอธิบายทําความเขาใจแลวแตในการดําเนินงานก็อาจมีผูที่ไม
เห็นดวยกับความเห็นของกรรมการสวนใหญ แตถามติในเรื่องนั้นไดพิจารณาตามความเห็นที่เปนไปตามหลักของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของแลว กรรมการทุกคนก็ยอมรับฟงความเห็นของกรรมการสวนใหญ
ที่มีความเห็นในเรื่องที่พิจารณานั้นโดยตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ ซึ่งฉันทามติไมจําเปนตอง
หมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก การมี เ มตตา รวมทั้ ง มี ก ระบวนการดํ า เนิ น งานด า นคุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม/
จรรยาบรรณ และคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีการเสนอขอคิดเห็นดานกฎระเบียบเพื่อยึดถือปฏิบัติใน
การปฏิบัติราชการตามหลักเมตตาธรรม โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ และประกาศใน
การบริหารราชการในการประกาศใชทั่วทั้งองคกร
ในเทศกาลหรือชวงเวลาสําคัญตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามดานความ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และผูมีคุณูปการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว อธิการบดีไดใหความสําคัญกับการ
เผยแพรความรูความเขาใจทางดานวิชาการแกสังคมในลักษณะสาธารณกุศล โดยไมคิดมูลคาตามองคความรูของ
แตละคณะวิชาควบคูไปดวย โดยเห็นไดจากการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการจัดนิทรรศการเผยแพรเกียรติยศ
ชื่อเสี ยง และเผยแพรผ ลงานตาง ๆ ซึ่งมี การสอดแทรกองค ความรูทางวิชาการดานตาง ๆ ทาให สังคมและ
สาธารณชนไดรับประโยชนทั้งทางตรง และทางออม นอกจากนี้อธิการบดียังใหการสนับสนุนคณะวิชาตางๆ ใน
การทาหนาที่เปนที่พึ่งทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งเปนผูชี้นาสังคมในแตละสถานการณ นอกจากนี้ อธิการบดีเขา
รวมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเพื่อมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทางการอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งไดรับเชิญเปนกรรมการตาง ๆ ดานการพัฒนาสังคม

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
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ภาคผนวก 12
ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
การตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ

ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ซึ่ง
คณะกรรมการ เห็นวาเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอทั้งสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหารทุกระดับ ที่จะไดทราบ
ปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขและพัฒนาการทํางานจากมุมมองของผูเกี่ยวของแตละกลุม แลวนําไปใชเปนแนวทางการ
แกไขและพัฒนาการทํางานตอไป
อนึ่งการนําความคิดเห็น ขอเสนแนะมานําเสนอนี้ คณะกรรมการ ไดปรับถอยคําสวนหนึ่ง อาทิ ถอยคําที่ไมเหมาะสม
ภาษาพูด ขอความที่เขียนไมชัดเจน
ทั้งนี้สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของแตละกลุม สรุปไดดังนี้
1. กลุมนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1) ขอเดนของอธิการบดี
1. คุณลักษณะ
- มีความเปนผูนาํ มีความรับผิดชอบ จริงใจ
- มีความเปนกันเอง เขาถึงงาย
- ยึดหลักธรรมาภิบาล
- เปดใจรับฟงปญหา ขอตําหนิทวงติงจากบุคลากรทุกระดับอยางสงบ และพยายามแกไขปญหา ขอสงสัยตางๆ
2. การบริหาร
-มีความตั้งใจ มุงมั่นในการบริหารจัดการงบประมาณไดดีและมีประสิทธิภาพ อาทิ สามารถดําเนินการลงนามสัญญา
โครงการทีส่ ําคัญไดสําเร็จ เชน โครงการจัดซื้อที่ดินทีเ่ มืองทองธานี การกอสรางอาคารเอนกประสงค โครงการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
-สามารถดําเนินการจนรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม สําเร็จและรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-ใสใจรับขอเสนอ คําแนะนําจากสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบตั ิ
-รณรงค สงเสริม มหาวิทยาลัยศิลปากรโปรงใสบัณฑิตไมโกง
2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
1. คุณลักษณะ
-ตองมีวิสัยทัศนกวาง และพยายามศึกษางานทุกดานดวยตัวเองเพื่อใหเขาใจระบบตางๆ และไมตองพึ่งผูอื่นจนทําใหขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
-ปรับบุคลิกภาพ การสั่งการที่ใจดีใหมีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง เด็ดขาดมากขึ้น
-การตัดสินใจควรรอบคอบ รวดเร็วและเด็ดขาดมากขึ้น
2. การบริหาร
-การสรางทีมงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
-เพิ่มการสื่อสารกับประชาคมของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
-ควรกํากับ ติดตามการบริหารงานในทุกวิทยาเขต ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-หาแหลงเงินทุนจากภายนอกและหารายไดใหมหาวิทยาลัยใหมากขึน้
-ควรสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น และนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ
3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
-เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับประชาคม ใหทราบถึงนโยบาย แนวทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม การทํางานเชิงรุก เพื่อใหการทํางานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ทีมรองอธิการบดี
-มีจํานวนมาก แตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร และความชํานาญเฉพาะทางยังมีไมเพียงพอ อาทิ ทีมงานดานการเงินไมรูงาน
ทั้งทีม
-การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ขาดการประสานงานกัน
2. การบริหารงาน
-การบริหารงานผิดพลาด ขาดความรอบคอบ ทําใหมหาวิทยาลัยไมพัฒนา และตองเสียเวลากับการแกปญหาในเรื่องที่
ตัดสินใจผิดพลาดนั้น
-ระบบการทํางาน และลักษณะการทํางานทําใหมีปญหามากขึ้น อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยที่วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ปจจุบันเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมทราบบทบาทหนาที่ของตนเองวาควรทําอะไรบาง
-การแกไขปญหาดานกายภาพ ความปลอดภัย ลาชามาก ทําใหการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
- การมีสวนรวมของประชาคมในมหาวิทยาลัยยังมีนอย และจะมีกลุม คณาจารยที่คอยโตแยงการทํางานเปนระยะๆ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ทีมรองอธิการบดี
ควรสรางทีมรองอธิการบดีใหมคี วามเขมแข็ง มีประสบการณ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน ตาม
ความรูความสามารถของแตละคน และพยายามใหการทํางานมีการประสานงานกัน มีการทํางานเปนทีมใหมากขึ้น
2. การบริหารงาน
-ควรมีการวางแผนการทํางาน การปรับปรุงระบบงานในทุกวิทยาเขตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-ควรปรับวิธีการบริหาร การทํางานใหมีคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง และมุงประโยชนของมหาวิทยาลัย
ไมเห็นแกพวกพอง
-การทํางานในภารกิจใดหากยังขาดความชํานาญ ควรเรงหาที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวยทํางาน ให
คําปรึกษา อยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ เพื่อประโยชนตอการทํางาน
3. การสื่อสาร
-ควรเพิ่มการสื่อสารใหประชาคม นักศึกษาทราบถึงแผนงานในปจจุบันและทิศทางการทํางาน การพัฒนาในอนาคต
-ในการดําเนินการเรื่องสําคัญๆ และมีผลกระทบตอประชาคม นักศึกษา ควรมีการรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวมของ
ประชาคมใหมากขึ้น
-ในการทํางานหากมีปญหา อุปสรรค เกิดขึ้นกับสวนงานใด กลุมใด ตองเรงทําความเขาใจและแกไขปญหา
5) สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. สภามหาวิทยาลัย
-ควรพิจารณากําหนด Road Map แผนการบริหารงานเชิงรุกที่ชัดเจนทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพื่อผลักดันและสนับสนุนการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหารทุกระดับใหเปนระบบ
-สภามหาวิทยาลัยควรกํากับ ติดตามการทํางานของผูบริหารและตรวจสอบผลงานของผูบริหารอยางจริงจัง รวมทั้งนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น
-นายกสภาและกรรมการสภาฯ ควรเปดเวทีรับฟงผลงานของผูบริหารจากประชาคม และควรเปดชองทางเขาถึงขาวสาร
ของบุคลากรและนักศึกษา
-สภาฯ ควรเปนที่พึ่งของบุคลากรและนักศึกษา ไมควรเปนผูผ านความเห็นชอบ เพื่อใหอธิการบดีและทีมผูบริหารมี
ความชอบธรรมในการทํางานเทานั้น เพราะจะทําใหมหาวิทยาลัยเสียหายมาก
- ในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญๆ ควรมีการประชุมนอกรอบกลุมเล็กๆ กอน เพื่อใหกรรมการมีความเขาใจและ
มีสวนในการสนับสนุนตอไป
-ควรมีการ Retreat ระหวางสภาและมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากําหนดในเรื่อง เปนคุณลักษณะอาจารย ขาราชการ
พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ควรมีลักษณะอยางไร และนักศึกษาจะมีลักษณะทีโ่ ดดเดนดีขึ้น เปนที่ตอง
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2.
3.

4.

5.

การตลาดตรง ตามความตองการ มีคุณธรรมจริยธรรม คิดเกง สามารถปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานไดทันที
สภาคณาจารย
พยายามหาทางทําความเขาใจกับสภาคณาจารยใหมากขึ้น เพราะในปจจุบันสภาคณาจารยเสมือนเปนฝายคานในสภาฯ
ทําใหการดําเนินงานหลายอยางไมคลองตัว
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ควรจัดทําแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และพิจารณาเปดคณะวิชาใหมที่ขาดแคลน เชน คณะพยาบาล คณะ
เทคนิคการแพทย คณะแพทย
-แผนขยายพื้นที่ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
หลักสูตร/นักศึกษา
-ควรพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถและศักยภาพการทํางานในระดับสากล
- ควรสนับสนุนใหหลักสูตรทางศิลปะและการออกแบบรับนักศึกษาตางชาติ
-ควรจัดตั้งศูนยประสานงานสําหรับนักศึกษาตางชาติและศูนยภาษาเพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนภาษาไทย เหมือน
นักศึกษาตางชาติที่ตองไปเรียนตางประเทศ
-จัดตั้งศูนยหรือสถาบันภาษา ศูนยสอบภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ (จีน ญี่ปุน เกาหลี)
-ควรเปดคณะวิชาใหมๆ ที่เปนสาขาขาดแคลนของชาติ เชน แพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย ทันตแพทย
ดานกายภาพ
วังทาพระ อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงดานกายภาพ ซึ่งควรรายงานใหสภาฯ ทราบขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
บางพอสมควร

6) อื่นๆ
1. อธิการและทีมผูบริหารควรใหความสําคัญในแผนพัฒนา IT มากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาใหบุคลากรหลายระดับ แตไมทราบวาการจัดอบรมนั้นตรงกับปญหาในการ
ทํางาน สิ่งที่ควรพัฒนาหรือไม รวมทั้งผลลัพธจากการอบรมเปนอยางไร อาทิ ผูบริหาร บุคลากรที่ผา นการอบรมมี
คุณลักษณะ มีการทํางานที่คุณภาพเพิ่มขึ้นหรือไม
3. ไมอยากเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแสดงความเห็นในเรื่องที่ไมรูขอเท็จจริงทั้งหมดหรือไมรูจริง
4. ทํางานดวยกันอยางมีความสุข ทุกหนวยงาน ทุกระดับ ตองชวยกันทํางานรวมกันและแกไขปญหาอุปสรรครวมกัน
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2. กลุมคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
1) ขอเดนของอธิการบดี
1. คุณลักษณะ
-มีมนุษยสัมพันธที่ดเี ปนมิตรกับผูรว มงานทุกระดับ มีความเขาใจในการทํางานของผูนอย ใหเกียรติผูรวมงานและมีบคุ ลิก
ดีนานับถือ
-มีความสุภาพ นุมนวล สามารถเขาถึงไดงาย
-มีความคิดริเริม่ สรางสรรค เอาใจใสกิจการตางๆ เปนอยางดี ไมละเลยเรื่องเล็กนอย และผลักดันงานไปสูความสําเร็จได
2. การบริหารงาน
-ใช ICT ในการบริหารงาน
-ใหความสําคัญกับงานของคณะวิชา หนวยงาน และไปรวมในงานตางๆ รวมทั้งชวยประสานงาน และแกไขปญหาของ
คณะวิชา หนวยงาน
-สนับสนุนการวิจยั และสรางสรรคที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง และมีการติดตามผลของกองทุนวิจัยและสรางสรรค
ตามที่ไดใหการสนับสนุน
2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
1. ความกลาตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ใหรวดเร็ว และเฉียบแหลม
2. ทัศนะดานวิชาการ และความรวมมือกับตางประเทศ
3. ควรเพิ่มการทําความเขาใจกับประชาคมเรื่องการออกนอกระบบ
4. การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม มีความหลากหลายมาก ไมเปนเอกภาพที่จะแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ในสวนของการจัดนิทรรศการทางศิลปะ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. การสื่อสาร การทําความเขาใจที่ตรงกันกับประชาคมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. สภาคณาจารยทํางานเกินหนาที่ ในการใหคําปรึกษาแกอธิการบดี โดยพยายามจะคัดคาน ทวงติงเกือบทุกเรื่อง
3. การบริหาร
-การถูกขัดขวางจากเรื่องเล็กๆ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
-การทํางานมีระเบียบเดียวกันแตหลายระบบ ทําใหยากในการสั่งการ การบริหารจัดการ
-ระบบราชการ เปนอุปสรรคทําใหพัฒนางานไดชา
-แนวทางบริหารจําเปนตองทําความเขาใจกับทุกฝายใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในการทํางาน
4) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. รองอธิการบดี
-การทํางาน การนําเสนอ การชี้แจงขอมูลตอที่ประชุมตางๆ ควรเตรียมขอมูลใหพรอมและเพียงพอ
-ทีมผูบริหารตองยึดหลักความเสมอภาคในการบริหารงาน
2. การบริหารงาน
-ผลักดันนโยบายในภาพรวม รวมทั้งนโยบายเฉพาะหนาใหทันตอบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ ชุมชน
และทองถิ่น
-ปรับขั้นตอนการดําเนินงานใหรวดเร็วมากขึ้น
-ควรกําหนดโครงสรางมหาวิทยาลัย คณะ ใหมใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยใชโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยปรับเปลีย่ น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาดําเนินการ

122

3. การสื่อสาร
-ควรมีการจัดประชุมชี้แจงแผนงาน การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ผูบริหารใหคณาจารย พนักงาน และนักศึกษา
ทราบอยางตอเนื่อง รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและนําไปปรับใชกับการบริหารงานดวย
-งานประชาสัมพันธควรเนนการประชาสัมพันธภายในองคกรเปนหลัก
5) สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
-ควรใหความเห็นอยูบนพื้นฐานของขอมูลมากกวาใชประสบการณเพียงอยางเดียวเพราะบางเรื่องผูที่เกีย่ วของจัดทํา
เอกสารขอมูลมาแตบางทานไมอาน แสดงความเห็นโดยปราศจากขอมูล ทําใหทิศทางบางเรื่องเปลี่ยนไป
สนง.สภา ควรเตรียมขอมูลสําคัญๆเพื่อชวยในการตัดสินใจของทานเหลานั้น
2. สภามหาวิทยาลัย
-ควรหางบจากภายนอกมาชวยสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
-ควรผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบตั ิ โดยการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในดานตางๆ นอกเหนือจากการรับฟง
รายงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยควรใหผูบริหารระดับคณะและภาควิชาตางๆ ไดมีการนําเสนอผลงาน
เพื่อใหไดทราบถึงสภาวการณจริงและศักยภาพของแตละหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายตอไป
-กําหนดนโยบายและสนับสนุน สงเสริม เนนจุดเดนของ มศก. และสนับสนุนใหทุกคณะวิชาพัฒนา และยกระดับตนเอง
ขึ้นสูระดับของประเทศ และประชาคมโลก
-ปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งในดานอื่น ๆ
นอกเหนือจากดานศิลปวัฒนธรรม
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3. กลุมกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา / คณะกรรมการการบริหารประจําคณะ / หนวยงาน หรือเทียบเทา
1) ขอเดนของอธิการบดี
คุณลักษณะ
-มีวิสัยทัศน มุงมั่น เสียสละและอุทิศตนเพื่อนําพามหาวิทยาลัยไปสูเ ปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะงานดานนักศึกษา
-มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนมิตรกับผูร วมงานทุกระดับ มีความเขาใจการทํางานของผูนอย ใหเกียรติผูรวมงานและมีบคุ ลิกดี
นานับถือ
-สามารถติดตอถึงทานไดโดยตรง เชน การใช social เพื่อแจงถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
-นําเสนอตัวเองตอสังคมอยางตอเนื่องโดยผานทางเครือขายสังคม
-มีความสัมพันธอันทีด่ ีกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ
2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
1. การบริหาร
-กระจายอํานาจ เปดโอกาสใหทุกฝายไดเขารวมในการทํางาน
-การจัดการ และการตัดสินใจการแกปญหาใหบรรลุตามเปาหมาย
-ความเปนกลางและรับฟงความคิดเห็นพรอมยินดีแกปญหาที่เกิดขึน้ ดวยความเปนธรรม
-ควรพัฒนาทุกวิทยาเขตดวยความเทาเทียมกัน
-ควรมาพบปะคณะวิชาตางๆ ปละ 1 ครั้ง อธิการเปรียบเสมือนเจาของบาน คณะเหมือนหองตางๆ ควรเขามาดูบางวา
สภาพหองเปนอยางไรบาง
2. การสื่อสาร
-การประชาสัมพันธผลงาน และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกองคกรยังมีนอ ยเกินไป
-ทีมงานประชาสัมพันธยังขาดความเขาใจ และขาดการทํางานเชิงรุก
-การเขาถึงและการสื่อสารกับหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต
3. ฐานขอมูล
-มหาวิทยาลัยมีปญหาในการจัดทําฐานขอมูลตางๆ ที่สําคัญที่จะชวยลดภาระงานของคณาจารย
-ควรมีแผนการพัฒนาฐานขอมูล หรืองานดาน IT ที่ชัดเจน เรียงลําดับตามความสําคัญ โดยเนนการชวยลดภาระงานของ
ทุกสวนงาน
4. ดานการเงิน
-สรางแหลงเงินทุนในการพัฒนาปจจัยพื้นฐานของคณะวิชา
-ความคลองตัวของงบประมาณการเงินของคณะวิชาฯ
3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ทีมรองอธิการบดี
-ทีมรองอธิการบดีสวนหนึ่งขาดผลงานที่ชัดเจน และขาดการทํางานกับทีม
2. ดานวิชาการ หลักสูตร
-การพัฒนาดานวิชาการ ควรดํารงไวซึ่งอัตลักษณของศิลปากร ไมควรนําปจจัยภายนอกเขามาเปนตัวกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. การสื่อสาร
-วิธีการสื่อสารยังไมชดั เจน ประชาคมไมทราบ ไมรับรูการดําเนินการของมหาวิทยาลัย แมมีชองทางในการ
ประชาสัมพันธกไ็ มไดมีการสื่อสารใหประชาคมทราบ
-ควรมีความชัดเจนในการตอบคําถามตาง ๆ ใหมากขึ้น
-เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีถึง 3 วิทยาเขต ทําใหมีปญ
 หาในการสื่อสารระหวางผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
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4. การบริหารงาน
-การทํางาน การบริหารงานขัดแยงกัน เชน งานวิชาการและงานประกันคุณภาพ
-การมีหลายวิทยาเขต ทําใหการบริหารจัดการยุงยาก การดําเนินงานลาชาและไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และทีม
บริหารทํางานหนักขึ้น
-ขาดมิติในการรับฟงขอมูล การมีสวนรวมของบุคลากรและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งกระจายอยูในวิทยาเขตตางๆ และมี
ความตองการการที่แตกตางกัน จึงควรใหบุคลากรทุกคนไดทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง และใหขอเสนอแนะ เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหา การพัฒนามหาวิทยาลัย
-ในการประชุมรวมกันเพื่อชี้แจงขอมูลจากทีมผูบริหาร การระดมความคิดเห็น ตองใชเวลาและงบประมาณมากและแต
ละวิทยาเขตก็มีขอจํากัดทีต่ างกัน
-บุคลากรบางกลุม ไมใหความรวมมือในการผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย
-ขั้นตอนการทํางานของหนวยงานตางๆ ยังลาสมัย บุคลากรบางสวนไมเปดรับวิธีการทํางานใหมๆ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ทีมรองอธิการบดี เลือกทีมงานที่มีความสามารถ
2. แผนพัฒนา/การบริหาร
-พัฒนามหาวิทยาลัยสูในระดับสากล
-เพิ่มนโยบายทีส่ อดคลองกับเกณฑตางๆ เชน การพัฒนาอาจารย
-เนนการลงพื้นที่ การรับฟงขอมูลในระดับคณะวิชา รวมทั้งการเปดโอกาส ใหรวมอธิบายถึงอุปสรรคและปญหาตางๆ
เพื่อสรางความเขาใจ และลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน
-ควรดูแลพัฒนาทุกพื้นที่ของทุกวิทยาเขตใหเทาเทียมกัน มีสภาพแวดลอมที่ดีนาเรียน นาอยูอาศัย
-ควรพัฒนาระบบการจัดสงเอกสารใหรวดเร็วขึ้น
3. การสื่อสาร
-ควรปรับวิธีการสื่อสารกับประชาคมในหลากหลายชองทาง และเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหทั่วถึงทุกวิทยาเขต
รวมทั้งชองทางในการรับทราบปญหาของบุคลากรดวย
-ควรมีการตั้งผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธโดยเฉพาะ
5) สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. แผนพัฒนา
-มหาวิทยาลัยขาดการวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว ซึ่งควรพิจารณาวางแผนการพัฒนาถึงครบรอบ 80 ป หรือ 100 ป
ของมหาวิทยาลัย
-สนับสนุนใหคําแนะนําแกทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมั่นคงและมีชอื่ เสียง เปน
มหาวิทยาลัย Top 5 ของประเทศ
-ควรกําหนดนโยบายการพัฒนาอาจารยอยางเปนรูปธรรม
2. นักศึกษา/สวัสดิการ
-ควรสนับสนุนสวัสดิการของนักศึกษาใหมากขึ้น เนื่องจากตอไปสวัสดิการนักศึกษา จะเปนตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจ
ของทั้งนักศึกษา และผูปกครองในการเลือกเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากร
-ควรดูแลความเปนอยูของนักศึกษาในทุกวิทยาเขตใหมากขึ้น ทั้งดานการเรียน และความเปนอยูของนักศึกษา
วานักศึกษามีปญหา ขอรองเรียน สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงและพัฒนาอะไรบาง
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา : วิทยาเขตสนามจันทร บริเวณถนนหนามหาวิทยาลัย
เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ทางมาลายไมชัดเจน ไมมีที่ชะลอความเร็วรถ ไฟทางเดินมืด ทางเทามีสิ่งกีดขวาง ฯลฯ
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3. การบริหาร
-ควรปฏิรูปการบริหารจัดการทุกภาคสวน ไมเฉพาะกฎระเบียบขอบังคับ แตยังคงเปนวัฒนธรรมองคกรที่ฝงรากลึกของ
การเปนศิลปน
-พัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบฐานขอมูลทางวิชาการ ที่พรอมและเพียงพอตอการทํางาน
4. การเงิน/งบประมาณ
-ชวยสนับสนุนและผลักดันในเรื่อง การเงินงบประมาณ ที่ทําใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเสริมสรางเอกลักษณที่โดด
เดนชัดเจน เปนผูนําทางดานศิลปะและการสรางสรรคในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
-งบประมาณในการจัดทํางานวิจัยและบริการวิชาการ
6) อื่นๆ
1. -ควรทบทวนการเปด-ปดภาคเรียน ใหเปนแบบเดิม ซึ่งเปนอํานาจที่อธิการบดีสามารถสั่งการได
-การลอกวิทยานิพนธของนักศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงเปนอยางมาก ควรมีการปองกัน และมีการชี้แจง
ประชาสัมพันธใหทราบวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการอะไรบาง เพื่อเปนการกูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยกลับคืนมา
2. ควรยกเลิกการหักเงินจากอาจารย ไปไวสวนกลาง เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัย อธิการถูกฟองรองและเเพคดีความแลว
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4. กลุมเลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก
1) ขอเดนของอธิการบดี
1 คุณลักษณะ
- มีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท และจริงจังกับการทํางาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร จนสามารถขับเคลื่อนภารกิจ
สําคัญ ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในทางที่ดีขึ้น
- มีอัธยาศัยดี มีความเปนกัลยาณมิตร ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับสามารถเขาถึงได
2. การบริหารงาน
-มีความคิดฉับไวในการวางแผน การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
-มีความรูความสามารถดานวิชาการ และการบริหารจัดการจากประสบการณตรง
-สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงานและสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
-ใหความสําคัญและมีสวนรวมกับกิจกรรม โครงการของคณะวิชา หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
-สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายการทํางานของกลุมตางๆ และใหขอเสนอแนะในการทํางาน
2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
1. แผน/งบประมาณ
- ควรมีการวางแผนเชิงรุก โดยเฉพาะเรื่องรายไดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ควรหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอกใหมาก
ขึ้น -ควรมีแผนการจัดหารายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ จะมีบทบาทสําคัญในการ
ชวยกําหนดทิศทาง นโยบายตางๆ เหลานี้ซึ่งควรกําหนดเปนแผนใหชัดเจนสามารถนําไปปฎิบตั ิได
-วางแผนการของบประมาณ ใหมงี บการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงานสนับสนุนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนผลักดันให
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ตามนโยบายที่วางไว
2. การบริหาร
-ควรลดขั้นตอนการดําเนินงานบางดาน เชน ดานการเงิน แตยังมุงเนนเรื่องโปรงใส ตรวจสอบไดโดยไมจําเปนตองสราง
ขอกําหนดมากมายเพื่อปองกันปญหา (การดําเนินการเปนการนําปญหาที่เกิดขึ้นมากําหนดเปนเกณฑแนวปฏิบัติ)
-กอง หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ควรเปนหลักที่เขมแข็งใหกับคณะวิชา แตขณะนี้การดําเนินการของสวนกลาง
สวนหนึ่งยังขาดการทํางานเชิงรุก ไมสามารถเปนหลักใหคณะวิชาได และบางเรื่องคณะวิชาตองเรงใหดําเนินการ ซึ่ง
สาเหตุสวนหนึ่งมาจากเจาหนาที่รนุ ใหมยังไมตระหนักวาหากไมทํา/ไมวางแผนลวงหนา จะทําใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยได และมหาวิทยาลัยจะถดถอยเปนลําดับ
3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
การบริหาร
-การดําเนินการตามพันธสัญญาที่ใหไวกับประชาคม ตามที่แสดงวิสยั ทัศนเมื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี ยัง
ดําเนินการไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
-การทํางาน การบริหารงานยังมีความเห็นไมสอดคลองกัน ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน การบริหารจัดการ
-ยังมีการแบงแยกระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุน
4) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
การบริหาร
-ปรับวิธีการทํางานเปนแบบเอกชน ซึ่งอาจจะตองเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรบางสวนของมหาวิทยาลัย
-ปรับระบบการประสานงาน ดําเนินงานใหคลองตัว และเปนระบบเดียวกัน เชน ระบบการเงินของตลิง่ ชัน สนามจันทร
เพชรบุรี บางครั้งการทํางานเรื่องเดียวกันแตปฏิบตั ิแตกตางกัน
-ควรมีการสัมมนาระหวางอธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําไปสูการรวมกัน
แกไขเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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-ควรใหความเสมอภาคและมีนโยบายที่กาวไปพรอมกันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเห็นคุณคาของความเปน
มนุษย จิตใจของผูใตบังคับบัญชาตามแนวหลักพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4
5) สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย
-ควรทราบบทบาท หนาที่ของตนเอง และตองรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากรอยางลึกซึ้ง เพื่อนําพามหาวิทยาลัยไปสู
เปาหมายที่กําหนด
-เปนผูมีบทบาทในการวิเคราะห สังเคราะหเปนที่ปรึกษาและวางแผนกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัย
ควรมีเวลาใหมหาวิทยาลัยในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ
- สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหมีคุณภาพมากขึ้น และผลักดันใหมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 1 - 3 ของอาเซียน
โดยพิจารณาตรวจสอบการบริหารจัดการ และใหแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคและการพัฒนา
-การใหความสําคัญกับความกาวหนาในการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ
-พัฒนาจิตใจใหทุกคนรักกัน ตามแนวคิดของคุณณรงค โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและชีวิตการทํางานมีความสุข
6) อื่นๆ -ตองการทราบความชัดเจนของที่ตั้งสํานักงานอธิการบดี วาจะมีการเคลื่อนยายที่ตั้งหรือไม
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5. กลุมผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) ขอเดนของอธิการบดี
1. คุณลักษณะ
-มีความคิดการมองการณไกลถึงอนาคตในทุกๆ ดาน
-เขาถึงงาย ผานชองทางติดตอ เชน Facebook ทําใหติดตามขาวสารและรูสึกวาเชื่อมโยงกันไดงายขึน้
2. การบริหาร
-สามารถทําใหมหาวิทยาลัยศิลปากร คงเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
-มีการปรับปรุงและสงเสริมใหเกิดสิ่งที่มีประโยชนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
-ลงมือปฏิบัตกิ ารดําเนินงานดานตางๆ ดวยตนเอง
2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธยังไมมากพอ
2. การผลักดันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น
3. สวัสดิการ
-ควรคํานึงถึงสวัสดิการของนักศึกษาใหมากขึ้น ไมควรปลอยละเลยจนทําใหเจาหนาที่ละเลยไปดวย ซึง่ ควรปรับปรุง
อยางมากและโดยเรงดวน
-ควรพัฒนาอาคาร หองเรียนและสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษารูสึกวาคุมคา
กับคาหนวยกิตที่จายไป
3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. การทํางานลาชาและไมครอบคลุมทั่วถึงในแตละหนวยงาน
2. ตึกและสาธารณูปโภคไมเหมาะสมกับการเรียนการสอน และรูสึกไมคุมกับเงินคาหนวยกิตที่จา ยไป
3. -มหาวิทยาลัยใหนักศึกษา ทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัย และเมื่อนักศึกษาสะทอนความเห็น ใหเเกไข
ปญหา กลับไมไดรับความสนใจที่จะดําเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง เพื่อตอบสนองความตองการและแกไข
ปญหา ที่เกิดขึ้น รวมทั้งไมไดใหความสําคัญกับความคิดเห็นของนักศึกษา
-กิจกรรมสวนใหญมหาวิทยาลัยจะจัดอยูที่วงั ทาพระ จึงควรใหความสําคัญกับวิทยาเขตอื่นๆ ดวย โดยควรขยายพื้นที่จัด
กิจกรรม/โครงการใหทั่วถึงมากขึ้น
4) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1. ดานสวัสดิการ/การใหบริการ
-ควรปรับปรุงหองสมุด หองอาหาร หองพักนักศึกษา หองคอมพิวเตอร อยางมากและโดยเรงดวนที่สดุ เพราะไมไดรับ
ความสะดวกสบาย
-เมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการใดๆ ออกมา พบวายังไมมีการเตรียมความพรอมของสิ่งที่จะมารองรับ หรือมีไม
เพียงพอ ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ โครงการลดมลพิษทางอากาศ นํารถรางมาใหบริการ จักรยานฟรี แต
สภาพแวดลอมในวิทยาเขตไมเหมาะกับการปนจักรยานเทาที่ควร ไมมีทางใหหลบแสงแดด ระยะจากหอถึงอาคารเรียน
ไกล รถใหบริการไมเพียงพอ หรือหามนักศึกษาใชรถจักรยานยนต ทําใหปจจุบันนักศึกษาหันมาใชรถยนตแทน จนทําให
ที่จอดรถยนตไมเพียงพอ
-เจาหนาที่มหาวิทยาลัยยังใหบริการแกนักศึกษาขอบกพรองมาก ไมมีมนุษยสัมพันธ ไมมจี ติ ใจใหบริการ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่กองบริการการนักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่นักศึกษาตองติดตอบอยครั้ง ดังนั้นการควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเขมงวดมากขึ้น
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2. ความปลอดภัย
-การดําเนินงานดานความปลอดภัยวิทยาเขตสนามจันทร การใชระบบกลองวงจรปดแทนการจายบัตร ยังมีขอบกพรอง
เนื่องจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมไดกวดขันใหผูขับขีล่ ดกระจก ดังนั้นหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินก็ไมอาจ
ตรวจสอบได การจายบัตรผานเขา-ออก นาจะดีกวา หรือทํางานในลักษณะควบคูกัน
3. ทุนการศึกษา
เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แลวคาใชจายในการเรียนแตละคณะจะสูงขึ้น
มหาวิทยาลัยควรมีการชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหาทางการเงินดวย
5) สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. ควรสนับสนุนศาสตรอื่นๆใหเขมแข็ง เทียบเทากับดานศิลปะดวย
2. สภาพแวดลอม
-ควรปรับปรุง พัฒนาตึกและระบบสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
-สงเสริมการใชจักรยาน แตควรทําทางจักรยานหรือทางเดินเพิ่ม รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ตนไมใหญใหมีทางที่รมรื่น สามารถ
หลบแดดไดดวย
6) อื่นๆ
1. App reg ศิลปากร มีปญหามารวมหนึ่งป แตยังไมมีการแกไข
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต ทําใหรูสึกวานักศึกษาไมไดเปนหนึ่งเดียวกัน มีการแบงแยกกันชัดเจน
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการจัดกิจกรรมรวมกันหรือประชาสัมพันธขาวสารของทุกวิทยาเขตมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาจะรูส ึก
กลมเกลียวกันมากขึ้น
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6. กลุมผูแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1) ขอเดนของอธิการบดี
-ใสใจนักศึกษา มุงมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยใหดีขึ้นใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
-มีความเปนกันเอง ใกลชิดกับนักศึกษา เขาถึงไดและใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง รับฟงปญหา อุปสรรคตางๆ ของนักศึกษา
และมีความเขาใจนักศึกษามาก
-มีความกระฉับกระเฉง ทํางานเร็ว มีเหตุมผี ล เขาใจนักศึกษา
-มีการอัพเดทความเคลื่อนไหวใน Social network ตลอดเวลา ทําใหนักศึกษา รูสถานการณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอะไร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก็จะเปดไปที่ Facebook ของอธิการบดี
2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
-ควรมุงเนนทางดานวิชาการมากขึ้น
-รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
3) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมีหลายวิทยาเขต และแตละวิทยาเขตอยูหางไกลกัน จึงมีปญหาดานการเดินทาง และการประสานงานกัน
4) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
1 กิจกรรมนักศึกษา
-นโยบายบางเรื่องที่มหาวิทยาลัยกําหนด ควรรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาดวยวาเห็นดวยหรือไม และจะสงผล
กระทบกับนักศึกษาอยางไรบาง
-ทีมผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานดานกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น
-ควรมีการพูดคุยกับคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อชี้แจง ขอมูล ขาวสารใหมากขึ้น และควรเปดโอกาสใหนักศึกษาริเริม่ ทํา
กิจกรรมทีส่ รางสรรคใหมากขึ้น
2 ดานกายภาพ
-วังทาพระ มีการปรับปรุงสถานทีจ่ ึงควรมีการวางแผน การดําเนินการในดานตางๆ ใหเหมาะสมกวานี้
-ควรปรับปรุงระบบการเดินรถประหยัดพลังงาน ใหมีมากขึ้นโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน
3. -งานบริการของมหาวิทยาลัย ยังไมดีเทาที่ควรเนื่องจากคนทํางานดานบริการไมคอยยิ้มแยม
5) สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีสภาพแวดลอมที่ทันสมัยแตยังคงเอกลักษณความเปนศิลปากร และมีความเปนสากล
2 พัฒนาระบบการเบิกจายเงินดานกิจกรรมนักศึกษา ใหสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
3 -ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ใหทุกคณะสามารถเขารวมไดทั้งหมดโดยไมแบงแยกวิทยาเขต
-ควรใหการสนับสนุนงานหรือโครงการระดับประเทศใหมากกวานี้
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ภาคผนวก 13
ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนา สนทนากลุม
กับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ

คําถามในการสนทนา/สนทนากลุม
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12
มีนาคม 2559) คณะกรรมการมุงเนนผลลัพธของการทํางาน ในการสนทนา สนทนากลุม จึงมุงเนนในประเด็น
สําคัญๆ โดยมีคําถามหลัก ดังนี้

-

1. ทานคิดวาผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจที่สําคัญซึ่งใหสัญญาไว อาทิ
- การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
City Campus
- การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
การดําเนินการสําเร็จเพียงใด ผลลัพธที่โดดเดนมีอะไรบาง
2. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี มีอะไรบาง แนวทาง ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาตอไป
3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
- ทานคิดวามหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอม เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ อยางไร
4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควร
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ขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนา สนทนากลุม กับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา สนทนากลุมในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มีนาคม 2558 12 มีนาคม 2559) คณะกรรมการ ไดกําหนดคําถามที่มุงเนนในเรื่องสําคัญๆ ดังนี้
1. ทานคิดวาผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจที่สําคัญซึ่งใหสัญญาไว อาทิ การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ City Campus การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการสําเร็จเพียงใด ผลลัพธที่โดดเดนมี
อะไรบาง
2. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี มีอะไรบาง แนวทาง ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาตอไป
3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทานคิดวามหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอม
เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยางไร
4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนา สนทนากลุม ผูเขารวมสนทนา สนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และคณะอนุกรรมการฝายเลขานุการการบันการสนทนา สนทนากลุม ไดรวบรวมสรุปการสนทนา สนทนากลุม ซึ่ง
ผูเขารวมสนทนา สนทนากลุมไดมีการสอบทานขอมูลแลว สรุปไดดังนี้
1.กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1) เกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี
1.1) อธิการบดี
ในชวงปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการทํางานมากขึ้น แตทีมรองอธิการบดียังมีปญหาอยู
1.2) ผลงานเดนของอธิการบดี
ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงดานกายภาพและสามารถเซ็นสัญญาการกอสรางไดรวดเร็ว
1.3) ทีมรองอธิการบดี
รองอธิการบดีสวนใหญ การทํางานยังมีปญหาอยู ยังไมสามารถชวยทํางานเพื่อสนับสนุนงานของอธิการบดี
ไดอยางเพียงพอ การทุมเทการทํางานยังไมมากพอ ทํางานตามระบบ ขอมูลไมทันสมัย การทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา
2) การดําเนินการตามพันธกิจทีส่ ําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
- สามารถดําเนินการเรื่อง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จนสําเร็จ
- มีการเตรียมความพรอมในการจัดทําขอบังคับ
เพื่อรองรับการปรับเปลีย่ นสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เรื่องสําคัญที่
ควรเรงดําเนินการ คือ
1.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นักศึกษา โดยกําหนดทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย
1.2 งานดานการบริหาร อาทิ การปรับโครงสราง อัตรากําลัง งบประมาณ
1.3 จัดทํา Roadmap เพื่อใหเห็นทิศทาง แนวทางการดําเนินการ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยวาจะมีความเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ซึ่งการดําเนินการ
ควรมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษา
1.4 สํารวจระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ที่ยังมี
ปญหา เปนอุปสรรค และไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน มาปรับปรุงและพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว มากขึ้น
2. วางแผนจัดทําปฏิทินการทํางาน ในเรื่องตางๆ เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่ น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เชน การสรรหาผูบริหาร การสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพือ่ ใหทุกหนวยงานไดเตรียมวางแผนการ
ทํางานตอไป
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2. City Campus
สามารถจัดซื้อที่ดินที่เมืองทองธานี
อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 10 ไร
เพื่อการกอสราง City Campus ไดสําเร็จ และ
ขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารใน
ระยะแรกแลว ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการเชาพื้นที่
จัดการศึกษาของคณะวิชาตางๆ และเปนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
มีการกําหนดนโยบาย มีการดําเนินการ รวมทั้ง
กําหนดผูร ับผิดชอบ แตการดําเนินการยังไมเห็น
เปนรูปธรรม มีความกาวหนาที่ชัดเจน

4. เรื่องอื่นๆ
4.1.การพัฒนาบุคลากร
มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาผูบริหาร
บุคลากร จํานวนมาก แตไมทราบวาจะเกิดผลลัพธ
ตอคุณภาพการทํางาน คุณภาพนักศึกษา
วาเพิ่มขึ้นหรือไมอยางไร
4.2 การปรับปรุงสภาพแวดลอม
ไดรับงบประมาณแผนดินในการปรับปรุง
วังทาพระ ประมาณ 714 ลานบาท
4.3.การสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย

4.4 การบริหารงาน
4.5 การสื่อสาร

1. ควรพิจารณาออกแบบอาคาร การใชงานใหเกิดประโยชนและคุมคามาก
ที่สุด และแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะชวย
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหภายนอกรูจักมากขึ้น
2. ควรเรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา เพื่อแกไขปญหา การ
เชาพื้นที่ของคณะวิชาที่อาคาร กสท. และพื้นที่จัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยนานาชาติ วาแตล ที่คับแคบและไมเหมาะสม
3. ควรพิจารณาวางแผนเรื่องการยายสํานักงานอธิการบดีสวนหนึ่งไปยัง
City Campus เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูพื้นที่ของศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร
1. เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย แมวามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการแต
อาจจะไมจําเปนตองมุงเนนตามกระแสของหนวยงาน องคกรตางๆ มาก
จนเกินไป แตควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พันธกิจทุกดาน
ของมหาวิทยาลัยใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลจากการ
ดําเนินการดังกลาวจะสงผลตอ Ranking ตอไป
2. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ จึงควรเปนผูนําใน
การเสนอแนวคิด วิธีการในการกําหนดเกณฑตางๆ เพื่อนํามาใชในการ
ประเมิน การจัดอันดับ รวมทั้งการกําหนดนโยบายตางๆ มากกวาทีจ่ ะให
หนวยงานอื่นๆ มาเปนผูกําหนดหลักเกณฑใหมหาวิทยาลัยตองปฏิบตั ิตาม
ควรติดตาม ประเมินผลลัพธจากการอบรมพัฒนาผูบริหาร อาจารย บุคลากร
วาหลังการอบรมแลวมีทักษะความสามารถในการทํางาน การบริหาร เพิ่มขึ้น
หรือไม และไดชวยทําใหคุณภาพการศึกษา นักศึกษามีคณ
ุ ภาพ มากขึ้นหรือไม
อยางไร
ควรเรงรัด กํากับ ติดตามการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา และควร
พัฒนาวังทาพระ ใหเปนแหลงเรียนรู เสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยใน
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานศิลปะ
1. ควรจัดทําแผนธุรกิจ และหาชองทางการหารายไดเพิ่ม เพื่อนําเงินมาชวย
สนับสนุนการศึกษา การพัฒนาอาจารย การใหทุนการศึกษา
2. ควรนําทรัพยสินทางปญญา องคความรู ดานศิลปะที่มจี ํานวนมาก
มาบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชน สรางรายไดแกมหาวิทยาลัยมากขึ้น
โดยใหผเู ชี่ยวชาญมาชวยดําเนินการ ใหคําปรึกษา หรือบริหารจัดการ
การดําเนินงานในดานใดหากมหาวิทยาลัย ไมมีความเชี่ยวชาญ ควรเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวย เพือ่ ใหการทํางานนั้นสําเร็จ
อธิการบดีควรไปพบปะพูดคุยกับอาจารย ผูบ ริหารของคณะวิชา หนวยงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบแนวคิด ปญหาและหาแนวทางการพัฒนางาน
อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ
เปนตน
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2. กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประธานสภาคณาจารย
1) เกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี
1.1 ผลงานเดนของอธิการบดี
การจัดรถ ECO Bus รับสงภายในมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามการดําเนินการยังขาดการจัดการที่ดี ไมมี
ตารางเวลารถวิ่งใหบริการ และไมสามารถใหบริการเวลาฝนตก
1.2 ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี
- ผลงานของทีมผูบริหารยังไมปรากฏผลงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน ผลงานสวนใหญเปนผลงานที่มาจากคณะวิชา
ไมใชของสวนกลาง
- ขาดความคิดริเริ่ม และการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหา
2) การดําเนินการตามพันธกิจที่สําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 1. ควรเตรียมความพรอม การวางแผนดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ
- สามารถดําเนินการ เรื่อง พรบ. จนสําเร็จ
อาทิ
ปญหา
- การปรับโครงสราง การยุบรวมหนวยงาน ลดงานที่ซ้ําซอน ลด
- การทํางานในดานตางๆ ลาชา
อัตรากําลัง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
- การสื่อสารกับประชาคมในมหาวิทยาลัยยังมีปญหา
2. ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน เพื่อลดคาใชจาย เชน
- พระราชบัญญัติ ในบางสวนยังมีขอบกพรอง มี
นํามาใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน
รายละเอียดไมเพียงพอ และไมครบถวน เชน องคประกอบ
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหการ
ของสภามหาวิทยาลัย กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภ ายใต บริการแกนักศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานและกฎหมาย 4. ควรวางแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ใหมากขึ้น
วาดวยแรงงานสัมพันธ ...... (มาตรา 13) เปนตน
นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
- กฎหมายลูกที่เกี่ยวของยังไมเสร็จสมบูรณ
5. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานที่ทําหนาที่
หารายได
6. ควรสื่อสาร ใหขอมูลกับประชาคม เรื่องการปรับตัวเมื่อ
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแลว
2. City Campus
1. ควรรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย ประชาคม
- การวางแผนการดําเนินการยังไมชัดเจน และมีความลาชา นักศึกษา ทราบอยางตอเนื่อง
ไมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน ใหประชาคมทราบ
2. ควรออกแบบอาคาร ใหเกิดประโยชนและคุมคากับการลงทุน
- การใหขอมูลเกีย่ วกับ City Campus ในบางเรื่อง ยังไม
ชัดเจน บุคลากรไมมีสวนรวมในการวางแผน
- การจัดสรางอาคาร การวางแผนการใชประโยชนยังไม
ชัดเจน ไมคมุ คากับการลงทุน
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
1. ควรมีหนวยงานที่ดูแล อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
- ตัวชี้วัดในการจัดลําดับยังไมชัดเจน เชน ตัวชี้วัดเรื่องเงิน
เชน หอพัก การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการ
บริจาคในการจัดลําดับ QS
ใหบริการตางๆ
-มีการกําหนดเปนนโยบาย แตขาดความชัดเจนในการ
2. ควรจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อรองรับการจัดการศึกษา
ดําเนินการ การมอบหมายงานและใหการสนับสนุนรวมทั้งยัง ภาษาตางประเทศ
ไมมีหนวยงานรับผิดชอบที่เปนรูปธรรม
3. ควรเรงดําเนินการฐานขอมูลงานวิจัย
- ขาดการมีสวนรวมจากผูเ กี่ยวของ ไมเปนไปตามหลัก
4. ควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเปนสองภาษา และมี
ธรรมาภิบาล และมีผลกระทบกับการดําเนินงานของคณะวิชา ขอมูลที่ครบถวนและทันสมัย สะดวกแกการสืบคน อางอิง
- ขากความพรอมในการดูแลนักศึกษาตางชาติ และการ
รับเขาศึกษา
- ไมมีฐานขอมูลงานวิจัย และการเผยแพรขอมูลในเว็บไซต
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4. ดานอื่นๆ
4.1 การปรับปรุงวังทาพระ
- ไมมีการสื่อสารใหขอมูล และการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
4.2 การจัดการพื้นที่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ยังมี
ปญหาทั้งพื้นที่จอดรถ ทางเดินเทา ซึ่งแออัดมากและขาด
ความปลอดภัย

1. ควรเรงรัดการกอสราง การปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบคุ ลากร นักศึกษา ทราบอยาง
ตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ อาทิ การเดินทาง
ที่พัก เปนตน

3) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. แผนพัฒนา
1. การวางแผนงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยควรสอดรับกัน
การวางแผนงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งไม
และเพิ่มการมีสวนรวมของผูเ กี่ยวของ
สอดคลองกันเพราะตางคนตางทํา และขาดการมีสวนรวมของ 2. ควรมีการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใหเจริญกาวหนา
ผูเกี่ยวของ
เชนเดียวกับที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวังทาพระ
รวมทั้งจัดสภาพแวดลอม จัดการดานภายภาพ ใหเหมาะสม
2. การบริหารงาน
1. ควรปรับการมอบหมายงานใหทีมรองอธิการบดี ใหตรงกับ
2.1 การมอบหมายงานใหทีมรองอธิการบดี สวนหนึ่งยังไม ความรับผิดชอบเพื่อมิใหเกิดปญหาในการสั่งการ มีความขัดแยงใน
ชัดเจน
การทํางาน และเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 โครงสรางการบริหาร ภาระงานของเจาหนาที่ ยังมี
2. ควรมีการทบทวนปรับปรุงโครงสรางการทํางาน ลดความ
ความซ้ําซอน
ซ้ําซอนของการทํางาน
3. การบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ควรทบทวนการทํางาน ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ
ระบบการดําเนินงาน การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบยัง คณะกรรมการแตละชุดใหชัดเจนมากขึ้น
ไมชัดเจน เชน กรรมการประจําคณะกับกรรมการประจํา
หลักสูตร การทํางานสวนหนึ่งมีความซ้ําซอนกัน
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะตองจัดการขอมูลของสวนกลาง ใหมีความถูกตอง
การดําเนินการของสวนกลางยังมีปญหา เชน การรวบรวม ทันสมัย และตอบขอมูลตางๆ ใหชดั เจน
การเขียน การจัดการขอมูล
5. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
1. เรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยไมควรเปนเรื่องที่ผานที่ประชุม
คณบดีเทานั้น ควรนําวาระที่เสนอผาน กบม. กบพ. และมีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวของ
2. เมื่อมีการประชุมฯ มักจะมีการนําวาระสําคัญเปนวาระเพิ่มเติม
และขาดเอกสารประกอบการพิจารณา นอกจากนั้นควรจัดลําดับ
ความสําคัญของวาระที่พิจารณา
3. การออกระเบียบ ขอบังคับใดๆ ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และระมัดระวังเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
4. ควรเปดรับฟงความคิดเห็นใหรอบดานและรับฟงขอเสนอแนะ
จากผูเกี่ยวของและสภาคณาจารยกอนการตัดสินใจ
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3.กลุมคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (นางดวงสมร วรฤทธิ์ เปน ประธานกรรมการ)
1) อธิการบดี
- ใหความตั้งใจในการทํางาน
2) การดําเนินการของคณะกรรมการ
2.1) ใหขอเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี ซึ่งการดําเนินการขณะนี้ระบบบัญชีมีการ
พัฒนามากขึ้น สวนระบบการเงิน ไดใหบริษัทจากภายนอกมาชวยวางระบบ
2.2) ใหคําแนะนําใหมหาวิทยาลัยพิจารณานําเงินที่ยังไมไดนําไปใช ไปหาประโยชนกอนเพื่อสรางรายไดเพิ่มแก
มหาวิทยาลัย
2.3) คณะกรรมการมีภาระงานจํานวนมาก จึงเสนอแนะใหมีการตั้งอนุกรรมการ ขึ้นมาชวยทํางาน 4 ชุด เพื่อให
การทํางานคณะกรรมการ การสั่งการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ งานพัฒนาระบบการเงิน คณะอนุกรรมการฝาย
บริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งมีการดําเนินการแลว แตยังชาอยู
3) ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด
อธิการบดีไดเสนอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปน เลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงิน ซึ่งไมตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ ทําใหมีผลกระทบตอการทํางานของคณะกรรมการฯ อาทิ การสั่งการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดทําขอมูลลาชา ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
4) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
4.1) ควรมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงิน เพื่อใหการทํางานตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ และชวยใหการทํางานของคณะกรรมการฯ เปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวมากขึ้น
4.2) งานดานใดที่คณะกรรมการฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว มหาวิทยาลัยไมมีผูเชี่ยวชาญที่จะ
ดําเนินการ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาชวย เพื่อใหงานสามารถดําเนินการตอไปได
4.3) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหและพัฒนาระบบการเงินและบัญชีที่ใชในปจจุบันวามีจุดออน สิ่งที่ควรปรับปรุง
และพัฒนาอยางไร อาทิ การพัฒนาระบบการทํางานของทุกฝายที่เกี่ยวของใหมีการทํางานที่สัมพันธ สอดคลอง และบูรณาการ
กัน เพื่อใหการทํางานของทุกฝายเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสําคัญและเรงดําเนินการ
4.4) มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการทํางานในเรื่องตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังชวย
ใหการทํางานเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน
4.5) มหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ การจัดหารายไดและการจัดการทรัพยสินตางๆ แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไมเคยดําเนินการในเรื่องดังกลาว จึงควรจางผูเชี่ยวชาญ แตงตั้งที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทํางาน
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (นายอนุชาติ คงมาลัย เปน ประธานกรรมการ)
1) อธิการบดี
- ใหความสําคัญและเขารวมประชุมทุกครั้ง
- อธิการบดีนําขอเสนอแนะ ที่คณะกรรมการมอบหมาย ไปดําเนินการและสามารถดําเนินการไดสําเร็จเปนอยางดี
2) การดําเนินการของคณะกรรมการ
2.1) จัดทําราง “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
.......” แลวเสร็จ ขณะนี้ไดสงรางขอบังคับฯ ดังกลาวไปยังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2.2) ใหนโยบายการกํากับดูแลในระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบควบคุมภายใน (Internal
Control) ตามแนวทางหนังสือของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0520/ว74 ลงวันที่ 19 มกราคม 2550 และ ศธ 0511/ว100
ลงวันที่ 25 มกราคม 2550
2.3) ใหนโยบายเพื่อใหมหาวิทยาลัยวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยมีรูปแบบ
การตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบทางการเงิน
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2.4) ใหนโยบายเพื่อใหมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ
2.5) ใหนโยบายและกํากับดูแลใหสํานักงานตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
อยางเปนระบบ และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะ
2.6) ใหนโยบายสํานักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงวาระ
การประชุมใหสอดคลองกับขอบังคับและแนวทางที่ทางราชการกําหนดรวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ (นายอนุชาติ คงมาลัย เปน ประธานกรรมการ)
1) อธิการบดี
- ใหความสําคัญและเขารวมประชุมทุกครั้ง
- มีความเขาใจในขอกฎหมาย และจะสอบถามดําเนินการตลอดเวลาเพื่อใหการราง ขอบังคับ เปนไปตามกฎหมาย
2) การดําเนินการของคณะกรรมการ
การราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จํานวน 8 ฉบับ
- ดําเนินการตามความคิดเห็น ความตองการ ของประชาคม
- ยึดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชแลวจะนําการราง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ไดพิจารณาไป
แลว มาตรวจสอบทบทวนอีกครั้ง
3.4 คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร (ศาสตราจารยพเิ ศษ พิสิฐ เจริญวงศ เปน ประธานกรรมการ)
1) อธิการบดี
- ใหความสนใจและใหสําคัญกับงานดานการพัฒนาหลักสูตร
2) การดําเนินการของคณะกรรมการ
- ขณะนี้มีหลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงมีจํานวนมาก และการพิจารณาตองเปนไปอยางละเอียดรอบคอบ ตามเกณฑ
ที่สกอ.กําหนด
3) ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบในการร า งหลั ก สู ต รของคณะวิ ช า หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ม าชี้ แ จงหลั ก สู ต รกั บ
คณะกรรมการ สวนใหญจะมีความมั่นใจในตนเองสูงและจะยึดมั่นวาหลักสูตรที่ดําเนินการเสนอนั้นดีแลว เมื่อคณะกรรมการให
ขอเสนอแนะใหปรับ หรือตรวจสอบ อาทิ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชา วิธีการเขียนไทย ภาษาอังกฤษ ก็มักจะยืนยันสิ่งที่ดําเนินการมาและไมยอมแกไข และเมื่อเสนอสกอ.ก็
อาจจะมีปญหาเกิดขึ้นตามมาได
4) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจํานวนมาก ควรมีการระดมความคิด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ใหทันสมัย ตอบสนองความตองการของตลาดและในอาเซียน
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4.กลุมคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
1) เกี่ยวกับอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี
1.1) อธิการบดี
เปนผูมีอัธยาศัยดี เขาพบงาย สามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี แตยังขาดความเชื่อมั่นและความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ และการเปนอธิการบดีตองมีอํานาจและบารมี
1.2) ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
ควรปรับลักษณะการทํางาน และเขาถึงประชาคมใหมากขึ้น
1.3) ผลงานเดนของอธิการบดี
(1) การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตั้งแตปแรกที่เขามาบริหาร โดยมีการจัดหลักสูตรการพัฒนาทีม
บริหารทั้งในระดับรองอธิการบดี คณบดี มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู ทําใหผูบริหารมีแนวคิดในการทํางาน และไดรับ
ประสบการณในการบริหารทั้งในและตางประเทศ
(2) การพัฒนาดานกายภาพ
การพัฒนาทางดานกายภาพ ในสวนของ City Campus และทุกวิทยาเขต
(3) การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
- มีการจัดเตรียมความพรอมในการออกกฎหมายลูก
(4) มีทีมงานที่เขมแข็ง โดยเฉพาะรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ที่ลงมาดูแลดวยตัวเองจนสามารถผลักดัน
โครงการตางๆ ใหไดงบประมาณจํานวนมาก
(5) การพัฒนาการศึกษา
เปด มิติ ของการศึก ษาปฐมวัย ที่เพชรบุรี (โดยจะเปดในลั กษณะที่ เปน นานาชาติ ระดั บการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
โรงเรียนสาธิต โดยเริ่มที่ปฐมวัยกอน) โดยมีกระบวนทัศนที่ชัดเจน รองรับประชาคมในแถบภูมิภาคตะวันตก และเปนสวัสดิการแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2) การดําเนินการตามพันธกิจทีส่ ําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. การพัฒนาด้ านกายภาพ
มีการพัฒนาในดานกายภาพไปพรอม ๆ กันในทุกวิทยาเขต คือ
--------------1.1 โครงการปรับปรุงวังทาพระ
ไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนการปรับปรุง ประมาณ 800 ลานบาท
- มีการออกแบบการใชงานหอประชุมวังทาพระ ใหเกิดประโยชน
มากขึ้นทั้งการเรียน สนามกีฬาและการแสดงดนตรี
- พัฒนาเปน hub ทางศิลปะและทางดนตรี
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ (software และ
hardware) ประมาณ 4 ลานบาท
1.2 การกอสรางอาคารที่พระราชวังสนามจันทร
ไดรับงบประมาณในการจัดสรางอาคารอเนกประสงค จํานวน 2
อาคาร คื อ อาคารศู น ย เ รี ย นรวมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา และอาคารอเนกประสงค
สูง 10 ชั้น
1.3 การกอสรางอาคารสถาปตยกรรมไทย และอาคารนันทนาการ ที่
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มีการกอสรางอาคารสถาปตยกรรมไทยที่วิทยาเขตเพชรบุรี และ
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การกอสรางอาคารนันทนาการ 5 ชั้น
1.4 โครงการปรับปรุงหองแสดงดนตรีของคณะดุรยิ างคศาสตร และ
ปรับปรุงศูนยสันสกฤตศึกษาเพื่อใชเปนหองเรียนและหองประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติ และปรับปรุงหองแสดงดนตรี จํานวน 9 ลานบาท จน
เปนหองที่ใชแสดงดนตรีที่ดีแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ และการปรับปรุง
หองเรียนศูนยสันสกฤตศึกษาเพื่อใชสําหรับเลนดนตรี และหองประชุม
เพื่อการสัมมนาระดับนานาชาติ
1.5 City Campus
จัดซื้อที่ดินสําเร็จ โดยระยะแรกจะเปนอาคารหลังเล็ก และพัฒนา
ไปสูความสําเร็จตอไป
2. การจัดอันดับวิทยาลัย
มีความพยายามในการขับเคลื่อน แตยังเห็นผลไมชัดเจน แตกม็ ีความ
พยายามพัฒนา ขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง โดยเริม่ ตนที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ และคณะวิทยาศาสตร
3. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3.1 ผูบริหารระดับรองอธิการบดีและคณบดีมีสวนรวมกับการจัดทํา
รางขอบังคับโดยเปนทั้งกรรมการชุดใหญและชุดยอย รวมกันรับผิดชอบ
ในขอบังคับที่เกี่ยวของ และเห็นภาพรวมของทุกขอบังคับ
3.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
- มหาวิทยาลัยมีความพรอมเฉพาะในระดับผูบริหาร แตยังขาด
การประชาสัมพันธและการสื่อสารใหกับบุคลากรทุกระดับอยางทั่วถึง
รวมทั้งนักศึกษา
- ประชาคมสวนใหญ เห็นวาการออกนอกระบบผูบริหารไดรับ
ประโยชน สวนบุคลากร นักศึกษา ยังมองไมเห็นวาจะไดรับประโยชน
อะไร
3.3 ปญหาเรื่องงบประมาณที่ไดรับและจํานวนบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ซึ่งยังไมมีการวางแผนเรื่องคาใชจายใหชัดเจน
3.4 การบริหาร/โครงสรางการบริหาร
การมีหลายวิทยาเขตและมีโครงสรางที่ไมเอื้อตอการบริหาร

