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คํานํา 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ฉบับนี้ เปนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ดําเนินการโดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดแตงตั้งข้ึน ในการดําเนินการของ
คณะกรรมการจะยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2560 และคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังมี
ขอจํากัดในเรื่องของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีเพ่ิงดําเนินการไดประมาณ 4 เดือน 
(มิถุนายน – กันยายน 2560) อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นประโยชนท่ีจะทําใหทราบผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง และจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการติดตาม และประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตอไป สวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) จะ
เปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน  
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผล นี้ มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) สวนท่ี 3 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี และ (3) สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ซ่ึงขอมูลในสวนดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและทีมผูบริหาร 
รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝายท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป โดยเฉพาะความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของนักศึกษา อธิการบดีควรใสใจเปนพิเศษ 
           ในการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีท้ังปจจัยภายในและภายนอก และพรอมท่ีจะรับฟงความ
คิดเห็น ปญหาอุปสรรคจากอธิการบดีและผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือจะไดรับรูสภาพจริงท่ีเกิดข้ึน และจะมุงม่ันให
การชวยเหลือ รวมท้ังจะไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุน ผลักดันการแกไขปญหา อุปสรรค
ตางๆ ตอไป  
 การติดตาม และประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการไดรับความรวมมือจากทุกฝายท้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ทีมผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนนุ นักศึกษา ศิษยเกา รวมท้ังผูใชบัณฑิต จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยาง
สูง มา ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  จ 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ

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

ฉ 

สวนท่ี 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

1 

 1. ความเปนมา 1 
 2. วัตถุประสงค 2 
 3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล 2 
 4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล 4 
 5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 6 

สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

9 

 1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

9 

 2. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 
และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

13 

สวนท่ี 3 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

30  

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

33 

ภาคผนวก ภาคผนวก 1 – 7  
(รายละเอียดอยูใน CD) 
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สารบัญ (ตอ) 
          หนา 

ภาคผนวก  CD  

1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)  

36 

1.1 แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

38 

1.2 แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

69 

1.3 แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

74 

1.4 
 

แบบฟอรม ปม.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2559 

77 

2 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ระหวางวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2560  

80 

2.1 สวนท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในชวง 23 มีนาคม 2560 ถึง 30 
กันยายน 2560 

83 

2.2 สวนท่ี 2 รายงานดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  

95 

2.3 สวนท่ี 3 วิเคราะหการดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง และแนวทางการปรับ
ยุทธศาสตร  วิธีการดําเนินงาน กลยุทธ  เ พ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

99 

2.4 สวนท่ี 4 รายงานดานความสัมพันธกับชุมชน 100 
3 สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม 103 
4 สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 105 
5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

133 

6 - คําสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
วันชัย สุทธะนันท) 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

140 

7 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

146 
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สารบัญ (ตอ) 
           

 CD  

เอกสาร
ประกอบ
ภาคผนวก 1 

เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1: รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560) 

ไฟล pdf 

เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2: รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏบิัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ไฟล pdf 

เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.3: ตารางสรุปการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร.) 

ไฟล pdf 

เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.4: รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 (วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 
กรกฎาคม 2560) 

ไฟล pdf 
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สารบัญตาราง 
     หนา 

ตารางท่ี 1 องคประกอบ คาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) 

4 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

10 

ตารางท่ี 3 สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

12 

ตารางท่ี 4 ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 
ตารางท่ี 5 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ  15 
ตารางท่ี 6 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 17 
ตารางท่ี 7 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วันชัย สุทธะนันท) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
31 

 

จ 
 



บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
  
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ ง ท่ี  8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตง ต้ัง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และข้ันตอนแนวทางท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เสร็จแลว  
            การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560)   

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สรุปไดดังนี้ 

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คาน้ําหนัก 

(รอยละ) 
คะแนนผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 

2560 * ประกอบดวย 3 เปาหมาย  
เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอม

ตอการเปลี่ยนแปลง) 

* ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี  
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 

20 
 
 
 
 

---- 
คณะกรรมการพิจารณาแลวไม
ประเมิน เน่ืองจาก 
1.  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ป ง บประมาณ พ . ศ .  2 560 
ดําเนินการไดประมาณ 4 เดือน 
(มิถุนายน - กันยายน 2560) 
และคาเปาหมายสวนใหญเปน
การเตรียมการ/เตรียมความ
พรอมสําหรับการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
ตอไป  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดี ปฏิบัติ
หน า ท่ี ในป งบประมาณ พ.ศ. 
2560 ประมาณ 192 วัน (วันท่ี 
23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) 

2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ** จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

(1) ดานการผลิตบัณฑิต 
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สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
(รอยละ) 

(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 
(3) ดานการบริการวิชาการ 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5) ดานการบริหารจัดการ 

** ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ี
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดี เสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
(สํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ )  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

(คะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจาก 
กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ))  

20 15.70 

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 

(คะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 

30 24.36 

 เน่ืองจากคณะกรรมการไมประเมินในสวนท่ี 1 (คานํ้าหนักรอยละ 20) 
ดังน้ัน คงเหลือคะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 30) สวนท่ี 3 (รอยละ 20)  
และสวนท่ี 4 (รอยละ 30) 

รวมคะแนนสวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 = รอยละ 80 

        
 
 

 80 

          
 
 

    64.90 
 แปลงคะแนนรอยละ 80 เทียบเปนรอยละ 100 

ดังนั้น คะแนนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

81.13 
 ระดับ ดีมาก 

 
 สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560                      
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ไดรอยละ 81.13 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก  

       1.2 ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา ในชวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 1.2.1 โครงสรางองคกร:  
 - มีความพยายามในการปรับโครงสรางองคกร เพ่ือใหการบริหารจัดการ การบริหาร
อัตรากําลัง มีประสิทธิภาพมากข้ึน และไดจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ เพ่ือรองรับเรื่องดังกลาว 
 - นํารูปแบบการบริหารงานในลักษณะหนวยงานเฉพาะกิจภายใตสํานักงานอธิการบดี
มาใช ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว เชน โครงการจัดตั้ง
ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - เสนอปรับสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากสวนงาน เปนสํานักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มีสถานะเปนกอง ภายใตสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการทํางาน การ
ประสานงาน การสนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค มีความชัดเจนมากข้ึน  
 1.2.2 หลักสูตร: มีการเปดรายวิชาศิลปากรสรางสรรค ชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
รากความเปนมา และวัฒนธรรมขององคกรรวมกัน  
               1.2.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย: มี
ความกาวหนาในการดําเนินการเพ่ือเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิ เริ่มนําระบบ 
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AUN QA และเกณฑ EdPEx มาใช เพ่ือผลักดันสูความเปนนานาชาติ การเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art & Design)  
 1.2.4 นักศึกษา: มีความใสใจในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหดีข้ึน และไดกําหนด
นโยบาย Student First    
              1.2.5 ดานกายภาพ ส่ิงอํานวยความสะดวก:  
 - มีการขยายพ้ืนท่ีจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ชวยแกไขปญหาดาน
พ้ืนท่ีของคณะวิชาในระดับหนึ่ง   
 - มีการปรับปรุงดานกายภาพ ภูมิทัศนและสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน อาทิ การใช
รถรางไฟฟาประหยัดพลังงาน การจัดการดานขยะ 
 1.2.6 การส่ือสาร: การใหขอมูล การชี้แจงในประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจของสาธารณะเริ่มดีข้ึน 
 1.2.7 การดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง.: มีการติดตามเพ่ือแกไขปญหา
และดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. ใหมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง และเสนอซ้ือระบบ ERP 
เพ่ือชวยพัฒนาระบบการเงิน บัญชีของมหาวิทยาลัย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย 

 1.3 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ  
  1.3.1 การปรับปรุงวังทาพระ: ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว และสื่อสาร 
ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา ทราบความคืบหนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
  1.3.2 หลักสูตร:  
 - ควรเรงดําเนินการและกํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะวิชาท่ีไมผานเกณฑ สกอ. ให
เปนไปตามเกณฑโดยเร็ว แลวประชาสัมพันธใหทราบท่ัวกัน 
 - การรักษามาตรฐาน และความเขมแข็งของหลักสูตร ซ่ึงเปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหอยูในระดับชั้นนํา  
 - การพัฒนาหลักสูตรใหมๆ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาด บริบท 
และสถานการณในปจจุบันของโลก  
  1.3.3 การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอย 
                             - ควรทบทวน สอบทานหลักการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ความคืบหนา
ในการดําเนินการ รวมท้ังเรงแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ  
                             - การจัดทําระเบียบ ขอบังคับควรยึดหลักการความมีประสิทธิภาพใหมากข้ึน  
 - ควรมีระบบ กลไก และกํากับติดตามการจัดทําระเบียบ ขอบังคับ อาทิ การรับฟง
ความคิดเห็น การมีสวนรวม การสื่อสาร การติดตามประเมินแลวนํามาปรบัปรุง แกไข 
  1.3.4 การบริหารจัดการ: 
        - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ควรปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหทันสมัย ชัดเจน 
เขาใจงาย มีการสื่อสารในเชิงรุก และนําหลักการโฆษณามาใช 
        - การเงินบัญชี/การจัดซ้ือ จัดจาง/งบประมาณ ควรดําเนินการใหมีข้ันตอน แนว
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนแนวทางเดียวกันในทุกวิทยาเขต และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังเพ่ิมทักษะการ
ทํางาน ทัศนคติในการทํางานของเจาหนาท่ีดานการเงิน บัญชี นําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึน 
และปรับปรุงระบบจายเงินใหทันสมัย รวดเร็วและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  
           - ระบบงานธุรการ และสารบรรณ ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานใหชัดเจน 
ลดข้ันตอนการทํางาน และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานใหมากข้ึน 
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        - เทคโนโลยี ควรพัฒนาโปรแกรมท่ีเปน Open Source ของตนเอง หรือเนนการจัดซ้ือ
โปรแกรมท่ีเปน Open Source มากกวาการซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูป รวมท้ังควรเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยดวย 
  1.3.5 การพัฒนานักศึกษา: ควรเรงดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Student First ใหเปน
รูปธรรม มีกลไกในการสื่อสารกับนักศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาอยางจริงจัง 
  1.3.6 การสรางความเขมแข็งดานศิลปะและการออกแบบ: ควรจัดกิจกรรมกระตุนใหเกิด
แรงบันดาลใจ การรวมพลัง รวมแรงรวมใจของชาวศิลปากร เพ่ือนําไปสูความเปนหนึ่งดานศิลปะและการ
ออกแบบในระดับนานาชาติ 
  1.3.7 การพัฒนาบุคลากร:  
                             - ควรมีระบบพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีทักษะความรูความชํานาญใหมากข้ึน 
และปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานท่ีเอ้ือตอนโยบาย Student First และ Quality First 
 - ใชระบบ กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
และพัฒนาการทํางานอยางจริงจัง 
 - ควรจัดใหมีหนวยงานและกลไกท่ีจะชวยขับเคลื่อนและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ อาทิ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเปนพ่ีเลี้ยง 
  1.3.8 การบริหารวิทยาเขต: ควรปรับปรุงระบบการบริหารวิทยาเขตใหเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 1.4 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 
 1.4.1 สวัสดิการ การใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา: 
 - หอพัก ควรปรับปรุงสภาพภายใน สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ ภายในหอพักใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานและมีจํานวนเพียงพอตอนักศึกษา    
     - การใหบริการ ควรปรับปรุงพัฒนาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการแกนักศึกษาใหบริการ
ดวยจิตบริการ นําระบบเทคโนโลยี Application มาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  
      - สิ่งอํานวยความสะดวก ควรปรับปรุงใหเพียงพอและเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา 
อาทิ ระบบอินเทอรเน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย  
      - สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ และสภาพแวดลอมในทุก
วิทยาเขตใหมีระเบียบ ปลอดภยั สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู         
  1.4.2 นักศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา: 
          - ควรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย เนนหลักสูตรผูประกอบการ การรวมมือกับ
ภาคเอกชน และทบทวนปรับข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรใหเร็วข้ึน  
         - ควรวางแผนเรื่องจํานวนนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
และจะมีผลกระทบตอเนื่องตอทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังดานงบประมาณ 
         - ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนภาคปฏิบัติ การฝกงาน เนนทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะดานเทคโนโลยี การคิดเชิงวิเคราะห บูรณาการขามศาสตร การเรียนรูเพ่ิมเติม รวมท้ัง
สงเสริมการทําวิจัยใหมากข้ึน  
                            - ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมระหวางคณะ วิทยาเขต และมีการประชาสัมพันธให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน รวมท้ังควรสนับสนุนอุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ ดวย 
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 1.4.3 ความเปนนานาชาติ: 
          - ควรมีระบบ กลไก ในการดูแลนักศึกษาตางชาติ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ อาทิ เอกสาร หอพัก การทํา VISA การเทียบโอนรายวิชา   
 1.4.4  การประชุมสภามหาวิทยาลัย:  
         - ควรมีวาระเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนา การแกไขปญหาตางๆ ใหมากข้ึน   
 1.4.5 ศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต: 
      - ควรปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกาของสมาคมศิษยเกาและคณะใหทันสมัย และเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะ/มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน  
                             - สนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ รวมท้ังชองทางท่ีนักศึกษาเกาจะเขามาชวยเหลือ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาปจจุบัน   
       - คณะวิชา มหาวิทยาลัย ควรใหนักศึกษา/บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จัดทํา Profile ของ
ตนเอง แลวรวบรวมเปนฐานขอมูล คลังขอมูล เผยแพรในเว็บไซต 
 
