เอกสารแนบ 5

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบตั ิหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565
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คำนำ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทาโดยคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และการดาเนินการยึดตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และคู่มือ การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง การปรั บ เปลี่ ย นให้ ทั น กั บ ภาวะพลิ ก ผั น (Disruption) การขั บ เคลื่ อ นการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิจั ย
กลุ่ มที่ 1 และแผนพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ฯ อย่างไรก็ต ามคณะกรรมการค านึงถึงข้อ จากัด ของมหาวิทยาลั ย
ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้ การติดตาม
และประเมินผลฯ ไม่อาจประเมินได้ตามแผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้เดิมโดยสมบูรณ์ เช่น
การริเริ่มงานใหม่ หรือการต้องทางานเพิ่มหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ตกลงไว้เดิม
กระบวนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ คณะกรรมการเน้ น การท างานที่ มี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ การเพิ่มจานวนของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มใน
แต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่รอบด้านและมีความเที่ยงตรง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิน ผลการดาเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดี (2) ส่ วนที่ 3 ผลการ
ดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งดาเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ (3) ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เข้มแข็งของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบั ติห น้าที่ของอธิการบดี รวมถึงส่วนงาน และหน่วยงานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรนาไปใช้ประโยชน์ในการกากับติดตามการทางาน การสนับสนุน ผลักดัน
ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนินการของมหาวิทยาลัย ส่วนงานต่างๆ สามารถพัฒ นา ขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงบุคลากร นักศึกษาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
2 มีนาคม 2565
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
4. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล
5. ขั้นตอนการดาเนินงานติดตาม และประเมินผล
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
1. คะแนนการติ ดตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คะแนนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี
5. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยอธิการบดี
ผลการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่ง
ด าเนิ น การ และข้ อ สั ง เกต ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลการด าเนิ น งานที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ เที ย บกั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ความท้ า ทาย ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ต้อ งเร่ งดาเนิ นการ ให้ แ ล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ
4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 - 2563
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
1. ประเด็นที่น่าชื่นชม
2. เสียงสะท้อนจากประชาคม และนักศึกษา
3. ข้อจากัดที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563/2564
4. การปรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีต่อไป
5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
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1.1

รายงานผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน
2564) ที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
รายละเอียดการประเมินให้คะแนนรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องอธิก ารบดี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1
ตุ ล าคม 2563 - 30 กั น ยายน 2564) โดยคณะกรรมการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ
คะแนนและความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ จากการตอบแบบประเมิ น ภาวะ
ผู้ น า (Leadership) และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Competency) ในการ
ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ของอธิ ก ารบดี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
สรุ ป ข้ อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563
- 30 กันยายน 2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลส่วนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ)
สรุปผลการดาเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เรื่องสาคัญเร่งด่วนที่
ต้ อ งด าเนิ น การ และข้ อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบัติห น้าที่ของอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
แบ บ ป ระเมิ น ภ าวะผู้ น า (Leadership) และคุ ณ ลั กษ ณ ะส่ วน บุ คค ล
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563
– 30 กันยายน 2564)
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องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และวิธีการเก็บข้อมูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
และวิธีการเก็บข้อมูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564)
สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
สรุป คะแนนการตอบแบบประเมินภาวะผู้ นา (Leadership) และคุณลั กษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
สรุป คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
สรุปการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ
สรุปความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และสิ่ งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งดาเนินการ ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ
สรุปข้อสังเกต เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งประมวลมา
จากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สาคัญ
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บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณะกรรมการได้
ดาเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
เสร็จแล้ว โดยในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี เป็ น การติดตาม และประเมิ นผลฯ ครั้งที่ 3 โดยการติด ตาม และประเมิ นผลฯ ดาเนิ นการตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากรว่ าดั วยหลั กเกณฑ์ วิ ธี การติ ดตาม และประเมิ นผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และขั้นตอน
แนวทางที่ กาหนดในคู่ มือ การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
มหาวิทยาลัย

อธิการบดี
ค่า
นาหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงนาหนัก

องค์ประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลฯ มี 2 ส่วน

30

1.19

ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา
2563
ส่ วนที่ 3 ผลการด าเนิ น งานตาม
ป ร ะ เด็ น ส าคั ญ แ ล ะ เร่ งด่ ว น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

40

1.67

30

1.19

รวม

100

4.05

ส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่ ว น ที่ 2 ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า
(Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุ ค คล (Competency) ที่ จ าเป็ น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
คะแนนมาจาก 2 ส่วน
1. การตอบแบบประเมินของ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ร้อยละ 25
2. การพิ จ ารณาร่ ว มกั น ของ
คณะกรรมการร้อยละ 25
รวม
ระดับ ดี

องค์ประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลฯ มี 3 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับ ดีมาก

ค่า
นาหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงนาหนัก

50

2.03

50

1.92

100

3.95

จ

2. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ประมวลสรุปได้ดังนี้
2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันต่างๆ มีอันดับที่ดีขึ้น
2.2 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้รับผิดชอบ
โครงการสุวรรณภูมิ โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ภายใต้ธัชชา (TASSHA)
2.3 การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร Credit Bank มีความก้าวหน้ามากขึ้น
2.4 ในช่ ว งปี ที่ 2 ของสถานการณ์ COVID-19 มี ก ารบริห ารจั ด การที่ ดี ขึ้ น อาทิ อบรมการสอน
ออนไลน์ เทคนิคการสอน การใช้โปรแกรมต่างๆ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ
2.5 มีการขับ เคลื่อนผลักดัน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง
2.6 มีผลงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ การวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ดาเนินการสาเร็จแล้วหลายเรื่อง ส่งผลต่อ
การพัฒนาพื้นที่ จังหวัด ชุมชน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ
2.7 ระยะเวลาในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเร็วขึ้น และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มีตาแหน่งสูงขึ้น
2.8 สนับสนุนให้สานักดิจิทัลเทคโนโลยี นาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงาน/สนับสนุนภารกิจต่างๆ
มากขึ้น อาทิ ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีน ประสานงานการจัดซื้อโปรแกรมออนไลน์ใช้ในการเรียนการสอน การ
ทางาน
2.9 ระบบบัญชีเริ่มดีขึ้น หลังจากนาระบบ SU-ERP มาใช้ประมาณ 2 ปี
2.10 ห้องสมุด วังท่าพระ มีการปรับปรุงพัฒนาดีขึ้น และเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้
3. ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งดาเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ประมวลสรุปได้ดังนี้
3.1 ด้ า นการเงิน ทบทวน และปรับ เกี่ยวกั บ ด้านการเงิน ทั้งระบบใหม่ อาทิ ระเบีย บ ข้อ บั งคั บ
กระบวนการขั้น ตอนการท างาน บุ ค ลากร พั ฒ นาระบบ SU-ERP ให้ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบต่ างๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ คุ้ มค่ าและมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น รวมทั้ งปรับ การบริห ารจั ดการเงิน รายได้ ให้ มี ความยื ดหยุ่ น
คล่องตัว
3.2 ระเบียบ ข้อบังคับ ทบทวนปรับ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ให้เอื้อต่อการทางาน การตีความ
ชัดเจน กระชับ คล่องตัว เป็น FastTrack มากขึ้น และทันต่อความเปลี่ยนแปลง
3.3 แผนการดาเนิน การระยะเร่งด่วน ประมวลเรื่องส าคัญ เร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญ หาภายในระยะ
1-2 ปี แล้วเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ รวมทั้งทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี โดยลดจานวน
ตัวชี้วัด และเน้นเรื่องสาคัญ มีการ Benchmark ในระดับชาติ/นานาชาติ มุ่งผลลัพธ์และผลกระทบ
3.4 การวิจัย เร่งขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มที่ 1 อาทิ ตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ปรับกระบวนการขั้นตอนการทางาน สนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม งานสร้างสรรค์/สิทธิบัตร ฯลฯ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3.5 การเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ พัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างนวัตกรรม
โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ การฝึกงาน โครงงาน สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือแก่นักศึกษา ฯลฯ
3.6 เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 อาทิ จัดสอบวัดระดับความรู้ของนักศึกษา และจัดการ
ศึกษาให้ สอดคล้องกับระดับ ความสามารถของนักศึกษา ปรับปรุงพัฒ นาการเรียน Intensive Course ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รวมทั้ งติ ด ตาม ประเมิ น การสอนคุ ณ ภาพและการสอนของอาจารย์ พิ เศษเพื่ อ ให้ มี
มาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
ฉ

