รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัตหิ น้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณะกรรมการได้
ดาเนิ น การติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบัติ ห น้าที่ ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่กาหนดในคู่มือ การติดตาม
และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ เสร็จแล้ว
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปได้ดังนี้
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ค่า
ค่า
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
นาหนัก
นาหนัก
มี 4 ส่วน
มี 2 ส่วน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา 20 ส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ 70
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ 20 ส่วนที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว น
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 20 บุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบั ติ
หน้าที่ของอธิการบดี
ภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560
ส่ ว นที่ 4 ความคื บ หน้ า /ความส าเร็ จ ในการ 40
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
รวมค่านาหนัก
100
รวมค่านาหนัก
100
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2. ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
2.1 ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มี 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ส่ วนที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (สกอ.) ปี
การศึกษา 2560
ส่วนที่ 4 ความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
รวมถ่วงนาหนัก
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ

ค่านาหนัก
(ร้อยละ)
20
20
20
40
100

คะแนนผลการดาเนินงาน
(คะแนนเต็ม 5.00)
4.03
(0.81)
4.30
(0.86)
4.29
(0.86)
3.70
(1.48)
4.01
ดีมาก

สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได้ 4.01 คะแนน ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก
3. ผลการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรื่องท้าทายที่ สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.1 การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
3.1.1 นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็นนานาชาติ มีการดาเนินการ อาทิ
1) การรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรต่างๆ โครงการ Summer Camp ของแต่ละคณะวิชา
2) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา เช่น การจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3) การผลักดันในเรื่อง QS Ranking และเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม QS Totally
Arts Summit
4) กาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใช้ระบบ AUN-QA และระดับส่วน
งาน มหาวิทยาลัยใช้ระบบ EdPEx
3.1.2 การพัฒนาด้านวิชาการ และทักษะความสามารถของนักศึกษา มีการดาเนินการ อาทิ
1) การพั ฒ นาวิ ช าการในลั กษณะบู รณาการ และสร้ างสรรค์ อาทิ การเปิด สอนรายวิ ช า
ศิลปากรสร้างสรรค์
2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ การจัดตั้งศูนย์ บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3) การร่วมกับภาคเอกชนเปิดพื้นที่ ร้านค้าให้นักศึกษาได้ฝึกงาน เช่น ที่วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
3.1.3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีการดาเนินการ อาทิ
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1) ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเปลี่ ยนสถานภาพของมหาวิทยาลั ย เป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แม้จะไม่ลุล่วงทั้งหมดและมีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่การดาเนินการมีความคืบหน้า
อย่างมีนัยสาคัญ
2) การดาเนินการนาระบบ SU ERP มาใช้กับระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งการดาเนินการ
มีความก้าวหน้าตามลาดับ
3) สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่สะสมมาตั้งแต่สมัยผู้บริหารชุดที่ผ่านมา ให้มีความก้าวหน้า
เป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงวังท่าพระ
3.1.4 ให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจา
มหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ก ารด าเนิ น การตามข้ อ สั ง เกต ข้ อ เสนอแนะของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญ คือ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดง
ความเห็นต่อรายงานการเงิน อย่างมีเงื่อนไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.1.5 การปรั บโครงสร้ างองค์กร มีการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของส่วนงาน และ
วางแผนบริหารจัดการ อัตรากาลัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.1.6 ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มีการดาเนินการ อาทิ
1) การให้ ผู้ ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลเข้ า มาช่ ว ยวิ เ คราะห์ ค่ า งาน วิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง
2) มหาวิทยาลั ย อยู่ ระหว่างการจัดทาข้อบังคับการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
3.1.7 การปรับปรุงด้านกายภาพ (วังท่าพระ) มีความก้าวหน้าตามลาดับ อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินการอาจจะยังล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจากต้องดาเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ฯลฯ
3.2 เรื่องท้าทายที่สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ
3.2.1 หลักสูตร
1) ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ จัดทาหลักสูตรในลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ให้
มากขึ้น การปรั บ ให้ มีค วามสอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุ บัน ความต้องการของสั งคม ผู้ ประกอบการ
ตลาดแรงงาน เพิ่มหลักสูตร Double Degree ให้มากขึ้น และควรเน้นภาคปฏิบัติ เน้นการสร้างประสบการณ์
จริงในการทางาน โดยมีห้องปฏิบัติการในทุกคณะวิชา
2) ควรเน้นการพัฒนาหลักสูตร โดยยังคงเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3) ควรมีความร่วมสมัย หรือทาเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการของผู้เรียน ทันการณ์ และมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
4) ควรมีการชี้แจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย์ ให้ตระหนักถึงความจาเป็นในการ
ปรับตัว ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยควรกาหนดเป็นนโยบาย แล้วผลักดันการดาเนินการ
จากล่างขึ้นบน (อาจารย์ สู่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย)
5) ควรสนับสนุนการหา Model ที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศมาเป็นต้นแบบ และปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย
6) บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลหลักสูตร
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7) ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถ
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
3.2.2 บัณฑิต จานวนนักศึกษา
1) ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน
2) ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือการอบรม เพื่อรองรับผู้สนใจกลุ่มต่างๆ ที่ต้องศึกษา
เพิ่มเติมให้หลากหลายมากขึ้น
3) ควรมีหน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรของส่วนกลางให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบ TCAS สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบข้อซักถามของ
นักเรียนได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
4) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ควรดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
5) ควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับและเอื้อให้นักศึกษาต่างชาติทเี่ ข้ามาศึกษามากขึ้น
3.2.3 การเรียนการสอน ควรอบรมพัฒ นาอาจารย์ ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติงานจริง
3.2.4 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรดาเนินการ อาทิ
1) ควรปรับปรุงระบบ WIFI ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต และขยายพื้นที่การให้บริการให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งควรเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
2) ควรเพิ่มฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3) ควรจัดซื้อ เปลี่ยนอุ ปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับ การฝึกปฏิบัติของ
แต่ละสาขา และรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
4) ควรจัดทา Application ที่ช่วยให้การให้บริการ การอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดย
มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
3.2.5 ระบบ iThesis และ EndNote ควรดาเนินการ อาทิ
1) ควรปรั บ วิธีก ารจั ดอบรมโดยเชิญรุ่ นพี่ ที่มีป ระสบการณ์ก ารใช้ระบบ iThesis และ
EndNote มาเป็นวิทยากร เนื่องจากมีประสบการณ์จริงในการใช้งาน
2) ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบ iThesis และ EndNote ออกจากกัน และจัดเป็น
กลุ่มเล็กๆ เพื่อให้มีเวลาปฏิบัติจริง และทราบปัญหาการใช้งาน
3) ควรจัดตั้งเป็นคลินิก สายด่วนให้คาปรึกษา โดยฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถที่
เพียงพอ สามารถตอบปัญหา ให้คาแนะนาได้
4) ควรปรับคู่มือการใช้งานให้ละเอียด และเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหา
3.2.6 ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ควรจัดทาแผนพัฒนางานวิจัย งบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
3.2.7 การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน ควรดาเนินการ อาทิ
1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงพัฒนา
2) ปรั บ การบริ ห ารจั ดการองค์ กร ในทุก ระดั บให้ มี ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น และทัน ต่อ การ
เปลี่ยนแปลง
3) ศึ ก ษาวิ จั ย ส ารวจข้ อ มู ล บริ บ ทความเปลี่ ย นแปลง ความต้ อ งการของสั ง คม ผู้ เ รี ย น
ผู้ประกอบการ นโยบายของรัฐ ฯลฯ และนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทางาน การพัฒนามหาวิทยาลัย
ฌ