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน (ไมมีคะแนน) โดยสรุปดังนี้  

         2.1 ความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน 
                จากการบริหารงานของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) พบวา  
 2.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
                         การกําหนดกิจกรรม โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัดสวนใหญ จะเปนการเตรียมการ/
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเปนฐานในการปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2561-2564 ตอไป และสวนใหญ
สามารถดําเนินงานไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
       2.1.2 การดําเนินการแกไขปญหา อุปสรรคท่ีสําคัญเรงดวน  
                        อธิการบดีไดติดตาม และพยายามนําปญหา เรื่องสําคัญเรงดวนและมีผลกระทบตอการ
บริหารมหาวิทยาลัยมาดําเนินการ อาทิ ดานการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน ตามขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของ สตง. การปรับปรุงวังทาพระ ซ่ึงสามารถแกไขปญหาใหมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง  

 2.2 ภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท)  
 - มีภาวะความเปนผูนํา              
 - มีวิสัยทัศน  
 - มีการวางแผนการทํางานท่ีเปนระบบ มีความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร 
 - มีความสามารถในการแกไขปญหา กลาตัดสินใจ  
 - มีความสามารถในการบริหารงานและบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)   
 - มีการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูบริหารไดดี และไดรับความรวมมือจากผูบริหาร 
และบุคลากรในการทํางานรวมกัน  
             - มีความตั้งใจในการทํางาน  
             - มีการทํางานเชิงรุก  
            - รับฟงความคิดเห็น  
            - สามารถเขาถึงไดงาย  
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                      ภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ดังกลาวของอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ชวยในการดําเนินงาน การขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย 

 2.3 ขอเสนอแนะตออธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท)  
               - ควรมาพบปะบุคลากรในหนวยงานตางๆ และมีกลไกเพ่ือรับฟงปญหาอุปสรรค และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับบุคลากร   
                   - ควรเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารกับบุคลากร 
 
3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 3.1 กระบวนการจัดทําแผน  
 3.1.1 ควรปรับปรุงกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจําป 
ใหมีความทาทายและเอ้ือตอการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน และควรมีกลไกการมีสวนรวมของบุคลากร 
รวมท้ังสรางความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย   

            3.1.2 ควรมีการสื่อสาร ทําความเขาใจกับสวนงานในการจัดทําแผน การเก็บขอมูล เพ่ือใหมี
ความเขาใจท่ีตรงกัน และไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ รวมท้ังควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเปน
แนวทางการทํางานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 3.2 วาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Reform Agenda)  
  มหาวิทยาลัยควรยกรางวาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดเปาหมายระยะ
ยาว (ประมาณ 5-10 ป) ท่ีครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ อาทิ  
 3.2.1 การกําหนด Position ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทย และในอาเซียน  
 3.2.2 การพัฒนาสู Education 4.0  
 3.2.3 การลดการพ่ึงพางบประมาณของรัฐ (อาทิ การจัดทําแผนหารายได) 
 3.2.4 การเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  
 3.2.5 การ Reprofile คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 3.2.6 การรองรับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุใหม โครงการ S-curve 
ของรัฐบาล เปนตน 
 3.2.7 การขับเคลื่อนนโยบาย Student First ของอธิการบดี 

 ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนวาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Reform Agenda) ประสบ
ความสําเร็จ ควรดําเนินการ อาทิ 

1) มหาวิทยาลัยจัดทําแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
2) สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย   
3) มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการทํางาน การจัดทํา Roadmap และกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
4) ควรมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร  
5) การดําเนินการคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาคมในมหาวิทยาลัย  
6) การดําเนินการอาจเรียนรูจากประสบการณในการขับเคลื่อนท่ีผานมาซ่ึงมีท้ังความกาวหนา
และปญหา 
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 สวนท่ี 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
 
1. ความเปนมา 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีและอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยขอบังคับดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) โดยมี นายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
เปนประธานกรรมการ (ภาคผนวก 6 หนา 141) 
 คณะกรรมการ ไดประชุมกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล โดยในสวนของ
ปงบประมาณท่ีจะเริ่มติดตาม และประเมินผล เห็นสมควรเริ่มในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีเม่ือ
วันท่ี 23 มีนาคม 2560 และไดเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ตอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 (อยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2560) ท้ังนี้ในอีกดานหนึ่งก็จะมี
ขอจํากัดเชนกันเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยป พ.ศ.2560 เพ่ิงดําเนินการไดประมาณ 4 เดือน (มิถุนายน – 
กันยายน 2560) และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีเพ่ิงปฏิบัติหนาท่ีไดประมาณ 192 วัน 
(วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) อยางไรก็ตามคณะกรรมการเห็นวาจะเปนประโยชนท่ีทําใหทราบผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง และจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการติดตาม และประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอไป สวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูชวยศาสตราจารย  
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (วันท่ี 23 มีนาคม 
– 30 กันยายน 2560) จะเปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน  
  คณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล โดยยึดตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 5 หนา 134) และ
เนื่องจากขอบังคับออกมาบังคับใชในชวงปลายปงบประมาณแลว ดังนั้นการกําหนดหลักเกณฑการติดตาม และ
ประเมินผลฯ คณะกรรมการจะนําระบบ ขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูแลวมาใชเพ่ือมิใหเปนภาระแก
ผูบริหาร รวมท้ังมุงเนนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมีการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถสรางงานท่ีทาทาย ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูเก่ียวของกับการ
บริหารงานของอธิการบดีท่ีครอบคลุมในมิติตางๆ นอกจากนั้นคณะกรรมการไดเชิญผูชวยศาสตราจารย  
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือดวย (การประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 17 ตุลาคม 2560) 
เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนกับทุกฝาย   



             เม่ือคณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลแลว ไดจัดทํา 
คูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ไดใหความเห็นชอบแลว โดยการติดตาม และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ประกอบดวย 2 สวน คือ  
 1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท) ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (วันท่ี 23 มีนาคม - 30 กันยายน 
2560) การติดตาม และประเมินผลจะเปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยไมไดคิดคะแนน 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีหลักเกณฑ ข้ันตอน ท่ีกําหนดไวในคูมือฯ เสร็จแลว จึงจัดทํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จัดทําเปนเลมเดียวกัน) และไดสง ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดรับทราบ
และพิจารณาในเบื้องตน รวมท้ังไดเชิญมาสนทนา สอบถาม สอบทาน และใหขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดวย 
กอนนําเสนอรายงานฉบับนี้ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
 
2. วัตถุประสงค  

 2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
 (1) เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
และหัวหนาสวนงาน 

 2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
 (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Performance)  
 (2) เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 
3. หลักการในการตดิตาม และประเมินผล (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ) 

           3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (1) ใหอธิการบดีโดยการปรึกษาหารือรวมกับหัวหนาสวนงานเสนอปรับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีตอ
คณะกรรมการ เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวให
คณะกรรมการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย 
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  (2) ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบภายในหกสิบวันกอนสิ้น
ปงบประมาณ 
  (3) ใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวในขอ (2) 
 (4) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาให
ทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีหรือแยกเปนคนละสวนกัน
ก็ได 
 3.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
 (1) ใหอธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุม
ระยะเวลาดังกลาวรวมท้ังคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เกาสิบวันนับแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี  
           ในแตละปงบประมาณใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรองการปฏิบัติ
หนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) ใหคณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวตอ
สภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับของผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบ แผนบริหาร
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอไป  

             ท้ังนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อยางนอยตองมีดังนี้  
  (2.1) ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความม่ันคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนตน  
 (2.2) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
เปนตน  
 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด
เสนอกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
 (4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม โดย
แสวงหาขอมูลจากผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมท้ังผูเก่ียวของอ่ืน
เพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และคณะกรรมการอาจกําหนด
วิธีการอ่ืน 
 (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการ
แลว  
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4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล 

         4.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีองคประกอบ 4 สวน โดยมี             
คาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล ตามตารางท่ี 1 
 ตารางท่ี 1 องคประกอบ คาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป 
พ.ศ. 2560 * ประกอบดวย 3 เปาหมาย  

เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ี พ่ึงของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ี

พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

* ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
อธิการบดี ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

20 
 
 
 
 

1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ .  2560 (ตามแบบ 
ฟอรม ปม.1)   
2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ท า น ต า ม ท่ี
อธิการบดีรายงานและใหคะแนน (รอยละ) 
 
 

2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ** จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

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

**ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีต
อธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 
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1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ตามแบบฟอรม ปม.2)   
2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ท า น ต า ม ท่ี
อธิการบดีรายงานและใหคะแนน (รอยละ) 
 

3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

(คะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปน
ทางการจาก กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ))  

20 1. อธิการบดีรายงานการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. 
(ตามแบบฟอรม ปม.3) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนผลการประเมิน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ) ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ 
(ระดับคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2559 

30 1. อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) 
ปการศึกษา 2559 ท่ีไดรับแจงอยางเปน

4 
 



สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

(คะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปน
ทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 

ทางการ (ตามแบบฟอรม ปม.4) 
2. คณะกรรมการ ใช คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ท่ี ไ ด รั บ แ จ ง อย า ง เ ป นท า ง ก า ร จ า ก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
(ระดับคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

 รวมคะแนนสวนท่ี 1-4  100  

  
            4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท ไดปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) การติดตาม และ
ประเมินผลเปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยไมมีคะแนน 

 คณะกรรมการ ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี รายงานผลการดําเนินงาน
ในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง (วันท่ี 23 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) โดยใหคํานึงถึงขอมูลผลการดําเนินงานในชวง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2560 ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ี
ดวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560) โดยใหจัดทํารายงานใน 4 ดานดังนี้ 
 (1 ) รายงานการดําเนินงาน ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนํา
ความรูไปสูสังคม ความม่ันคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน (ตามขอ 10 (2.1) 
ของขอบังคับฯ)  
 รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ท่ีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 
 รวมท้ังปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการ
แกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 (2) รายงานดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ตามขอ 10 (2.2) ของขอบงัคับฯ)  
 สรุปภาพรวมของคุณลักษณะในการบริหารงานของอธิการบดี ท่ีส งผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย    
 ปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไข
ปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
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                   นอกจากนั้นคณะกรรมการกําหนดใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานท่ีกําหนดในขอ 10 (2.1) และ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ ดังนี้ 
 (3) วิเคราะหการดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารงตําแหนงและแนวทางการปรับยุทธศาสตร อาทิ วิธีการ
ดําเนินงาน กลยุทธ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน                   
 (4 ) รายงานการดําเนินงานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน อาทิ            
บทบาท การดําเนินการของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม โครงการเก่ียวกับความสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับชุมชน 
 
5. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

           5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการติดตาม และประเมินผล มีข้ันตอนดังนี้ 
 5.1.1 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน  
 5.1.2 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ การ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 5.1.3 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 5.1.3.1 ใหฝายเลขานุการ เผยแพร คูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 -  
30 กันยายน 2560) ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                    
 5.1.3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี 
 (1) สง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    
 (2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด (ขอ 4.1 หนา 4) 
 พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ 
ปการศึกษา 2559-2560 อาทิ จาํนวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค 
การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 (3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด (ขอ 4.2 หนา 5) 
 โดยใหอธิการบดีจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีตอคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2561 (สงภายใน 60 วันนับจากวันท่ีคณะกรรมการแจง 
จะครบวันเสารท่ี 13 มกราคม 2561 แตเนื่องจากเปนวันหยุด จึงเลื่อนสงเปนวันจันทรท่ี 15 มกราคม 2561) 
  (เนื่องจากชวงเวลาในการติดตาม และประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมเปนไปตาม
รอบเวลาในขอบังคับ คณะกรรมการไดยึดระยะเวลาตามขอ 10 (3) ท่ีกําหนดใหอธิการบดีจัดทํารายงานการ