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

1. การสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์
ควรเพิ่ ม การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ กั บ บุ ค ลากร
นักศึกษาใหมากขึ้น โดยใหขอมูล ความรู ความเขาใจ ถึง
สิทธิประโยชน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหชัดเจน เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจ คลายความกังวลใจ ในเรื่องตางๆ
อาทิ
- การจัดทําขอดี ขอดอย ขอพึงระวัง ในแตละดาน
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน
- ควรมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ในการใหขอมูล
เรื่องการปรับเปลีย่ นสถานภาพ เพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจน ตรงกัน
- สื่อสารใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การปรับเปลี่ยนสถานภาพ เพื่อใหทุกคนไดเตรียมตัวและ
ปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานใหม
2. การเงิน งบประมาณ
ควรไปศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ออกนอกระบบไป
แลวและมีสถานภาพคลายๆ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วามีแนวทางการดําเนินการอยางไร เพื่อนํามาปรับใช
ตอไป

3) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ควรมีนโยบายในภาพรวมในการทํางานรวมกันของทุก
1. การวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์เชิงบูรณาการ
มีการเสนอแนวคิดนีม้ านานแลว แตยังดําเนินการไดนอยมาก ยังคง คณะวิชา หนวยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ
ที่เปน Master Plan ทีใ่ หทุกคณะวิชา หนวยงาน สามารถ
มีลักษณะตางคนตางทํา
เขารวมงานในลักษณะการบูรณาการทั้งศาสตรและศิลป
ซึ่งจะสรางความโดดเดนของศิลปากรใหคนภายนอกรูจัก
มากขึ้น

141

2. การประชาสัมพันธ
1. ควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเปนภาษาตางๆ
ยังมีนอยและสวนใหญจะเนนเฉพาะการประชาสัมพันธกิจกรรม เพือ่ ใหหนวยงานภายนอก ตางประเทศไดรับทราบขอมูล
งานศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. หนวยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ ควรมีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ ในเชิงรุกใหมากขึ้น
3. ดานกฎหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย มี ที ม กฎหมายที่ ไ ม พ ร อ มในการให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ควรพัฒนาการทํางานของทีมกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ระเบียบขอบังคับ และการทํางานแตละเรื่องยังมีความลาชามาก
3. ความเปนนานาชาติ
1. มหาวิทยาลัย คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ ควรรวมมือ
3.1 การแสวงหานักศึกษาตางชาติ คณะวิชา วิทยาลัยนานาชาติ กันในการแสวงหานักศึกษาตางชาติ
ดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานกัน
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดใหชั ดเจนวาจะให
3.2 การจัดการศึกษานานาชาติจะมีการแขงขันมากขึ้น เนื่องจากจะ หนวยงานใดรับผิดชอบงานดานนักศึกษาตางชาติ และควร
มีมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีชื่อเสียงมาเปดในประเทศไทยมากขึ้น มีหารือรวมกันวาควรมี International Office หรือไม
3.3 สกอ. คุมเขมเรื่องการเปดหลักสูตรใหม ทําใหไมสามารถแขงขัน
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มาเปดสอนในประเทศไทยได
3.4 ปจ จุบัน นัก ศึกษาไทยเริ่มน อยลง และนักศึ กษาตา งชาติก็ มี
จํานวนนอยลงเชนกัน
4. สภามหาวิทยาลัย
--------------4.1 การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และสภาคณาจารย ปฏิบัติหนาที่ไมอยู
ในขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด
4.2 การพิจารณาขอมูลควรเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ ไมใชประสบการณสวนตัวที่เคยการบริหารมาแลวใชตัดสิน
5. พื้ น ที่ ข องบางคณะวิ ช ามี ค อ นข า งจํ า กั ด ไม ส ามารถจะขยายได พยามยามจัดพืน้ ที่สวนกลางใหนักศึกษาไดจดั กิจกรรม
รวมทั้งการมีหลายวิทยาเขตทําใหนักศึกษาขาด university life
4) ขอเสนอแนะ
ควรมีการสรางความสัมพันธระหวางคณะวิชาและมหาวิทยาลัย และกับชุมชนที่ภายรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มีการใหบริการ
ชวยเหลือกัน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนจะเปนชองทางในการหารายไดตอไปดวย
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5.กลุม กรรมการประจําคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก
1) การดําเนินการตามพันธกิจทีส่ ําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
- ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน
- แหลงรายไดเงินทุนยังไมชัดเจน
- การประชาสัมพันธใหประชาคมยังมีนอยมาก
2. การจัดลําดับของมหาวิทยาลัย
- ยังไมมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ขาด
งบประมาณ
- คณะวิชาฯ ไมมฝี ายสนับสนุนที่เพียงพอ ทําใหการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยเปนไปไดยาก
3. ดานการจัดการเรียนการสอน
จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง

4. ดานการวิจัยและสรางสรรค

5. ดานงบประมาณ
6. การบริหารจัดการ
7. สวัสดิการ/กายภาพ
- ปญหาทางกายภาพในแตละวิทยาเขตยังไมไดรับการแกไข
อยางจริงจัง ทั้งการจัดภูมิทัศน การจัดการพื้นที่ พื้นที่สีเขียว
และการใชพื้นที่สวนหนึ่งยังไมเต็มประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้น
ควรมีหนวยงานจัดการและสนับสนุนดานการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

1. ควรมีระบบการจัดการ มาตรการ และการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษา
2. ควรจัดตั้งศูนยนักศึกษาพิการและนักศึกษาตางชาติ เชน การ
ขอหนังสือเดินทาง รวมทั้งแบบฟอรมตาง ๆ
3. ควรวางกลยุทธเกี่ยวกับการเพิม่ จํานวนนักศึกษา
4. ควรทบทวนการเปด-ปดภาคเรียนการศึกษา โดยควรเปด-ปด
ภาคเรียนการศึกษาแบบเดิม เนื่องจากมีผลกระทบกับบางคณะ
วิชาฯ เชน คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะโบราณคดี ซึ่งบางสาขาวิชาตองอาศัยธรรมชาติ
การออกฝกภาคสนาม การฝกสอนกับโรงเรียนตางๆ ที่การปด-เปด
ไมตรงกัน
1. ควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสงเสริมให
อาจารยศึกษาตอ รวมทั้งการสงเสริมการวิจยั
2. ควรมีการนําเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของแตละคณะมา
พัฒนาและจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน เชน การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและสรางสรรค
4. ควรจัดงบประมาณ แหลงเงินทุน หรือจัดสรรงบประมาณให
อาจารยเกี่ยวกับการทํางานวิจัย และหนวยงานตางๆ เชน
หองสมุด หอศิลป ในการจัดทําฐานขอมูลศิลปกรรม จัดซื้อหนังสือ
ที่ทันสมัย และพัฒนาระบบการบริการใหทันสมัยมากขึ้น
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเปดโอกาสใหคณะวิชาฯ หา
งบประมาณและมีระบบการใชเงินรายไดของตนเองมากขึ้น
- ควรปรับปรุงฐานขอมูลตางๆ ใหมากขึ้น
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
ใหมากขึ้น และทันกับเหตุการณ
1. ควรมีการวางแผนสํารวจพื้นที่สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัย เชน ตนไมใหญ
ทางเดิน อัคคีภัย
2. ควรสํารวจ วิเคราะหการใชพื้นที่หองเรียน อาคารใหมี

143

- สวัสดิการเกี่ยวกับบัตรประกันอุบัติเหตุไดลาชา
- มีอุบัติเหตุทางเขาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
บอยครั้ง
8. ดานศิลปวัฒนธรรม
หอศิลป พระราชวังสนามจันทร ยังใชประโยชนไดไมเต็มที่