3.2.8 การปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ควรดาเนินการ อาทิ
1) ควรติดตามข้อมูล ข่าวสารอย่างต่อเนื่องและนามาวิเคราะห์สถานภาพของตนเอง เพื่อวาง
แผนการทางาน การบริหารงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนาจุดแข็ง และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้น
2) ควรนาเอกลักษณ์ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ มาบูรณาการร่วมกับ Innovation เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัย
3) อธิการบดีควรจะต้องมีทีมงานเฉพาะกิจที่ดี นอกเหนือจากรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
คาปรึกษา ช่วยทางานเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
4) ควรเร่งทบทวนเรื่องการยุบ การรวมหน่วยงาน ทั้งในระดับของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ให้
รอบคอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.2.9 ระบบข้อมูลสารสนเทศ/ฐานข้อมูล ควรจัดทาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถดาเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2.10 การประชาสัมพันธ์ ควรดาเนินการ อาทิ
1) ค้นหาอัตลักษณ์ จุดแข็ง และจุดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ วประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
การตลาด มาช่ ว ยวิ เ คราะห์ วางแผนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ มี จุ ด เน้ น ที่ ชั ด เจน และเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ควรใช้เครือข่ายนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และเป็นสื่อกลางในการช่วยรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากทั่วทุกภาคส่วน
3.2.11 วัฒนธรรมองค์กร และบุคลากร ควรดาเนินการ อาทิ
1) ควรจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ แต่ละสายงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับภาระงานและสามารถพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ควรเพิ่มการสื่อสาร การปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางาน วัฒนธรรมองค์กรให้ทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
3.2.12 การปรับปรุงวังท่าพระ ควรดาเนินการ อาทิ
1) ควรเร่งรัดการปรับปรุงวังท่าพระให้เสร็จเร็วขึ้น
2) วางแผนใช้พื้นที่วังท่าพระ หลังปรับปรุงเสร็จแล้ว โดยควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
กลุ่มในมหาวิทยาลัย เพื่อการมีส่ว นร่วมและได้รับข้อมูลที่รอบด้าน แล้วนามาใช้ประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจ
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ส่วนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
1. ความเป็นมา
ตามทีพ่ ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย
มีหน้าที่และอานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 6 หน้า 183) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงาน โดยข้อบังคับฯ
ดังกล่าวกาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 ส่วน คือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิ ทยาลั ย และการติ ด ตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของอธิ การบดี และให้ ด าเนิ นการตามรอบ
ปีงบประมาณทุกปี
สภามหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรในการประชุ มครั้ งที่ 8/2560 เมื่อวัน ที่ 9 สิ งหาคม 2560 ได้ แ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เพื่อทาหน้ าที่ดาเนิ นการติดตาม และประเมินผลฯ โดยมี นายสุ มนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (ภาคผนวก 7 หน้า 190)
คณะกรรมการ ได้ดาเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการดาเนินการได้
เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มาร่วมประชุมหารือด้วย (การประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560) เพื่อ การมีส่วนร่วม และเพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เกิด
ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้จัดทา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2560 ให้ความเห็นชอบ) และได้เสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
4/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 แล้ว
ส าหรั บการติด ตาม และประเมินผลฯ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับ เป็นครั้ งที่ส อง
คณะกรรมการได้ป รั บ ตั ว ชี้วัด ค่าน้ าหนั กการติ ดตาม และประเมินผลฯ โดยให้ ค วามส าคัญกั บ เรื่องความ
คืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง
และพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง และมีการดาเนินงานที่ท้าทายทันต่อการเปลี่ ยนแปลงมากขึ้น (การประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)
คณะกรรมการ ได้จัดทา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการทางาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งในการเก็บข้อมูลได้กาหนดให้มีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณ อาทิ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อานวยการศูนย์ สานัก บุคลากรสาย

วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลในส่วนนี้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วย นอกจากนั้นยังทาให้ทราบปัญหา ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เป็นกลไกหนึ่งที่จะสะท้อนประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
รวมทั้งส่วนงาน หน่วยงาน และผู้บริหารทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยจึงควรนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วย
สนั บ สนุ น แก้ ไขปั ญ หา ผลั ก ดัน เพื่ อให้ ม หาวิท ยาลั ย ส่ ว นงานต่ างๆ สามารถพัฒ นา ขั บเคลื่ อนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่งในระหว่างที่ดาเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ได้
ขอลาออกจากตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากมี
ปัญหาด้านสุขภาพและอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานต่อไป และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คือ อาจารย์
ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ให้เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561
เป็นต้นไป จนกว่าการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะแล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดาเนินการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) ต่อไป เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอธิการบดี ครบตามปีงบประมาณ และเพื่อประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2.1.2 เพื่อให้ ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
อธิการบดี ในการพั ฒ นามหาวิทยาลั ย ตามคารับรองการปฏิบัติ ห น้า ที่ในตาแหน่ง อธิก ารบดีมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร (Performance)
2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ)
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.1.1 ให้ อ ธิ ก ารบดี โ ดยการปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า ส่ ว นงานเสนอปรั บ แผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อ
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คณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้
คณะกรรมการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย
3.1.2 ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในหกสิ บวัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3.1.3 ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในข้อ 3.1.2
3.1.4 ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ารายงานการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการ
อาจพิจารณาให้ทารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีหรือแยก
เป็นคนละส่วนกันก็ได้
3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
3.2.1 ให้อธิการบดีนาเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ ง ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แผนพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย พร้ อมก าหนดค่ าเป้ าหมาย ตัว ชี้วั ดที่ค รอบคลุ ม
ระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
ในแต่ละปีงบประมาณให้ อธิการบดีนาเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคารับรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3.2.2 ให้คณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ที่ ได้รั บ ความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลั ยแล้ ว ให้ นาไปใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป
ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
(1) ด้านความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนาความรู้ ไปสู่สังคม ความมั่นคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน เป็นต้น
(2) ด้านภาวะผู้นา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา การทางานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล การทางานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นต้น
3.2.3 ให้อธิการบดีจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
เสนอกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
3.2.4 ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยแสวงหาข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี และ
คณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการอื่น
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3.2.5 ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้ค ณะกรรมการ
แล้ว
4. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล
4.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีองค์ประกอบ 4 ส่วน กาหนดค่าน้าหนัก และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่านาหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 ส่วน ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
20
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานผลการด าเนิ น งาน ตามแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปม.1)
2. คณะกรรมการสอบทานข้อมูล ตามที่อธิการบดีรายงานและ
ให้คะแนน (ระดับคะแนน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
20
1. อธิการบดีรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปม.2)
2. คณะกรรมการสอบทานข้อมูล ตามที่อธิการบดีรายงานและ
ให้คะแนน (ระดับคะแนน)
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
20
1. อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560
ระดั บมหาวิท ยาลั ย (สกอ.) ปีก ารศึ กษา 2560 ที่ไ ด้รับ แจ้ ง
อย่างเป็นทางการ (แบบฟอร์ม ปม.3)
2. คณะกรรมการใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ระดับคะแนน)
ส่วนที่ 4 ความคืบหน้า/ความสาเร็จในการ
40
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานความคื บ หน้ า /ความส าเร็ จ ในการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ด าเนิ นการตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ที่ ให้ ไ ว้ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอร์ม ปม.4)
2. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ระดับคะแนน)
รวมค่านาหนักส่วนที่ 1-4
100

4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีองค์ประกอบ 2 ส่วน กาหนดค่าน้าหนัก และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 องค์ป ระกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่านาหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มี 2 ส่วน ร้อยละ
ส่ ว น ที่ 1 ค ะ แ น น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
70
คะแนนส่วนที่ 1 มาจาก
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
การนาคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิ ทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาคิ ด
ร้อยละ 70 (ระดับคะแนน)
ส่วนที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ใน
30
1. คณะกรรมการน าแบบสอบถามการประเมิ นภาวะผู้ น า
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
(Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ใน
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการ
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (แบบฟอร์ม ปม.5)
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. แจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกลุ่ ม ต่ า งๆ ตอบ
แบบสอบถามทาง online (ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดส่งแบบสอบถามเป็นเอกสาร)
3. รวบรวมข้อมู ลจากแบบสอบถาม ทั้ งหมดน ามา วิ เคราะห์
ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยกาหนดค่าน้าหนักการ
คิดคะแนนแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ = 20 %
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผอ. ศูนย์ สถาบัน สานัก = 40 %
กลุ่มที่ 3 สายวิชาการ
= 20 %
กลุ่มที่ 4 สายสนับสนุน
= 20 %
(ระดับคะแนน)
รวมค่านาหนักส่วนที่ 1-2
100