6 
 



ประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ) 
 5.1.3.3 มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงานใหเสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุมและสง
คณะกรรมการ ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561 (กําหนดสนทนากลุม วันท่ี 30 มกราคม 2561)   
               5.1.4 ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561 หัวหนาสวนงานเสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีเขารวมสนทนากลุม ตอ
คณะกรรมการ 
               5.1.5 วันท่ี 15 มกราคม 2561 อธิการบดีสงรายงานตอคณะกรรมการ ดังนี้ 
 5.1.5.1 รายงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 5.1.5.2 รายงานการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 
 5.1.5.3 เอกสารประกอบการพิจารณา   
 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 (2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน                     
 (3) ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 (วันท่ี  
1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 
 (5) รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
 (6) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 
 (7) ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีสํา คัญมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา/
ปงบประมาณ 2556 - 2560  
 5.1.6 วันท่ี 15 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีหนังสือเชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนากลุม (ยกเวน
กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย) และแจงใหศึกษารายงาน (ขอ 5.1.5) ท่ีเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยกอนมารวมสนทนากลุมกับคณะกรรมการ  
 5.1.7 วันท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการพิจารณา 
 5.1.7.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 5.1.7.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา                     
 5.1.8 วันท่ี 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการดําเนินการ  
 5.1.8.1 มอบหมายใหฝายเลขานุการ เผยแพรรายงานตามขอ 5.1.5 ในเว็บไซตของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  
               5.1.8.2 มีหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย เชิญเขารวมสนทนากลุม พรอมสงสําเนา
รายงานขอ 5.1.5.1 และ 5.1.5.2 แนบไปดวยเพ่ืออํานวยความสะดวก และแจงใหศึกษารายงานดังกลาวกอน
มารวมสนทนากลุมกับคณะกรรมการ 
 5.1.9 วันท่ี 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม  
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 5.1.10 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลท้ังหมด และมอบฝายเลขานุการ
สรุป วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560         
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)  
 5.1.11 วันท่ี 17 มกราคม - 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 5.1.12 วันท่ี 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
อธิการบดี มารวมสนทนาและสอบถาม และสอบทานในประเด็นตางๆ พรอมใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ณ หองประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 
 นอกจากนั้นคณะกรรมการ ไดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดรับทราบและ
พิจารณาในเบื้องตนดวย  
 ในวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดมีหนังสือท่ี 
ศธ 6801/1241 ถึงประธานคณะกรรมการฯ เรื่อง การพิจารณา (ราง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โดยแจงวา ไมมีขอทักทวงตอ (ราง) รายงานดังกลาว 

          5.2 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการมีดังนี้ 
 5.2.1 วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอ รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 5.2.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 พิจารณา รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 5.2.3 เม่ือสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ให
อธิการบดีทราบและพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํารายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอไป 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 
 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา
พิจารณาตรวจสอบ และสอบทานขอมูลตางๆ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว นํามาสรุปผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) นอกจากนั้นไดนําขอมูลจากการสนทนากลุมมาสรุปนําเสนอ ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่อง
สําคัญเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ และขอสังเกต เสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ประกอบดวย 4 สวน ผลการดําเนินงานและคะแนนในแตละสวน สรุปไดดังนี้ 
 

     1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560 (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
 คะแนนในสวนนี้มาจาก รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 
2560 (แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560)   
 คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 ไดพิจารณา รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว มีมติ ยังไมประเมินผลการ
ดําเนนิงานในสวนนี ้เนื่องจาก 

  (1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิง
ดําเนินการไดประมาณ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2560) และตัวชี้วัด คาเปาหมาย สวนใหญใน
ปงบประมาณนี้เปนการเตรียมการ/การเตรียมความพรอม (•) สําหรับการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564  

                   (2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีปฏิบัติ
หนาท่ีประมาณ 192 วัน (วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) 
  
 สรุป สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560 ยังไม
ประเมิน    
 
        1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน (คาน้ําหนักรอยละ 30)  
 คะแนนสวนนี้มารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
             จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 39 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการได จํานวน 31 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
79.49 ไดคะแนนเชิงคุณภาพ = 4.21 อยูระดับดี (รายละเอียดตามตารางท่ี 2 หนา 10)  

 คณะกรรมการ ไดตรวจสอบ สอบทานขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว พบวา ตัวชี้วัดท่ี 13 (จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ป ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด) ขอมูลไมตรงกับมหาวิทยาลัย จึงได



 

สอบทานกับผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี พบวาขอมูลของมหาวิทยาลัยมีความ
คลาดเคลื่อน มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอปรับขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดขอมูล ดังนี้ 

เร่ือง 
ขอมูลมหาวิทยาลัย 

(เดิม) 
มหาวิทยาลัยเสนอปรับขอมูลใหม 
และคณะกรรมการสอบทานแลว 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 63.95 0.189 ผลงาน/คน 
การบรรลุเปาหมาย (คาเปาหมาย 5.00 ผลงาน/คน)   
คะแนนเชิงคุณภาพ 5.00 1.50 

 ดังนั้นผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ี 13 จึงไมบรรลุเปาหมาย  
 คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ดังนี้ 
 จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด 39 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการได จํานวน 30 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
76.92 ไดคะแนนเชิงคุณภาพ = 4.14 อยูระดับดี รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

      ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  

แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน  จํานวน 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (ระดับคุณภาพ) 

พันธกิจ ยุทธศาสตร (คาน้ําหนักรอยละ) 
ขอมูล

มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
1 .  ด านการผลิ ต
บัณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร
จัดการเ รียนการ
สอน (40) 

1. การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
โดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค (20) 

6 4 
(3.84) ด ี

4 
(3.84) ด ี

2. พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม (10) 

4 3 
(4.14) ด ี
 

3 
(4.14) ด ี
 

3. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีเอ้ือ
ใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค (10)     

3 3 
(5.00) ดมีาก 

3 
(5.00) ดมีาก 

2. ดานการวิจัยและ
สรางสรรค (20) 

4. พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพ่ือกาวสูการ
เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับในระดับ 
ชาติและนานาชาติ (20) 

6 5 
(4.21) ด ี

4 
(3.51) ดี 

3. ดานการบริการ
วิชาการ (10) 

5. การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดย
การใหบริการทางวิชาการ อยางเปนระบบ (10) 

3 
 

2 
(3.97) ด ี

2 
(3.97) ด ี

4. ดานทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (10) 

6. การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกตใชเพ่ือ
รักษาคุณคาและเพ่ิมมูลคาในระดับชาติและ
นานาชาติ (10) 

2 2 
(4.21) ด ี

2 
(4.21) ด ี

5. ดานการบริหาร
จัดการ (20) 

7. การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค (5)    

5 5 
(4.74) ดีมาก 

5 
(4.74) ดีมาก 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
Digital education (5) 

3 2 
(4.23) ด ี

2 
(4.23) ด ี

9. ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ (5) 

4 2 
(2.73) ปานกลาง 

2 
(2.73) ปานกลาง 

10. พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสูความเปน
นานาชาติ (5) 

3 3 
(5.00) ดมีาก 

3 
(5.00) ดมีาก 

รวม 39 31 
4.21 (ดี) 

30 
4.14 (ดี) 
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 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตาม 
พันธกิจ 5 ดาน ได 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
                คะแนนผลการดําเนินงาน         = 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 แปลงคาคะแนนเปนรอยละ               =  82.80 
 กําหนดคาน้ําหนักสวนท่ี 2 รอยละ 30      = 24.84 
  
 สรุป คะแนนสวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) ไดรอยละ 24.84 
 
        1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา         
ระบบราชการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
 คะแนนสวนนี้มาจากผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเปนคะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัย
ไดรับรายงานอยางเปนทางการจาก กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) โดยมหาวิทยาลัยได 
3.9238 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 74) 
  คณะกรรมการ ใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ) 
                คะแนนผลการประเมิน = 3.9238 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 แปลงคะแนนเปนคารอยละ          =  78.48 
 กําหนดคาน้ําหนักสวนท่ี 3 รอยละ 20    = 15.70 
             
  สรุป คะแนนสวนท่ี 3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คาน้ําหนัก รอยละ 20) ไดรอยละ 
15.70 
 
      1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
 คะแนนสวนนี้มาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประจําปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 
2560) ซ่ึงเปนคะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได 4.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 
77)                
             คณะกรรมการ ใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา               
                คะแนนผลการประเมิน = 4.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน   
 แปลงคาคะแนนเปนรอยละ                  =  81.20 
 กําหนดคาน้ําหนักสวนท่ี 4 รอยละ 30        = 24.36 
  
 สรุป คะแนนสวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 (คา
น้ําหนัก รอยละ 30) ไดรอยละ 24.36 
 
 

11 
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     1.5 สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
           จากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 สวนท่ี 1 - สวนท่ี 4 สรุปไดตามตารางท่ี 3 ดังนี้  

       ตารางท่ี 3 สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560   

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน  
(รอยละ) 

1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 
2560 * ประกอบดวย 3 เปาหมาย  

เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอม

ตอการเปลี่ยนแปลง) 

* ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี  
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 

20 
 
 
 
 

---- 
คณะกรรมการพิจารณาแลวไม
ประเมิน เน่ืองจาก 
1. แผนพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย 
ป งบประมาณ พ . ศ .  2 560 
ดําเนินการไดประมาณ 4 เดือน 
(มิถุนายน - กันยายน 2560) และ
คาเปาหมายสวนใหญเปนการ
เตรียมการ/เตรียมความพรอม
สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
ตอไป  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดี ปฏิบัติ
หน า ท่ี ในป งบประมาณ พ.ศ. 
2560 ประมาณ 192 วัน (วันท่ี 
23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) 

2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ** จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

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

** ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ี
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดี เสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

30 
 
 

24.84 

3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
(สํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ )  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

(คะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจาก 
กพร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ))  

20 15.70 

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 

(คะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา) 

30 24.36 
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สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน  
(รอยละ) 

 เน่ืองจากคณะกรรมการไมประเมินในสวนท่ี 1 (คานํ้าหนักรอยละ 20) 
ดังน้ัน คงเหลือคะแนนสวนท่ี 2 (รอยละ 30) สวนท่ี 3 (รอยละ 20)  
และสวนท่ี 4 (รอยละ 30) 

รวมคะแนนสวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 = รอยละ 80 

        
 
 

 80 

          
 
 

    64.90 
 แปลงคะแนนรอยละ 80 เทียบเปนรอยละ 100 

ดังนั้น คะแนนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

81.13 
 ระดับ ดีมาก 

 
 สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ไดรอยละ 81.13 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก  

 ท้ังนี้เกณฑท่ีกําหนดในคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) หนา 11 มีดังนี้ 

รอยละ    ระดับความสําเร็จ 

รอยละ 90 ข้ึนไป   ดีเดน 

รอยละ 80 – 89   ดีมาก 

รอยละ 70 – 79   ด ี

รอยละ 60 – 69   พอใช/ปานกลาง 

รอยละ 50 – 59   นอย 

นอยกวารอยละ 50  ตองปรับปรุง  
 

2. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

       คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รายงานขอมูลสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาสรุปเปนผลการดําเนินงานท่ีมี
ความกาวหนา เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสรุป ดังนี้  

 2.1 ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ตารางท่ี 4 ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปไดดังนี้ 

ดาน การดําเนินการ 
1. โครงสรางองคกร / 
การบริหาร 

1. มีความพยายามในการปรับปรุงโครงสรางองคกร เพ่ือใหการบริหารจัดการ การบริหาร
อัตรากําลัง มีประสิทธิภาพมากข้ึน และไดจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ เพ่ือรองรับ อาทิ  

1.1 ราง ระเบียบวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิก และการ
บริหารภาควิชา พ.ศ. ....  