9. ศิษยเกา

ประสิทธิภาพและคุมคามากขึ้น
3. ควรการสรางทางเดิน ทางลอด เพื่อลดอุบัติเหตุ
4. ควรปรับปรุงการทํางานของหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
1. ควรมีการบริหารจัดการทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย
ฐานขอมูลผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยใหเกิดมูลคา สราง
รายไดแกมหาวิทยาลัย
2. ควรบริหารหอศิลป พระราชวังสนามจันทร ใหเกิดประโยชน
มากขึ้น เชน การใหเชาพื้นที่
1. ควรพัฒนาระบบศิษยเกาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรผลักดันใหมหาวิทยาลัยทํางานรวมกับชุมชนใหมากขึ้น
3. ควรสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกันแบบสหสาขาวิชา
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6.กลุมเลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
สายสนับสนุนในที่ประชุม กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ
1) การดําเนินการตามพันธกิจทีส่ ําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มีความกาวหนา โดยไดผานความเห็นชอบจากสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ (สนช.) แลว
2. ดานกายภาพ
2.1 วังทาพระ
ในป 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระครั้งใหญ และมี
ความกาวหนาในดําเนินการในระดับหนึ่งแลว
2.2 พระราชวังสนามจันทร
มีการสรางสถานที่ออกกําลังกายและปรับปรุงหอพักสําเร็จแลว
2.3 City Campus
มีการกอสรางอาคารที่ City Campus เมืองทองธานี แลว
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
มีการเตรียมความพรอมในการนําซอฟแวรมาใช และการทําความ
เขาใจ และการผลักดันเรื่องการทําวิจัยใหมากขึ้น
4. การบริหาร
- การดําเนินการเปนไปตามขอกําหนด และสามารถดําเนินการได
ตามนโยบายของรัฐบาล
5. ดานงบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล
- มีการจัดทํากฎระเบียบ ขอบังคับใหเปนระบบมากขึ้น และ
สามารถแกไขปญหาดานการเงินทีค่ างมาหลายปได
6. การพัฒนาบุคลากร
- มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรมของคณะวิชา และให
ขอเสนอแนะตางๆ ทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
การจัดงาน
- มีกลุมเครือขายการทํางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการประสานงานและสื่อสารขอมูลไดสะดวกขึ้น
- มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา ทําใหเขาถึงขอมูลศิษยเกาไดงาย
ขึ้น

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
-----------------

ควรมีพื้นที่สวนกลางของนักศึกษาในการทํากิจกรรม ใช
งานพื้นที่เพิ่มขึ้น
ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบวาหนวยงานใด
จะตองยายไปอยูที่ City Campus บาง
---------------------------------

-----------------
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2) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและกลยุทธในเรื่องการ
การสื่อสาร ประชาสัมพันธทยี่ ังไมทั่วถึง ทําใหความเขาใจระหวาง สื่อสารใหครอบคลุมและใหเกิดความเขาใจตรงกันมากขึ้น
สายวิชาการและสายสนับสนุนไมตรงกัน
2. ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารใหบุคลการสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงายขึ้นและหลากหลายชองทาง
2. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ควรมีการสื่อสารใหมากขึ้น และยกตัวอยางวิธีการคิด การ
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ยังไมชัดเจนในบางเรื่อง/บางประเด็น
คํานวณ ในแตละเรื่องใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อใช
ประชาคมยังมีขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสินใจ เปลีย่ นจากขาราชการ ประกอบการตัดสินใจ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การอนุมัติโครงการและเบิกจายเงิน
ขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการมีความซับซอนและลาชา เชน
ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการดําเนินงานใหรวดเร็วมากขึ้น
การอนุมัติโครงการ การทําเรื่องเบิกจาย
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7.กลุมผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) เกี่ยวกับอธิการบดี
- ใช Facebook เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธติดตอ สื่อสารกับนักศึกษาไดเปนอยางดี
- สนับสนุนใหมีการออกกําลังกาย เชน โรงยิม หองออกกําลังกาย ในทุกวิทยาเขต และมีจํานวนเพียงพอ
2) การดําเนินการตามพันธกิจที่สําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
- การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง
- เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐแลวคุณภาพของงานวิจัย งานวิชาการ จะดีขึ้น
อยางไร
2. City Campus
การประชาสัมพันธยังมีนอย ไมทราบขอมูลมากนัก

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบมากขึ้น พรอมทั้งให
ขอมูลถึงประโยชนที่นักศึกษาจากไดรับ ทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังมหาวิทยาลัย
ปรับเปลีย่ นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
- ควรจัดสวัสดิการใหนักศึกษา ในการเดินทางไป City Campus
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
- เมื่อยายคณะวิชาสวนหนึ่งยายไป City Campus แลวควรนําพื้นที่
นั้นมาจัดเปนพื้นทีส่ วนกลางใหคณะวิชาตางๆ ไปจัดกิจกรรม
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
- ควรจะมีการประชาสัมพันธขาวสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจะทําใหมีผมู าเลือกเรียนที่ ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบดวย เพื่อการมีสวนรวมใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
การชวยผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัย
4. การเรียนการสอน/สื่อ อุปกรณ
1. การเรียนการสอน
- สถานที่ไมพรอม โดยเฉพาะสถานที่ในการจัดสงงาน การ
- ควรจัดอบรม เรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ
จัดแสดงผลงาน สตูดโิ อ คับแคบ แสงไฟสองสวางมีปญ
 หามาก - ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยควรเนนให
-สภาพหองเรียนและสภาพแวดลอมในทุกวิทยาเขต ไม
นักศึกษามีทักษะมากขึ้น
เหมาะกับการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณในหองเรียนชํารุด - ควรจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อรับผิดชอบการจัดเรียนการสอน
ไมไดรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ภาษาตางประเทศ เพื่อประโยชนแกนักศึกษา
- หนวยงานใหบริการ เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร ของ - ควรพัฒนาระบบ Software ใหทันสมัย
คณะวิชา มักจะปดทําการกอนเวลาเลิกเรียน นักศึกษาไมมี
- ควรมีเวทีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดการแขงขันทาง
เวลาคนควา
วิชาการ ผลงาน เปนตน
- ควรปรับการเปด – ปด ภาคการศึกษา ไปเปนเหมือนเดิม กอน
เปดประชาคมอาเซียน
2. สถานที่ สื่อสนับสนุนการศึกษา
- มหาวิทยาลัย คณะวิชา ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม สถานที่
สภาพหองเรียน สื่ออุปกรณ การเรียน ในทุกวิทยาเขตใหมากขึ้น
- ควรปรับปรุงการใหบริการหองสมุด หองคอมพิวเตอร
ใหเอื้อตอนักศึกษามากขึ้น
- ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตใหมีความเร็ว และมีประสิทธิภาพ
และ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกวิทยาเขต
5. ดานกายภาพ
- ควรจัดสภาพการจราจร และจัดระเบียบการจราจรหนา
มหาวิทยาลัยใหเขมงวดมากขึ้น เรงสรางสะพานลอย หรือ ทางลอด
สรางทางเดินเทา สถานที่จอดรถ
- ควรจัดทําหลังคาสําหรับเสนทางจักรยาน และทางเดินเทา
- ควรจะใหมแี สงไฟสองสวางใหเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณ อาคาร
ศิลป พีระศรี 2 บริเวณที่ออกกําลังกาย เพื่อความปลอดภัยของ
นักศึกษา
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6. ดานสวัสดิการ
- การเบิกจายทุนการศึกษาลาชา โดยเฉพาะแหลงทุน
ภายนอก ที่ตองเบิกจายผานมหาวิทยาลัย
- บัตรประกันอุบัติเหตุสาํ หรับนักศึกษาลาชา ทําให
นักศึกษาตองสํารองเงินจายไปกอน

7. การบริหารจัดการ

1. ควรจัดใหบริการรานอาหารขายในหยุดวันเสาร และวันอาทิตย
เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน และควรสุมตรวจรานอาหาร
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ
2. ควรปรับปรุงการเบิกจายทุนการศึกษาใหเร็วขึ้น และควรเพิ่ม
จํานวนทุนการศึกษาใหเพียงพอ
3. ควรจัดสถานที่ หองของนักศึกษา (common room) เพื่อให
นักศึกษาไดจดั สัมมนาและพูดคุย
4. ควรใหมีประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษาดวย
1. ควรมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ และ
การใชจายเพื่อกิจกรรมทางวิชาการ ใหมากขึ้น อาทิ การจัดประชุม
วิชาการ จะติดขัดเรื่องการเบิกจายตามระเบียบราชการ
คาตอบแทนการเชิญวิทยากร เปนตน
2. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจยั การทําวิทยานิพนธ เชน หนังสือวารสารทาง
วิชาการ text book จากตางประเทศ CD เพลง เปนตน
3. ควรปรับปรุงและพัฒนา เรื่อง การใหบริการ การบริหารจัดการให
ความคลองตัว รวดเร็วมากขึ้น อาทิ เอกสารทุนการศึกษา เปนตน
4. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธกับนักศึกษาโดยตรง และพัฒนา
ระบบการสื่อสารของสวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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8.กลุมผูแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนายกสโมสรนักศึกษา
1) เกี่ยวกับอธิการบดี
เขาถึงงาย มีชองทางในการเขาพบ และชวยแกไขปญหาใหนักศึกษาได
2) การดําเนินการตามพันธกิจทีส่ ําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ
1.1 วังทาพระ
มีการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ทําใหไมสามารถจัดการเรียน
การสอนไดและไมมีที่พักสําหรับนักศึกษา
1.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- ถนนชํารุด ฝาทอระบายน้าํ มีอันตรายไมปลอดภัย
- บริเวณอนุสาวรียอาจารยศิลป มืด
- ปายประชาสัมพันธบอกทางในบริเวณมหาวิทยาลัยมีนอย
- ลิฟตเสียบอย
1.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- หองอาหาร อาคารเรียนไมมีพัดลม อากาศรอนมาก
- ยังมีอาคารเรียนที่ยังไมไดใชงาน
- บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีปายบอกทางนอย รวม
ทั้งหลายๆ จุดในมหาวิทยาลัยมีแสงสวางนอย ทําใหอันตรายตอ
การเดินทางและความปลอดภัยของนักศึกษา
2. สวัสดิการ/หอพัก/สิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 วังทาพระ
- ความปลอดภัยมีนอย เนือ่ งจากมีบุคคลภายนอกเขามา
จํานวนมาก
- หองน้ํามีไมเพียงพอ ชํารุดและคอนขางสกปรก
2.2 ตลิ่งชัน
- โรงอาหาร ไมสะอาด รานอาหารไมเพียงพอ
- วิทยาลัยนานาชาติ ไมมสี ถานที่ใหทํากิจกรรมตองขอ
ความอนุเคราะหสถานทีจ่ ากหนวยอื่น ทําใหไมสะดวก
2.3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- หอพัก ไมเพียงพอ สภาพภายในหอพักเกา อุปกรณชํารุด
- รถรางไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
- ขาดความปลอดภัย
- หองน้ํามีไมเพียงพอ และไมคอยรักษาความสะอาด
- การบริหารจัดการเรื่องลงทะเบียนเรียน ยังไมมี
ประสิทธิภาพ
- บัตรประกันอุบัติเหตุ มีความลาชา และหนวยงานที่
รับผิดชอบไมอธิบายการใชงานของบัตรประกันอุบตั ิเหตุ และ

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ควรเรงรัดการกอสราง และแจงขาวประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบลวงหนาวาจะยายไปเรียนทีใ่ ด เพื่อเตรียมความพรอมใน
การเดินทาง ที่พัก
1. ควรปรับปรุงภูมิทัศนและควรตรวจสอบและซอมแซมสิ่งที่
ชํารุดใหเรียบรอย
2. ไมควรตัดตนไมใหญเพราะใหรม เงา ควรตัดเฉพาะตัดวัชพืช
ที่รก
3. ควรตรวจสอบพื้นที่ในมหาวิทยาลัยใหมีความปลอดภัย ไม
เปนที่อยูของสัตวราย เชน ตอแตน
4. ควรมีปายประชาสัมพันธบอกทางในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
1. ควรติดพัดลมระบายอากาศเพิม่ ขึ้น
2. ควรเพิ่มกลองวงจรปดใหทั่วมหาวิทยาลัย
3. ควรมีปายประชาสัมพันธบอกทางในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
โดยเฉพาะทางไปคณะวิชา
4. ควรมีเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยใหมากขึ้น

1. ควรมีการติดตั้งกลองวงจรปดในมหาวิทยาลัย เพราะเมื่อเกิด
ปญหาตองไปขอดูกลองจากกรุงเทพมหานคร
2. ความเพิ่มเจาหนาที่ทําสะอาด และควรตรวจสอบอุปกรณใน
หองน้ําใหพรอมสําหรับการใชงาน
- ควรดูแลเรื่องความสะอาด ไมใหนกมาเกาะอยูในบริเวณโรง
อาหาร

1. ควรปรับปรุงอุปกรณ เครื่องใช ภายในหอพักใหอยูในสภาพดี
และควรกําหนดเวลาเปด-ปด เดียวกัน
2. ควรจัดใหมีรถรางเพิ่มขึ้น มีชวงเวลาออกรถที่แนนอน และวิ่ง
ผานคณะใหครอบคลุมพื้นที่มากขึน้
3. ควรกําหนดบุคคลภายนอกที่เขา-ออกมหาวิทยาลัยใหเขมงวด
มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
4. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยควรเขามาชวยอํานวยความ
สะดวกเรื่องการจราจรใหมากขึ้น
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ขอบเขตของการใชงาน