5. ขันตอนการดาเนินงานติดตาม และประเมินผล
5.1 ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
5.1.1 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม
2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน
5.1.2 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.3 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
5.1.3.1 ให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.1.3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี
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(1) ส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) แจ้งให้อธิการบดี จัดทารายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามคู่มือฯ และ
จัดส่งประธานกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
(ตามข้อ 10 (3) ให้อธิการบดีจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
5.1.4 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน ให้ดาเนินการ
เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม และตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นาฯ ภายในวันที่ 26
ตุลาคม 2561
5.1.5 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ต่อประธานกรรมการ
5.1.6 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี แจ้งขอ
เลื่อนการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จากภายในวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 เป็นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจากในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากทุก
ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย มาใช้ ป ระกอบการจั ด ท ารายงานฯ อาทิ ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งส่วนงานต่างๆ ก็ต้อ งใช้เวลาในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเช่นกัน (ดาเนินการได้หลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561)
5.1.7 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้ว
มีมติให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ขอปรับการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560
ข้อ 10 (3) ที่กาหนดว่า ให้อธิการบดีจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ เป็ น ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น
ปีงบประมาณ
5.1.8 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ปรับการใช้ข้อบังคับฯ ข้อ 10 (3) ตามที่คณะกรรมการเสนอ (ข้อ 5.1.7)
5.1.9 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม
และแจ้งให้ศึกษารายงานที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 5.1.11) ก่อนมาร่วมสนทนา
กลุ่มกับคณะกรรมการ
5.1.10 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท์ ได้ ข อลาออกจากต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
5.1.11 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่ง รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อประธานกรรมการ ดังนี้
(1) แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1.1) แบบฟอร์ม ปม.1 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
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(1.2) แบบฟอร์ม ปม.2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
(1.3) แบบฟอร์ม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
(1.4) แบบฟอร์ม ปม.4 แบบรายงานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
(2) เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ (1) มีดังนี้
(2.1) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
(2.2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
(2.3) รายละเอียดตัว ชี้วัด รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
(2.4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 (1
สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
(2.5) รายงานประจาปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
5.1.12 วันที่ 3 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่รายงานผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อ
5.1.11) ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.1.13 วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ดาเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย
สุทธะนันท์) ต่อไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอธิการบดี ครบตามปีงบประมาณ และเพื่อ
ประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
5.1.14 วันที่ 9-10 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดสนทนากลุ่ม
5.1.15 วันที่ 14 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นาฯ
ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้ตอบแบบสอบถามทางระบบ online ตั้งแต่วันที่ 14-25
มกราคม 2562
5.1.16 วัน ที่ 16 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มีห นังสื อถึงกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นาฯ และส่งคืน ประธาน
กรรมการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
5.1.17 วันที่ 25 มกราคม 2562 ครบกาหนดการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นาฯ ผ่าน
ระบบ online เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามฯ น้อย ประธานกรรมการ จึงมีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยตอบ
แบบสอบถามฯ โดยขยายเวลาถึงภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้นา
แบบสอบถามฯ ไปแจกในห้ องประชุมสภามหาวิทยาลั ย เพื่ อขอความร่ว มมือกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถามด้วย
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5.2 ขันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
5.2.1 วันที่ 11 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานกรรมการ มอบฝ่ายเลขานุการ สรุป
วิ เ คราะห์ ประมวลข้ อ มู ล และจั ด ท า ร่ า ง รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทาเป็นเล่มเดียวกัน)
5.2.2 วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
5.2.2.1 ตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
5.2.2.2 พิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561)
5.2.3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ให้อธิการบดีรับทราบและให้ข้อสังเกตภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
5.3 ขันตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
5.3.1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ ร่าง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพื่อนาเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
5.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ร่าง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการ บดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
5.3.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ให้อธิการบดีทราบและพิจารณานาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
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ส่วนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการได้นารายงานผลการดาเนินของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
พิจารณาตรวจสอบ และสอบทานข้อมูลต่างๆ แล้ว นามาสรุป ผลคะแนนการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รวมทั้ง
ได้นาข้อมูล สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ข้อมูล จากการสนทนากลุ่มมาสรุปนาเสนอ ผลการดาเนินงานที่มี
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เรื่องท้าทายที่สาคัญที่ต้อง
เร่งดาเนินการ และข้อสังเกต เสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
จากองค์ประกอบ 4 ส่วน ซึ่งมีคะแนนในแต่ละส่วนดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ค่านาหนักร้อยละ 20)
(1) มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปม.1) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หน้า 37)
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และสรุป ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้
ค่า
คะแนนที่
นาหนัก มหาวิทยาลัยรายงาน
เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล
40
3.93
เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
30
4.11
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ 30
4.12
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
คะแนนส่วนที่ 1
4.03
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561

คณะกรรมการ
พิจารณาให้คะแนน
3.93
4.11
4.12
4.03

สรุปคะแนนส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ 4.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.2 ส่ว นที่ 2 ผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ การ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่ า
นาหนักร้อยละ 20)
(1) มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งมีจานวน 33 ตัวชี้วัด ดาเนินการสาเร็จจานวน 28 ตัวชี้วัด (แบบฟอร์ม ปม.2)
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และสรุป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 33 ตัวชี้วัด ดาเนินการสาเร็จจานวน 28 ตัวชี้วัด
คะแนนส่วนที่ 2

คะแนนที่
มหาวิทยาลัยรายงาน
4.30

คณะกรรมการ
พิจารณาให้คะแนน
4.30

4.30

4.30

สรุปคะแนนส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ 4.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.3 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 (ค่านาหนัก
ร้อยละ 20)
(1) มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560
(แบบฟอร์ม ปม.3) มหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.29
(2) คณะกรรมการใช้คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นคะแนนปีล่าสุดที่มหาวิทยาลัยได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยได้คะแนน 4.29 คะแนน
สรุปคะแนนส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 ได้
4.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.4 ส่วนที่ 4 ความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
(ค่านาหนักร้อยละ 40)
(1) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (ตามเล่มรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) หน้า 15-29, 33-34))
ซึง่ ได้ให้ข้อเสนอแนะ จาแนกเป็น 3 หัวข้อ คือ
1) เรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ จานวน 9 ด้าน
2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ จานวน 12 ด้าน
3) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี (Reform Agenda) จานวน 2 ด้าน
นามาจัดทารายงานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย (แบบฟอร์ม
ปม.4) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หน้า 82)
(2) คณะกรรมการใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนความคืบหน้า/ความส าเร็จในการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามที่กาหนดใน คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 16-17 คือ
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1) ระดับการตอบสนอง
ระดับการตอบสนอง
1.ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 81-100
2.ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 61-80
3.ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 41-60
4.ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 21-40
5.ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 0-20

คะแนนที่ได้
> 4.00 -5.00
> 3.00 -4.00
> 2.00 -3.00
> 1.00 -2.00
0.00-1.00

2) ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพงาน
1. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80-100
2. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70-79
3. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 60-69
4. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50-59
5. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 40-49
6. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 30-39
7. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 20-29
8. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 10-19
9. ร้อยละของผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5-9
10. ร้อยละของผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 5

คะแนนที่ได้
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

(3) คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนแต่ละด้าน สรุปดังนี้
รายงานผลการดาเนินงาน
หัวข้อที่ 1 เรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ จานวน 9 ด้าน
หัวข้อที่ 2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ จานวน 12 ด้าน
หัวข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (Reform Agenda) จานวน 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทัง 3 ส่วน

คณะกรรมการ
พิจารณาให้คะแนน
3.95
3.61
3.75
3.70

สรุปคะแนนส่วนที่ 4 ผลการดาเนิน งานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ได้ 3.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
จากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 4 นามาสรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 4 ความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
รวมถ่วงนาหนัก
ระดับความสาเร็จ

ค่านาหนัก
(ร้อยละ)
20
20
20
40
100

คะแนนผลการดาเนินงาน
(คะแนนเต็ม 5.00)
4.03
(0.81)
4.30
(0.86)
4.29
(0.86)
3.70
(1.48)
4.01
ดีมาก

สรุปผลการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได้ 4.01 คะแนน ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก
ทั้งนี้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 18 ได้กาหนดเกณฑ์
การแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมายคะแนน
4.51 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น
4.00 – 4.50
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
3.50 – 3.99
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
2.50 – 3.49
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง
น้อยกว่า 1.50
ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน
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3. ผลการด าเนิ น งานที่ มี ค วามก้ า วหน้ า เรื่ อ งท้ า ทายที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การ และข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิท ยาลั ย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ มกับผู้ เ กี่ยวข้ องกลุ่ มต่างๆ และ
ข้ อ เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น ภาวะผู้ น าฯ มาสรุ ป เป็ น ผลการด าเนิ น งานที่ มี
ความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องท้าทายที่สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ และข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30กันยายน 2561) โดยสรุป ดังนี้
3.1 การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4 การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้าน
1. นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นนานาชาติ

2. การพัฒนาด้านวิชาการ
และทักษะความสามารถของนักศึกษา

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
- ระเบียบ ข้อบังคับ
- ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ

การดาเนินการ
มีการดาเนินงานตามนโยบายสู่ความเป็นนานาชาติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการ
เตรียมความพร้อม วางแผนการทางาน และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
หลายเรื่อง อาทิ
1. การรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรต่างๆ โครงการ Summer Camp ของ
แต่ละคณะวิชา
2. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา เช่น การ
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. การผลักดันในเรื่อง QS Ranking และเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม
QS Totally Arts Summit (จัดวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561)
4. กาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใช้ระบบ AUN-QA
และระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยใช้ระบบ EdPEx
1. การพัฒนาวิชาการในลักษณะบูรณาการ และสร้างสรรค์ อาทิ การเปิดสอน
รายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เอื้อให้นักศึกษาต่างคณะได้มาเรียนและทากิจกรรมร่วมกัน
2. การพั ฒนาทั ก ษะภาษาอั งกฤษของนัก ศึ กษา อาทิ การจั ดตั้ งศู น ย์ บ ริห าร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การประกาศใช้ระบบ
และกลไก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2561
3. การร่วมกับภาคเอกชนเปิดพื้นที่ ร้านค้าให้นักศึกษาได้ฝึกงาน เช่น ที่วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. ด าเนิ น งานออกประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย น
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แม้จะไม่ลุล่วงทั้งหมด แต่ มีความ
คืบหน้าอย่างมีนัยสาคัญ
2. การดาเนินการนาระบบ ERP มาใช้กับระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งการ
ดาเนินการมีความก้าวหน้าตามลาดับ
3. สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่สะสมมาตั้งแต่สมัยผู้บริหารชุดที่ผ่านมา ให้มี
ความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงวังท่าพระ
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ด้าน
4. การปรับปรุงการทางานตามข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