3.7 ความเป็นนานาชาติ อาทิ เร่งให้ International Office ทางานตามภารกิจที่กาหนดไว้ เพิ่ม
หลักสูตรนานาชาติ และมีระบบการเทียบโอนหน่วยกิ ตที่รวดเร็ว สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับต่างชาติให้มากขึ้น
3.8 การหารายได้/งบประมาณ อาทิ หารายได้ในเชิงรุกรูปแบบใหม่ๆ ที่คิดนอกกรอบ และพัฒนา
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่างๆ เพื่อการหารายได้
3.9 การปฏิรูปมหาวิทยาลัย เร่งดาเนินการตามข้อวิเคราะห์ของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ให้เป็นไปตาม
แผนในแต่ละระยะ และรายงานความก้าวหน้าให้ประชาคม สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง
3.10 การบริหารจัดการ ปรับการทางานของส่วนกลางทุกระบบให้สอดคล้อง เชื่อมโยงประสานกัน
คล่องตัว ทันสมัย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางาน นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
3.11 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และการพั ฒ นา อาทิ สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง ความจ าเป็ น ในการ
ปรับเปลี่ยนการทางานให้ทันยุคสมัย พัฒนาและยกระดับการทางานของบุคลากรให้มคี วามสามารถที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่/ผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นผู้บริหารในแต่ละระดับ
3.12 โครงสร้างพืนฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฐานข้อมูล อาทิ เร่งปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานทั้งระบบในทุกวิทยาเขต จัดทาฐานข้อมูลกลางที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ระบบการทางานแบบ Digital
Office
4. ข้อจากัดที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563-2564) มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งจากนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 การเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับแผนการทางานในด้านต่างๆ ทาให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ไม่อาจประเมินได้ตามแผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้เดิมโดยสมบูรณ์
เช่น การริเริ่มงานใหม่ หรือการต้องทางานเพิ่มหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ตกลงไว้เดิม และจาเป็นต้องทุ่มเท
เวลา ทรัพยากร และบุคลากรกับเรื่องเฉพาะหน้า ทาให้เกิดความล่าช้าในแผนงานโครงการต่างๆ ที่เตรียมไว้
การติดตาม และประเมิน ผลฯ ได้คานึงถึงความจาเป็น และสถานการณ์ ที่พลิกผันนี้ด้วย อย่างไร
ก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะประเมินประสิทธิภาพของระบบการทางานและศักยภาพ
ของทีมบริหารในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งคาดว่าจะเกิดมากขึ้นในอนาคต
5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ที่ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เร่ งด่ ว น และให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าไปด าเนิ น การและรายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 3 เดือน
5.1 การเงิน/การบริหารจัดการการเงิน ปฏิรูประบบการเงินทั้งระบบอย่างเร่งด่วน ทั้งระบบงาน
(Hardware Software) ระเบียบ ข้อบังคับ และบุคลากรทุกระดับของส่วนกลาง คณะ และหน่วยงาน
5.2 การวิ จั ย ขั บ เคลื่ อ นการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย กลุ่ ม ที่ 1 และแผนพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ฯ
ในเชิงรุก กาหนดเป้ าหมายการน าผลงานวิจัยให้เชื่อมโยงกับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ และจานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ ชาติและนานาชาติ กาหนดเป้าหมายการนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม งานสร้างสรรค์/สิทธิบัตร ฯลฯ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในแต่ละปีอย่างชัดเจน
5.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดมความคิด ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตร การบริหารวิชาการให้ทันต่อภาวะพลิก ผัน
ด้านการศึกษา บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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5.4 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประมวลเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาภายในระยะ 1-2 ปี
แล้วเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ และทบทวนผนวกแผนต่างๆ ให้มีจานวนลดลง เพื่อให้เห็นภาพรวมการพัฒนา
ในแต่ละด้านที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งปรับตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดย Benchmark ในระดับชาติ/นานาชาติ
มุ่งผลลัพธ์และผลกระทบ และการจัดทา Strategic Mapping ที่เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ
การดาเนินงานในระดับต่างๆ
5.5 การบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สอบทานโครงสร้ า งองค์ ก ร
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ความมีประสิทธิภาพด้านการบริหารวิชาการ และการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ปฏิรูปการทางานของส่วนกลางทุกระบบให้เชื่อมโยงประสานกัน และการเชื่อมต่อสู่คณะ ส่วนงาน ลดความ
ซ้าซ้อน นาเทคโนโลยีสมัยใหม่/นวัตกรรมมาใช้ ปรับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งวิธีคิด วิธีการทางาน
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง จัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร
รุ่นใหม่
5.6 ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบงานภายใน สภามหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ทบทวนปรับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คล่องตัว ทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับระบบงาน วิธีการ
ทางานภายในทั้งหมด โดยการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่ยังไม่เอื้อต่อการทางาน ล่าช้า มีเอกสารจานวนมาก ฯลฯ
โดยเฉพาะด้านการเงิน การวิจัย การบริการวิชาการ การหารายได้ ฯลฯ
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ส่วนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย
มีหน้าที่และอานาจในการติดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าดัวยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (ภาคผนวก 7) โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวกาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 ส่วน
คือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี และให้ดาเนินการทุกรอบปีงบประมาณ
สภามหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่ อ วัน ที่ 9 สิ งหาคม 2560 ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ และมหาวิท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่
1817/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบั ติห น้ าที่ของอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุ ท ธะนันท์ ) โดยมี
นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ลาออกจากตาแหน่ง ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยชาญ ถาวรเวช ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 จึงได้มีคาสั่ง
มหาวิทยาลัย ศิล ปากรที่ 977/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องอธิ ก ารบดี (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ชัยชาญ ถาวรเวช) โดยรายชื่อประกอบด้วยคณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมด (ภาคผนวก 8)
การติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับฯ นี้ เริ่มดาเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้ง จัดทา คู่มือ การติดตาม
และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 คณะกรรมการได้ปรับตัวชี้วัด
ค่าน้าหนัก การติดตาม และประเมินผลฯ โดยให้ความสาคัญกับความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง แล้วนามากาหนดเป็นหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้ง
จัดทา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ)
และได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
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ต่อมาในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 คณะกรรมการได้ปรับ
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ให้เหมาะสมและเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ การติดตาม และ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ย ในองค์ ประกอบส่ วนที่ 2 ได้ น าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562-2566 ซึ่งมีความครอบคลุมมิติของการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย
การบริห ารจั ดการ ฯลฯ มาใช้ เพื่ อติดตาม ความส าเร็จ การเพิ่ มจานวนผู้ เข้าตอบแบบประเมิน และผู้ ร่ว ม
สนทนากลุ่ม เพื่อให้บุคลากรมีส่วนมากขึ้น รวมทั้งให้นาประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งดาเนินการ
มาติดตามประเมิน ผล เพื่อให้ การดาเนิ นการทันต่อความภาวะพลิกผัน (Disruption) แล้วนามากาหนดเป็น
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งจัดทา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563
เมื่ อ วัน ที่ 5 สิ งหาคม 2563 ให้ ค วามเห็ น ชอบคู่ มื อ ฯ) และคณะกรรมการได้ รายงานผลการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2564
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ คณะกรรมการเน้นการทางานที่
มีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ อาทิ การให้ผู้บริหารนาเสนอ ร่าง รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในเบื้องต้น และให้
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะก่อนนาไปจัดทารายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย การเชิญอธิการบดี ทีม
ผู้บริหารมาชี้แจง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคณะกรรมการมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ นอกจากนั้น
คณะกรรมการยังคานึงถึงข้อจากัดของมหาวิทยาลัยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินการต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้ า ต้ อ งปรั บ แผน หรือต้ องทางานเพิ่ มหลายเรื่องที่ ไม่ได้อยู่ในแผนที่ ตกลงไว้เดิม ทาให้ การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ไม่อาจประเมินได้ตามแผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้เดิมโดยสมบูรณ์
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้เป็นเครื่องมือ และกลไก
หนึ่ งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
รวมถึงส่วนงาน และหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลั ย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรนาไปใช้ในการกากับติดตาม
การทางาน การสนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัย ส่วนงานต่างๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของมหาวิท ยาลัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2.1.2 เพื่ อให้ ท ราบปั ญ หา อุปสรรคและให้ ข้อเสนอแนะ เพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บัติห น้าที่ของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
2.2.1 เพื่อประเมินระดับ ความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
อธิการบดี ในการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ตามค ารับ รองการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งอธิการบดีม หาวิท ยาลั ย
ศิลปากร (Performance)
2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
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3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ)
3.1.1 ให้ อ ธิ ก ารบดี โดยการปรึ ก ษาหารือ ร่ว มกั บ หั ว หน้ าส่ ว นงานเสนอปรั บ แผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อ
คณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้
คณะกรรมการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย
3.1.2 ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3.1.3 ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในข้อ 3.1.2
3.1.4 ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณา
ให้ทารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีหรือแยกเป็นคนละ
ส่วนกันก็ได้
3.2 การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี (ตามข้ อ 10 ของข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)
3.2.1 ให้อธิการบดีนาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงต าแหน่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย พร้อมก าหนดค่ าเป้ าหมาย ตั ว ชี้วัด ที่ ค รอบคลุ ม
ระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
ในแต่ล ะปี งบประมาณให้ อธิการบดีนาเสนอแผน ตั วชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคารับรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3.2.2 ให้คณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ที่ ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิทยาลั ยแล้ ว ให้ น าไปใช้ในการติด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป
ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
(1) ด้านความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนาความรู้ ไปสู่สังคม ความมั่นคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน เป็นต้น
(2) ด้านภาวะผู้นา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การ
ทางานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติให้เกิดผล การทางานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
3.2.3 ให้อธิการบดีจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
เสนอคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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3.2.4 ให้ คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
อื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และคณะกรรมการอาจ
กาหนดวิธีการอื่น
3.2.5 ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดาเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง
4. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล
4.1 การติด ตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน กาหนดค่าน้าหนัก และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และวิธี
การเก็บข้อมูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ส่วน องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่านาหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล
ที่
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
1 ผลการด าเนิ นงานตาม แผนกลยุ ท ธ์
30
1. อธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564 (แบบฟอร์ม ปม.1)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานข้ อ มู ล ตามที่
อธิการบดีรายงานและให้คะแนน (ระดับคะแนน)
2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
40
1. อธิ การบดี รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนพั ฒนา
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ปี
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา
การศึกษา 2563
2563 (แบบฟอร์ม ปม.2)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานข้ อ มู ล ตามที่
อธิการบดีรายงานและให้คะแนน (ระดับคะแนน)
3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและ
30
1. อธิ การบดี เสนอประเด็ น ส าคั ญ และเร่ งด่ วน ไม่ เกิ น
เร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 เรื่อง ให้คณะกรรมการพิจารณา
2. อธิการบดีรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญ
และเร่ งด่ วน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว (แบบฟอร์ม ปม.3)
3. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ระดับคะแนน)
รวมคะแนนส่วนที่ 1-3
100

4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีองค์ประกอบ 2 ส่วน กาหนดค่าน้าหนัก และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ป ระกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของอธิการบดี และวิธี
การเก็บข้อมูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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ส่วน องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่านาหนัก
ที่
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ร้อยละ
1 คะแนนการติด ตาม และประเมินผลการ
50
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2 ค วาม เป็ น ผู้ น า (Leadership) ใน การ
50
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
ส่ วนบุ ค คล (Competency) ที่ จ าเป็ น ต่ อ
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของอธิ การบดี รวมถึ ง
ความสามารถในการกากับ ขับเคลื่อนทีม
บริหารไปสู่เป้าหมาย

รวมคะแนนส่วนที่ 1-2

100

วิธีการเก็บข้อมูล
คะแนนส่ วนที่ 1 มาจาก การนาคะแนนการติดตาม และ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาคิดร้อยละ 50 (ระดับคะแนน)
1. คะแนนมาจาก 2 ส่วน
1.1 การตอบแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้องกลุ่ มต่างๆ
ร้อยละ 25
1.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ร้อยละ 25
2. การตอบแบบประเมินและคะแนน
2.1 คณะกรรมการนาแบบประเมินการประเมินภาวะ
ผู้ น า (Leadership) แ ล ะ คุ ณ ลั กษ ณ ะ ส่ วน บุ ค ค ล
(Competency) ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ของ
อธิ ก ารบดี (แบบฟอร์ ม ปม.4) เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.2 แจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ตอบ
แบบประเมิ น ทาง online (ยกเว้ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดส่งแบบประเมินเป็นเอกสาร)
2.3 รวบรวมข้ อมู ลจากแบบประเมิน ทั้ งหมดน ามา
วิ เ คราะห์ ประมวลผลข้ อ มู ล และคิ ด คะแนน โดย
กาหนดค่าน้าหนักการคิดคะแนนแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ = 20 %
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผอ. ศูนย์ สานัก = 40 %
กลุ่มที่ 3 สายวิชาการ
= 20 %
กลุ่มที่ 4 สายสนับสนุน
= 20 %
(ระดับคะแนน)
3. การคิดคะแนน
3.1 คะแนนจากการตอบแบบประเมินของเกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ (ตามข้อ 2) ร้อยละ 25
3.2 การพิ จ ารณ าร่ ว มกั น ของคณ ะกรรมการ
ร้อยละ 25
นาคะแนน 3.1 + 3.2 (ระดับคะแนน)