1.2 ราง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การ
ยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. .... 
2. นํารูปแบบการบริหารงานในลักษณะหนวยงานเฉพาะกิจภายใตสํานักงานอธิการบดีมาใช ซึ่ง
จะชวยใหการดําเนินภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว อาทิ 
โครงการจัดตั้งศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 
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ดาน การดําเนินการ 
Food Innovation Hub (SU-FIH)) 
3. มีความพยายามในการปรับโครงสราง และการบริหารจัดการงานวิจัยและสรางสรรค อาทิ  

3.1 เสนอปรับสถานะภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากสวนงาน เปนสํานักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มีสถานะเปนกอง ภายใตสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการ
ทํางาน การประสานงาน การสนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค มีความชัดเจนมากข้ึน 

3.2 การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย เพ่ือทําหนาท่ีดูแลงานดานการวิจัย 
3.3 การเตรียม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. .... เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัยและสรางสรรค 
2. หลักสูตร มีการเปดรายวิชาศิลปากรสรางสรรค ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจรากความ

เปนมา และวัฒนธรรมขององคกรรวมกัน 
3. การพัฒนามหาวิทยาลัย
สูความเปนนานาชาติ/การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มีความกาวหนาในการดําเนินการเพ่ือเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน 
อาทิ 
1. มีการกําหนดแผน เปาหมาย ตัวช้ีวัด เพ่ือรองรับ QS Stars เชน การนําระบบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรโดยใช AUN QA และนําเกณฑ EdPEx มาใช เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยสูความ
เปนสากล  
2. การเสนอเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art & 
Design)  

4. นักศึกษา มีความใสใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหดีข้ึน และไดกําหนดนโยบาย Student First 
5. ดานกายภาพ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

1. กายภาพ  
1.1 มีการขยายพ้ืนท่ีจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี เปนการขยายโอกาสทาง

การศึกษา และแกปญหาดานพ้ืนท่ีของคณะวิชาไดในระดับหน่ึง  
1.2 มีการปรับปรุงดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน อาทิ การปรับภูมิทัศน

ของมหาวิทยาลัย การใชรถรางไฟฟาประหยัดพลังงาน การจัดการดานขยะ 
2. ความปลอดภัย มีการประสานงานเตรียมจัดตั้งหนวยบริการประชาชน สถานีตํารวจภูธร
ชะอํา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะชวยเพ่ิมความปลอดภัยแก
นักศึกษา บุคลากร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

6. การประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก  

มหาวิทยาลัยไดแสดงบทบาทในการเปนท่ีพ่ึงของสังคม และมีการประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกมากข้ึน อาทิ มีการประสานงานเชิญชุมชน จังหวัดเขารวมกิจกรรม โครงการของ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน   

7. การสื่อสาร การใหขอมูล การช้ีแจงในประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจของสาธารณะเริ่มดีข้ึน 
8. การดําเนินการตาม
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ของ สตง. 

1. มีการติดตามเพ่ือแกไขปญหาและดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. ใหมี
ความกาวหนาในระดับหน่ึง  
2. มีการเสนอขอจัดซื้อระบบ ERP เพ่ือนํามาชวยพัฒนาระบบการเงิน บัญชีของมหาวิทยาลัย
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  

9. การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางสรางสรรคมากข้ึน ขอโตแยงตางๆ นอยลง 
ซึ่งสวนหน่ึงมาจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีสามารถช้ีแจง อธิบายตอบขอซักถามของท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดชัดเจน 

 อนึ่ง แมวามหาวิทยาลัยจะมีผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนาในบางสวนตามท่ีกลาวขางตน แต
การดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ยังตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ังใสใจดําเนินการแกปญหาอยาง
จริงจังและเปนระบบตอไป  
           นอกจากนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช ไดสงผลกระทบตอความคลองตัว ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
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ดําเนินการในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดซ้ือ จัดหาวัสดุและครุภัณฑเพ่ือซอมแซมปรับปรุงอาคาร
และสิ่งแวดลอม การกอสราง ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการดําเนินงานตามแผน กิจกรรม/โครงการตางๆ ใหบรรลุ
เปาหมาย ถึงแมในปจจุบนั (เดือนมีนาคม 2561) ไดเริ่มมีการผอนปรนกฎเกณฑจากกรมบัญชีกลางบางแลวใน
เรื่องงานวิจัยและการบริการวิชาการ  
 
 2.2 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ  
  ตารางท่ี 5 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. การปรับปรุง 
วังทาพระ 
     

1. ควรเรงดําเนินการ และกํากับ ติดตามการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา ทราบความคืบหนาการดําเนินงาน 
การปรับปรุงวังทาพระอยางตอเน่ือง และชัดเจน  

2. หลักสูตร 1. ควรเรงดําเนินการ และกํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะวิชาท่ีไมผานเกณฑ สกอ. ใหเปนไป
ตามเกณฑโดยเร็ว แลวประชาสัมพันธใหทราบท่ัวกัน 
2. ควรพัฒนาและรักษามาตรฐาน ความเขมแข็งของหลักสูตรดานศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรม 
และสถาปตยกรรม ซึ่งเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหอยูในระดับช้ันนํา  
3. ควรพัฒนาหลักสูตรใหมๆ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาด บริบท และ
สถานการณในปจจุบันของโลก อาทิ การสรางผูประกอบการ หลักสูตรเชิงบูรณาการ 

3. การปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

1. มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาระยะหน่ึงแลว แตการ
เปลี่ยนแปลงยังมีไมมาก จึงควรทบทวนสอบทานหลักการในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ  ความคืบหนาในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปญหา อุปสรรค แลวเรงแกไขเพ่ือใหบรรลุ
หลักการและวัตถุประสงคการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. การจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีผานมา
สวนใหญยังอิงกับความเปนสวนราชการ มีการปรับเปลี่ยนนอย การจัดทําขอบังคับตอไป
มหาวิทยาลัยควรยึดหลักความมีประสิทธิภาพใหมากข้ึน 
3. ควรมีระบบ กลไกในการจัดทําและกํากับติดตาม ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ อาทิ 

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

แกบุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของบุคลากร 
3.3 เมื่อนํา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศไปใชแลว ตองติดตาม รับฟงความคิดเห็น หาก

พบวามีปญหาหรือขอจํากัดในการปฏิบัติ ควรเสนอปรับปรุงแกไขตอไป 
4. การบริหารจัดการ 1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ:  

1.1 ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการนําเสนอใหทันสมัย ชัดเจน 
เขาใจงาย โดยนําหลักการโฆษณามาใช  

1.2  เนนการสื่อสารในเชิงรุกใหมากข้ึน  
2. การเงินบัญชี/การจัดซ้ือ จัดจาง/งบประมาณ:  

2.1 ควรปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหไปในทิศทางเดียวกัน  
2.2 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรใหทราบท่ัวกันและยึดเปนแนวปฏิบัติ  
2.3 เพ่ิมทักษะ ทัศนคติในการทํางานของเจาหนาท่ีดานการเงิน บัญชี รวมท้ังนําเทคโนโลยี

มาชวยในการทํางานใหมากข้ึน 
2.4 ควรปรับปรุงระบบจายเงินใหทันสมัย รวดเร็วและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  

3. ระบบงานธุรการ และสารบรรณ:  
3.1ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณใหชัดเจน โดยลดข้ันตอนการ

ทํางานท่ีไมจําเปนลง  
3.2 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเผยแพรใหทราบท่ัวกันและยึดเปนแนวปฏิบัติ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
3.3 พัฒนาบุคลากร รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึน 

4. เทคโนโลยี: ควรพัฒนาโปรแกรมท่ีเปน Open Source ของตนเอง หรือเนนการจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเปน Open Source จากบริษัทในประเทศไทย มากกวาการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป 
เน่ืองจากในระยะยาวจะมีประโยชนและประหยัดงบประมาณมากกวา รวมท้ังควรบรรจุใน
รายวิชา หลักสูตรการเรียนการสอนดวยเพ่ือประโยชนของนักศึกษา 

5. การพัฒนานักศึกษา 
 

1. ควรเรงดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Student First ใหเปนรูปธรรม  
2. ควรพัฒนากลไกในการสื่อสารกับนักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหา ช้ีแจงทําความเขาใจ และเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมมากข้ึน 

6. การสรางความ
เขมแข็งดานศิลปะและ
การออกแบบ 

ควรจัดกิจกรรม/โครงการ รวมท้ังใชโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเปนเจาภาพจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art & Design) เพ่ือจุดประกาย กระตุนใหเกิด
แรงบันดาลใจ การรวมพลัง รวมแรงรวมใจของชาวศิลปากร เพ่ือนําไปสูความเปนหน่ึงดาน
ศิลปะและการออกแบบ และสรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติ 

7. การพัฒนาบุคลากร 1. ควรมีระบบพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มีความรูความชํานาญมากข้ึน และปรับทัศนคติ 
วิธีคิดท่ีเอ้ือตอนโยบาย Student First และ Quality First รวมท้ังปรับวิธีการทํางานใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน  
2. ควรจัดใหมีหนวยงานและกลไกท่ีจะชวยขับเคลื่อนและสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ อาทิ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเปนพ่ีเลี้ยง 
3. ควรนําระบบ กลไกการประเมินผลมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ท้ัง
การกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายการทํางาน และประเมินผลตามการปฏิบัติงานจริง  

8. การบริหารวิทยาเขต ควรปรับปรุงระบบการบริหารวิทยาเขตใหเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังปรับ
ทัศนคติ วิธีการทํางานท่ีรวดเร็ว การตอบสนอง และการใหบริการท่ีเนน Quality First ในทุก
กระบวนการ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

9. ระบบสารสนเทศ/
ฐานขอมูล 

ควรเรงดําเนินการเรื่อง ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล และบูรณาการใหสามารถใชรวมกัน เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3. ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 
 ตารางท่ี 6 ขอสังเกต เสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ  สรุปไดดังนี้ 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
1. ดานกายภาพ/สภาพแวดลอม   

ขอมูลแยกตามวิทยาเขต 
1.1 วังทาพระ 

 
 

การปรับปรุงวังทาพระ 
1. การดําเนินงานลาชามาก สงผลกระทบตอภาพลักษณ งบประมาณ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย สวนงาน อาทิ จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา บรรยากาศในการเรียน อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก การ
เดินทาง คาใชจายเพ่ิมข้ึน จํานวนนักศึกษาลดลง เปนตน 
2. บุคลากร นักศึกษา และผูปกครองไมรับทราบขาวสาร ความคืบหนาในการ
ปรับปรุงวังทาพระ และสวนหน่ึงมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน  
3. ภาระงานของอาจารยสวนหน่ึงลดลง เน่ืองจากความไมสะดวกในการ
เดินทางไปสอนท่ีวิทยาเขตอ่ืน  

การปรับปรุงวังทาพระ 
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2. ควรหากลไก วิธีบริหารจัดการในการยายสถานท่ีเรียน และการหาสถานท่ีเพ่ือ
รองรับการจัดการศึกษาท่ีกระทบตอนักศึกษา บุคลากรใหนอยท่ีสุด 
3. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธเรื่องการปรับปรุงวังทาพระใหนักศึกษา บุคลากร
ผูปกครอง ทราบอยางท่ัวถึงและตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน อาทิ 
กําหนดเวลาแลวเสร็จ ความคืบหนาในแตละชวง ปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการได
ตามกําหนดเวลา  
4. ในชวงการปรับปรุงวังทาพระ มหาวิทยาลัย สวนงานควรหารือรวมกันเพ่ือดูแลจัด
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากรใหมากข้ึน อาทิ การเดินทาง 
หอพักงบประมาณ  
5. เมื่อปรับปรุงวังทาพระเสร็จแลว ควรจัดทําแผนการประชาสัมพันธ และแผนการ
ใชพ้ืนท่ีใหชัดเจน คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 

1.2 วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1. การดูแลรักษาอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมยัง
ไมท่ัวถึง ไมสะอาด มีสภาพทรุดโทรม อาทิ หองสุขา โรงอาหาร  
2. การใชพ้ืนท่ีมีขอจํากัด อาทิ  

1) พ้ืนท่ีไมเพียงพอตอการใชงาน การจัดกิจกรรม อาทิ สนามกีฬา  
2) จํากัดเวลาในการใชงาน อาทิ อาคารเรียน หองสมุด สงผลกระทบตอ

การทํางาน อานหนังสือ ทํากิจกรรม 
3. ความปลอดภัยในการเดินทาง และสิง่แวดลอม อาทิ ปญหาสุนัขจรจัด หมอ
แปลงไฟฟาระเบิดบอยครั้ง แสงสวางไมท่ัวถึง อุบัติเหตุบริเวณหนา
มหาวิทยาลัย 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1. ควรดําเนินการสํารวจ สภาพอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ และ
สภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง และเรงการปรับปรุงซอมแซมใหเสร็จโดยเร็ว 
2. ควรเพ่ิมการดูแลดานความปลอดภัย การจราจรใหมากข้ึน หรือสรางทางเช่ือมเขา
มาในมหาวิทยาลัย 
3. ควรพิจารณาขยายเวลาการเปด ปด อาคารในบางจุด หรือบางชวงเวลา อาทิ 
กอนสอบ ระหวางสอบประจําภาคการศึกษา หรือหาพ้ืนท่ีใหนักศึกษาจัดกิจกรรม 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา ท้ังน้ีตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา
ดวย 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
1.3 วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

 1.4 City Campus เมือง
ทองธานี 
 
 
 
 
 

1.5 ตลิ่งชนั 
 
 
 
 

1.6 ศูนยสนัสกฤตศึกษา 
 
 
 

1.7 อาคารสมบูรณ (ถ.จรัญฯ) 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1. พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมนอกเวลาเรียนไมเพียงพอ อาทิ 
โรงยิม สนามฟุตบอล โรงอาหาร 
2. การใหบริการรถรางไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการ เน่ืองจากมีนักศึกษา
จํานวนมาก  
 
 
 