การดาเนินการ
ให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ก ารด าเนิ นการตามข้ อ สั งเกต ข้ อ เสนอแนะของ
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ คื อ จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นต่อ
รายงานการเงิน อย่างมีเงื่อนไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินว่าถู กต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป
5. การปรับโครงสร้างองค์กร
มีการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของส่วนงาน และวางแผนบริหารจัดการ
อัตรากาลัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรสาย 1. มหาวิทยาลัยดาเนินการเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ
สนับสนุน
การให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ค่างาน วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง
2. มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการจัดทาข้อบังคับการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
7. การปรับปรุงด้านกายภาพ (วังท่าพระ) การปรับปรุงวังท่าพระมีความก้าวหน้าตามลาดับ อย่างไรก็ตามการดาเนินการ
อาจจะยังล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจากต้องดาเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ ฯลฯ

3.2 เรื่องท้าทายที่สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ
ตารางที่ 5 เรื่องท้าทายที่สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ
ด้าน/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
1. หลักสูตร
1.1 การบูรณาการหลักสูตรมีน้อย
1.2 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่วนใหญ่ยัง
ล้าสมัย และหลักสูตรที่สร้างใหม่ก็ไม่น่าสนใจ
1.3 หลายหลักสู ตรในบางคณะวิชามีความซ้าซ้อน มี
ความใกล้เคียงกัน
1.4 การประชาสัมพันธ์ มีน้อย ทาให้มีผู้สนใจมาศึกษา
น้อย
1.5 ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรมีมาก ใช้เวลานาน
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.1 ควรจัดทาหลักสูตรในลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ให้
มากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท างาน การสร้ า งองค์
ความรู้แนวคิดใหม่ๆ
1.2 ปรับ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ความต้องการของสังคม ผู้ประกอบการ ตลาดแรงงาน
1.3 ควรเพิ่มหลักสูตร Double Degree ให้มากขึ้นเพื่อ
ประโยชน์แก่นักศึกษาในการทางาน
1.4 ควรเน้นภาคปฏิบัติ เน้นการสร้างประสบการณ์จริงใน
การทางาน โดยมีห้องปฏิบัติการในทุกคณะวิชา
2. ควรเน้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ยั ง คงเน้ น จุ ด เด่ น ของ
มหาวิทยาลัยด้านศิลปะ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
ของผู้เรียน ทันการณ์ และมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
4. ควรมีการชี้แจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย์ ให้
ตระหนั กถึ งความจาเป็น ในการปรั บ ตัว ปรั บหลัก สู ตร โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดเป็ น นโยบาย แล้ ว ผลั ก ดั น การ
ดาเนินการ จากล่า งขึ้นบน (อาจารย์ สู่ภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย)
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ด้าน/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค

2. บัณฑิต จานวนนักศึกษา
2.1 บัณฑิต
ส่วนหนึ่งไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน อาทิ
ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร มี
ศิลปะในการแก้ไขปัญหา การบริการให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจ ความสบายใจ
2.2 จานวนนักศึกษา มีแนวโน้มลดลง
2.2.1 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพิ่มขึ้น และ
เปิ ด สาขาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ส่ งผลให้
จานวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโน้มลดน้อยลง
2.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโน้มลดลง
มาก
2.2.3 มหาวิทยาลัย ไม่มี บุคลากรที่มีค วามรู้เกี่ ยวกั บ
ระบบ TCAS และการแนะแนวการศึ ก ษาของแต่ ล ะ
หลักสูตร ส่งผลให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูลหรือตอบคาถามนักเรียนได้
อย่างชัดเจน
2.2.4 ม หา วิ ท ย าลั ย ส่ ว น งานมี นโ ยบ าย เพิ่ ม
ค่าลงทะเบียนค่าหน่วยกิต และมีอัตราค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อนักศึกษา
3. การเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนล้าสมัย เน้นการบรรยาย ไม่
สอดคล้องกับเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 ระบบ WIFI ไม่เสถียร ไม่รองรับการสืบค้นข้อมูล
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
4.2 ทรัพยากรไม่ เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียน
การสอน การค้ น คว้ า อาทิ ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ระบบ
สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์
4.3 อุปกรณ์การเรียนการสอนล้าสมัย ไม่เพียงพอ ไม่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
5. มหาวิ ทยาลั ยควรสนั บ สนุน การหา Model ที่ ประสบ
ความส าเร็ จ ในต่ า งประเทศมาเป็ น ต้ น แบบ และปรั บ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยการสนั บ สนุ น ของสภา
มหาวิทยาลัย
6. บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทา
ฐานข้อมูลหลักสูตร
7. ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการเปิดหลักสูตร การปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ตลาดแรงงาน
2. ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือการอบรม เพื่อรองรับ
ผู้สนใจกลุ่มต่างๆ ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมให้หลากหลายมากขึ้น
3. ควรมี ห น่ว ยงาน และพั ฒ นาบุค ลากรของส่ว นกลางให้ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ TCAS สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบข้อ
ซัก ถามของนั กเรี ย นได้ อ ย่ างชั ด เจน รวมทั้ งการเข้ าถึ งกลุ่ ม
นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
4. การเพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า หน่ ว ยกิ ต ควร
ดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
5. ควรจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ รองรั บ และเอื้ อ ให้
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษามากขึ้น

ควรอบรมพัฒนาอาจารย์ ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เน้นการคิดวิเคราะห์
การแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติงานจริง
1. ควรปรับปรุงระบบ WIFI ให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต และควรขยายพื้นที่
สัญญาณให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งควรเปลี่ยน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งาน
2. ควรเพิ่ม ฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3. ควรจั ด ซื้อ เปลี่ย นอุป กรณ์ การเรี ยนการสอนให้ ทั นสมั ย
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5. ระบบ iThesis และ EndNote
ยั ง มี ปั ญ หามาก และยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาให้
นักศึกษาได้ ส่งผลให้นักศึกษาบางคนไม่สาเร็จการศึกษา
ตามเวลา ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น อาทิ
5.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญเพียงพอ ในการใช้
งาน และให้คาปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบข้อซักถามเมื่อ
มีปัญหาการใช้งาน
5.2 การจั ด อบรม การจั ด ท าคู่ มื อ การใช้ ง าน ยั ง ไม่
ละเอียดพอ เมื่อนาไปปฏิบัติงานจริงมีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นอีก
มากมาย
5.3 EndNote ระบบยังไม่ครอบคลุมกับการนามาใช้
จริง ยังมีข้อจากัดในการใช้งานหลายประการ อาทิ
5.3.1 ไม่รองรับอักษรภาษาภาษาเขมร ภาษามาลายู
จะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาคาราโอเกะ ซึ่งอาจทาให้เกิดการ
ผิดเพี้ยนของการออกเสียงได้
5.3.2 การจัดทาบรรณานุกรม ยังไม่ชัดเจน
6. ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์
7. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยให้
ยั่งยืน
ปั จ จุ บั น มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในสาขาวิ ช า
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในอนาคต

8. การปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
8.1 ปัจจัยภายนอก
8.1.1 ความเปลี่ ย นแปลงจากนโยบายภาครั ฐ ใน
ระดั บ ชาติ อาทิ การจั ด ตั้ ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขณะนี้ได้ออก ร่า ง
พระราชบั ญ ญั ติ มาหลายฉบั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า นต่ า งๆ อาทิ ระบบงบประมาณ
มาตรฐานคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สอดคล้ องกั บการฝึ กปฏิบัติ ของแต่ละสาขา และรองรั บกั บ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
4. ควรจัดทา Application ที่ช่วยในการให้บริการ การอานวย
ความสะดวกแก่นักศึกษา โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวก
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
1. ควรปรับวิธีการจัดอบรมโดยเชิญรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การ
ใช้ระบบ iThesis และ EndNote มาเป็ นวิท ยากรด้ว ย
เนื่องจากมีประสบการณ์จริงในการใช้งาน
2. ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบ iThesis และ
EndNote ออกจากกัน และจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้มีเวลา
ปฏิบัติจริง และทราบปัญหาการใช้งาน
3. ปรับคู่มือการใช้งานให้ละเอียด และเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหา
4. ควรจั ด ตั้ ง เป็ น คลิ นิ ก สายด่ ว นให้ ค าปรึ ก ษา โดยฝึ ก
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ สามารถตอบ
ปัญหา ให้คาแนะนาได้