5. ขันตอนการดาเนินงานติดตาม และประเมินผล
5.1 ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
5.1.1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/2564 พิจารณาแผนฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และประเด็นสาคัญเร่งด่วน 10 เรี่อง เพื่อใช้ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.2 วันที่ 13 กันยายน 2564 คณะกรรมการมีบันทึกพร้อม คู่มือ การติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งให้อธิการบดีจัดทารายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบั ติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตาม
แนวทางที่กาหนดในคู่มือฯ และจัดส่งประธานกรรมการ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
(ตามข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 กาหนด ให้อธิการบดี
จัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
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5.1.3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน ให้ดาเนินการเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ อาทิ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
5.1.4 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี และทีมผู้บริหาร
ได้นาเสนอ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ในเบื้องต้น ต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการประชุ ม ครั้ง ที่ 10/2564 เมื่ อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม 2564 ได้ ให้ ข้ อ สั งเกต
ข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่ าง) รายงานผลการดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย และการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ข องอธิก ารบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) และให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณา
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) และเสนอคณะกรรมการต่อไป
5.1.5 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 10/2564 พิจารณา กาหนดแนวทาง
และการเตรียมการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งกาหนดจัดในวันที่ 17-19 มกราคม 2565
5.1.6 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 อธิการบดี ส่ง รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ต่อ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
(2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
(3) รายงานผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น ส าคั ญ และเร่ ง ด่ ว น 10 เรื่ อ ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายละเอียด ภาคผนวก 1.1)
5.1.7 วันที่ 6 มกราคม 2565 คณะกรรมการมีหนังสือถึง
5.1.7.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จั ดส่งแบบ
ประเมินฯ และรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตอบ โดยให้ส่งคืนภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 และเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่
19 มกราคม 2565
5.1.7.2 หัวหน้าส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในส่วนงานตอบแบบประเมินฯ ผ่าน
ระบบ Online ระหว่างวันที่ 7-24 มกราคม 2565 และเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 17-19 มกราคม 2565
5.1.8 วันที่ 7 มกราคม 2565 มอบหมายให้สานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่รายงานผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม
2563 - 30 กันยายน 2564) และแบบประเมินฯ ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.1.9 คณะกรรมการจัดสนทนากลุ่ม ในวันที่ 17-19 มกราคม 2565
5.1.10 คณะกรรมการให้ขยายเวลาการตอบแบบประเมินฯ จากเดิมระหว่างวันที่ 7-24 มกราคม
2565 ไปจนถึ ง วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 เนื่ อ งจากบุ ค ลากรส่ ว นหนึ่ งปฏิ บั ติ ง านที่ บ้ า น (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการป้องกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) อาจจะไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร จึงให้ขยายเวลาการตอบแบบประเมินฯ
ออกไป
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5.2 ขันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
5.2.1 วันที่ 7 และ13 มกราคม 2565 คณะกรรมการประชุมกลุ่มย่อย พิจารณา รายงานผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม
2563 – 30 กันยายน 2564) ในเบื้องต้น
5.2.2 วันที่ 11, 23 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2565 คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2565 ครั้งที่
4/2565 และครั้งที่ 5/2565 พิจารณา
- รายงานผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
- (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการจั ด ส่ ง (ร่าง) รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม
2563 - 30 กันยายน 2564) ให้อธิการบดีรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ
5.2.3 วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะกรรมการเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี
และทีมผู้บริหาร สนทนากับคณะกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ
และสรุป (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
5.3 ขันตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
5.3.1 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง)
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เพื่อนาเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
5.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 พิ จารณา (ร่าง)
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
5.3.4 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ดาเนินการดังนี้
(1) นายกสภามหาวิทยาลั ยจะมีห นังสื อส่ ง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ให้อธิการบดีทราบ และพิจารณานาข้อเสนอแนะต่างๆ ไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
(2) ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลั ย และการปฏิบั ติห น้ าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ กาหนดการต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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ส่วนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
คณะกรรมการได้นารายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทาน
แล้ ว สรุ ป คะแนนการติ ดตาม และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของมหาวิท ยาลั ย และการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของ
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของมหาวิท ยาลั ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนนในแต่ละส่วนดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ค่านาหนัก ร้อยละ 30)
1.1.1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยมีจานวนตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ฯ ที่
ประเมิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15 ตัวชี้วัด สามารถดาเนิ นการได้ 13 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ผล 2
ตัวชี้วัด คิดเป็นคะแนนได้ 4.28 คะแนน จาก 5.00 คะแนน (ภาคผนวก 1.1 ส่วนที่ 1)
1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามที่มหาวิทยาลัย
รายงาน (ข้อ 1.1.1) และให้คะแนนตามที่กาหนดในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 9 หน้า 14)
สรุปคะแนนส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ 3.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นามาคิด
ร้อยละ 30 = 1.19 คะแนน
(รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 1.2 ส่วนที่ 1)
1.2 ส่ ว นที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร
ปีการศึกษา 2563 (ค่านาหนัก ร้อยละ 40)
1.2.1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2564) โดยมีจานวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษา ที่ป ระเมิน ในปี การศึ กษา 2563 จานวน 36 ตั วชี้วัด สามารถดาเนินการได้ 33 ตัวชี้วัด
คิดเป็นคะแนนได้ 4.50 คะแนน จาก 5.00 คะแนน (ภาคผนวก 1.1 ส่วนที่ 2)
1.2.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิล ปากร ปีการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2564)
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน (ข้อ 1.2.1) และให้คะแนนตามที่กาหนดในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 9 หน้า 14)
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สรุ ปคะแนนส่วนที่ 2 ผลการดาเนิน งานตามแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2564) ได้ 4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน นามาคิดร้อยละ 40 = 1.67 คะแนน
(รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 1.2 ส่วนที่ 2)
1.3 ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ค่านาหนัก ร้อยละ 30)
1.3.1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จานวน 10 เรื่อง โดยมีจานวนตัวชี้วัดตามประเด็นสาคัญ
และเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 18 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการได้ 17 ตัวชี้วัด คิดเป็น
คะแนนได้ 4.53 คะแนน จาก 5.00 คะแนน (ภาคผนวก 1.1 ส่วนที่ 3)
1.3.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญ
และเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จานวน 10 เรื่อง ตามที่
มหาวิทยาลัยรายงาน (ข้อ 1.3.1) และพิจารณาให้คะแนน
สรุปคะแนนส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ 3.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นามาคิด
ร้อยละ 30 = 1.19 คะแนน
(รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 1.2 ส่วนที่ 3)
1.4 สรุ ป คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
จากคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในส่ ว นที่ 1 - ส่ ว นที่ 3 น ามาสรุป คะแนนผลการติ ดตาม และประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล
ค่านาหนัก คะแนนผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 3 ส่วน
(ร้อยละ)
ที่ถ่วงนาหนักแล้ว
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ
30
1.19
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา มหาวิท ยาลั ย
40
1.67
ศิลปากร ปีการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2564)
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ
30
1.19
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5.00)
100
4.05
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ดีมาก

สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ 4.05 คะแนน ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก *
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2. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติ ด ตาม และประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของอธิก ารบดี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน การคิดคะแนนในแต่ละส่วนมีดังนี้
2.1 ส่ ว นที่ 1 มาจาก คะแนนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นามาคิดร้อยละ 50 (ค่านาหนัก ร้อยละ 50)
สรุปคะแนนส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ 4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน (ตารางที่ 3 หน้า 9) นามาคิดร้อยละ 50 = 2.03 คะแนน
2.2 ส่วนที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุค คล (Competency) ที่จ าเป็ น ต่ อการปฏิ บั ติหน้ าที่ ของอธิ การบดี รวมถึงความสามารถในการก ากั บ
ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสู่เป้าหมาย
การคิดคะแนน มาจาก 2 ส่วน ดังนี้
2.2.1 การตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (ค่านาหนัก ร้อยละ 25)
คณะกรรมการรวบรวมข้ อ มู ล จากการตอบแบบประเมิ น ภาวะผู้ น า (Leadership) และ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Competency) ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ของอธิ ก ารบดี (ภาคผนวก 6)
ของกลุ่ มต่ างๆ (จ านวน 4 กลุ่ ม) มาวิ เคราะห์ ประมวลผล และคิ ดคะแนนตามค่ าน้ าหนั กที่ ก าหนดในคู่ มื อ
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก
9 หน้า 18 )
สรุ ป คะแนนการตอบแบบประเมิ น ภาวะผู้ น า (Leadership) และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ตามตารางที่ 4 (รายละเอียดคะแนน และความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตอบแบบประเมินฯ ภาคผนวก 2)
ตารางที่ 4 สรุ ป คะแนนการตอบแบบประเมิ นภาวะผู้ น า (Leadership) และคุ ณ ลั กษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. คณบดี ผู้อานวยการ ศูนย์ สานัก
3. บุคลากรสายวิชาการ
4. บุคลากรสายสนับสนุน
รวม

ค่านาหนัก
(ร้อยละ)
20
40
20
20
100

คะแนนที่ได้
คะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 5 คะแนน)
3.23
4.19
3.32
3.79

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
0.65
1.68
0.66
0.76
3.75

สรุป คะแนนจากการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้ 3.75 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นามาคิดร้อยละ 25 = 0.94 คะแนน
2.2.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ (ค่านาหนัก ร้อยละ 25)
คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จารณาให้ คะแนนความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บเคลื่ อ น
มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รวมถึง
ความสามารถในการกากับ ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสู่เป้าหมาย
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สรุป คะแนนจากการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ได้ 3.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน นามาคิดร้อยละ 25 = 0.98 คะแนน
2.3 สรุ ป คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
จากคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในส่ วนที่ 1 - ส่ วนที่ 2 น ามาสรุป คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล
ค่านาหนัก คะแนนผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มี 2 ส่วน
(ร้อยละ)
ที่ถ่วงนาหนักแล้ว
ส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
50
2.03
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่ ว นที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย และ
50
1.92
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
(0.94 + 0.98)
ของอธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกากับ ขับเคลื่อนทีมบริหาร
ไปสู่เป้าหมาย
(1) การตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
(25)
(0.94)
(2) การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
(25)
(0.98)
คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5.00)
100
3.95
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ดี

สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ 3.95 คะแนน ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดี *
* คู่ มื อ การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 9 หน้า 16)
ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 ขึ้นไป
4.00 – 4.49
3.50 – 3.99
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
น้อยกว่า 1.50