2.4 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- มีการจัดการเรื่องหอพักแลวแตยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษา
- รถรางมีไมเพียงพอ และระยะเวลาการวิ่งไมเหมาะกับ
โดยเฉพาะเวลาเรงดวนมีไมเพียงพอ
- เสนทางจักรยานพรอมไฟฟาสองสวาง
- การหามใชมอเตอรไซดวิ่งในมหาวิทยาลัย ยังไมครอบคลุม
ในทุกกลุม
- ระบบคอมพิวเตอร เครือขายและอุปกรณ ยังไมมี
ประสิทธิภาพ

3. การจัดการเรียนการสอน/ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 ภาษาตางประเทศ

5. ควรเพิ่มเจาหนาที่ดูแลความสะอาดและควรเพิ่มอุปกรณใน
หองน้ํา โดยเฉพาะศูนยคอมพิวเตอร
6. ควรดูแลภาชนะในโรงอาหารใหสะอาดและทิ้งเศษอาหารให
ถูกสุขลักษณะ
7. ควรปรับวิธีการลงทะเบียนเรียนใหขามวิทยาเขตไดเพื่อความ
สะดวก
1. ควรเพิ่มหอพักใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
2. ควรกําหนดคะแนนกิจกรรมตางๆ กับคะแนนหอพักควรใหมี
ความสอดคลองกัน
3. ควรเพิ่มรถรางหรือกําหนดตารางวิ่งของรถใหสอดคลองกับ
ระยะเวลาที่นักศึกษาใชงาน และหากไมสามารถจัดรถรางให
เพียงพอได ควรใหมอเตอรไซตรับจาง โดยมาลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหรถเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
4. ควรมีสติ๊กเกอรในสวนของนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อรักษา
ความปลอดภัย
5. ควรขยายเสนทางจักรยานและเพิ่มไฟฟาสองสวางให
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
6. การหามใชมอเตอรไซดวิ่งในมหาวิทยาลัยควรครอบคลุม
บุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด
7. ควรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร เครือขาย อุปกรณใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรสนับสนุนใหมีการใชภาษาอังกฤษ ในทุกคณะวิชา และ
พัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น
2. ควรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปนกลุมตาม
ระดับพื้นฐานความสามารถของนักศึกษา และแยกเฉพาะ
ตามแตละสาขาวิชา เพื่อใหการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

3.2 ระบบเครือขาย

1. ระบบเครือขายควรใหครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย
2. การจัดบริการของศูนยคอมพิวเตอร ที่มีการบริการฟรีควรมี
การประชาสัมพันธใหทั่วถึง เพราะนักศึกษาสวนใหญยังไมทราบ
ขอมูล

3.3 สํานักหอสมุดกลาง

1. ควรมีการบริการหนังสือในลักษณะเดียวกัน เพื่อความ
ตองการของนักศึกษาที่หลากหลาย
2. ควรมีการขอยืมหนังสือขามมหาวิทยาลัยได

4. กิจการนักศึกษา
4.1 ทุนการศึกษา/การแนะแนวการศึกษา
การเบิกจายทุนการศึกษา มีความลาชาในการเบิกจาย

1. ควรมีการจัดการเรื่องทุนการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาทิ
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การแนะแนวการศึกษา การใหขอมูลมีนอย

4.2 การสรางแรงจูงใจในการจัดกิจกรรม
ปญหาตอเนื่องจากการเสนอแนะครั้งกอนที่ยังไมไดรับการ
แกไขคือ การเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนของกองกิจการนักศึกษา
กําหนดลักษณะกิจกรรมและเกณฑการใหคะแนนยังไมชัดเจน

5. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ
5.1 วังทาพระ
- การสื่อสารเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ยังมีนอยมาก
นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบขอมูล

- การประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษาใหนักศึกษาทราบ
- ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาตางประเทศ
เพื่อผลประโยชนของนักศึกษา
2. ควรมีฝายแนะแนวทางการศึกษาตอในระดับตางประเทศ
และจัดหนวยงานบริการจัดหางานใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
1. ควรลดราคาหรือไมคดิ คาใชจายในการใชสถานที่ เพื่อจัด
กิจกรรมของนักศึกษา อาทิ ศูนยศลิ ป พระราชวังสนามจันทร
2. ควรมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เชน เข็ม
กลัด ทุนการศึกษา
3. กองกิจการนักศึกษาควรกําหนดลักษณะกิจกรรมและเกณฑ
การใหคะแนนอยางชัดเจน เชน กําหนดชั่วโมงของ กยศ. ชั่วโมง
ของกิจกรรมทั่วไป
4. ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ควรใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ ฝายสถานที่ กองกิจการนักศึกษา ฝายโสตทัศนูปกรณ เพื่อ
นําไปปรับปรุงการทํางาน
- ควรเพิ่มการสื่อสาร เรื่องการปรับปรุงพื้นที่ใหนักศึกษาทราบ
และการชี้แจงไมควรกระชั้นเกินไป เนื่องจากนักศึกษา
เตรียมการในหลายเรื่องทั้ง หอพัก การเดินทาง

- ควรมีการยกยองชมเชยและเผยแพรผลงานของนักศึกษาที่
5.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ไดรับรางวัลใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบดวย ซึ่งจะ
การยกยองชมเชยใหกําลังแกนักศึกษาที่มีความสามารถ
สรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยยังมีนอย ทําใหบุคคลภายนอกไมรูถึง สรางกําลังใจแกนักศึกษาและชวยสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
ความสามารถของนักศึกษา
5.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
6. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
- นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบขอมูล

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

- ควรมีการประชาสัมพันธแบบเสียงตามสาย เพื่อใหทราบขอมูล
ทั่วถึง
1. ควรมีการสื่อสาร ชี้แจงใหนักศึกษาทราบ ถึงขอดี ขอเสีย
ผลประโยชน ผลกระทบที่นักศึกษาจะไดรับ เชน จะมีการขึ้นคา
หนวยกิตหรือไม
2. ควรใหนักศึกษามีสวนรับรูนโยบายการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะวิชาดวย
3. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรรหาคณบดีของแตละ
คณะวิชา
- ควรมีการทบทวนการเปด-ปดเทอมใหเหมือนเดิม
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9. กลุมกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและนายกสมาคมนักศึกษาเกา
1) เกี่ยวกับอธิการบดี
มีความตั้งใจและทุมเทใหการทํางาน และสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษาเกาเปนอยางดี
2) การดําเนินการตามพันธกิจที่สําคัญ
ดาน/การดําเนินการ/ปญหา อุปสรรค
1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
- การสื่อสารกับนักศึกษามีนอยมากนักศึกษากังวลเรื่อง
คาธรรมเนียมนักศึกษาที่จะเพิ่มขึน้
- มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนจากภายนอกนอย จะตอง
บริหารจัดการใหมีคุณภาพ
- มหาวิทยาลัยไมเคยไปคุยหารือกับศิษยเกา เรื่อง การ
หารายไดตา งๆ เพื่อชวยสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่ น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. City Campus
- การสื่อสารยังมีนอย ไมทราบวาจะไปอานจากทีไ่ หน
- สถานที่ตั้ง City Campus ที่เมืองทองธานี การจราจร
หนาแนนมาก
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
- มีการกําหนดผูรบั ผิดชอบในการดําเนินการแลวแตการ
ทํางานยังไมกาวหนา
- อาจารย สวนหนึ่งยังทํางานแบบเดิมๆ

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรมีการชี้แจงการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ใหนักศึกษา ทราบและเขาใจวาจะมีผลกระทบอยางไรตอนักศึกษา
นักศึกษาจะไดรับประโยชนอยางไร
2. มหาวิทยาลัยสามารถนํานวัตกรรม ความคิดสรางสรรค มาสรางมูลคา
หารายไดในระดับหนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่ นสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวการบริหารจัดการมีความคลองตัวขึน้
ก็ควรพัฒนาในสวนนี้ใหมีมากขึ้น โดยเฉพาะที่วังทาพระ
3. ควรไปศึกษารูปแบบ การดําเนินการ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่
ออกนอกระบบและสามารถดําเนินการไดสําเร็จมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ การพัฒนามหาวิทยาลัย
พื้นที่ City Campus มีประมาณ 10 ไร การกอสรางอาคารควรขึ้นทางสูง
และควรออกแบบใหสวยงาม นาสนใจ แสดงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ ควร
ตั้งเปาหมาย milestone ถึงระดับอาเซียน
- ควรปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของอาจารย ใหยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อกาวไปขางหนา
- ควรมีผูรับผิดชอบจัดระบบฐานขอมูล

3) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของอธิการบดี ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
การสื่อสารประชาสัมพันธ
1. มหาวิทยาลัยควรการจัดกิจกรรมใหญๆในเรื่องที่มี Impact สูง ปละ 1-2
การดําเนินการยังมีนอยมาก และทําในรูป
กิจกรรม ซึ่งจะทําใหคนภายนอกจดจําและรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดีกวา
แบบเดิมๆ รวมทั้งอยูในวงจํากัด เชน อธิการบดี
การจัดกิจกรรมเล็กๆ จํานวนมาก
พยายามที่จะ post ขาวสารลงใน facebook
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธในเชิงรุก ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหมากขึ้น โดยอาจจะหาผูเชี่ยวชาญมาชวยวางแผนการทํางาน
3. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ จะตองพยายามบริหารจัดการ
การสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ
4) ขอเสนอแนะ
1. บทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอสาธารณะ
ยังมีบทบาทชี้นําสังคมนอย หรือเมื่อมีการ
ดําเนินการแตการสื่อสาร นําเสนอใหสาธารณะ
รับทราบยังมีนอยมาก เชน วังทาพระ จัดกิจกรรม
ประกวดศิลปะ จํานวนมากแตไมคอ ยสื่อสารกับ
ภายนอก สวนใหญจะดูกันเองเปนการภายใน

1. ควรมีผูที่จะมาชวยคิด วางแผน (นักการตลาด นักการสื่อสาร) ในการ
นําเสนอมหาวิทยาลัยออกสูสังคมภายนอกใหมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีเนื้อหา องคความรูจํานวนมาก ทั้งนี้อาจจะทบทวนดูวา
ในชวง 3 ป ที่อธิการบดีมาดํารงตําแหนงมี content อะไรบางและมา
นําเสนอประชาสัมพันธ
3. ควรแสดงบทบาทในภาพของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนํา การเปนที่พึงของ
สั ง คมให ม ากขึ้ น อาทิ ร ว มกั บ กระทรวงวั ฒ นธรรม กรมศิ ล ปากร ในการ
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2. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ

3. การจัดการเรียนการสอน/การขยายโอกาสทาง
การศึกษา
4. นวัตกรรม/การบูรณาการ
5. สมาคมนักศึกษาเกา /ทุนการศึกษา

นําเสนอนโยบาย องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ที่จะเขาไป
ชวยพัฒนาสังคม ประเทศ
- ควรเนนสื่อสารวาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลีย่ นสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ แลวนักศึกษาจะไดอะไรกอน ไมควรมุงวาผูบริหาร อาจารย
บุคลากรจะไดอะไร เชน เมื่อปรับโครงสรางการบริหารแลว นักศึกษาจะได
ประโยชนอะไร การจัดการศึกษา การใหบริการจะขึ้นอยางไร เปนตน
- ควรเนนการสื่อสาร ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับบุคลากรในทุกระดับ ให
มากขึ้น
- การจัดการศึกษาตอไปควรพิจารณาใหนักศึกษาสามารถเรียนไปดวยทํางาน
ไปดวย และนําเอาประสบการณ สิ่งที่ไปฝกงาน มาปรับเปนหนวยกิตได
เพราะการเรียนรูส ามารถเรียนนอกหองเรียนได
นอกจากนั้นจะเปน
การขยายโอกาสทางการศึกษาดวย
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการดานศิลปะ กับวิทยาศาสตร ไดเปนอยางไรดี เชน
สีศิลปากรประดิษฐ (ซื่อพระราชทาน) ที่เปนความภาคภูมิใจของชาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงควรสนับสนุน ผลักดันใหมีการดําเนินการใหมากขึ้น
- มหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาควรรวมมือกันมากขึ้น เพื่อรวมกัน
พัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การหาเงินมาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
- ควรใหนักศึกษา เขามาเปนสมาชิกตั้งแตปที่ 1 ซึ่งจะทําใหสมาคมมีความ
เขมแข็งมากขึ้น (คาสมัครสมาชิกประมาณ 500 บาท) และมีสวนรวมในการ
ชวยพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยไดมากขึ้น
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ภาคผนวก 14

แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี
- แบบฟอรม ปอ.13 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอาํ นวยการศูนย
สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทน
ขาราชการ ผูแ ทนพนักงานฯ
- แบบฟอรม ปอ.14 สําหรับผูแทนนักศึกษา

แบบฟอรม ปอ.13
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี
(ฉบับที่ 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
1.1 ใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร
1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา และการปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.รอบระยะเวลาในการประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ รอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ที่ไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
อธิการบดี (รอบปที่ 3) (สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดสงเปนเลม)
4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ตอนที่ 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม
5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
n/a
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

ในระดับมากที่สุด
ในระดับมาก
ในระดับปานกลาง
ในระดับนอย
ในระดับนอยที่สุด
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม
ผลการดําเนินงานของอธิการบดี

ความสําเร็จ/
ความพึงพอใจ

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเรื่อง หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่ สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ

มากที่สุด

5.00

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค
การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาก

4.00

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง

ปานกลาง

3.00

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน หรือ
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาที่ควร

นอย

2.00

5.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดคอนขางนอย
และ

นอยที่สุด

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

n/a

ระดับคะแนน

1.00

--
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ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

1.1 สถานภาพ

 (กลุม 1)* นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
* ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
* ประธานสภาคณาจารย
 (กลุม 2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
 (กลุม 3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/ หนวยงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
 (กลุม 4) *เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก
*ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน
ในที่ประชุมคณบดี กบพ./กบม.
*ประธานชมรมขาราชการ
 (กลุมที่ 5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร /กรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ

 อื่นๆ..................................................
1.2 ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหนงนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ ริหาร (คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)
 นอยกวา 1 ป

 1-3 ป

 4-6 ป

 6 ขึ้นไป

1.4 ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมตองตอบขอนี้)
 นอยกวา 3 ป
 11-15 ป
 25 ขึ้นไป

 6-10 ป
 21 -25 ป

 3-5 ป
 16-20 ป

ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอ

การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัยและสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการบริหารจัดการ
การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม

5

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

n/a
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ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ขอ

การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC)

1.