ควรจั ด ทาแผนพัฒ นางานวิ จั ย งบประมาณที่ส อดคล้ องกั บ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงพัฒนา
2. ปรับระบบการจัดการศึกษา ให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
ความยื ด หยุ่ น สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการองค์กร ในทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ศึกษาวิจัย สารวจข้อมูลบริบทความเปลี่ยนแปลง ความ
ต้องการของสังคม ผู้เรียน ผู้ประกอบการ นโยบายของรัฐ ฯลฯ
และนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทางาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยจะต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
และนามาวิเ คราะห์สถานภาพของตนเอง เพื่อ วางแผนการ
ทางาน การบริห ารงานให้ส อดคล้อ งกั บความเปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งนาจุดแข็ง และศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรนาเอกลักษณ์ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ มา
บู ร ณาการร่ ว มกั บ Innovation เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สร้ า ง
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8.1.2 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
8.1.3 การแข่งขันในยุค Aging Society
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน เพื่อรองรับ
ปัจจัยภายนอกเหล่านี้
8.2 ปัจจัยภายใน
การบริหารจัด การแบบมื ออาชีพ (การทางานเป็นที ม
การบู ร ณาการท างานกั บ ส่ ว นงาน การปรั บ โครงสร้ า ง
องค์กร)
9. ระบบข้อมูลสารสนเทศ/ฐานข้อมูล

10. การประชาสัมพันธ์
10.1 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
10.2 การสื่อสารองค์กรสู่ภายนอกมีน้อย
10.3 การประชาสัมพันธ์ขาดจุดเน้น ไม่น่าสนใจ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
โอกาสให้มหาวิทยาลัย
3. อธิการบดีควรจะต้องมีทีมงานเฉพาะกิจที่ดี นอกเหนือจาก
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยท างานเชิ ง
นโยบาย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
4. ควรเร่งทบทวนเรื่องการยุบ การรวมหน่วยงาน ทั้งในระดับ
ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ให้รอบคอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ควรจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ และแผนงานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
ดาเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ จุ ด แข็ ง และจุ ด เด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร แล้วประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ งการเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด มาช่วยวิเคราะห์ วางแผนร่วมกัน
เพื่ อ ให้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ มี จุ ด เน้ น ที่ ชั ด เจน และเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรใช้เครือข่ายนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นสื่อกลางในการช่วยรับ
ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากทั่วทุกภาคส่วน

11. วัฒนธรรมองค์กร และบุคลากร
บุคลากรส่ วนใหญ่ ยึ ดรู ปแบบ วัฒ นธรรมการทางาน 1. ควรจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับ แต่ละ
แบบเดิ ม ๆ ไม่ ค่ อ ยพั ฒ นา การปรั บ ตั ว มี น้ อ ย ส่ ง ผลต่ อ สายงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการทางาน
ภาระงาน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. ควรเพิ่มการสื่อสาร สร้างความตระหนัก การปรับทัศนคติ
ในการทางานในยุคใหม่
12. การปรับปรุงวังท่าพระ
การปรับปรุงวังท่าพระล่าช้า ทาให้เสียโอกาสในหลาย 1. ควรเร่งรัดการปรับปรุงวังท่าพระให้เสร็จเร็วขึ้น
ด้าน อาทิ ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่จะส่งนักศึกษามา 2. การวางแผนใช้พื้นที่วังท่าพระ หลังปรับปรุงเสร็จแล้ว ควรมี
เรี ย น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา การจั ด แสดงผลงาน การรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัยเพื่อการมี
สร้างสรรค์
ส่วนร่วมและได้รับข้อมูลที่รอบด้าน ในการนาไปตัดสินใจ
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3.3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ
ตารางที่ 6 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ด้าน
1. บัณฑิต/นักศึกษา

2. หลักสูตร

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
1. บัณฑิต
ทั ก ษะความสามารถของบั ณ ฑิ ต ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคเอกชน อาทิ ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร มีศิลปะในการ
แก้ไขปั ญหา ลู กค้า มีค วามพึงพอใจต่ อการให้บริการ ความคิดสร้ างสรรค์ การ
ทางานเป็นทีม

2. การรับนักศึกษาใหม่
นโยบายการรับนักศึกษาใหม่ตามระบบ TCAS มีปัญหาหลายประการ อาทิ
2.1 รอบการพิจารณา Portfolio ซึ่งกาหนดให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัครจาก Portfolio โดยไม่มีการสอบปฏิบัติ อาจจะได้นักศึกษาที่
ไม่มีความสามารถ ความถนัดที่เพียงพอ และส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานใน
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะคณะวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ
นอกจากนั้นพบว่าปัจจุบันมีการจ้างทา Portfolio อย่างกว้างขวาง
2.2 การรับสมัครในบางคณะวิชาต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้ระบบ
TCAS ทาให้รับนักศึกษาได้จานวนน้อย
2.3 ระบบ TCAS ยังเป็นปัญหาในการรับนักศึกษาต่างชาติ
1. หลั ก สู ต รยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงน้ อ ย ส่ ว นใหญ่ ยั ง ล้ า สมั ย และหลั ก สู ต รที่
สร้างใหม่ก็ยังไม่น่าสนใจ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปมีความสาคัญมาก และนักศึกษาทุกคณะวิชาต้องเรียน แต่
รายวิชาส่วนหนึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
1. การผลิตบัณฑิต ควรเน้น
1.1 เสริมองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
1.2 มีคุณภาพ มีทักษะความพร้อมในการทางาน
1.3 มีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้งานได้จริง
1.4 การจั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง แนวคิ ด เชิ ง บวกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา สนั บ สนุ น ให้
นักศึกษาทากิจกรรมให้มากขึ้น
1.5 เพิ่มประสบการณ์การทางานให้แก่นักศึกษา เช่น การฝึกงานก่อนสาเร็จ
การศึกษา
1.6 มีคุณธรรม จริยธรรม
2. การรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยควรนาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ตามระบบ TCAS
มาหารือร่วมกันในที่ประชุม กบม.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนาเสนอในที่
ประชุม ทปอ. เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางการดาเนินการต่อไป

1. ควรปรับปรุงหลักสูต รโดยเน้ นภาคปฏิบั ติ การสร้างประสบการณ์จ ริงในการ
ทางาน โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการในทุกคณะวิชา รวมทั้งควรร่วมมือกับภาคเอกชน
ให้มากขึ้น
2. ควรประชุมหารือในการสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
18

ด้าน

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
3. หลักสูตร รายวิชาทีม่ ีลักษณะวิชาบูรณาการ หาอาจารย์ผู้สอนได้ยาก ส่วนใหญ่ 3. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาท สนับสนุนให้สามารถเรียนข้ามคณะ ข้ามสาขาวิชาได้
ต้องเชิญอาจารย์จากภายนอก และการเดินทางไปสอนในวิทยาเขตต่างๆ ค่อนข้าง 4. ควรสร้างหลักสูตรบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ ระหว่างภาควิชา หรือการ
ไกล และค่าตอบแทนน้อย
ทางานร่วมกันระหว่างศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความโดดเด่นให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ควรนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสอน เพื่ออานวยความสะดวกแก่อาจารย์
พิเศษ อาทิ การทา e-learning การสอนทางไกล การบันทึกเทปการสอน
3. การเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนส่วนหนึ่งยังสอนวิธีแบบเดิมๆ อาทิ เปิด PowerPoint อ่านให้ 1. อาจารย์ควรปรับปรุงวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง อาทิ
นักศึกษาฟัง
1.1 ควรเป็นผู้นาในการหาความรู้ สอนให้นักศึกษารู้จักวิธีการค้นหา แสวงหา
2. เอกสารประกอบการสอนบางรายวิชาล้าสมัย
ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย
3. อาจารย์บางท่านถ่ายทอดไม่เก่ง ตอบคาถามไม่ตรงประเด็น และการวัดและ
1.2 เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งการ
ประเมินผลไม่ชัดเจนเสมือนไม่มีมาตรฐาน
ทา project-based ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการทางาน การประกอบอาชีพ
1.3 การศึกษา สารวจพื้นที่ในชุมชน ทัศนศึกษาสถานประกอบการภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
2. การเรียนการสอนควรปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้วย ไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน
วิชาการอย่างเดียว
3. ควรปรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และควรจัดทาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการ
ค้นคว้า การเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากร
4. ควรจัดทา e-learning ให้ครบทุกรายวิชา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน
4. ปั จ จั ย สิ่ ง สนั บ สนุ น การ 1. อุปกรณ์โสตฯ เครื่องมือ อุปกรณ์การทา lab บางส่วนเก่า ล้าสมัย ไม่เพียงพอ 1. ควรดู แ ล ซ่ อ มแซมและจั ด หาอุ ป กรณ์ โ สตฯ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารท า lab
เรียนการสอน/
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ต WIFI ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างช้า
ให้ทันสมัย เพียงพอ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งอานวยความสะดวก
3. การดาวน์โหลดเอกสาร journal ในหอสมุดกลางดาเนินการได้น้อยลงกว่าเดิม 2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
4. การขอใช้ห้องประชุม สถานที่เพื่อการจัดประชุมกลุ่ม ทางาน การทากิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีข้อจากัดเรื่องเวลา เนื่องจากสามารถใช้ได้ถึง 16.00 น. ทาให้นักศึกษาต้องไปเช่า 3. สานักหอสมุดกลาง ควรจัดหา journal ที่ทันสมัยมาให้บริการนักศึกษา ได้ศึกษา
สถานที่ทางานภายนอกมหาวิทยาลัย
ค้นคว้าให้มากขึ้น
4. ควรจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาทุกคน ทุกระดับ (co working space)
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ด้าน