การแปลความหมายคะแนน
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน

3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ซึ่งประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการ
ตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ซึ่งให้ความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้
3.1 คุณลักษณะของอธิการบดี
3.1.1 มีความประนีประนอม
3.1.2 มีความตั้งใจ และทุ่มเทในการทางาน
3.1.3 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
3.1.4 เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นกันเอง สามารถขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลา
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3.1.5 เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นทีมบริหาร
3.1.6 บรรยากาศในการทางานดีขึ้น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา
3.1.7 มีธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
3.2.1 ทบทวนสิ่งที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และเร่งผลักดันในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้ อย่างเข้มแข็งและ
จริงจัง
3.2.2 เพิ่ ม บทบาทหน้ าที่ /น าเสนอภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรต่ อสั งคมภายนอก
โดยเฉพาะความเป็นผู้นาด้านศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และการทากิจกรรมเพื่อ
สังคมให้มากขึ้น
3.2.3 เพิ่มการทางานเชิงรุก
3.2.4 เพิ่มการสื่อสารเรื่องสาคัญเร่งด่วน ให้รวดเร็ว ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มการสื่อสารกับส่วนงาน
และประชาคม และสู่ภายนอก ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนความเป็นปัจจุบันให้มากขึ้น
3.2.5 เพิ่มความมั่นใจในตนเอง การตัดสินใจ การสั่งการที่ชัดเจน รวดเร็ว โดยการแก้ปัญหา การ
ทางานในบางเรื่องสามารถสั่งการได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ
3.2.6 เพิ่มการดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และต่อเนื่อง
3.2.7 เพิ่ ม ความระมั ด ระวังการสื่ อ สาร การโพสต์ ข้อ ความ การตอบค าถามผ่ าน Facebook
ส่วนตัว ในเรื่องที่อ่อนไหว ส่วน Facebook ของมหาวิทยาลัยควรมีทีมงานช่วยกลั่นกรองให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบ
คาถาม
3.2.8 เพิ่มการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ปัญหาของผู้ช่วยอธิการบดีที่มีข้อจากัดในการ
ทางาน เพื่อให้สามารถช่วยพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย และจากคณะกรรมการชุด
ต่างๆ
4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี ซึ่งประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการ
ตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ซึ่งให้ความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้
4.1 คุณลักษณะของทีมรองอธิการบดี
4.1.1 ผลงานของทีมรองอธิการบดีด้านที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคม ได้แก่ การปรับปรุง
วังท่าพระ การทางานเชิงรุกในการขับเคลื่อนการวิจัย การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4.1.2 การประสานระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ คณะ ส่ ว นงานต่ า งๆ และระหว่ า งที ม บริ ห าร
รองอธิการบดี เป็นไปด้วยดี
4.1.3 ผู้ที่ได้รับความชื่นชมจะมีเสียงสะท้อนว่า มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทางาน เข้าถึงง่าย
และมีความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหา
4.2 ข้อเสนอแนะต่อทีมรองอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
4.2.1 เนื่องจากรองอธิการบดีมีจานวนมาก จึงควรเพิ่มการนาเสนอผลงานและการสื่อสารใน
แต่ละด้านให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมให้มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจและรับทราบถึงผลงานและความรับผิดชอบ
4.2.2 เพิ่ ม การท างานเป็ น ที ม และประสานงานกั น ระหว่ างที ม รองอธิก ารบดี ให้ ม ากขึ้น โดย
เฉพาะงาน/เรื่องที่ต้องเชื่อมโยงกัน
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4.2.3 เพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับส่วนงานและประชาคมในทุกระดับ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4.2.4 เพิ่ ม การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้ อิ ส ระทางความคิ ด แก่ นั ก ศึ ก ษา และมี ก ารสื่ อ สารกั บ
นักศึกษาให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มการดูแล/การให้คาปรึกษางานด้านกิจการนักศึกษา
5. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และ
การตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ซึ่งให้ความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้
5.1 คุณลักษณะของทีมผู้ช่วยอธิการบดี
5.1.1 ผลงานของทีมผู้ช่วยอธิการบดีด้านที่ได้รับการชื่นชมจากประชาคม ได้ แก่ การขับเคลื่อน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษาในบางวิทยาเขต
5.1.2 การประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนงานต่างๆ และระหว่างทีม บริหารผู้ช่วย
อธิการบดี เป็นไปด้วยดี
5.2 ข้อเสนอแนะต่อทีมผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
5.2.1 เนื่องจากผู้ช่วยอธิการบดีมีจานวนมาก จึงควรเพิ่มการนาเสนอผลงานและการสื่อสารใน
แต่ละด้านให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมให้มากขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจและรับทราบถึงผลงานและความรับผิดชอบ
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งดาเนินการ และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี (ภาคผนวก 1.1) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (ภาคผนวก 3) ข้อเสนอแนะจาก
การตอบแบบประเมินภาวะผู้นา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี (ภาคผนวก 2) มาประมวล วิเคราะห์ สรุป และนาเสนอเป็นประเด็น คือ (1) การ
ดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) ความท้าทาย ปัญหา
อุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งดาเนินการ และ (3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒ นา
ในด้านต่างๆ เพื่อให้อธิการบดี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ต่ อ ไป โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
1. ผลการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 6 สรุปผลการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ด้าน
ผลการดาเนินการ
1. ความเป็นนานาชาติ /
ผลการจัดอันดับโดยสถาบันต่างๆ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีอันดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
จะต้องพัฒนาในทุกด้านให้เข้มแข็งมากขึ้น
2. บทบาทด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม/ 1. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ความเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ให้รับผิดชอบ โครงการสุวรรณภูมิ โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ภายใต้
ธัชชา (TASSHA)
2. มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเพิ่มขึ้น
3. หลักสูตรระยะสั้น
การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร Credit Bank มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยมีหลาย
คณะเริ่มเปิดสอน/อบรมในหลายรายวิชา และมีผู้จบการอบรมแล้ว อย่างไรก็ตาม
จะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และจานวนผู้เรียนให้มากขึ้น
4. การเรียนการสอนออนไลน์
1. ชื่น ชมการด าเนิ น การจั ดอบรมให้ ค วามรู้แ ก่ อาจารย์ ในด้ านการสอนออนไลน์
/การบริหารจัดการในสถานการณ์
เทคนิคการสอน การใช้โปรแกรมต่างๆ ช่วยให้อาจารย์มีความรู้ และทักษะต่างๆ
COVID-19
เพิ่มขึ้น
2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีที่ 2 สามารถบริหารจัดการเรื่อง
ต่างๆ ได้ดีพอสมควร อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การผ่อนผันกฎระเบียบ
ฯลฯ
3. ชื่มชมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีระบบการจัดการดูแลนักศึกษาที่ติดเชื้อ
COVID-19 ได้ดี อาทิ โรงพยาบาลสนาม
5. การประกันคุณภาพการศึกษา มีก ารขับ เคลื่อ นผลั ก ดัน การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
6. การวิจัย
ชื่นชมการดาเนินการ/การสนับสนุน ผลักดันให้มีการทางานวิจัยในลักษณะบูรณา
การ การวิจัยเชิงพื้นที่ และการประสานงานให้คณะ อาจารย์มาทางานร่วมกัน โดยมี
ผลงานวิจัย ที่ ด าเนิ น การส าเร็จ แล้ วหลายเรื่อ ง ส่งผลต่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ จั งหวั ด
ชุมชน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ควรระมัดระวัง
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ที่อาจจะใกล้เคียงกับโครงการบริการทางวิชาการ
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ด้าน
7. ตาแหน่งทางวิชาการ
8. ด้านเทคโนโลยี

9. ระบบบัญชีระบบ SU-ERP
10. ด้านกายภาพ

ผลการดาเนินการ
ระยะเวลาในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเร็วขึ้น และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน มีตาแหน่งสูงขึ้น
สนับสนุน ให้สานั กดิ จิทัลเทคโนโลยี นาเทคโนโลยีม าพัฒ นาระบบงาน/สนับสนุ น
ภารกิ จ ต่ างๆ ซึ่ งช่ วยให้ ก ารท างาน การให้ บ ริก าร ฯลฯ ของมหาวิ ท ยาลั ย คณะ
หน่วยงานสะดวก รวดเร็วขึ้น อาทิ ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีน ประสานงานการจัดซื้อ
โปรแกรมออนไลน์ใช้ในการเรียนการสอน การทางาน
หลังจากนาระบบ SU-ERP มาใช้ประมาณ 2 ปี ระบบบัญชีเริ่มดีขึ้น อาทิ สามารถ
สรุปงบประมาณหลังสิ้นปีงบประมาณได้เร็วขึ้น ช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหาร
ฝ่ายต่างๆ รวดเร็วขึ้น
ห้องสมุด วังท่าพระ มีการปรับปรุงพัฒนาดีขึ้น เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้

2. ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งดาเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 7 สรุ ป ความท้ าทาย ปั ญ หาอุ ป สรรค และสิ่ งที่ ม หาวิท ยาลั ยควรเร่งดาเนิ น การ ซึ่ ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประเด็น
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการเงิน
ทบทวน และปรับเกี่ยวกับด้านการเงินทั้งระบบใหม่ อาทิ
ขาดความคล่ อ งตั ว ล้ า สมั ย มี ขั้ น ตอนมาก 1. ปรั บ เปลี่ ย นระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ด้ า นการเงิ น ฯลฯ ให้ ค ล่ อ งตั ว
แนวทางปฏิ บั ติ แ ละการตี ค วามแตกต่ า งกั น ไม่
สอดคล้องทันกับความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
สอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะใน 2. ปรั บ กระบวนการ ขั้ น ตอนการท างานด้ า นการเงิ น การคลั ง
สถานการณ์ COVID-19
งบประมาณทัง้ ระบบ โดยทา Work Process ของงานในแต่ละเรื่อง
ว่ามี ขั้น ตอนอะไรบ้ าง แต่ล ะขั้น ตอนใช้ ระยะเวลาเท่ าใด ปั ญ หา
อุปสรรค และลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นแล้ว Redesign Process ใหม่
ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เช่น การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเงินทั้งของส่วนกลาง และคณะ ส่วนงาน
อาทิ
3.1 ประชุมทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งภายใน
และภายนอก ปั ญ หา อุ ป สรรค การตี ค วามที่ ไม่ ชั ด เจน ไม่ ต รงกั น
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒนาทักษะ สมรรถนะในการทางาน ทั้งการอบรมพัฒนา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และ
นามาปรับขั้นตอน กระบวนการทางาน ฯลฯ
3.3 ปรับ ทั ศ นคติ มุ ม มองของบุ ค ลากร ผู้ บ ริ ห ารให้ เปิ ด รับ การ
เปลี่ ย นแปลง และกล้ าที่ จ ะปรับ เปลี่ ยนการท างานให้ ทั น ยุ ค สมั ย ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางานเชิงรุก ริเริ่มนานวัตกรรมใหม่ๆ มา
พัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
4. ทบทวนการท างานของกองคลั งทุ ก วิ ท ยาเขตและปรั บ ให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบเอกสาร การตีความ การตอบ
คาถาม และจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติในการทางาน
5. การทางานเชิงรุก อาทิ
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการทางาน
- จัดทา Template การท างานในแต่ละเรื่อง เพื่ อความสะดวก
ความถูกต้อง และความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
- นาเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อลดเวลาการทางาน
- ปรับการทางานให้เอื้ออานวยต่อผู้รับบริการ เช่น การรับเงินจาก
นักศึกษาต่างชาติ การเบิกจ่ายค่าสอนแก่อาจารย์พิเศษ กรรมการชุด
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ประเด็น

2. ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยออกระเบี ยบ ข้อบั งคับ จานวน
มากเมื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ และ
ระเบียบข้อบังคับส่วนใหญ่ที่ออกมายังอิงกับระบบ
ราชการ และส่วนหนึ่งไม่สอดคล้องกับสภานการณ์
ปัจจุบัน และการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