City Campus เมืองทองธานี 
1. อาคารเรียน/หองเรียนออกแบบโดยใชกระจก ซึ่งไมเหมาะสมตอการเรียน
การสอน ท้ังเรื่องแสงและเสียงจากภายนอก 
2. จํากัดเวลาการใชงานในพ้ืนท่ีอาคาร (กําหนดเวลาปดอาคาร 19.00 น.)
สงผลกระทบตอการทํางาน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
3. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีจอดรถยังไมเรียบรอย และไมไดรับความสะดวก 
 
ตลิ่งชัน 
1. มีขอจํากัดในการใชพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมไมเพียงพอ  
2. สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ รานคาในโรงอาหารไมเพียงพอ ลิฟต ท่ีจอดรถ
ไมเพียงพอ  
 
ศูนยสันสกฤตศึกษา 
1. มีขอจํากัดในการใชพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมไมเพียงพอ 
2. การเดินทางไมสะดวก แมคณะจะจัดรถรับสงชวยเหลือ 
 
อาคารสมบูรณ (ถ.จรัญฯ) 
1. หองเรียนไมเพียงพอกับการใชงาน และไมเหมาะสําหรับการจัดการเรียน
การสอน  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1. ควรพัฒนาพ้ืนท่ีวางเพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน  
2. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีการเดินทางใหสะดวกมากข้ึนและลดมลภาวะ อาทิ การเทพ้ืน
ถนนของฟารมคณะสัตวศาสตรฯ สราง walk way ภายในวิทยาเขต  
3. ควรเพ่ิมการใหบริการรถรางไฟฟา ในชวงเวลาเรงดวน อาทิ ชวงเชา ชวงเย็น 
4. ความเขมงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ใหมากข้ึน  
 
City Campus เมืองทองธานี 
1. มหาวิทยาลัย สวนงาน พิจารณารวมกันในการแกไขปญหาเรื่องหองเรียน 
หองปฏิบัติการ เพ่ือใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
2. ควรพิจารณาขยายเวลาในการปดอาคาร ในบางจุด หรือบางชวงเวลา หรือหา
พ้ืนท่ีใหนักศึกษาจัดกิจกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา ท้ังน้ีตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักศึกษาดวย 
 
ภาพรวมทุกวิทยาเขต 
1. ควรพัฒนา Application งานใหบริการในทุกวิทยาเขต และใหนักศึกษา บุคลากร
สามารถแจงขอมูล และติดตามความกาวหนาในการทํางาน และประเมินผลการ
ใหบริการ การปฏิบัติงานได ซึ่งจะเปนการชวยเจาหนาท่ีสวนหน่ึง นอกจากน้ันยัง
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาท่ีดวย 
2. ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน สาธารณูปโภคในทุกวิทยาเขตใหมากข้ึน 
และพรอมตอการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 
3. ควรจัดพ้ืนท่ีสําหรับ 

- การบรกิารดานการจัดการเรียนรูสูชุมชน การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การ
เชิญสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินเขามาเรียนรู และรวมกิจกรรม 

- สถานท่ีฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา การเปนผูประกอบการ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
2. สวัสดิการ/สิ่งสนับสนุน
การศึกษา/การใหบริการ
นักศึกษา/การจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

  

2.1 สวัสดิการ/หอพัก
นักศึกษา 
 
 
 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
หอพักแมไดรับการปรับปรุงแลว แตยังพบปญหาอุปกรณบางสวนชํารุด 

หอพักแออัด (บางหอพักใหนักศึกษาพัก 4 คนตอหอง)  
 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หอพักมักมีปญหานํ้าไมไหล และเฟอรนิเจอรบางสวนชํารุด  

1. ควรสํารวจหอพักอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ 
เครื่องมือใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเพียงพอตอนักศึกษา  
2. ควรใหความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน อาทิ นําคียการดมา
ใช 
 

2.2 สิ่งสนับสนนุการศึกษา 1. สิ่งสนับสนุนการศึกษามีนอย ลาสมัย ไมเพียงพอ อาทิ ระบบอินเทอรเน็ต 
แหลงศึกษาคนควา อุปกรณการฝกปฏิบัติงานตางๆ   
2. การบริการของหองสมุด 

- ชวงระยะเวลาเปดใหบริการนอย  
- หองสมุดของคณะวิชามีพ้ืนท่ีนอย  
- ระบบการยืมหนังสือยังไมมีความเสถียร  
- จํานวนหนังสือและฐานขอมูลสืบคนในบางสาขาวิชาไมเพียงพอ 
 

1. สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
1.1 ควรตรวจสอบ และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา และจัดใหมี

มากข้ึน อาทิ  ระบบ IT รวมท้ังจัดหาเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญมาดูแลแกปญหา ให
คําปรึกษา 

1.2 ควรพัฒนาสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน อาทิ ระบบ
ออนไลน การเรียนแบบนอกระบบ  

1.3 ควรสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการ
ไปนําเสนอ การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
2. การบริการของหองสมุด 

ควรปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดใหมากข้ึน อาทิ การพิจารณาขยายเวลา
เปดใหบริการในบางชวงเวลา การจัดหาหนังสือและฐานขอมูลการสืบคนใหมากข้ึน  

2.3 การใหบริการนักศึกษา 
 

1. การจายเงินกับหนวยงาน มหาวิทยาลัยไมไดรับความสะดวก 
2. การใหบริการของบางหนวยงาน (กองบริการการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา) เจาหนาท่ีขาดจิตบริการ และเก่ียงงาน โยนงานกันระหวาง
เจาหนาท่ีและระหวางหนวยงาน ทําใหไมไดรับความสะดวก และลาชา  
3. การทํางานลาชา อาทิ การสรุปช่ัวโมงกิจกรรมใหนักศึกษา 
4. ชองทางในการสื่อสารระหวางนักศึกษากับฝายบริหารยังมีนอย และสวน

1. ควรพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ โดยตระหนักถึงหนาท่ี
ในการดูแล ใหบริการแกนักศึกษา และปรับทัศนคติ วิธีคิดท่ีเ อ้ือตอนโยบาย 
Student First และ Quality First  
2.พัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญในหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถแกปญหา
ใหกับนักศึกษาได  
3. ควรนําระบบ IT Application มาชวยในการบริการนักศึกษาเพ่ือความสะดวก 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
หน่ึงไมทราบถึงระบบการสื่อสาร ทําใหการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางกันยัง
มีนอย   

 

รวดเร็ว ไมตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง 
4. ควรปรับปรุงระบบจายเงินใหทันสมัย รวดเร็วและอํานวยความสะดวกแก
นักศึกษา  
5. ควรมีกลไก ชองทางใหผูบริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ไดสื่อสารกับ
คณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา ผูปกครองและชุมชนรอบวิทยาเขต 

2.4 กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. การจัดกิจกรรมใหนักศึกษายังมคีอนขางนอย 
2. การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมยังมีนอย ลาชา และไมท่ัวถึง 
3. อุปกรณสําหรับจัดทํากิจกรรมไมเพียงพอ/ไมมีอุปกรณสนับสนุน บางครั้ง
นักศึกษาตองใชงบสวนตัวในการจัดซื้อเพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมได  
 

1. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหวางคณะ วิทยาเขตใหมากข้ึน เพ่ือ
เสริมสรางความสามัคคี และมีการบูรณาการความรูระหวางคณะ  
2. ควรนําระบบเทคโนโลยี Application มาชวยในการประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมซึ่งจะชวยใหการดําเนินการรวดเร็ว และกวางขวางมากข้ึน 
3. ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม ท่ีสรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเรียน การ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา ท้ังในและนอกหองเรียน เชน เชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง
มาพูด จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก การจัดโครงการ Startup รวมกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน  
4. ควรสนับสนุนอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษา
มีกําลังใจในการทํางาน 

3. นักศึกษา/หลักสูตร /การ
จัดการเรียนการสอน 

  

3.1 นักศึกษา/บัณฑิต 
 

1. ในภาพรวมนักศึกษา/บัณฑิต มีความรูความสามารถดานวิชาการ แตมี
ทักษะภาษาตางประเทศคอนขางนอย 
2. การบูรณาการความรู การประยุกตความรูกับศาสตรตางๆ ยังมีนอย  
3. ปญหาจํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง  
4. ภาคเอกชนมีแนวโนมรับบัณฑิตนอยลง (นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ทํางานมากข้ึน) สงผลกระทบตอการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

1. ควรพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหมากข้ึน และหากสามารถพัฒนาใหมีทักษะ
ภาษาตางประเทศ 2-3 ภาษา จะชวยสรางคุณคาและมูลคาแกบัณฑิตมากข้ึน  
2.ควรจัดใหมีการสอบทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษ กอนสําเร็จการศึกษา 
3. ควรสนับสนุนใหมีการเรียนขามคณะ/สาขาวิชา เพ่ือใหมีความรูในท่ีกวางขวางและ
สามารถนํามาบูรณาการสรางองคความรูใหม จะชวยใหนักศึกษามีคุณภาพมากข้ึน  
4. ควรมีการประชุมและวางแผนการผลิตบัณฑิตอยางรอบคอบ และจริงจัง 
เน่ืองจากจะมีผลกระทบตอภารกิจ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
อยางมาก  

3.2 หลักสูตร 
 

1. มีหลักสูตรของคณะวิชาจํานวนหน่ึงท่ีไมผานเกณฑตามท่ี สกอ. กําหนด 
(จํานวน 5 หลักสูตร) 

1. ควรเรงแกไขปญหาหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยเรงดวน และ
เมื่อสามารถแกไขปญหาไดแลวจะตองช้ีแจงใหผูเก่ียวของทราบ รวมท้ังมีกลไกกํากับ
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
2. หลักสูตรสวนหน่ึงลาสมัย ไมสอดคลองกับความตองการของตลาด และมี
นักศึกษาเรียนนอย  
3. ข้ันตอน ระยะเวลา การพิจารณาขออนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตร ใช
ระยะเวลานาน 
4. คาธรรมเนียมการศึกษาในบางหลักสูตรคอนขางสูง ทําใหนักศึกษาสวนหน่ึง
ท่ีมีความสามารถสูง แตขาดแคลนทุนทรัพยไมสามารถมาเรียนได 
 

ติดตามทุกหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพ่ือมิใหเกิดกรณีดังกลาวอีก 
2. ควรพิจารณาทบทวนข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง  
3. ควรพัฒนาและรักษามาตรฐาน ความเขมแข็งของหลักสูตรดานศิลปะ การ
ออกแบบ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมซึ่งเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหอยูใน
ระดับช้ันนํา  
4. ควรพัฒนาหลักสูตรใหมๆ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาด 
สถานการณในปจจุบัน อาทิ การสรางผูประกอบการ 
5. ควรจัดตั้งกองทุนสําหรับนักศึกษา อาทิ เงินชวยเหลือศึกษาดูงาน อุปกรณ
เครื่องมือท่ีทันสมัย  การเชิญวิทยากรภายนอก  ศึกษาตอ การประกอบอาชีพ เปน
ตน ซึ่งสวนหน่ึงอาจจะมาจากการรับบริจาคจากนักศึกษาเกา 

3.3 การเรียนการสอน 
 

การเรยีนการสอน  
    - ยังเนนภาคทฤษฎีมากเกินไป 
    - ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ไมเปลี่ยนแปลง 
    - การเรียนการสอนในลักษณะขามศาสตร ยังมีนอย 
 

1. รูปแบบการเรียนการสอน ควรปรับเปลี่ยน อาทิ 
1.1 เนนภาคปฏิบัติ การฝกงาน ลงพ้ืนท่ีใหมากข้ึน เพ่ือชวยใหนักศึกษามี

ประสบการณจริง 
1.2 การทําความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนใหมากข้ึน ชวยใหการผลิตบัณฑิต

ตรงกับความตองการของผูประกอบการ และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที 

1.3 เนนฝกการคิดวิเคราะหเชิงระบบ การคิดเชิงสรางสรรค ชวยใหนักศึกษามี
มุมมองท่ีกวางข้ึน สามารถตอยอดความคิดและพัฒนาเปนนวัตกรรมตางๆ  

1.4 สงเสริมการเรียนรูเพ่ิมเติม อาทิ จัดอบรม การเชิญคณาจารยจาก
ตางประเทศหรือผูเช่ียวชาญมาบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยอ่ืน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ สงนักศึกษาไปรวมทําวิจัยกับตางประเทศ 

1.5 สงเสริมการทําวิจัยใหมากข้ึน  
2. ควรสรางพ้ืนท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรู ทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติ เชน ศูนยบมเพาะ 
ทดลองเปนผูประกอบการ Startup ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากภาคเอกชน    
ธุรกิจ SMEs ในการใหคําปรึกษา แนะนํา 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
4. การวิจัยและสรางสรรค งบประมาณดานการวิจัยจะเนนไปท่ีดานวิทยาศาสตร และงานวิจัยประยุกต

เปนสวนใหญ 
1. ควรใหการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย และสรางสรรคในทุกศาสตร 
2. ควรเนนงานวิจัยในลักษณะบูรณาการใหมากข้ึน 