5. อาจารย์

6. ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
สามารถใช้งาน ทากิจกรรม ประชุม และขยายเวลาการใช้งาน การให้บริการให้มาก
ขึ้น
5. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพัฒนา SU App ต่างๆ ซึ่งควรดาเนินการให้มีบริการ
ด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนมากขึ้น อาทิ ลงทะเบียน จองห้อง ดูเกรด ระบบหอพัก การ
ค้นหาหนังสือ จองหนังสือ online
1. Career Path ของอาจารย์ การพัฒนาอาจารย์ มุ่งเน้นที่การขอกาหนดตาแหน่ง 1. ควรพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนวิธีคิด เรื่อง Career Path ของอาจารย์ใหม่ ซึ่ง
ทางวิชาการ ซึ่งควรจะให้ความสาคัญกับผลผลิต คือ นักศึกษามากกว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากขึ้น
2. อาจารย์มาร่วมกิจกรรม มาช่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย 2. ควรพิจารณานาประสบการณ์ ความสามารถ ชื่อเสียง เครือข่ายของอาจารย์ใน
เนื่องจากไม่มีสิ่งจูงใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรม
คณะวิชาต่างๆ มาช่วยพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัยในมิติ ต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ
3. อาจารย์ที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูง ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นงานด้านวิชาการ การหารายได้ การจัดประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
อย่างเดียว มหาวิทยาลัย คณะไม่ได้นาคุณค่า มูลค่าในด้านอื่นๆ ของอาจารย์ อาทิ
เครือข่าย ชื่อเสียง มาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย
1. งานวิจัยระดับนานาชาติมีน้อยมาก
1. ควรจัดท าแผนพัฒ นาการวิ จัย และสร้างสรรค์ในระยะยาว เพื่อวางแผน การ
2. แผน กลไก กระบวนการที่จะช่วยผลักดันการผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์ ให้ เตรียมความพร้อมในการของบประมาณจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ใน
บรรลุเป้าหมายยังไม่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
3. บทบาท หน้าที่ของสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ใน 2. ควรพิจารณาบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และการทางานของสานักงานบริหารการ
การช่วยส่งเสริมผลักดันงานวิจัยและสร้างสรรค์ยังไม่ชัดเจน
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ชัดเจนมากขึ้น อาทิ
4. เกณฑ์มาตรฐานคุณ ภาพงานวิจัยที่ สกอ. กาหนด ในปัจจุบันไม่เอื้อกับสาขา
2.1 สามารถผลั กดั น และมีบ ทบาทในการช่ วยให้ บุ ค ลากรผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์ให้มากขึ้น อาทิ การส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ
5. การเผยแพร่ การอธิบายงาน ผลงานลักษณะอื่นที่ไม่ใช่หนังสือ ตารา อาทิ งาน
2.2 สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ การแสดงคอนเสิร์ต ยังมีข้อจากัด
2.3 ปรับลดขั้นตอนการทางาน การจัดการเอกสารต่างๆ ให้น้อยลง
6. งบประมาณการวิจัยลดลง
3. มหาวิทยาลัยควรดาเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย และสร้างสรรค์ ให้
7. เครื่อ งมือการวิ จัย ที่ต้องด าเนิ นการในมนุษย์แ ละสัตว์ มหาวิทยาลั ย เพิ่งเริ่ ม มากขึ้น อาทิ
ด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ท ราบท าให้ ต้ อ งไป
3.1 ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์ให้สามารถ
ดาเนินการติดต่อประสานงาน หาข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเสียเวลามาก นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง การต่อยอดสร้างมูลค่า
และกระทบต่อเวลาในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาบางรายด้วย
3.2 ควรต่อยอดองค์ความรู้จากสิ่งที่มีอยู่ หรือสิ่งที่เป็ นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละวิทยาเขต แล้วประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รับทราบ
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7. การบริการวิชาการ

1. การหารายได้จากการบริการวิชาการ ยังมีน้อย
2. เครือข่ายการทางานกับภายนอกมีน้อย การจัดโครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่
มหาวิทยาลัยได้รับมาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่ า อาทิ การจัดโครงการ
ระดับประเทศที่ร่วมมือกับภาครัฐ กระทรวงต่างๆ

8. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในการช่วยพัฒนาประเทศร่วมกับ
รัฐบาล หรือสังคมไม่มากพอ
2. เอกลัก ษณ์ และการด าเนิน การด้า นศิ ลปวั ฒนธรรมของมหาวิ ท ยาลัย ยังไม่
เด่นชัดเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
3.3 ควรเน้นการทางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
3.4 สนับสนุนให้นาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเป็นผู้นาในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับงานสร้างสรรค์ ผลักดันการเสนอเกณฑ์ที่เหมาะกับสาขา
ทางด้านศิลปะ ให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
5. ควรพัฒนาเรื่องการเผยแพร่ การอธิบายงาน ผลงานในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่หนังสือ
อาทิ งานสร้างสรรค์ การแสดงคอนเสิร์ต สู่สังคม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
6. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้มากขึ้น
7. ควรเร่ ง รั ด เรื่ อ งการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ และ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินการในเรื่องนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งควรจัดทาคู่มือ
ขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ ให้ชัดเจน และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
1. ควรศึกษาเรื่องกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งกาลังจะมีกฎหมาย และ
พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้มหาวิทยาลัย
ทางานเพื่อสังคม และการหารายได้
2. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน ช่วยเหลือสังคม การเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนให้มากขึ้น
3. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มากขึ้น
เพื่อให้มีประสบการณ์ทางาน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทางาน
เพื่อช่วยเหลือสังคม
4. ควรนาเสนอการจัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับรัฐบาล หรือทาเพื่อสังคมให้มาก
ขึ้น ซึ่งบทบาทเหล่านี้จะส่งผลกลับมาที่มหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอน หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ควรจัดทา Public Policy ด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และนาเสนอให้
รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานศิลปะ หลักสูตรทรงคุณค่า และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากขึ้น และเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบอย่างต่อเนื่อง
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ของรัฐ

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
3. คณะวิชาส่วนหนึ่งไม่ให้ความสาคัญ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะคิดว่า
ไม่ใช่สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ตั้ งสถาบั น สถาปั ต ยกรรมไทยฯ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
เกี่ยวกับด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแต่ดาเนินการยังไม่ต่อเนื่อง จริงจัง
1. การจัดทาแผนนโยบาย และการแผนไปปฏิบัติยังมีปัญหา เนื่องจาก
1.1 การจั ดท าแผนนโยบายส่ ว นใหญ่ม าจากผู้ บ ริห าร การมีส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรมีน้อย ทาให้บางครั้งไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน
1.2 การจั ด ท าแผนนโยบาย มหาวิ ท ยาลั ย ยั งค านึ งถึ งความแตกต่ า งและ
ธรรมชาติ ข องแต่ ล ะสาขาวิ ชาไม่ม ากพอ อาทิ การก าหนดนโยบายให้ยุ บ รวม
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในคณะวิ ชา ซึ่ งเป็ น นโยบายที่ ท าให้ เ กิ ด ข้ อ ขั ด แย้ งอย่ า ง
กว้างขวาง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง โดยนโยบายใดที่ถูกต่อต้าน ก็
จะยกเลิกไป ทาให้ความศรัทธาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยลดลง
3. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทาให้อัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปวัฒนธรรม อ่อนแอลง
4. มหาวิทยาลัยต้องการให้คณะวิชาและภาควิชาจัดกิจกรรม โครงการจานวนมาก
แต่มี ปัญ หาเรื่ องงบประมาณในการสนับ สนุ น ท าให้ผู้ ปฏิ บัติ งานขาดขวัญ และ
กาลังใจ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ มา
ประมาณ 2 ปี แล้ว แต่การดาเนินการต่างๆ ยังมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งมา
จากหลายปัจจัย อาทิ
1.1 ขาดการวางแผนการทางานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งควรจะมีการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่าเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว
จะพัฒนาไปในทิศทางใด แล้วจัดทาโครงสร้าง ข้อบังคับ งบประมาณ อัตรากาลัง
การบริหารจัดการ มารองรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่กาหนดไว้