3. แผนการดาเนินการระยะเร่งด่วน

4. การวิจัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ
6. ติดตาม ประเมินผลการใช้ระบบ SU-ERP และพัฒนาการทางานให้
เชื่ อ มโยงกั บ ระบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ คุ้ ม ค่ า และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ปรับการบริหารจัดการเงินรายได้ เงินบริจาค เงินกองทุนต่างๆ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว เกิดประโยชน์ คุ้มค่า เช่น สามารถยืมไปจัด
กิจกรรม/โครงการ ฯลฯ
8. ศูน ย์บ ริก ารวิ ชาการของคณะ ควรบริ ห ารจั ดการในเชิงพาณิ ชย์
เพื่อให้การทากิจกรรม/โครงการ การบริหาร มีความคล่องตัวเพื่อ
การหารายได้
1. ทบทวนปรับระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ให้เอื้อต่อการทางาน การ
ตีความชัดเจน กระชับ คล่องตัว ลดขั้นตอนจานวนเอกสารลง เป็น
FastTrack มากขึ้น และทันต่อความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ โดยเฉพาะ
- ด้ า นการเงิ น ปรั บ ให้ ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลง สถานการณ์
COVID-19 การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ลดขั้ น ตอนการท างาน อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- การวิจัย การบริการวิชาการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้าง ลดเอกสารและขั้นตอนการทางานต่างๆ
- การหารายได้ ปรับให้ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจัดตั้งศูนย์
ในการหารายได้ การระดมทุน การรับบริจาค ฯลฯ
2. เมื่อมีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ควรสรุปสาระสาคัญ ขั้นตอน
การดาเนินการที่จะต้องดาเนินการ/งานที่ต้องปรับเปลี่ยนไป เพื่อให้
เข้ า ใจง่ า ย โดยอาจท าในรู ป แบบ Info Graphic และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องต่างๆ รวมทั้งอาจจะ
เชิญประชุมชี้แจง หากเห็นว่ามีผลกระทบต่อการทางานของหลาย
ส่วนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน การ
ทางานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การคลัง
1. ประมวลเรื่องสาคัญเร่งด่วน ที่ต้องแก้ไขปัญหาภายในระยะ 1-2 ปี
แล้วเร่งดาเนิ นการให้แล้วเสร็จ อาทิ ด้านการเงิน การปรับแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับ โรงอาหารที่เมืองทองธานี ฯลฯ
2. ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี โดยลดจานวน
ตัวชี้ วัด ลง และเน้น เรื่องสาคัญ ๆ พุ่ งเป้าการท างานในแต่ละปี ให้
ชั ด เจน โดยก าหนดตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย ที่ Benchmark ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ ท้าทาย และมุ่งผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเป็นมหาวิทยาลัย วิจัย กลุ่มที่ 1 ควรเร่งขับเคลื่อนการดาเนินการ
อาทิ
1. ตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2. ปรับ กระบวนการขั้ นตอนการท างานของหน่ วยงานสนั บสนุ นให้
ทางานเชิงรุก โดยเฉพาะ
- กองคลัง ในการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ลดเอกสาร ฯลฯ
- ส านั ก งานบริ ห ารการวิ จั ย ฯ ในการอ านวยความสะดวกแก่
อาจารย์ การสื่อสารทุนวิจัย การให้ความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ สัตว์ ฯลฯ และการติดตาม ประเมินกระบวนการทางาน ปัญหา
อุปสรรค จากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

16

16

ประเด็น

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
3. สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทั้ ง Hardware Software อาทิ
โปรแกรม SPSS Adobe ให้นักศึกษาใช้อย่างถูกลิขสิทธิ์ ฐานข้อมูล
เช่ น Scopus เพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ดูแลให้บริการที่ชัดเจน
4. นาผลงานวิจัย/นวัตกรรม งานสร้างสรรค์/สิทธิบัตร ฯลฯ ซึ่งในแต่
ละปี มี จ านวนมากไปต่ อ ยอดในเชิ งพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก โดยก าหนดหน่ วยงานที่รับ ผิดชอบ และเป้ าหมายการ
ทางาน การหารายได้ในแต่ละปีให้ชัดเจน
5. ตั้ ง ที ม งาน/คณะท างาน ในการติ ด ตามข่ า วสารแหล่ ง ทุ น จาก
ภายนอก การเตรียมโครงการวิจัยไว้ล่วงหน้า หน่วยดูแลการพัฒนา
ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน เช่น การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
6. บุคลากร อาจารย์ ควรมี 2 สาย คือ สายผู้สอน และสายวิจัย โดย
สามารถเลื อ กได้ ต ามความถนั ด ความสนใจ พร้ อ มก าหนด
ความก้าวหน้า เงินเดือน ฯลฯ ให้ชัดเจน
7. มีกลไกสนับสนุนคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดั บ นานาชาติ จ านวนมาก และมี ส่ ว นช่ ว ยผลั ก ดั น การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัย ให้สามารถทางานได้ให้มากขึ้น อาทิ งบประมาณ
เครื่องมือ ฯลฯ
8. ปรับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้มีความกระชับ คล่องตัวมาก
ขึ้น และลดขั้นตอน ลดจานวนเอกสาร ทั้งในส่วนของคณะ และ
ส่วนกลาง
5. การเรียนการสอนออนไลน์
1. พั ฒ นารูป แบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ อาทิ รายวิ ชาใดที่ มี
ศักยภาพ ควรพัฒนาเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดการ
ใช้ทรัพยากร ห้องเรียน และนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ แทน
2. พั ฒ นาสร้างนวัต กรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะภาคปฏิ บั ติ การฝึ ก งาน
โครงงาน ฯลฯ เพื่อคงความเข้มแข็งทางวิชาการ และคุณภาพของ
บัณฑิต รวมทั้งการขยายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือแก่นักศึกษา อย่างเพียงพอ ทันสมัย
จัดหาโปรแกรม SPSS Adobe ให้นักศึกษาใช้อย่างถูกลิขสิทธิ์ และ
ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับแต่ละราย รวมทั้งระบบเครือข่ายรองรับ
การเรียนการสอน การทางาน ที่มีประสิทธิภาพ
4. ส ารวจความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาว่ าต้ อ งการเสริม สร้ างทั ก ษะ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นใด ที่ ข าดหายไปในช่ ว ง COVID-19 แล้ ว
ดาเนินการเสริมตามที่นักศึกษาต้องการ สนใจ
5. อาจารย์ต้องพัฒนาเทคนิคการสอน ให้เหมาะสม กับธรรมชาติของ
แต่ละวิชา และการรับรู้ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
6. เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษระดับ B2
1. ควรจัด สอบวั ด ระดั บ ความรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา และจัด การศึ ก ษาให้
นักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ
สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักศึกษา จะเกิดประโยชน์กับ
B2 และเที ย บเคี ย ง ประมาณร้ อ ยละ 15 ซึ่ ง มี
นักศึกษามากขึ้น
จานวนน้ อ ยมาก ส่ วนใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 85 2. ควรทดสอบความสามารถของนักศึกษาที่เรียน Intensive Course
ต้องเรียน Intensive Course
ว่ามีความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับ B2 จานวนเท่าใด เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย น Intensive Course ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษจากผู้เกี่ยวข้องฝ่าย
ต่ างๆ และน ามาปรั บ ปรุง พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การบริห าร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
17

17

ประเด็น

7. ความเป็นนานาชาติ

8. การหารายได้/งบประมาณ
9. การปฏิรูปมหาวิทยาลัย
10. การบริหารจัดการ
การปรับโครงสร้างยังดาเนินการไม่สาเร็จ การ
บริหารจัดการขับเคลื่อนได้ช้า ทางานแยกส่วน มี
ขั้นตอนมาก บุคลากรยึดติดกับระบบราชการ

11. บุคลากรสายสนับสนุนและการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัยมี เงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่
ผลผลิต ผลลัพธ์ของงานเปลี่ยนน้อยมาก ส่วนใหญ่
ยังยึดกับระบบ วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆ กลัว
การเปลี่ยนแปลง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
4. ต้อ งมี ระบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผล อาจารย์พิ เศษอย่ างจริงจั ง
เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
1. เร่งให้ International Office ท างานตามภารกิ จที่ กาหนดไว้ ทั้ ง
การดูแลอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ การสนั บสนุ น
หลักสูตรนานาชาติ และความพร้อมของบุคลากร ฯลฯ
2. เพิ่ ม หลั ก สู ต รนานาชาติ และมี ร ะบบการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต
ที่รวดเร็ว และเทียบเคียงกัน
3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรกับต่างชาติให้มากขึ้น
โดยผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ เช่น Summer School
1. การหารายได้ในเชิงรุกในรูปแบบใหม่ๆ ที่คิดนอกกรอบ และพัฒนา
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่างๆ เพื่อการหารายได้ ฯลฯ
2. หาช่องทางลดค่าเช่าพื้นที่ ทีพ่ ระราชวังสนามจันทร์
เร่งดาเนินการตามข้อวิเคราะห์ของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ให้เป็นไปตาม
แผนในแต่ละระยะ และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยและประชาคม
ทราบอย่างต่อเนื่อง
1. ปรั บ การท างานของส่ ว นกลางทุ ก ระบบให้ ส อดคล้ อ ง ท างาน
เชื่อมโยงประสานกั น คล่องตัว ทั นสมั ย รวดเร็ว ลดขั้ นตอนการ
ทางาน นาเทคโนโลยีสมัย ใหม่ นารูปแบบระบบใหม่ๆ มาช่วยใน
การพัฒนา อาทิ LEAN แนวคิด Sandbox การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีคู่เทียบเคียงในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
2. กาหนดนโยบายการลดการใช้เอกสารกระดาษ ทรัพยากรต่างๆ ใน
แต่ละปีให้ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อน Green University
1. มหาวิทยาลัย คณะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
ของบริ บ ทการศึ ก ษา ความท้ า ทายจากภายนอก ฯลฯ เพื่ อ ให้
บุคลากรทุกระดับ เข้าใจถึงความจาเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนการทางาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ต้องเรียนรู้พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการทางานให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและยกระดับการทางานของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะด้าน
การเงิน การตรวจสอบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ให้มคี วามสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยจัดทาโปรแกรม/หลักสูตรการพัฒนา
ตามตาแหน่งงาน ภาระงาน อย่างต่อเนื่อง แล้วติดตามประเมินผล
อย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความสามารถ และนาความรู้
มาปรับปรุงพัฒนางานได้จริง
3. ผู้บริหารต้องใช้ระบบ กลไกที่มีอยู่ดาเนินการอย่างเข้มแข็งจริงจัง
อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนตาแหน่ง ฯลฯ
โดยต้องลดความเกรงใจ ความคุ้นเคย ฯลฯ
4. ดาเนินการสรรหา แต่งตั้งผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกองในทุก
ตาแหน่ ง รวมทั้ งก าหนดให้ ทุ กคณะ ส่ วนงาน ด าเนิ นการเรื่องการ
แต่ งตั้ งเลขานุ การคณะ ส่ วนงาน หรื อต าแหน่ งที่ เที ยบเท่ าในทุ ก
ต าแหน่ ง รวมทั้ งการพั ฒ นาทั ก ษะ สมรรถนะความสามารถของ
ผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ
ส่วนงาน ในการทางานเชิงรุก การคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน ฯลฯ
5. พัฒ นาบุคลากรรุ่นใหม่/ผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นผู้บริหารในแต่ละระดับ
โดยจั ด ท าเป็ น หลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและ
ความก้าวหน้าในสายงาน
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12. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ฐานข้อมูล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. เร่งปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบในทุกวิทยาเขต ให้มีคุณภาพ
และรั บ กั บ ปริ ม าณความต้ อ งการ โดยสนั บ สนุ น งบประมาณ
เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ฯลฯ ให้เพียงพอ
2. พัฒนา/จัดทาฐานข้อมูลกลางที่สาคัญ อาทิ หลักสูตร การประกัน
คุ ณ ภาพ EdPEx AUN-QA การวิ จั ย ให้ ทุ ก ระดั บ เชื่ อ มโยงกั น
สามารถใช้งานร่วมกัน และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ช่วยให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ข้อมูลถูกต้องตรงกัน
3. พัฒนาระบบการทางานให้เป็น Digital Office อาทิ
- สารวจว่าคณะ ส่วนงาน มีการพัฒ นาระบบสารสนเทศใดบ้าง
แล้วเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย
- สารวจความต้องการใช้ระบบสารสนเทศของคณะ ส่วนงาน และ
เป็นแกนในการพัฒนา เช่น ระบบจองรถยนต์ ระบบการลา
- ดาเนินการให้สามารถทางานออนไลน์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และ
กับอุปกรณ์ทุกระบบ Windows และ Mac
- ระบบ e-Document ให้สามารถตอบกลับได้
- ระบบการสื่ อ สารให้ เป็ น Platform เดี ย วกั น ทั้ งมหาวิท ยาลั ย
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
- การใช้ outsource มาช่วยในบางเรื่อง
4. สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล อาทิ e-Book
Scopus ให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการ

3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ
ตารางที่ 8 สรุปข้อสังเกต เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งประมวลมาจากการ
สนทนากลุ่ม และการตอบแบบประเมินฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประเด็น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตร/แผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
1. ทบทวนและลดระยะเวลา ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรให้รวดเร็ว
- หลั ก สู ต รส่ ว นใหญ่ ยั ง Conservative การ
ขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงมีน้อย หลักสูตรใหม่ไม่น่าสนใจ
2. ระดมคิดทบทวนหลักสูตรปัจจุบันที่มีจานวนมากอย่างจริงจัง โดย
- กฎเกณ ฑ์ ข องกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นถึงความจาเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ท าให้ ก าร
และไม่ยึดติดว่าเป็นหลักสูตรของคณะใด รายวิชาของใคร ลดความ
ปรับเปลี่ยนเป็นไปได้ยาก
ซ้าซ้อน ฯลฯ และสร้าง Platform การจัดการศึกษา/การบริหารงาน
วิชาการ ที่มีนวัตกรรม รูปแบบใหม่ๆ ในเชิงรุก ท้าทายทันกับความ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับผู้ เรียนยุคใหม่ ผู้ ประกอบการ รวมถึ ง
ปรับกฎระเบียบที่เป็นข้อจากัด ฯลฯ โดยการใช้แนวคิด Sandbox
หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การสามารถเรียนข้ามสถาบัน ข้ามสาขา ฯลฯ
3. ควรมี อั ต ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะคณะ ให้ ชั ด เจน รวมถึ งยกระดั บ ให้
โดดเด่น
4. พัฒ นาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ศิลปากรคุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึง
รวมถึงมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละ
สาขา และเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษาเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง
5. เพิ่มจานวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น Credit Bank รวมถึงควรให้
สิทธิ/เปิดโอกาสแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ให้เรียนฟรี/ให้เรียนฟรีเมื่อถึงจุดคุ้มทุนแล้ว ลดค่าเรียน
และสามารถนามาเทียบเป็นหน่วยกิตได้
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2. นักศึกษา/การให้บริการนักศึกษา

3. กิจกรรมนักศึกษา

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียน/โครงสร้างพื้นฐาน

5. การประเมินการสอนของอาจารย์

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
6. ใช้เทคโนโลยี Platform ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ออกสู่ ภ ายนอกให้ ก ว้ า งขวาง สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ ต ลาดแรงงาน
ผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้ ปกครอง ฯลฯ เพื่อจูงใจให้นักศึกษามา
เรียน
1. ดาเนินการในเรื่องจานวนนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง อาทิ การให้ทุนการศึกษา การโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ชัดเจน หาช่องทางการหารายได้
ให้นักศึกษา ฯลฯ
2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกผ่านระบบ TCAS เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษา
3. ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ แก่นักศึกษา รวมถึงมี
กลไกในการเฝ้าระวัง และแก้ปัญหานักศึกษาในเรื่องที่อ่อนไหว เช่น
Sexual Harassment โรคซึมเศร้า ความเครียด ฯลฯ
4. พั ฒ นาการท างานของศู น ย์ ร ะบายศิ ล ป์ ในการท างานเชิ งรุ ก
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านสื่อที่นักศึกษาใช้ เช่น Twitter Facebook
สามารถเข้ าถึ งง่าย รวดเร็ว และมีบุ คลากรที่ เพี ยงพอ มี ระบบการ
บริหารจัดการที่ดีในการช่วยหลือนักศึกษาได้รวดเร็ว ทันการณ์
5. กองต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้บริการนักศึกษา อาทิ กองกิจการนักศึกษา
กองบริหารงานวิชาการ กองคลัง ต้องทางานเชิงรุก และเชื่อมโยง
ประสานกั น ในการให้ บ ริ ก าร การดู แ ลอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา รวมถึงการพั ฒ นาเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตบริการ สุภ าพ การ
ทางานทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ
6. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรม Startup จานวนมาก และได้รับ
รางวัลในหลายโครงการ ควรสนับสนุนต่อยอด อาทิ การตั้งบริษัท
ขึ้นมารองรับ โดยมหาวิทยาลัยช่วยลงทุนบางส่วน และนารายได้มา
แบ่งกัน ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
1. ควรจัดกิจกรรมนักศึกษา ผ่าน Platform ออนไลน์ต่างๆ ให้มากขึ้น
และบ่อยขึ้น เพื่อพัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะชีวิตของ
นักศึกษา ฯลฯ แม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะให้มากขึ้น เพื่อ เพิ่ม
โอกาสในการทางาน การรู้จักเพื่อนต่างคณะ และการประสานงาน
ข้ามสายงานในอนาคต
3. จัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และความต้องการของตลาดแรงงาน หรือจุดที่พึงพัฒนาเพิ่มของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ
4. ปรั บ Smart Student Application ให้ เ สถี ย ร ครบวงจร และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาใช้มากขึ้น
1. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ให้ ทั น สมั ย เพี ย งพอต่ อ จ านวน
นักศึกษา การเข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงการจัดซื้อโปรแกรม
ที่ถูกลิขสิทธิ์ มีเสถียรภาพให้นักศึกษาใช้งาน
2. เพิ่มเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การใช้งานระบบต่างๆ มี
คุ ณ ภาพ เช่ น ห้ อ งสมุ ด การดาวน์ โหลดวารสาร บทความจาก
ต่างประเทศ การเรียนออนไลน์ ระบบการลงทะเบียน ฯลฯ
ควรให้ความสาคัญกับการประเมินอาจารย์ และกากับติดตามให้มีการ
นาผลการประเมิน ไปปรับปรุงอย่างจริงจัง รวมทั้ งควรให้ นักศึ กษา
ประเมินก่อนการให้เกรด เพื่อให้นักศึกษากล้าประเมินตามจริง และ
มั่นใจในระบบการประเมิน online ด้วย
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6. โมเดลการออกแบบพัฒนามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
1. ระดมความคิด และออกแบบพัฒนาโมเดลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหม่ทั้งเรื่องโครงสร้าง การบริหาร หลักสูตร การวิจัย บุคลากร ฯลฯ
เพื่ อ ให้ ทั น กั บ Disruption ด้ า นการศึ ก ษาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ทุ ก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิด Sandbox และทยอยจัดทา
เป็นโครงการๆ แล้วขยายออกไป โดยเฉพาะด้านหลักสูตร ซึ่งเป็น
หัวใจของการจัดการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน
2. วางแผนหาพื้นที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่มีพื้นที่เพียงพอที่จะ
รวมคณะต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
7. ความเป็นผู้นาด้านศิลปะ การออกแบบ
1. แสดงบทบาท ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ในการเป็น
และวัฒนธรรม
ผู้นาและเป็นเสาหลักด้านศิลปะ การออกแบบ โดยนาองค์ความรู้ไป
ช่วยแก้ไขปัญ หา สังคม เศรษฐกิจ และบูรณาการกับทุกมิติอย่าง
พลิ ก โฉมสู่ ร ะดั บ ประเทศและนานาชาติ โดยการน าเทคโนโลยี
Platform มาช่วยในการดาเนินการ
2. แสวงหางบประมาณในรูป แบบต่างๆ อาทิ การระดมทุน การตั้ง
กองทุน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรมให้
มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนตลอดไป
3. นาเรื่องศิลปะ และการออกแบบ มาบูรณาการสอดแทรกอยู่ในทุก
ภารกิจทุกศาสตร์ และทุกมิติ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เช่ น การออกแบบอาคาร สภาพแวดล้ อ มภู มิ ทั ศ น์ เครื อ งมื อ
เครื่องใช้ หลักสูตร ฯลฯ
8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19/ 1. การสื่อสารเชิงรุก ให้ข้อมูลที่รวดเร็ว กระชับ ชัดเจน และอัพเดท
การ WFH
สถานการณ์ ตลอดเวลา มีการตอบสนอง และกาหนดแนวปฏิบัติ
เรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน อาทิ การช่วยเหลือนักศึกษา การเข้ามาเรียน
ในที่ตั้ง ฯลฯ
2. เมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ควรดาเนิ นการเรื่องการ
สร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา กับคณะ มหาวิทยาลัย ให้มากขึ้น
3. การกากับ ติดตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยประกาศอย่างต่อเนื่อง
ว่าเมื่อนาไปปฏิบัติแล้ว มีปัญหา อุปสรรคใดบ้าง และร่วมกับคณะ
ส่ ว นงานในการแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ อาทิ การ WFH ที่ ท าให้ ก าร
ให้บริการนักศึกษาไม่ราบรื่น ล่าช้า บุคลากรบางส่วนงานทางานไม่
เต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ
9. การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
มหาวิทยาลัย มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ExPEx มีคณะที่ผ่าน
เกณฑ์ EdPEx200 คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ และ
ผ่า น Screening แล้ ว คื อ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ คณะอั ก ษร
ศาสตร์ คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ จึ งควรส่ งเสริ ม
สนั บสนุ น คณะอื่น ๆ ให้ เหมาะสมกับ ความพร้อม บริบ ทที่ แตกต่ าง
เพื่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์กับคณะ ส่วนงานนั้นๆ มากขึ้น
10. ตาแหน่งทางวิชาการ/
1. กากับติดตามการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ ตาม Professional
เงินประจาตาแหน่งอาจารย์
Standards Framework ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. กากับติดตามให้อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและปฏิบัติ
ภารกิจตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าในระดับสากล และรายงานข้อมูล สถิติ
ต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
3. ชี้แจงทาความเข้าใจกับอาจารย์ให้ชัดเจน เรื่องเงินประจาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งต้องร่วมกับคณะเพื่อ
วางแผนประมาณการจานวนเงินที่ต้องใช้สาหรับเรื่องนี้ในอนาคต
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12. การบริการวิชาการ

13. ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน

14. อัตรากาลัง
15. สวัสดิการ/ทุนการศึกษา

16. กายภาพ และสิ่งแวดล้อม

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
1. ทบทวนกลไกการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลใน
แต่ละระดับถูกต้อง ชัดเจน และมีการรายงานความก้าวหน้าในเรื่อง
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งการ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรให้รวดเร็ว
อาทิ เรื่องเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
2. เพิ่มการสื่อสารในระดับของบุคลากร นักศึกษาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่
และปรับการสื่อสารในเชิงรุก โดยเฉพาะเรื่องเชิงนโยบายที่สาคัญ
เช่น โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การปฏิรูปมหาวิทยาลัย เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน
3. ผู้ บริหารควรพบบุ คลากรอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อรั บฟั ง ปั ญหา
อุปสรรคในการทางาน และชี้แจง เรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการทางาน
4. ในการสื่อสาร ไม่ควรนาเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ส่ งให้ อ่ า นเอง เพราะอาจจะเข้ า ใจไม่ ต รงกั น จึ ง ควรน ามาสรุ ป
ประเด็นหลักนาเสนออย่างน่าสนใจ รวมทั้งหากเป็นการนาเสนอโดย
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารวิ เคราะห์ ในแง่ ผ ลกระทบและ
ข้ อคิ ดเห็ น ด้ วย เช่ น เสนอนโยบายของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรมีข้อคิดประกอบด้วย
5. ในสถานการณ์ COVID-19 ต้องสื่อสารให้รวดเร็ว ชัดเจน กาหนด
ผู้รับ ผิด ชอบในการชี้แ จงท าความเข้ าใจ การตอบคาถาม รั บ ข้ อ
ร้องเรียน ของนักศึกษา ผู้ปกครอง ฯลฯ
6. การใช้สื่อออนไลน์ที่เข้าถึงนักศึกษา เช่น Facebook Twitter
1. นาจุดเด่นด้านศิลปะ การออกแบบ สร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยไป
ใช้ในการบริการวิชาการ การช่วยพัฒนา แก้ปัญหาให้สั งคม ชุมชน
ให้มากขึ้น
2. หาแนวทางรูปแบบ การบูรณาการการจัดบริการวิชาการกับภาค
เอกชน การร่วมทุนให้ชัดเจนมากขึ้น
3. ปรับ ระเบี ยบ ข้อบั งคั บที่ เกี่ยวข้อ ง รวมถึงขั้นตอนการท างานให้
คล่องตัวสามารถแข่งขันได้มากขึ้น
1. ปรั บ ข้ อ บั งคั บ โดยก าหนดวัน อนุ มั ติ ให้ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น วั น ที่
บุ ค ลากรยื่ น ผลงานเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ที่ ค ณะ ส่ ว นงาน
เช่นเดียวกับสายวิชาการ
2. สนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น ทุนการศึกษา
สวัสดิการ การลดค่าเทอม การให้โควต้าเรียนฟรี การอนุญาตให้ลา
เรียนในวันธรรมดา
ควรจัดสรรกรอบอัตรากาลังให้คณะ ส่วนงานสาหรับอัตราเกษียณอายุ
หรือขาดแคลนกาลังคน เพื่อให้ภาระงานมีความเหมาะสม
1. สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษามากขึ้น เพื่อจูงใจให้นักศึกษามา
เรียน
2. ปรั บ ปรุ งเรื่ อ งการประกั น อุ บั ติ เหตุ ข องนั ก ศึ ก ษา ให้ เบิ ก เงิ น ได้
รวดเร็วมากขึ้น
3. บุคลากรส่วนหนึ่งจ่ายเงินเพื่อฉีดวัคซีนทางเลือก ควรพิจารณาให้
สามารถนามาเบิกเงินในส่วนของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้
1. วังท่าพระ
- จัดหาที่จอดรถเพิ่ม
2. พระราชวังสนามจันทร์
- ปรับภูมิทัศน์ กายภาพให้สวยงาม สะอาดและสร้างสรรค์
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ประเด็น

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
- หาวิธีการลดจานวนสุนัขจรจัด และสัตว์เลี้ยงต่างๆ
- ความปลอดภัยในการข้ามถนนหน้ามหาวิทยาลัย และภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่มาอานวยความสะดวก
- เพิ่มแสงสว่าง กล้องวงจรปิด ตู้ ATM และรถราง
- ปรับปรุงหอพัก โดยเฉพาะห้องน้า ตู้เสื้อผ้า ส่งเสียงรบกวน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงดิน รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
3. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- น าพื้ น ที่ ใช้สอยของอาคารต่ างๆ มาใช้ประโยชน์ ร่วมกันเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- ดูแลซ่อมแซมงานศิลปะ ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ให้สวยงาม
4. เมืองทองธานี
- เพิ่ ม สิ่ งอ านวยความสะดวก ทั้ งห้ อ งสมุ ด ห้ อ งพยาบาล โรง
อาหาร เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะ 1-2 ปี ก่อนที่อาคารหลัง
ใหม่จะสร้างแล้วเสร็จ
- ห้อง Work Shop ห้อง homeroom
5. ตลิ่งชัน
- เพิ่มพื้นที่การจัดการเรียนการสอน การทากิจกรรมนักศึกษา
6. จั ด ท าทิ ศ ทางแผนการพั ฒ นาในแต่ ล ะวิ ท ยาเขตให้ ชัด เจน (Full
Scale Development Plan)