ดานผลสัมฤทธิ์
1.1 การสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
1.2 การสงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
1.3 ความสามารถของอธิการบดีในการเปนผูน ํามหาวิทยาลัย
ดานกระบวนการภายใน
2.1 การตัดสินใจและการแกไขปญหา
2.2 การถายทอดนโยบาย การสือ่ สารภายในองคกร ในระดับตางๆ
เพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน
2.3 การสรางความสัมพันธ พันธมิตรกับหนวยงานองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.4 การบริหารในลักษณะที่ฝา ยบริหารเขมแข็ง
2.5 การสรางทีมงาน
ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 ความสามารถในการหาแหลงทุนและรายได จากแหลงทุน
ภายนอก (external grants) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
3.2 การวางแผนดานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3.3 การกํากับติดตามการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
4.1 การจัดทําฐานขอมูลดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
4.2 การดําเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
4.3 การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.

3.

4.

ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1.

หลั ก ประสิท ธิ ผ ล (Effectiveness) มี วิ สั ย ทัศ น เชิ ง ยุท ธศาสตร
เปาหมาย ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานที่สงผลให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สงผลใหมหาวิทยาลัยประหยัดทั้ง
ต น ทุ น (รายจ า ย) แรงงาน (บุ ค ลากร) และเวลา ตลอดจนการ
ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ที่สงผลใหผูที่เกี่ยวของ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปนไปตาม

2.
3.

5

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

n/a

ระดับความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1 n/a
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

ความคาดหวัง หรือความตองการของผูที่เกี่ยวของ
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตอบคําถามและ
ชี้แ จงไดเมื่อมี ขอสงสั ย หรื อขอรองเรี ยน รวมทั้ ง มีการจั ดเตรี ย ม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น
หลักความโปรงใส (Transparency) ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา ผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดโดยงาย
หลักการมีสวนรวม (Participation) ที่มีกระบวนการที่ใหผูมีสวน
เกี่ยวของไดเขารวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ
รวมเสนอปญหาหรือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกไขปญหา
ตัดสินใจ และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และ
ดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานระดับตางๆไดอยางเหมาะสม
หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการใชอํานาจของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผูที่เกี่ยวของ
หลักความเสมอภาค (Equity) ที่สามารถปฏิบัติและบริการไดอยาง
เทาเทียวกันโดยไมแบงแยกดานเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม อื่นๆ
หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ที่มีกระบวนการใน
การแสวงหาขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรบั ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมขี อ
คัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นสําคัญ
หลักคุณธรรมจริยธรรม (Morality/Ethics) ที่การปฏิบัติราชการมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมี
ศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
จรรยาบรรณ
หลักความรับผิดชอบตอสังคม ที่ตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึก
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของ
บานเมือง และกระตือรือรนในการแกไขปญหา

หมายเหตุ. ขอคําถามตอนที่ 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ 1-10 นํามาจาก คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 11-12 นํามาจากขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 ขอเดนของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5.2 ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
.....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5.5 สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

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

5.6 อื่นๆ

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

หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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แบบฟอรม ปอ.14
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี
(ฉบับที่ 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
1.1 ใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร
1.2 รวบรวมป ญ หา อุ ป สรรคในการทํางาน ข อเสนอแนะแนวทางการแก ไ ขป ญหา และการ
ปรับปรุงพัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให
ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.รอบระยะเวลาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี รอบป ที่ 3 ของการปฏิ บั ติ ง าน
(วันที่ 13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ที่ไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
อธิการบดี (รอบปที่ 3)
4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ตอนที่ 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม
5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
n/a
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

ในระดับมากที่สุด
ในระดับมาก
ในระดับปานกลาง
ในระดับนอย
ในระดับนอยที่สุด
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม
ผลการดําเนินงานของอธิการบดี

ความสําเร็จ/ ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเรื่อง หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่ สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ

มากที่สุด

5.00

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค
การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาก

4.00

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง

ปานกลาง

3.00

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน หรือ
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาที่ควร

นอย

2.00

5.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดคอนขางนอย
และ

นอยที่สุด

1.00

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

n/a

--
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ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 ระดับปริญญา
1.3 ชั้นปที่
1.4 ดํารงตําแหนง









เพศชาย
 เพศหญิง
ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ชั้นปที่ 1
 ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
 ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
 อื่นๆ...............................
นายกสโมสรนักศึกษา /กรรมการสโมสรนักศึกษา
กรรมการในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ

 ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 อื่น............................
ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอ

การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัยและสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการบริหารจัดการ
การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม

5

ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ขอ

การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC)

1.

ดานผลสัมฤทธิ์
1.1 ความพึงพอใจตอการสนับสนุนนักศึกษา
1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวัสดิการตางๆ ที่จัดให
นักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจตอปจจัยที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา
1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวม
ดานกระบวนการภายใน
2.1 การถายทอด การสื่อสาร เผยแพรนโยบายของมหาวิทยาลัยสู
นักศึกษา
2.2 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ใหกับนักศึกษา
2.3 การใหความสําคัญกับงานกิจกรรมนักศึกษา
2.4 การเปดโอกาส / ชองทาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย
ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 งบประมาณทีส่ นับสนุนดานการเรียนการสอน
3.2 งบประมาณทีส่ นับสนุนดานนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

2.

3.

5

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

n/a

n/a
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4.

ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
4.1 การจัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา
4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา
4.3 หองสมุด สื่อการเรียนการสอน เพือ่ สงเสริมการเรียนรู
การพัฒนานักศึกษา

ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1.

ทานคิดวาในภาพรวมอธิการบดี บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

ระดับความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1 n/a

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 ขอเดนของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
5.2 ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5.5 สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

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

5.6 อื่นๆ

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

................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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ภาคผนวก 15
จํานวนผูตอบแบบสอบถามและผูเขารวมสนทนา/สนทนากลุม
และผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ตารางที่ 24 จํานวนผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม
ผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน (ไมนับรวมคณะ
กรรมการฯ 2 คน)
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา
จํานวน 10 คน* (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ 1 คน)
(1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 1
คน (ไมนับกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 1 คน เปน
คณะกรรมการฯ)
(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละไมเกิน 5
คน (รายชื่อตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)
(4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก (19 คณะวิชา
หนวยงาน)
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการ สายสนับสนุน ในที่ประชุมคณบดี กบพ./กบม.
ประธานชมรมขาราชการ

คาน้ําหนัก
การคิด
คะแนน
(รอยละ)
20

จํานวนที่สง
แบบสอถาม
ใหตอบ(คน)
25

จํานวนผูที่
คิดเปน
ตอบ
รอยละ
แบบสอบถาม
(คน)
10
40.00

40

20

7

35.00

15

95

22

23.16

15

26

15

57.69

(5) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกทั้ง 3 วิทยาเขต และ
ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14
คณะ) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน
(13 คณะ)

10

98

34

35.42

รวม/คะแนนเฉลี่ยในแตละดาน

100

264

88

33.33

หมายเหตุ หมายเหตุ * กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา มาจาก กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
ชุดใหม จํานวน 9 คน และกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจําเกาชุด จํานวน 9 คน แตจากการเลือกตั้ง กรรมการสภาฯ
ประเภทคณาจารยประจําชุดใหม เปนบุคคลเดียวกันกรรมการสภาประเภทคณาจารยประจําชุดเกา สวนหนึ่ง และมีกรรมการสภา
ประเภทคณาจารยชุดเกา 2 คน ที่ไมมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําชุดใหม ดังนั้นจากการตรวจสอบนับ
จํานวนแลว จึงมีกรรมการ = 9+2 = 11 คน
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
จากการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี ของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ สรุปไดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถาม

คะแนนเฉลี่ยแตละกลุม / แตละดาน
ดานที่ 2.1
ดานที่ 2.2
ดานที่ 2.3

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน (ไมนบั รวมคณะกรรมการฯ 2 คน)
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 10
คน* (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ 1 คน)
(1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 1 คน (ไมนบั
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 1 คน เปนคณะกรรมการฯ)
(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก

3.05
(0.0756)

2.62
(0.0331)

3.42
(0.0341)

(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน คณะกรรมการ
บริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา)
หนวยงานละไมเกิน 5 คน (รายชื่อตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา
หนวยงาน)
(4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก (19 คณะวิชา หนวยงาน)
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สาย
สนับสนุน ในที่ประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ

3.77
(0.1862)

3.42
(0.0862)

4.65
(0.0931)

2.95

2.53

3.49

(0.0546)

(0.0242)

(0.0261)

3.21

3.14

4.03

(0.0594)

(0.0296)

(0.0302)

3.10

2.86

4.00

(0.0388)

(0.0180)

(0.02)

3.22

2.91

3.92

เทียบคะแนน

0.4146
จาก 0.50
คะแนน

0.1911
จาก 0.25
คะแนน

0.2035
จาก 0.25
คะแนน

เทียบคะแนน

8.29
จาก 10
คะแนน

3.82
จาก 5 คะแนน

4.07
จากะ 5 คะแนน

(5) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกทั้ง 3 วิทยาเขต และผูแทน
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ) ผูแทน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ)
รวม/คะแนนเฉลี่ยในแตละดาน

สรุป ดานที่ 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รอยละ10 = 0.5 คะแนน
ดานที่ 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) รอยละ 5 = 0.25 คะแนน
ดานที่ 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รอยละ 5 = 0.25 คะแนน
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ตารางที่ 26 จํานวนผูเกี่ยวของที่เขารวมสนทนา/สนทนากลุม
ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนา /สนทนากลุม

จํานวน
ที่เชิญ (คน)

จํานวนที่มา
รวม (คน)

คิดเปน
รอยละ

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 14 คน (ไมนับรวมคณะกรรมการฯ 2 คน)
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 10 คน*
(ไมนับรวมคณะกรรมการฯ 1 คน)
(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก

24

8

33.33

(3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และกรรมการ

20

14

70.00

2

2

100.00

2

2

100

1

1

100.00

(6) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

1

1

100.00

(7) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

1

0

0

(8) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ผูแทนกรรมการ
สมาคมนักศึกษาฯ
(9) ประธานสภาคณาจารย หรือผูแ ทน

2

2

100

(10) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /คณะกรรมการ
บริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา)

1

1

100

95

45

47.37

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

26

14

53.85

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

96

50

271

140

(4) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย หรือผูแทน
(5) คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

หนวยงานละไมเกิน 5 คน (รายชื่อตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)

รวม

52.08
51.66

หมายเหตุ หมายเหตุ ** (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา มาจาก กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย
ประจําชุดใหม จํานวน 9 คน และกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจําเกาชุด จํานวน 9 คน แตจากการเลือกตั้ง กรรมการ
สภาฯ ประเภทคณาจารยประจําชุดใหม เปนบุคคลเดียวกันกรรมการสภาประเภทคณาจารยประจําชุดเกา สวนหนึ่ง และมี
กรรมการสภาประเภทคณาจารยชุดเกา 2 คน ที่ไมมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําชุดใหม ดังนั้นจาก
การตรวจสอบนับจํานวนแลว จึงมีกรรมการ = 9+2 = 11 คน
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ภาคผนวก 16
แผนภูมิระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

ภาคผนวก 17
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557

ภาคผนวก 18
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช)
- คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 2 ชุด

ภาคผนวก 19
ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัตงิ าน
(วันที่ 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559)

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (วันที่ 13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559)
วัน เดือน ป

การดําเนินการ

13 พ.ย. 2558

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558
1.พิจารณา ราง แนวทางขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558-12
มีนาคม 2559)
- พิจารณาปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ

30 พ.ย. 2558

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558
1.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 และพิจารณาเลือกพิจารณาเลือก
กิจกรรม/โครงการ ในดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานที่ 1.7 ผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ
เพื่อนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
2. พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ

1 ธ.ค. 2558

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง คูมือระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อนําเขาที่สภา
มหาวิทยาลัย

9 ธ.ค. 2558

ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2557 วั น ที่ 9 ธ.ค. 2558 พิ จ ารณา
ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ

14-18 ธ.ค. 2558

คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาปรับคูมือฯ

ภายใน 22 ธ.ค. 2558 เสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประกาศใช คู มื อ ระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ภายใน 25 ธ.ค. 2558 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง
- คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
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- จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13
มีนาคม 2558 -วันที่ 12 มีนาคม 2559) สงคณะกรรมการตามเวลาที่กําหนด
10 ก.พ. 2559

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 พิจารณาวางแผนการสงแบบสอบถาม
รูปแบบการสนทนา สนทนากลุม

12 มี.ค. 2559

ครบรอบ 3 ป ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

11 เม.ย.2559

อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
(รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบ 1 ป ของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันที่ 11 เมษายน 2559)

18 เม.ย. 2559

1.คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) บนเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของใหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนคณะกรรมการ
ภายในวันที่ 29 เม.ย.2559
3. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม

25-29 เม.ย. 2559

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 /2559
- คณะกรรมการเชิญผูเกี่ยวของมารวมสนทนา สนทนากลุม

6 พ.ค. 2559

คณะกรรมการ ตรวจสอบขอมูลทั้งหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ

9-20 พ.ค. 2559

ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา

26 พ.ค. 2559

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559
พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ

3 มิ.ย.2559

คณะกรรมการ ประชุมครั้งที่ 5/2559
1.พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นตางๆ กอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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10 มิ.ย.2559

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อพิจารณานําเขาที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
(ครบ 60 วัน นับจากวันที่อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ)

13 ก.ค.2559

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พิจารณา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

10 ส.ค.2559

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พิจารณารับรอง
รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ภายในวันที่ 17
ส.ค.2559

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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