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
3. ควรสร้างความตระหนัก และความเข้าใจอย่างเป็นเอกภาพในเรื่องการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะต้องเป็นหน่วยงานหลัก
ในการช่วยพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. ควรก าหนดให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมจัดทาแผนการทางานให้ชัดเจน และสนับสนุน กากับติดตาม รวมทั้ง
ให้มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
1. การกาหนดแผน นโยบายควรเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัย สารวจ และรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิ ดเห็น และมี สื่อ สารสร้ า งความเข้ า ใจร่ วมกัน เพื่ อร่ ว มพั ฒ นาไปด้ วยกั น
โดยเฉพาะในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร ควรดาเนินการด้วยความรอบคอบ
ก่อนที่จะประกาศใช้
2. เมื่อ มี ก ารน าแผน นโยบายมาใช้ แ ล้ว ผู้ บ ริ หารควรยึ ด มั่ นในนโยบาย ก าหนด
แนวทางการทางานที่ชัดเจนและสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. การกาหนดแผน นโยบายต่างๆ ควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ เพื่อให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น
4. การกาหนดแผน นโยบายควรนาทั้งศาสตร์และศิลป์มาบูรณาการร่วมกัน และ
สร้างอัตลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเอื้ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ทุก
คณะวิชามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
1. ควรวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด จัดระบบโครงสร้าง ข้อบังคับ อัตรากาลัง การบริหารจัดการ งบประมาณ
ฯลฯ มารองรับ เพื่อให้ระบบต่างๆ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่กาหนดไว้
2. ควรสารวจ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐอย่างต่อเนื่อง แล้วนามาทบทวนการดาเนินการในทุกระบบ ทุกระดับอย่าง
จริงจัง เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
3. การจัด ท าระเบีย บ ข้ อบั งคั บ ใหม่ ควรยึ ด หลั กประสิท ธิ ภาพ ประสิท ธิ ผ ล ซึ่ ง
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เมื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนไว้ ทาให้การทางาน
ในปัจจุบันส่ วนใหญ่ จะท างานเป็น จุดๆ แก้ปัญ หาเป็นเรื่ องๆ ไป มองไม่เห็ น
ภาพรวมทั้งหมด
1.2 บุคลากรส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ ตัวบุคคล ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรแบบเดิมๆ
1.3 ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกมาเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกับของรัฐส่วน
ใหญ่จะปรับแก้ไขน้อยเพียงเล็กน้อย และอิงกับระบบราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นความมีประสิท ธิภาพ ประสิทธิผล
ยืดหยุ่น คล่องตัว
1.4 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกมาส่วนหนึ่งไม่ได้นามาใช้บังคับใช้อย่าง
จริงจัง
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมที่จะปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และ
เมื่ อ ปรั บ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ แล้ ว ท าให้ มี ปั ญ หาส าคั ญ ๆ หลาย
ประการ อาทิ
2.1 ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยพยายามใช้ฐานข้อมูลทางการเงิน แต่บุคลากร
ด้านการเงิน ของมหาวิท ยาลัย (กองคลัง) และบุค ลากรระดับ คณะไม่ มีความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถที่เพียงพอในการจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การเงินเพื่อรองรั บ การทางานท าให้ ระบบการเงิ น บัญ ชีของมหาวิท ยาลั ยไม่ มี
ประสิทธิภาพ
2.2 การบริหาร การตัดสินใจส่วนใหญ่กลับรวมศูนย์ที่มหาวิทยาลัย มากกว่าที่
จะถ่ายโอนสู่ส่วนงานทาให้การทางานมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ล่าช้า และยุ่งยากมากขึ้น
2.3 กระบวนการขั้นตอนการทางาน จานวนเอกสารในเรื่องต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
เพิ่มขึ้น มีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐที่ต้องการความคล่องตัว ยืดหยุ่น
2.4 มีบริหารงานแบบ 2 ระบบ คือ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ทา
ให้มีปัญหาหลายด้าน อาทิ ความสัมพันธ์ของบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
อาจจะต้องนอกกรอบการทางานแบบเดิมๆ
4. ควรมีเครื่องมือที่จะช่วยในการขับเคลื่อน ผลักดันเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
อาทิ KPI การปรับเลื่อนตาแหน่ง เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับมีแรงจูงในการสร้าง
ผลงาน ตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน
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11. การบริหารจัดการ
11.1 การบริหารงาน

11.2 ฐานข้อมูล

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
1. การปฏิบัติงานยังไม่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ซึ่งในแต่ละวิทยาเขตมี
แนวทางการปฏิบัติ การตีความที่แตกต่างกัน
2. การบริหารงาน การปฏิบัติงานหลังปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐยังไม่มี
ความคล่องตัว ส่วนใหญ่ยังอ้างอิงกับกฎ ระเบียบของทางราชการ และข้อบังคับที่
ออกมาใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อย

ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีจานวนน้อย การเข้าถึงไม่สะดวก

11.3 ปรับโครงสร้าง
องค์กร

การปรับโครงสร้างมีการดาเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

11.4 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ
การถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับยังไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง และไม่ทันการณ์ ส่งผลให้
บุคลากร นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่ทราบความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
และยึดแนวปฏิบัติแบบเดิมๆ
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกยังมีน้อย บุคคลภายนอก นักศึกษาเก่า
รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยน้อยมาก
3. บางครั้งทีมผู้บริหารให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อการทางาน
4. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งไม่สามารถสื่อสารกับผู้บริหารได้โดยตรง

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
1. ควรตรวจสอบ และทบทวนขั้นตอนการเบิกจ่าย ระบบการเงินของแต่ละวิทยา
เขต กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็น
เอกภาพ ความสะดวกในการทางาน รวมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติ งาน เพื่อความ
เข้าใจที่ตรงกัน
2. ควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ รวมทั้ ง กระบวนการ ขั้ น ตอนการท างานให้
คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอนการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
3. ควรจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญมาช่วยวางแผนแก้ไขปัญหา
เช่ น การเงิ น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ร ะบบต่ า งๆ มี ก ารพั ฒ นาและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยควรจัด เรียงลาดับ เรื่องที่เป็น ปัญหา และ
พัฒนา และดาเนินการโดยเรื่องเน้นเรื่องสาคัญ เร่งด่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันการณ์
1. ควรจัดทาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสนับสนุน
การทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว
2. ควรจัดทาฐานข้อมูลทางศิลปะซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย และเปิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะ เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
1. ควรยุบ รวมหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายๆ กันเพื่อลดความซ้าซ้อน
2. การปรับโครงสร้างควรคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณภาพบัณฑิต การ
ให้บริการ การอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ
1.1 การสื่อ สารควรมีค วามเชื่อ มโยงกั นทั้งแนวดิ่ง และแนวนอน เพื่อความ
ชัดเจนและทั่วถึงในทุกระดับ
1.2 ควรจัดระบบให้มีการสื่อสาร 2 ทางมากขึ้น โดยมีช่องทางการส่งสาร และ
รับสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
1.3 ควรมีการจัดประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อ สาร ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
2. ควรพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุก และเข้าถึงบุคลากร นักศึกษา
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12. อัตรากาลัง/
ค่าตอบแทน/
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

13. ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
ทาให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง บางครั้งมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เข้าใจผิด ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ทั่วถึงและทันการณ์มากขึ้น
และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทางานร่วมกัน
3. ควรปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ภ ายนอกโดยใช้ ช่ อ งทาง สื่ อ
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็นประโยชน์มาก อาทิ เครือข่ายนักศึกษาเก่า Facebook คลิป
วิดีโอ และควรนาข้อมูลทุกวัน อย่างต่อเนื่อง
4. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย มีข้อมูลข่าวสารที่ทันการณ์ เข้าถึงง่าย
1. อัตรากาลัง
ตามแผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ บุคลากร เกษียณอายุ จะ 1. การจัดทาแผนอัตรากาลังควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ไม่ได้อัตรากาลังคืน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ คือ
2. การกาหนดอัตรากาลังของสายสนับสนุนควรนาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
1.1 จานวนอาจารย์ บุคลากรไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา ภาระงานงาน อาทิ การวิเคราะห์ค่างาน แล้วกาหนดจัดสรรให้สอดคล้องกับภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น และอาจารย์ไม่มีเวลามากพอที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อนาไปขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ต้องขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 5 ปี
1.2 การจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วยสอน มีข้อจากัดเรื่องเงินรายได้
2. ค่าตอบแทน
เงินเดือนเมื่อแรกบรรจุ ของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในระดับต่า 3. ควรหามาตรการ แนวทางเพื่ อ จู ง ใจให้ ผู้ มี ค วามสามารถมาเป็ น อาจารย์ ใ น
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงไม่สามารถจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้า มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ สวัสดิการ
มาเป็นอาจารย์
3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 บุคลากรด้านการเงิน บัญชีกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ยังไม่มีความเป็นมือ 4. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หาคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามรู้
อาชีพ ยึดติดกับระบบเดิมๆ รวมทั้งได้รับการพัฒนาน้อยมาก
ความสามารถระดับมืออาชีพมาเสริม โดยเฉพาะด้านการเงิน บัญชีกฎหมาย และ
3.2 ทักษะทางภาษาอังกฤษมีน้อย
ด้านเทคโนโลยี
3.3 การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารง 5. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้โปรแกรม Speexx เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ตาแหน่งสูงขึ้น การดาเนินการยังมีความล่าช้า
ภาษาอังกฤษ
6. ควรเร่งดาเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน ในการเสนอ
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1. การออกข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ ประกาศ ยั งมี ค วามล่ า ช้ า และส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ 1. ควรจ้างคณะทางานฝ่ายกฎหมายมาดาเนินการร่างข้อบังคับและกฎหมายลูกของ
ดาเนินการเรียงตามลาดั บตามความสาคัญ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ทาให้ มี มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน
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14. การให้บริการของ
หน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย
14.1 กองกิจการ
นักศึกษา