5. ความเปนนานาชาติ   
5.1 นักศึกษาตางชาติ 

 
 
 

1. นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย 
2. ระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติยังไมชัดเจน อาทิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การดําเนินการในปจจุบันคณะวิชาตองดําเนินการ ดูแล ประสานงานท้ังเรื่องท่ี
พัก การทํา VISA 

1. ควรดําเนินการเรื่องระบบ กลไก ในการดูแลนักศึกษาตางชาติอยางจริงจัง อาทิ 
การจัดตั้ง/มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง การจางผูท่ีมีประสบการณมา
ดําเนินการ  
2. ควรสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก และใหความสําคัญกับนักศึกษาตางชาติมาก
ข้ึน อาทิ การจัดหาท่ีพัก แบบฟอรมเอกสาร กฎระเบียบเปนภาษาอังกฤษ การทํา VISA 
3. ควรสงเสริมงานวิเทศสัมพันธและงานประชาสัมพันธ ใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 

5.2 การจัดกิจกรรม/
โครงการระดับนานาชาติ 

การจัดกิจกรรม/โครงการระดับนานาชาติ  
- การสื่อสาร การประชาสัมพันธยงัมีนอย 
- การจัดกิจกรรม โครงการยังมีนอย   

1. ควรเรงวางแผนการสื่อสาร การประชาสัมพันธจัดโครงการ QS Totally Arts 
Summit (Art & Design) ใหมากข้ึน 
     นอกจากน้ันควรใหการจัดโครงการน้ีเปนแรงบันดาลใจ จุดประกายการสราง
ความรวมมือ ความเปนผูนําดานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย  
2. ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการระดับนานาชาติใหมากข้ึนท้ัง
โครงการท่ีดําเนินการมาอยางตอเน่ืองโดยยกระดับใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และการจัด
กิจกรรม โครงการใหมๆ เพ่ือสรางช่ือเสียง ความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย และจะ
สงผลตอ Ranking ของมหาวิทยาลัย  

6. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 
 

1. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ยังอิงกับระบบราชการเดิมเปนสวน
ใหญ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนอย  
2. มีการออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใหมจํานวนมาก โดยบุคลากรสวน
หน่ึงไมทราบขอมูล และไมเขาใจ โดยเฉพาะขอบังคับท่ีสําคัญ เชน ดานการ
บริหารงานบุคคล การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทําใหตองเสียสิทธิ
ประโยชน 
3. การเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยยังมีไมมาก ซึ่งมาจากหลายปจจัย อาทิ 
ขอบังคับ โครงสรางองคกร บุคลากรยึดติดกับระบบเดิม ไมปรับทัศนคติวิธีคิด 
วิธีการทํางานใหมๆ เปนตน 
 

1. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ ควรมีระบบ กลไก อาทิ 
1.1 ควรมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาออก

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ เพ่ือการมีสวนรวมและการพิจารณาเปนไปดวย
ความรอบคอบ  

1.2 ควรออก/ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ใหมีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และกับสถานการณปจจุบันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

1.3 ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจเก่ียวกับขอบังคับ 
ระเบียบ โดยเฉพาะเรื่องสําคัญและมีผลกระทบตอสิทธิ ประโยชนของบุคลากรให
มากข้ึน  
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1.4 เมื่อนําขอบังคับ ระเบียบ ไปใชแลว ควรมีการสํารวจ รับฟงความคิดเห็นวา
มีปญหา ขอจํากัดในการปฏิบัติอยางไร แลวนํามาปรับแกไข  
2. ควรวิเคราะหปจจัยท่ีเปนอุปสรรค ในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อาทิ 
ขอบังคับ โครงสรางองคกร บุคลากร ฯลฯ แลวหาแนวทางการแกไขเพ่ือใหการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ควรวางแผนงานในดานตางๆ ใหชัดเจน
มากข้ึน อาทิ 

3.1 การทํา SWOT ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผนการแกไขปญหาและพัฒนา 
การทํางานท่ีมุงเนนเชิงรุกใหมากข้ึน รวมท้ังการพิจารณาทบทวนปรับแผน 
เปาหมาย วิสัยทัศน เพ่ือใหมีความทาทายและเอ้ือตอการพัฒนามากข้ึน  

3.2 การพัฒนาสวนงานใหไปในทิศทางเดียวกัน 
3.3 การวางแผนงบประมาณในระยะยาว เน่ืองจากการมีจํานวนนักศึกษาลดลง 

แตมหาวิทยาลัยมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน อาทิ การทําแผนธุรกิจ การหารายไดจากภายนอก 
3.4 มุงเนนการสรางนวัตกรรมท้ังสายวิทยาศาสตรและศิลปะท่ีมีตลาดรองรับ 

โดยมีแผน Fast Track เพ่ือใหสามารถแขงขันได 
3.5 การสรางกลไก ผลักดันใหมหาวิทยาลัยทํางานรวมกับองคกรภายนอก

ระดับประเทศ (รัฐบาล/เอกชน/ภาคอุตสาหกรรม) ใหมากข้ึน เพ่ือสรางประโยชน
ใหกับสังคม และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับ เปนผูนําดานวิชาการ 
4. ควรพิจารณาทบทวน วิเคราะหกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนในทุกสวน
งานใหมีจํานวนอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับปริมาณงาน แลวปรับใหเหมาะสมเพ่ือ
ความมีประสิทธิภาพ รวมท้ังควรนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานใหมากข้ึน   

7. การบริหารจัดการ   
7.1 ระบบการบริหาร  

 
ระบบการบริหาร 
1. การบริหารงานระหวางวิทยาเขตตางๆ ยังไมมีเอกภาพเทาท่ีควร สงผลตอ
การพัฒนาโดยรวม 
2. การบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานยังมีนอย  
 

ระบบการบริหาร 
1. ควรสราง/เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากร และหนวยงานรวมมือเปนหน่ึง
เดียวกัน มีการประสานงานและบูรณาการกัน โดยยึดมหาวิทยาลัยเปนหลัก  
2. ควรสรางระบบการบริหารแบบมีสวนรวม โดยการรับฟงความคิดเห็นจาก
คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือรวมกันพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย 
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วิทยาเขต 

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต มีการประชุมนอยมาก และมีบทบาทนอย
มากในการชวยแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

วิทยาเขต 
1. คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ควรทําหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวและ
ผูบริหารตองใชคณะกรรมการประจําวิทยาเขต เปนกลไกในการกํากับดูแลวิทยาเขต 
เพ่ือใหการทํางาน การแกไขปญหาตางๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ควรมีการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางวิทยาเขตตางๆ ท้ังใน
ระดับผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และศิษยเกา รวมท้ังผูประกอบการ 
เพ่ือสรางความเปนเอกภาพ และเปนประโยชนตอการทํางาน 

7.2 ระบบงานธุรการ และ
สารบรรณ 

1. ระบบ ข้ันตอนของงานบริหารธุรการและสารบรรณ ยังไมชัดเจน ไมได
มาตรฐาน อาทิ ข้ันตอนการสงเรื่องระหวางหนวยงาน ระยะเวลาการทํางานใน
แตละข้ันตอน สงผลใหการทํางานลาชา หนวยงานเก่ียงงานกัน นอกจากน้ัน
การทํางานยังข้ึนกับแตละบุคคล 
2. มีกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานมาก และซ้ําซอน ทําใหลาชา 
3. การทํางานยังยึดติดกับระบบเดิมๆ ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง และสวนใหญ
ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารธุรการและสารบรรณ อาทิ 
1. กําหนดข้ันตอนการทํางานในแตละเรื่อง ระยะเวลาการทํางานในแตละข้ันตอนให
ชัดเจน รวมท้ังควรลดข้ันตอนการทํางานท่ีไมจําเปนลง  
2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และใหยึดเปนแนวทางการทํางาน รวมท้ังเผยแพรให
บุคลากรไดทราบท่ัวกันดวย 
3. ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
งบประมาณ และลดการจัดทําเอกสารใหนอยลง 
4. พัฒนาบุคลากร ทักษะการทํางานและปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานใหม ยึด
หลัก Quality First ในทุกข้ันตอนของการทํางาน 

7.3 การเงินบัญชี/การจัดซ้ือ 
จัดจาง/งบประมาณ  

1. การเงินบัญชี  
1.1 การปฏิบัติงาน ข้ันตอนการเบิกจายเงิน การตีความระเบียบ ขอบังคับ

เก่ียวกับการเงิน ของแตละวิทยาเขตไมเหมือนกัน สรางความสับสนใหกับสวน
งานมาก  

1.2 การดําเนินงานมีข้ันตอนมากใชระยะเวลามากเกินไป 
1.3 บุคลากรดานการเงิน ยึดติดกับระบบเดิมๆ ทําใหการทํางานยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
1.4 ระบบยังไมรัดกุม ทําใหเจาหนาท่ีทุจริตในการทํางาน และสรางความ

เสียหายแกมหาวิทยาลัย   
 
 

1. การเงินบัญชี  
1.1 ควรมีการประชุมบุคลากรดานการเงินของแตละวิทยาเขต และหารือจัดทํา

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเบิกจายเงิน ใหไปในทิศทางเดียวกัน  
หลังจากน้ันใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แลวเชิญสวนงานมาประชุมรับทราบ

การปฏิบัติงานและความชัดเจน และเขาใจตรงกัน 
1.2 ควรพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติในการทํางานของ

เจาหนาท่ีดานการเงิน บัญชี รวมท้ังควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึน  
1.3 ควรทบทวนระบบ การกํากับ การตรวจสอบดานการเงิน บัญชี ใหมีความ

รอบคอบเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาอีก รวมท้ังเรงดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีทุจริต  
1.4 ควรปรับปรุงระบบการจายเงินของนักศึกษา โดยตองอํานวยความสะดวก

แกนักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ นําเทคโนโลยีมาชวย 
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2. การจัดซ้ือ จัดจาง 

ระเบียบการจัดซื้อ จัดจางท่ีใชในปจจุบัน มีข้ันตอนมาก การทํางานไม
คลองตัว และใชระยะเวลานาน 

 
 

3. งบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณใหสวนงานยังไมชัดเจน 

 
 

2. การจัดซ้ือ จัดจาง 
ควรสํารวจปญหา อุปสรรคการจัดซื้อ จัดจางท้ังระบบ แลวนํามาหารือปรับใหมี

ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากข้ึนแตตองไมขัดกับขอกฎหมายท่ีตองยึด
ปฏิบัติ 

 
3. งบประมาณ 

3.1 ควรประชุมหารือรวมกันเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ แกผูบริหารในแต
ละระดับ แลวถายทอดใหผูปฏิบัติงานเขาใจ เพ่ือจักไดปฏิบัติงานไดถูกตอง 

3.2 ควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับการดําเนินงานในแตละภารกิจ เพ่ือ
สงเสริม สนับสนุนความเขมแข็ง ความเปนผูนําของสวนงาน และมหาวิทยาลัย 

7.4 การหารายได/การ
บริหารจัดการทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 

1. การหารายได 
จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองสงผลกระทบตอรายไดของ

มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบริหารจัดการทรัพยสิน 
การนําทรัพยสินท่ีมีอยูมาสรางมูลคายังมีนอย  
 

1. การหารายได 
1.1 ควรมีหนวยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
1.2 ควรผลักดันใหนําผลงานท่ีมีการจดทะเบียน นําไปใชประโยชน ตอยอดใน

เชิงอุตสาหกรรมใหมากข้ึน  
1.3 ควรสงเสริม หาชองทางใหสวนงานจัดกิจกรรม/โครงการท่ีหารายได เพ่ือ

นํามาพัฒนาและขับเคลื่อนสวนงานใหมากข้ึน อาทิ การประสานงานกับจังหวัด ใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
สงเสริมสนับสนุน SMEs 

1.4 ควรเนนการบูรณาการในเชิงการออกแบบใหมากข้ึน ตามนโยบายสงเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรม New S-Curve อาทิ การออกแบบเครื่องมือแพทย ฯลฯ     
 
2. การบริหารจัดการทรัพยสิน 

ควรนําทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูมาสรางประโยชน และสรางมูลคาใหมากข้ึน 
อาทิ ท่ีดินท่ีไดรับบริจาคท่ีจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยอาจจะรวมกับภาคเอกชน
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ การใหเชาพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม เชน ถายทํา
ภาพยนตร สตูดิโอ 
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7.5 การสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ 
 