4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ทุกปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 - 2563) คณะกรรมการได้รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ย วข้องกลุ่ มต่างๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สานั ก
ผู้อานวยการกอง/เลขานุ การส่ วนงาน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้ บัณฑิ ต รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
นามาสรุปเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในทุกปี ดังกล่าว มีประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการ
ปรั บ ปรุ งและการพั ฒ นาการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะในบางเรื่อง/บางประเด็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และบางเรื่อง/บางประเด็นต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ์ นอกจากนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่
ผ่านมาทั้งหมด คณะกรรมการจึงได้นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒ นาในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2563 มานาเสนอด้วย (ภาคผนวก 5) ดังนี้
(1) ผลการดาเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
(2) เรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
(3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2563
(4) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2563
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ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมินฯ รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับมอบมาจากคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานฯ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิททยาลัย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับ ข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะที่ ส่ วนงาน บุคลากรต้องการให้
มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนการทางาน (ข้อมูลมาจากการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ) ประกอบการ
จัดทาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ การมุ่งให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเนื่อง รวมถึงการขับเคลื่อน
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มที่ 1 การปรับตัว ให้ทันกับภาวะพลิกผันด้านการศึกษา (Disruption) และการ
ดาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
โดยสรุปดังนี้
1. ประเด็นที่น่าชื่นชม
1.1 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี และทีมผู้บริหารมีความตั้งใจในการทางาน มีความเป็นกันเอง
1.2 การทางานร่วมกับคณะ ส่วนงาน มีบรรยากาศของการทางานที่เป็นกัล ยาณมิตร ร่วมแรงร่วมใจ
กันทางาน ช่วยกันแก้ไขปัญหา บูรณาการการทางานร่วมกันมากขึ้น โดยในส่วนของคณะ ส่วนงาน มีความ
เข้มแข็ง ตื่นตัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
1.3 ให้ความสาคัญกับการดูแลนักศึกษา
1.4 มีผลงานบูรณาการเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก และทั้งหมดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยปีต่อไปควรกาหนดเป้าหมายที่เป็น Impact จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
2. เสียงสะท้อนจากประชาคม และนักศึกษา
2.1 ข้อมูลที่ได้จากประชาคม นักศึกษา เป็นส่วนสาคัญ ยิ่งของการประเมินที่ คณะกรรมการได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี อธิการบดี และทีมผู้บริหารควรได้รับทราบและนาประเด็นเหล่านี้ไปดาเนินการ และ
ควรมีคาชี้แจงกลับสู่ประชาคม และนักศึกษาเป็นระยะๆ ด้วย
2.2 กระบวนการสนทนากลุ่ม การตอบแบบประเมินฯ เกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ มีเสียง
สะท้อนจากกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาส่วนหนึ่งถึงความไม่มั่นใจว่าการให้ข้อมูลจะเป็นความลับ ซึ่งปัจจัยนี้
อาจทาให้คณะกรรมการ ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนามา
ประกอบการให้ข้อเสนอแนะต่อไป
2.3 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่าลักษณะของปัญหา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่ได้แก้ไข หรืออาจจะแก้ไขไปบางส่วนและยังคง
เป็นปัญหาที่ต้องติดตามแก้ไขต่อไป เช่น ด้านการเงิน ระเบียบข้อบังคับ การบริหารจัดการ หลักสูตร ฯลฯ
2.4 คณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นความจาเป็นที่มหาวิทยาลัย คณะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ประเด็นที่ได้รับจากการสนทนาและจะต้องขับเคลื่อนต่อไป คือ การดาเนินการ/การลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจังต่อเนื่อง และมีระยะเวลาการทางานที่ชัดเจน
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3. ข้อจากัดที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563-2564) มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งจากนโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 การเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับแผนการทางานในด้านต่างๆ ทาให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ไม่อาจประเมินได้ตามแผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้เดิมโดยสมบูรณ์
เช่น การริเริ่มงานใหม่ หรือการต้องทางานเพิ่มหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ตกลงไว้เดิม และจาเป็นต้องทุ่มเท
เวลา ทรัพยากร และบุคลากรกับเรื่องเฉพาะหน้า ทาให้เกิดความล่าช้าในแผนงานโครงการต่างๆ ที่เตรียมไว้
การติดตาม และประเมินผลฯ ได้คานึงถึงความจาเป็น และสถานการณ์ที่พลิกผันนี้ด้วย อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะประเมินประสิทธิภาพของระบบการทางานและศักยภาพของ
ทีมบริหารในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งคาดว่าจะเกิดมากขึ้นในอนาคต
4. การปรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีต่อไป
คณะกรรมการมีความคิดเห็นร่วมกันถึงความจาเป็นที่ต้องปรับระบบการติดตาม และประเมินผลฯ
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ มากขึ้น โดยสรุปดังนี้
4.1 ควรจาแนกการประเมินระหว่าง การทางานตามยุทธศาสตร์เชิงรุก และการแก้ไขปัญ หางาน
ประจา การปรับปรุงคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากลกับการพัฒนาคุณภาพทั่วไป การยกเครื่องระบบ
บริห ารจั ดการกับ การแก้ไขปั ญ หาบริห ารจัดการที่เป็นงานประจา การอบรมพัฒ นาความรู้ ความสามารถ
เฉพาะกิจ กับการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในระยะยาว รวมทั้ง Succession Plan
4.2 การก าหนดค่ า เป้ า หมายของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ควรค านึ ง ถึ ง ค่ า เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะเอื้ อ ให้
มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒ นาอย่างแท้จริง โดยพิจารณาถึง Baseline Data การ Benchmark ในระดับชาติ/
นานาชาติ และระดับความสาคัญของลักษณะตัวชี้วัด ที่จะขับเคลื่อนการเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มที่ 1 ให้
บรรลุเป้าหมาย
5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
5.1 เรื่องสาคัญเร่งด่วน และให้ มหาวิทยาลัยนาไปดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 3 เดือน
ตารางที่ 9 สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วน
ด้าน
1. การเงิน/การบริหารจัดการการเงิน
เป็นปัญ หาสาคัญ เร่งด่วนที่ ทั้งการติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น การของส่ วนงานฯ
และการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ฯ พบตลอดหลายปีที่ผ่านมา
โดยทุกส่วนงานให้ข้อมูลตรงกัน ว่าต้องเร่งแก้ไข
เพราะไม่เอื้อต่อการทางานในทุกภารกิจ แต่การ
แก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยยังช้ามาก และไม่
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
2. การวิจัย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ปฏิ รูป ระบบการเงินทั้ งระบบอย่างเร่งด่วน ทั้งระบบงาน (Hardware
Software) ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของส่ ว นกลาง
คณะ และหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนงานการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละ
ด้าน/เรื่อง กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
เรื่องให้ชัดเจน แล้วเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินฯ และหรือคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย ให้
ค าปรึ ก ษาแนะน า รวมทั้ ง ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มที่ 1 และแผนพัฒนาความเป็น
เลิศในเชิงรุก อาทิ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการวิจัยเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยควรเชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มีป ระสบการณ์
ด้านการวิจัยมาให้คาปรึกษา แนะนา
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
2. ก าหนดเป้ า หมายการน าผลงานวิ จั ย ให้ เชื่ อ มโยงกั บ การเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และจานวนผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
3. นาผลงานวิจัย/นวัตกรรม งานสร้างสรรค์/สิทธิบัตร ฯลฯ ไปต่อยอดใน
เชิ งพาณิ ช ย์ ร่ วมกั บ หน่ วยงานภายนอก โดยก าหนดหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ และเป้าหมายการทางาน การหารายได้ในแต่ละปีให้ชัดเจน
4. กาหนดเกณฑ์ภาระงาน/การเปิดโอกาสให้อาจารย์ สามารถเลือกได้
ว่าจะเน้นการสอน การวิจัย เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการทางานได้ตาม
ศักยภาพ ความสนใจ และกาหนด KPI ความก้าวหน้า อัตราเงินเดือน
ให้ชัดเจน
3. แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ า งสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห าร
มหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ก าหนดนโยบายการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การบริ ห าร
วิชาการให้ทันต่อภาวะพลิกผันด้านการศึกษา บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนาไปดาเนินการต่อไป
โดยจัด ท าเป็ น แผนการด าเนิ น งาน ระยะเวลาแล้ว เสร็จ ผู้ รับผิ ด ชอบ
ให้ชัดเจน แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ
4. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1. รวบรวมประมวลเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาภายในระยะ
1-2 ปี แล้วเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
2. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรพิจารณาร่วมกันในการผนวก
แผนต่างๆ ให้มีจานวนลดลง เพื่อให้เห็นภาพรวมการพัฒนาในแต่ละ
ด้านที่ชัดเจนขึ้น
3. ทบทวนปรับตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ ตลอดจนลาดับ
ความสาคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พลิกผันและท้าทาย
เน้ นเฉพาะประเด็น สาคัญ และไม่ซ้าซ้อนระหว่างแผน การกาหนด
ตัวชี้วัด ค่ าเป้ าหมาย มี การ Benchmark ในระดับ ชาติ/นานาชาติ
ที่ท้าทาย เชิงรุก มุ่งผลลัพธ์และผลกระทบ
4. จัดทา Strategic Mapping ที่เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และการดาเนินงานในระดับต่างๆ คล้ายกับแผนภูมิที่ที่ปรึกษาชาว
ญี่ ปุ่ น เคยท าไว้ เพื่ อ ก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เกี่ ย วข้ อ งจาก
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ส่วนงาน และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามสั ด ส่ ว นที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ยแต่ ล ะระดั บ
รับผิดชอบ
5. การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร 1. สอบทานโครงสร้างองค์กร ให้สอดรับกับสถานการณ์และแนวโน้มการ
สายสนับสนุน
เปลี่ยนแปลง ความมีประสิทธิภาพด้านการบริหารวิชาการ และการ
การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รยั งไม่ บ รรลุ ผ ล
บริหารจัดการ
การขับเคลื่อนงานยังล่าช้า ส่วนกลางทางานแยก 2. ปฏิ รู ป การท างานของส่ ว นกลางทุ ก ระบบให้ ก ารท างานเชื่ อ มโยง
ส่วน มีขั้น ตอนมาก บุคลากรยึดระบบราชการ
ประสานกัน รวมทั้งการเชื่อมต่อสู่คณะ ส่วนงาน ลดความซ้าซ้อน นา
ทางานแบบเดิมๆ
เทคโนโลยีสมัยใหม่/นวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
3. ปรับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งวิธีคิด วิธีการทางานให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
4. จัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับ แต่ละตาแหน่ง เพื่อให้มี
ทัก ษะความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมกั บ แต่ ละต าแหน่ง บริบ ท
ความเปลี่ยนแปลง มีการทางานเชิงรุก ริเริ่มพัฒนางาน ฯลฯ
5. เร่งรัดให้ทุ กคณะ ส่วนงานดาเนิ นการเลือก/แต่งตั้งเลขานุการคณะ
ส่วนงาน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง ที่มีตาแหน่งว่างทั้งหมด
6. พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารรุ่ น ใหม่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก้ า วขึ้ น สู่ ก ารเป็ น
ผู้บริหารในระดับต่างๆ
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6. ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบงานภายใน
สภามหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทบทวนปรับระเบียบ ข้อบังคับ ให้
ยึ ด ติ ด กั บ ระบบราชการ ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การ ทั น สมั ย คล่ อ งตั ว สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมถึ ง
ทางานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับระบบงาน วิธีการทางานภายในทั้งหมด โดย
การแก้ไขปั ญ หา อุ ป สรรคที่ ยั งไม่ เอื้อ ต่ อการท างาน ล่าช้ า มี เอกสาร
จานวนมาก ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการเงิน การวิจัย การบริการวิชาการ
การหารายได้ ฯลฯ

5.2 เรื่ อ งส าคั ญ และให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าไปด าเนิ น การและรายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน
ตารางที่ 10 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สาคัญ

ด้าน
1. การออกแบบโมเดลการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2. การหารายได้

3. นักศึกษา

4. การยกระดับความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

5. พัฒนาระบบสนับสนุน/ฐานข้อมูล

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
1. ระดมความคิด และออกแบบพัฒนาโมเดลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหม่ทั้งเรื่องโครงสร้าง การบริหาร หลักสูตร การวิจัย บุคลากร ฯลฯ ให้
ทันกับ Disruption แนวโน้มในอนาคต ที่ส่งผลกระทบต่อทุก ภารกิจ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยอาจใช้แนวคิด Sandbox
และทยอยจัดทาเป็นโครงการๆ แล้วขยายออกไป
2. วางแผนหาพื้นที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรวม
คณะต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
จัดทาแผนการหารายได้เชิงรุก และปรับแนวคิดรูปแบบการหารายได้ใหม่ๆ
ที่สร้างสรรค์นอกกรอบ แล้วเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงิน
และทรัพ ย์สินฯ ให้คาปรึกษาแนะนา และกากับติดตามการดาเนินตาม
แผนที่มหาวิทยาลัยเสนอ
1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบางคณะและ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะมีจานวนลดลง แนวทางที่มหาวิทยาลัยจะ
ช่วยสนับสนุน และการวางแผนเชิงรุกเพื่อรับกับสถานการณ์ในอนาคต
2. มอบหมาย/จัดตั้งหน่วยงานให้ความรู้แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษา
เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแลคุ้มครองทั้งร่างกายและจิตใจ
เช่น Sexual Harassment การแสดงพฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสม ฯลฯ
และกาหนดขั้นตอนการร้องเรียนให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง
3. เร่งให้ International Office ดู แ ลอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม
1. จัดสอบวัดระดับความรู้ Placement Test เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษา
และจัดการศึกษาตามระดับความรู้ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ และใช้กลไก รูปแบบการเรียนการสอน/การ
พัฒ นาต่างๆ ที่ จะส่งเสริม สนับ สนุ น จนมีความรู้ ความสามารถตาม
เกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
2. ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเรี ย นภาษาอั งกฤษของนั ก ศึ ก ษา ทั้ งปั ญ หา
อุ ป สรรค แนวทางการพั ฒ นา จากผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ เป็ น แนว
ทางการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป
1. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เป็ น ฐานข้ อ มู ล กลางที่ ทุ ก คณะ/ส่ ว นงาน
สามารถใช้งานร่วมกันได้ และมีกลไกการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อความถูกต้องตรงกันของข้อมูล
2. สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย e-Book
โปรแกรมที่นักศึกษาต้องใช้อย่างเพียงพอ และถูกลิขสิทธิ์

27

6. ด้านกายภาพ

ด้าน

7. การพัฒนาผู้บริหาร

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
City Campus เร่งรัดดาเนินการ อาทิ
1. เร่งแก้ไขปั ญ หา เรื่อ งโรงอาหาร สวัส ดิ การต่ างๆ เพื่ อบรรเทาความ
เดือดร้อนของนักศึกษา ก่อนที่การก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งคาดว่าจะใช้
เวลาประมาณ 2 ปีจะแล้วเสร็จ
2. รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่เมืองทองธานี
ต่อสภามหาวิทยาลัย
จากการประเมินผลฯ ครั้งนี้และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการฯ มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะ
เป็นผู้นาทางความคิดและนักบริหารในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง
บ่ ม เพาะและสนั บ สนุ น บุ ค ลากรเหล่ า นั้ น ในทุ ก ด้ า น (Hardware
Software) อย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในอนาคต
และควรมีระบบและกลไกที่เหมาะสมต่อไป
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ภาคผนวก

(ข้อมูลสแกนจาก QR Code)
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ภาคผนวก 1.1
รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก 1.2
รายละเอียดการประเมินให้คะแนน
รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก 2
คะแนนและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตอบแบบประเมินภาวะผู้นา (Leadership) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ภาคผนวก 3
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
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ภาคผนวก 4
สรุปข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก 5
สรุปผลการดาเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ภาคผนวก 6
แบบประเมินภาวะผู้นา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency)
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี

ภาคผนวก 7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
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ภาคผนวก 8
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ภาคผนวก 9
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก10
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
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