1. การสื่อสารกับบุคลากรภายใน และภายนอกยังมีนอย  
2. การสื่อสารกับศิษยเกามีนอย 

1. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ และการนําเสนอใหทันสมัย 
ชัดเจน เขาใจงาย โดยนําหลักการโฆษณามาใช รวมท้ังเนนการสื่อสารในเชิงรุกให
มากข้ึน  
2. ควรเพ่ิมชองทาง กลไกการสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูง กับบุคลากร 
นักศึกษา โดยตรงซึ่งจะชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. อธิการบดี ผูบริหารควรไปเยี่ยม พบปะบุคลากร นักศึกษาในวิทยาเขตตางๆ ให
มากข้ึน เพ่ือการสื่อสารท่ีดี และรับทราบขอมูลจากสวนงาน บุคลากร นักศึกษา  
4. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของทีมผูบริหาร นโยบายตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ใหบุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต ไดรับทราบ
ใหมากข้ึน ซึ่งจะเปนการสรางการรับรูและชวยสรางช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัยอีกทาง
หน่ึง 

7.6 เทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆ สวนใหญมหาวิทยาลัยจะซื้อโปรแกรม
สําเร็จรูปมาใช ซึ่งตองเสียงบประมาณในการจัดซื้อ การดูแลรักษาจํานวนมาก 

1. ควรพัฒนาโปรแกรมท่ีเปน Open Source ของตนเอง หรือเนนการจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเปน  Open Source จากบริษัทในประเทศไทย มากกวาการซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูป เน่ืองจากในระยะยาวจะมีประโยชนและประหยัดงบประมาณ
มากกวา  
      นอกจากน้ันควรเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนดวยเพ่ือประโยชนของ
นักศึกษา 
2. ควรทําขอตกลงความรวมมือกับประเทศอินเดีย ซึ่งมีความสามารถความเขมแข็ง
ดานเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม ใหมาชวยพัฒนาโปรแกรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังควรบรรจุในรายวิชา หลักสูตรการเรียนการสอนดวยเพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษา 

8. การพัฒนาบุคลากร/
สวัสดิการ 

1. สายวิชาการ  
    การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน 
และไมทราบความคืบหนาวาการดําเนินการอยูในข้ันตอนใด 
 
2. สายสนับสนุน  

2.1 ความกาวหนาของสายสนับสนุนยังไมชัดเจน อาทิ การประเมินคา

1. สายวิชาการ  
1.1 สกอ. มีการปรับเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม ซึ่งคอนขาง

ยาก และจะสงผลตอจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจํา
หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร คุณภาพการศึกษา อธิการบดี อาจจะนําเรื่องน้ีหารือใน
ท่ีประชุม ทปอ. แลวเสนอให สกอ. พิจารณาทบทวน  

1.2 ควรจัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเปนพ่ีเลี้ยงในการขอ
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
งาน จํานวนกรอบ 

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนด KPI ไมสอดคลองกับความ
เปนจริง 

2.3 บุคลากร 
- สวนหน่ึงไมปรับตัว ยึดติดกับระบบ และงานเดิมไมยอมรับงานใหมๆ  
- สวนหน่ึงมีทักษะ ความสามารถ ศักยภาพยังไมไดตามเกณฑ

มาตรฐานงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวัสดิการหอพักบุคลากร 
1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กําหนดใหบุคลากรสามารถอยูหอพักใน
มหาวิทยาลัยไดเพียง 8 ป ถือวาเปนระยะเวลาท่ีนอยมาก 
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผูขอพักในหอพักมหาวิทยาลัยบางราย
ไมไดพักอยูจริง 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 
1.3 ควรหาวิธีการท่ีจะใหอาจารยท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทราบความ

คืบหนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

2. อาจารยชาวตางประเทศ  
ควรพิจารณาสถานภาพความมั่นคง และความกาวหนาทางอาชีพ เชน การขอ

ตําแหนงทางวิชาการ การทําผลงานวิจัย เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 

3. การพัฒนาบุคลากร  
3.1 ควรพัฒนาบุคลากร ท้ังความรู ความสามารถทักษะในสายงาน การ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานใหมใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และยึดหลัก 
Quality First ในทุกข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3.2 ควรพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของบุคลากรใหมากข้ึน และสามารถขอ
ทดสอบภาษาอังกฤษ SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) โดยไมเสีย
คาใชจาย 

3.3 ควรปลูกฝงทัศนคติ สรางจิตสํานึก ความเสียสละ การทํางานโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตัว ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การทํางานเปนทีม และความเปนหน่ึงเดียวกัน  

3.4 ควรนําการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรอยางจริงจัง 

 
สวัสดิการหอพักของบุคลากร 
ควรตรวจสอบ และสํารวจผูพักอาศัยในหอพักอยางตอเน่ือง และพิจารณาให
บุคลากรท่ีมีความจําเปนและเดือดรอนไดเขาพัก 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
9. บทบาทของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณะ /การเปนท่ีพ่ึงของ
สังคม 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเปนผูนําทางความคิด การกําหนดนโยบาย
นําเสนอตอรัฐ สาธารณะ และการเปนท่ีพ่ึงของสังคมยังมีนอย 

ควรเนนบทบาทของมหาวิทยาลยัในการเปนผูนําทางความคิด การกําหนดนโยบาย
นําเสนอตอรัฐ สาธารณะ และการเปนท่ีพ่ึงของสังคมใหมากข้ึน  อาทิ 
1. ควรมีความรวมมือ สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน และพัฒนาชุมชน จังหวัดท่ีอยู
รอบๆ มหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต ใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตาม
บริบทของแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังใหชุมชนเปนฐานในการสรางองคความรูใหมๆ การ
เรียนการสอน งบประมาณ รวมท้ังการสรางเครือขายชุมชน และมีความสัมพันธท่ีดี
ตอกัน 
2. ควรเปนศูนยกลาง เปนผูนําทางความคิดในการชวยสังคม และผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาล อาทิ การเปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 
โครงการประชารัฐ 
3. ควรปรับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
สวนใหญกระจายตามพ้ืนท่ีชุมชนตางๆ มาเปนรูปแบบศูนยการเรียนรู  ศูนยความ
เปนเลิศ ซึ่งจะชวยใหการบริการ การพัฒนาชุมชน สังคม ภาคธุรกิจ SME  ใน
ขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน  
4. อธิการบดีควรลงพ้ืนท่ี หรือมีกลไกในการประสานความรวมมือกับจังหวัดตางๆ 
ใหมากข้ึน ซึ่งจะเปนชองทางสําคัญท่ีจะไดรับงบประมาณงานวิจัย การจัดกิจกรรม 
โครงการตางๆ ซึ่งทดแทนเงินรายไดจากนักศึกษาท่ีมีจํานวนลดลง 
5. ควรมีความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังรัฐ เอกชนภายนอก รวมท้ังการเปด
ชองทางการทํางานระหวางบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับภายนอก รวมท้ังการเขา
รวมทํากิจกรรมกับสาธารณะใหมากข้ึน 

10. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 1. กิจกรรม โครงการตางๆ บางเรื่องท่ียังไมชัดเจน    
2. การกําหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมายสวนหน่ึงไมทาทายและไมเอ้ือตอการพัฒนา  

 
 

1. ควรทบทวนและพิจารณาปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ 
1.1 ควรกําหนดนิยามความหมายของคําตางๆ ในแผนพัฒนาดวย เพ่ือความ

เขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน อาทิ นวัตกรรม บูรณาการ การสรางสรรค 
1.2 ควรปรับเปาหมาย ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 

ใหชัดเจนมากข้ึน งายตอการวัดผลสําเร็จ รวมท้ังมีความทาทายและเอ้ือตอการ
พัฒนามากข้ึน อาทิ  

ดานท่ี (2) องคกรท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และดานท่ี (3) การพัฒนาชุมชน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
สังคมและประเทศชาต ิควรกําหนดระดับ/ผลสัมฤทธ์ิของการเปลี่ยนแปลง 
2. ผูบริหารควรลงพ้ืนท่ีพบบุคลากร เพ่ือช้ีแจงแผน นโยบาย แนวทางการ
บริหารงานใหรับทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหทุกฝายรวมกันทํางานตามนโยบายท่ี
กําหนดไว 

11. การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  
 

1. วาระเชิงนโยบาย ยังมีนอย 
2. เวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนใหญมุงเนนในเรื่องท่ีตองพิจารณา
เวลาในการเสนอความคิด การใหขอเสนอแนะในเชิงการพัฒนายังมีนอย  

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้งควรมีวาระเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนา 
การแกไขปญหาตางๆ ใหมากข้ึน   
2. ควรหาเวลาในการประชุมหารือแบบไมเปนทางการใหมากข้ึน ซึ่งจะไดความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ 
ชวงเวลารับประทานอาหารกลางวัน กอนการประชุมสภาฯ   
3. ควรลดเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหนอยลง 

12. ศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต 
 

นักศึกษาเกา 
1. การประชาสัมพันธ ยังมีนอย ทําใหไมทราบความกาวหนา การดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษาเกาชวยเหลือ 
สนับสนุน 
2. ฐานขอมูลนักศึกษาเกา ไมทันสมัย ไมเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
ผูประกอบการ 

 มีความตองการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเขาไปทํางาน แต
บางครั้งชองทางการเขาถึงนักศึกษายังมีนอย ทําใหนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
เสียโอกาส 

นักศึกษาเกา 
1. ควรปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลนักศึกษาเกาของสวนงานและมหาวิทยาลัยให
ครบถวน และทันสมัย เ พ่ือประโยชนในการแจงขอมูลขาวสารของคณะ/
มหาวิทยาลัย  
2. ควรเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารใหมากข้ึน อาทิ Line Facebook 
3. ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธของนักศึกษาเกากับนักศึกษา
ปจจุบัน รวมท้ังการจัดกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนมหาวิทยาลัย นักศึกษาปจจุบัน  
4. สรางเครือขายนักศึกษาเกา และนําความรู ความสามารถ ศักยภาพของนักศึกษา
เกา มาใชใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาแกมหาวิทยาลัย สวนงาน นักศึกษา
ปจจุบันใหมากข้ึน 
 
ผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัย สวนงาน ควรใหนักศึกษา/บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จัดทํา 
Profile ของตนเอง แลวรวบรวมเปนฐานขอมูล คลังขอมูล เผยแพรในเว็บไซต
เก่ียวกับการจัดหางาน เพ่ือเปนชองทางใหผูประกอบการสามารถเขามาคัดเลือก
นักศึกษา/บัณฑิตท่ีตรงกับความตองการ ซึ่งจะเกิดประโยชนกับทุกฝาย 

 

29 
 



สวนท่ี 3 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 
 ดวยมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ใหดํารงตําแหนง
อธิการบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (วันท่ี 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560)  
           ท้ังนี้ขอ 12 ของขอบังคับฯ กําหนดวาในกรณีท่ีอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมา
มากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปนั้น
เปนไปเพ่ือการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยไมมีคะแนน  
 คณะกรรมการ กําหนดใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี รายงานผลการ
ดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง (วันท่ี 23 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) โดยคํานึงถึงขอมูลผลการ
ดําเนินงานในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2560 ซ่ึงผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อดีต
อธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีดวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โดยใหจัดทํารายงาน ใน 4 ดาน คือ 

 1. รายงานการดําเนินงาน ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการ
นําความรูไปสูสังคม ความม่ันคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน (ตามขอ 10 
(2.1) ของขอบังคับฯ)  
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 
2560 รวมท้ังปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไข
ปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 2. รายงานดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ตามขอ 10 (2.2) ของขอบงัคับฯ)  
 สรุปภาพรวมของคุณลักษณะในการบริหารงานของอธิการบดีท่ีสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่ง
ท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 นอกจากนั้นคณะกรรมการกําหนดใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานท่ีกําหนดในขอ 10 (2.1) และ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ ดังนี้ 
  



3. วิเคราะหการดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง และแนวทางการปรับยุทธศาสตร อาทิ วิธีการ
ดําเนินงาน กลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน     

4. รายงานการดําเนินงานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน อาทิ บทบาท การ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม โครงการเก่ียวกับความสัมพันธของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน 
 
           ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.                  
วันชัย สุทธะนันท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.                  
วันชัย สุทธะนันท (ภาคผนวก 2 หนา 81) มาพิจารณาประกอบกับขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของ
กลุมตางๆ แลว สรุปไดดังนี้ 
 ตารางท่ี 7 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.                  
วันชัย สุทธะนันท) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดานท่ีกําหนดใหอธิการบดีรายงาน ผลการดําเนินงาน/คุณลักษณะ/ขอเสนอแนะ 
ดานท่ี 1.  
ความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ช่ือเสียง การจัดอันดับสถาบัน 
คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรู
ไ ป สู สั ง ค ม  ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง ก า ร เ งิ น 
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลของการ
ดําเนินงาน  
(ตามขอ 10 (2.1) ของขอบังคับฯ)  
 

จากการบริหารงานของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
อธิการบดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะเวลาประมาณ 192 วัน มีผลการ
ดําเนินงานโดยสรุปดังน้ี 
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 โดยใน
แผนดังกลาว อธิการบดีไดกําหนดเรื่องสําคัญๆ อาทิ การจัดอันดับสถาบัน 
คณุภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความมั่นคงทางการเงิน 
รวมท้ังไดกําหนดกิจกรรม โครงการตางๆ เพ่ือผลักดันการทํางานใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งสะทอนแนวคิดใหมท่ีทาทาย และเปนรูปธรรมมาก
ข้ึน 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การกําหนด
กิจกรรม โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัดสวนใหญ จะเปนการเตรียมการ/
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ เพ่ือเปนฐานในการปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2561-
2564 ตอไป และสวนใหญสามารถดําเนินงานไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
  
1.2 การดําเนินการแกไขปญหา อุปสรรคท่ีสําคัญเรงดวน 
     อธิการบดีไดติดตาม และพยายามนําปญหา เรื่องสําคัญเรงดวน และมี
ผลกระทบตอการบริหารมหาวิทยาลัยมาดําเนินการ อาทิ 

- ติดตาม แกไขปญหาดานการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน ตาม
ขอสังเกต ขอเสนอแนะของ สตง. ใหมีความกาวหนาในระดับหน่ึง 

- การยกเลิกสัญญาจางการปรบัปรุงวังทาพระกับผูรับเหมาเดิม เน่ืองจาก
การดําเนินงานมีความลาชามาก (ดําเนินการไดประมาณ 2-3 %) โดยปจจุบัน
ไดเตรียมหาผูรับเหมารายใหมเขามาดําเนินการแทน   

ดานท่ี 2.  
รายงานดานภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน 
กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  
ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางาน
เปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การ

2.1 ภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) 
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี  

- มีภาวะความเปนผูนํา  
- มีวิสัยทัศน  
- มีการวางแผนการทํางานท่ีเปนระบบ โดยจะศึกษาขอมูลตางๆ กอนการ

ดําเนินงาน และมีความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร  
- มีความสามารถในการแกไขปญหา กลาตัดสินใจ  
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ดานท่ีกําหนดใหอธิการบดีรายงาน ผลการดําเนินงาน/คุณลักษณะ/ขอเสนอแนะ 
ทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การ
ทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย  
(ตามขอ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ) 

- มีความสามารถในการบริหารงานและบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change 
Management)   

- มีการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูบริหารไดดี และไดรับ
ความรวมมือจากผูบริหาร และบุคลากรในการทํางานรวมกัน  

- มีความตั้งใจในการทํางาน  
- มีการทํางานเชิงรุก  
- รับฟงความคิดเห็น  
- สามารถเขาถึงไดงาย  
ภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) 

ดังกลาวของผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ชวยในการ
ดําเนินงาน การขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
2.2 ขอเสนอแนะตอผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี  

- ควรมาพบปะบุคลากรในหนวยงานตางๆ และมีกลไกรับฟงปญหา
อุปสรรค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร   

- ควรเพ่ิมชองทางใหคณาจารยและนักศึกษาในการติดตอสื่อสารกับ
อธิการบดีโดยตรง เพ่ือสอบถาม ปรึกษาปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการ
ทํางาน 

ดานท่ี 3.  
วิเคราะหการดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารง
ตําแหนง และแนวทางการปรับยุทธศาสตร 
วิธีการดําเนินงาน กลยุทธ เ พ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน      
              

3.1 การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 ควรทบทวนและปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ใหมี

ความชัดเจน ทาทายและเอ้ือตอการพัฒนาใหมากข้ึน อาทิ การปรับตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย หรือกําหนดในลักษณะของ Milestone แสดงใหเห็นการพัฒนา
ไปสูเปาหมายสุดทาย เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูความเปนมหาวิทยาลัย 
ช้ันนํา  

 
3.2 วิธีการดําเนินงาน 

- ควรสื่อสาร ทําความเขาใจในการจัดทําแผน การเก็บขอมูลตางๆ จาก
สวนงาน เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน และไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณและสะทอนการทํางานท่ีแทจริง  

- ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางการทํางานของทุกฝายท่ี
เก่ียวของ 

ดานท่ี 4.  
รายงานการดําเนินงานดานความสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสัมพันธกับชุมชนมากข้ึน อยางไรก็ตามควร
ดําเนินการในรูปแบบท่ีไดรับประโยชนรวมกัน การพัฒนาในมิติท่ีกวางขวาง
มากข้ึน อาทิ 

- ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน พ้ืนท่ีรอบๆ มหาวิทยาลัยใหมี
ความเขมแข็ง และใชพ้ืนท่ีชุมชนเปนฐานในการศึกษา ฝกงาน วิจัย การจัด
กิจกรรม โครงการ แหลงงบประมาณ  

- รวมกันนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ชุมชน มาจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรู 
ศูนยความเปนเลิศ ซึ่งจะชวยใหการบริการ การพัฒนาชุมชน สังคม สามารถ
ดําเนินการในขอบเขตท่ีกวางขวาง และมปีระโยชนมากข้ึน  

- อธิการบดีควรมีกลไกในการประสานความรวมมือกับจังหวัดตางๆ ให
มากข้ึน และหาชองทางความรวมมือ หางบประมาณใหมหาวิทยาลัย สวนงาน
เพ่ิมข้ึน            
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สวนท่ี 4 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

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

 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และขอมูลจากการสนทนากลุม
ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาพิจารณาแลว เนื่องจากขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยมีหลาย
ดาน ดังนั้นเพ่ือใหการแกไขปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดทันกับสถานการณท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสอดรับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นอกเหนือจากผลการดําเนินงานท่ีมี
ความกาวหนา เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามสวนท่ี 2 ขอ 2 หนา 13 เปนตนไปแลว 
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โดยสรุปดังนี้ 
 
1. กระบวนการจัดทําแผน  
 1.1 ควรปรับปรุงกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจําปของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดทําแผนท่ีผานมา การกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระดับคุณภาพของแผน มาจากฝาย
บริหาร ซ่ึงไมเอ้ือตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
                 ท้ังนี้กระบวนการในการจัดทําแผนควรมีกลไกการมีสวนรวมของประชาคม และสรางความรวมมือจาก
ผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ควรมีการสื่อสาร ทําความเขาใจกับสวนงานในการจัดทําแผน การเก็บขอมูล เพ่ือใหมีความเขาใจท่ี
ตรงกัน และไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ สะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริง นอกจากนั้นควรจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางการทํางานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 
2. วาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Reform Agenda) 
 มหาวิทยาลัยควรยกรางวาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดเปาหมายระยะยาว 
ประมาณ 5-10 ป ท่ีครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ อาทิ  
 2.1 การกําหนด Position ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทย และในอาเซียน  
 2.2 การพัฒนาสู Education 4.0  
 2.3 การลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาล (อาทิ การจัดทําแผนหารายได) 
 2.4 การเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  
 2.5 การ Reprofile คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.6 การรองรับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุใหม โครงการ S-curve ของรัฐบาล 
เปนตน 
 2.7 การขับเคลื่อนนโยบาย Student First ของอธิการบดี 
  
 ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนวาระแหงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Reform Agenda) ประสบ
ความสําเร็จ ควรดําเนินการ อาทิ 



1) มหาวิทยาลัยจัดทําแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
2) สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย   
3) มหาวิทยาลัยกําหนดกระบวนการทํางาน การจัดทํา Roadmap และกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง  
4) ควรมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร  
5) การดําเนินการคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาคมในมหาวิทยาลัย  
6) การดําเนินการอาจเรียนรูจากประสบการณในการขับเคลื่อนท่ีผานมาซ่ึงมีท้ังความกาวหนาและ

ปญหา  
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	ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
	(2.1) ด้านความสำเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนำความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นต้น
	(2.2) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้า...
	(3) ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	(4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิ...
	(5) ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
	ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 192 วัน (วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันย...
	คณะกรรมการ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่มาดำรงตำแหน่ง (วันที่ 23 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) โดยให้คำนึงถึงข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2560 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ...
	(1) รายงานการดำเนินงาน ด้านความสำเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนำความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน (ตามข้อ...
	รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
	รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
	(2) รายงานด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก การริเริ่มในการส...
	สรุปภาพรวมของคุณลักษณะในการบริหารงานของอธิการบดีที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
	ปัญหา อุปสรรค สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
	นอกจากนั้นคณะกรรมการกำหนดให้อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านที่กำหนดในข้อ 10 (2.1) และ 10 (2.2) ของข้อบังคับฯ ดังนี้
	(3) วิเคราะห์การดำเนินงานในช่วงที่มาดำรงตำแหน่งและแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ อาทิ วิธีการดำเนินงาน กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	(4) รายงานการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน อาทิ            บทบาท การดำเนินการของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน
	5.1.1 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยาย...
	5.1.2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
	5.1.3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
	5.1.3.1 ให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ คู่มือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน 2560) ในเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	5.1.3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี
	(1) ส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
	(2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการกำหนด (ข้อ 4.1 หน้า 4)
	พร้อมทั้งสรุปข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/ ปีการศึกษา 2559-2560 อาทิ จำนวนนักศึกษา จำนวนหลักสูตร จำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัยและสร้างสรรค์ การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ...
	(3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ช่วงที่มาดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด (ข้อ 4.2 หน้า 5)
	โดยให้อธิการบดีจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อคณะกรรมการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 (ส่งภายใน 60 วันนับจากวันที่คณะกรรมการแจ้ง จะครบวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงเลื่อนส่งเป็นวันจันท...
	(เนื่องจากช่วงเวลาในการติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตามรอบเวลาในข้อบังคับ คณะกรรมการได้ยึดระยะเวลาตามข้อ 10 (3) ที่กำหนดให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วัน...
	5.1.3.3 มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานให้เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่มและส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 (กำหนดสนทนากลุ่ม วันที่ 30 มกราคม 2561)
	5.1.4 ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ต่อคณะกรรมการ
	5.1.5 วันที่ 15 มกราคม 2561 อธิการบดีส่งรายงานต่อคณะกรรมการ ดังนี้
	5.1.5.1 รายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	5.1.5.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)
	5.1.5.3 เอกสารประกอบการพิจารณา
	(1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	(2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
	(3) ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	(4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่  1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
	(5) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
	(6) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
	(7) ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 2556 - 2560
	5.1.6 วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม (ยกเว้นกลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย) และแจ้งให้ศึกษารายงาน (ข้อ 5.1.5) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยก่อนมาร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ
	5.1.7.1 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
	5.1.7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  ช่วงที่มาดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
	5.1.8.1 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่รายงานตามข้อ 5.1.5 ในเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	5.1.8.2 มีหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมส่งสำเนารายงานข้อ 5.1.5.1 และ 5.1.5.2 แนบไปด้วยเพื่ออำนวยความสะดวก และแจ้งให้ศึกษารายงานดังกล่าวก่อนมาร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ

	
	ส่วนที่ 2
	ผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
	คณะกรรมการได้นำรายงานผลการดำเนินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทานข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นำมาสรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยา...
	1. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ประกอบด้วย 4 ส่วน ผลการดำเนินงานและคะแนนในแต่ละส่วน สรุปได้ดังนี้
	ร้อยละ    ระดับความสำเร็จ
	ร้อยละ 90 ขึ้นไป   ดีเด่น
	ร้อยละ 80 – 89   ดีมาก
	ร้อยละ 70 – 79   ดี
	ร้อยละ 60 – 69   พอใช้/ปานกลาง
	ร้อยละ 50 – 59   น้อย
	น้อยกว่าร้อยละ 50  ต้องปรับปรุง
	2. ผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	คณะกรรมการ ได้นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รายงานข้อมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ มาสรุปเป็นผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และข้อสังเกต ข...
	2.1 ผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้
	อนึ่ง แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าในบางส่วนตามที่กล่าวข้างต้น แต่การดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใส่ใจดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเป็นระบบต่อไป
	นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ได้ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดซื้อ จัดหาวัส...
	2.2 เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
	ตารางที่ 5 เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

	
	2.3. ข้อสังเกต เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ

	
	ส่วนที่ 3
	ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
	ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 192 วัน (วันที่ 23 มี...
	ทั้งนี้ข้อ 12 ของข้อบังคับฯ กำหนดว่าในกรณีที่อธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้นเป็นไปเพื่อการให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที...
	การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเป็นไปเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยไม่มีคะแนน
	1. รายงานการดำเนินงาน ด้านความสำเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนำความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน (ตามข้อ ...
	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที...
	2. รายงานด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก การริเริ่มในการสร...
	สรุปภาพรวมของคุณลักษณะในการบริหารงานของอธิการบดีที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และปัญหา อุปสรรค สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
	นอกจากนั้นคณะกรรมการกำหนดให้อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านที่กำหนดในข้อ 10 (2.1) และ 10 (2.2) ของข้อบังคับฯ ดังนี้
	3. วิเคราะห์การดำเนินงานในช่วงที่มาดำรงตำแหน่ง และแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ อาทิ วิธีการดำเนินงาน กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	4. รายงานการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน อาทิ บทบาท การดำเนินการของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน

	
	ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
	ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561