14.2 กองบริการ
การศึกษา

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ บางเรื่องที่มหาวิทยาลัยเร่งดาเนินการโดยขาดความ
รอบคอบ หรือทาไปก่อนแล้วค่อยมาปรับอีกครั้งในภายหลัง
2. การออกกฎระเบียบและข้อบังคับส่วนใหญ่จะระบุแต่เพียงบทลงโทษ แต่ขาด
การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
การท างาน การให้ บ ริ ก ารการของหน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาทิ
1. เรื่องหอพัก (หอพักชายทับแก้ว 1)
- แจ้งให้นักศึกษาย้ายออกในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อปรับปรุง แต่มาดาเนินการ
ในช่วงเปิดภาคเรียน ทาให้นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก
2. การให้บริการ
- เจ้าหน้าที่หอพักบางคนใช้คาพูดไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ไม่ค่อยมีจิตบริการ
ไม่ค่อยอยู่ ติดต่อยาก
- การให้บริการล่าช้า ไม่ได้รับบริการตามที่ร้องขอ
3. เอกสารที่ส่งกองกิจการนักศึกษาหายบ่อย

1. กาหนดกระบวนการ ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนทาให้การให้บริการ
ล่าช้า ไม่ทันการณ์ อาทิ การขอเอกสารหนังสือสาคัญ การเปลี่ยนตารางสอน
2. การให้บริการของแต่ละวิทยาเขตแตกต่างกัน
3. การลงทะเบียนเรียน
3.1 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ประกอบกับการที่อาจารย์ออกเกรดช้า
ทาให้นักศึกษามีเวลาตัดสินใจในการลงทะเบียนน้อยลง
3.2 การกาหนดค่ าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา ในกรณี ที่
นักศึกษาเหลือวิชาเรียนจานวนน้อย ไม่ควรคิดค่าลงทะเบียนเต็มจานวน
14.3 ฝ่ า ยสถานที่ ข อง 1. การให้บริการและการดาเนินการล่าช้า อาทิ การดาเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์
มหาวิทยาลัย
ต่างๆ
2. การจองห้องไม่ได้รับความสะดวก ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
2. ควรปรับปรุงการทางานของกองนิติการ ให้รวดเร็วมากขึ้น
3. ควรทบทวนระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ด้ า นวิ ช าการ งานวิ จั ย ให้ ชั ด เจน
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการทางาน การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
1.1 ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการต่างๆ ให้มีความชัดเจน
เข้าใจตรงกัน
1.2 ควรปรั บ ปรุ งช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
1.3 พัฒนา App มาช่วยในการทางาน การให้บริการ
2. ควรปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มีจิตบริการ ใช้คาพูดที่สุภาพ
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา และพัฒนาการทางานให้รวดเร็ว มีการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนกัน
3. ควรจัดทาคู่มือ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการทางานที่ชัดเจน และติดประกาศ
เผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ
1. ควรปรั บปรุ งรูป แบบการให้ บริ การ ให้ สะดวกและรวดเร็ ว และอานวยความ
สะดวกให้มากขึ้น อาทิ การจัดให้บริการแบบครบวงจร one stop service
2. ควรทบทวนและปรับการให้บริการที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบเดียวกัน
3. พัฒนา App มาช่วยในการทางาน การให้บริการ
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาขยายเวลาในการลงทะเบียนให้เหมาะสม และหากเป็น
ปัญหาที่เกิดจากทางคณะวิชา ควรพิจารณายกเว้นค่าปรับให้นักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยควรนาเรื่องการกาหนดค่าลงทะเบียน ในกรณีที่นักศึกษาเหลือวิชา
เรียนจานวนน้อย โดยคิดค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
1. ควรกาชับ และกากับติดตาม การทางานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็ว มากขึ้น
และกรณีที่การทางานมีความล่าช้าควรประสานงาน แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา นักศึกษา
ทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
2. พัฒนา App มาช่วยในการทางาน การให้บริการ
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14.4 งานสารบรรณ

การจัดส่งเอกสารล่าช้า ต้องผ่านหลายขั้นตอน และบางครั้งมีเอกสารสูญหาย
ระหว่างทาง

14.5 บัณฑิตวิทยาลัย

1. การให้ข้อมูล การให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัยไม่ตรงกัน ทาให้
เกิดความสับสน เข้าใจผิด ล่าช้า และเสียเวลามาก
2. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบต่างๆ ล่าช้า ไม่ทั่วถึง
ทาให้เสียโอกาส มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
3. เมื่อมีปรับโครงสร้างมีการปรับ การทางาน การให้บริการ ระหว่างกองบริการ
การศึ ก ษา กั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ท าให้ ขั้ น ตอนการขอเอกสาร การติ ด ต่ อ
ประสานงานต่างๆ ยุ่งยาก ซ้าซ้อนมากขึ้น อาทิ นักศึกษาระดับบัณฑิตต้องไปขอ
transcript ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4. ส่วนใหญ่จะทาหน้าที่เพียงรับ-ส่งเอกสาร และวิทยานิพนธ์เท่านั้น เมื่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีคาถามหรือมีปัญหาใดๆ จะไม่สามารถชี้แจงให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาได้ นักศึกษาต้องกลับมาสอบถามที่สาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชาของ
ตน ซึ่งทาให้นักศึกษาเสียเวลามาก

15. ด้านกายภาพ
สภาพแวดล้อม และความ
ปลอดภัย
15.1 วังท่าพระ

1. การปรับปรุงวังท่าพระ ล่าช้าทาให้เกิดผลกระทบ อาทิ
1.1 สูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะ ขาดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้
1.2 จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่วังท่าพระลดลง มีผู้สละสิทธิ์
จานวนมากเมื่อรู้ว่าไม่ได้เรียนที่วังท่าพระ
1.3 เสียโอกาสในการทางานหลายด้าน อาทิ การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ นักศึกษา จานวนผู้เข้าชมหอศิลป์ลดลง
1.4 การใช้พื้นที่หลังการปรับปรุงวังท่าพระ เสร็จแล้วยังไม่ชัดเจน มีกระแส
ข่าวต่างๆ ทาให้เกิดความสับสน

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
3. ควรจัดทาคู่มือ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการทางานที่ชัดเจน และติดประกาศ
เผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ
1. ควรมีการกาชับ และกากับติดตาม การทางานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็ว
2. ควรพิจารณาทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการทางาน การติดต่อประสานงานให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ ในการทางาน
การให้บริการ การตอบคาถาม การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การให้บริการ การ
ทางาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งควรจัดทาจัดทาคู่มือการให้บริการต่างๆ
เพื่อความชัดเจน และเข้าใจตรงกันด้วย
2. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เป็นเชิงรุก มีความรวดเร็ว และ
ทั่วถึงเน้นให้ถึงแต่ละบุคคลมากขึ้นโดยนาเทคโนโลยีมาช่วย
3. ควรทบทวนวิธีการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการการศึกษาโดย
ควรประชุมหารือการทางานให้ประสานกัน มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การให้
การบริการแก่นักศึกษามีความสะดวก ความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางาน อาทิ
การจัดให้บริการแบบครบวงจร one stop service
4. ควรปรับกระบวนการ ขั้นตอนการทางานให้รวดเร็วขึ้น
5. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชาให้ชัดเจน
มากขึ้น
1. ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงวังท่าพระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเพิ่มการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการปรับปรุงให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ทราบ
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาพื้นที่ การใช้พื้นที่วังท่าพระหลังปรับปรุงแล้วเสร็จ ควรจัดทาเป็น แผน
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ด้ า นกายภาพ และบรรจุ ไ ว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในแผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ควรมีมาตรการในการดูแลและรักษาต้นไม้ใหญ่ และต้นไม้อื่นๆ อย่างสม่าเสมอ
และถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงจากการหักโค่นของต้นไม้ใหญ่
4. ควรเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวังท่าพระ อาทิ
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2. ต้นไม้ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และถูกวิธีทาให้ล้ม และหักง่าย ไม่ปลอดภัย
3. ปั ญหาระบบการระบายน้ าไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ท าให้ เกิ ดน้ าท่ วมทั้ งภายในและ
ภายนอกอาคาร
4. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เข้มงวด มีบุคคลภายนอก
เดินเข้าออกมหาวิทยาลัยจานวนมาก
5. พื้นที่จอดรถในวังท่าพระ ไม่เพียงพอ
1. ด้านกายภาพ
1.1 อาคารหอพักใหม่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ไม่ปลอดภัย ฝ้า
เพดานพัง มีน้าท่วมขังที่ชั้น 8
1.2 ที่จอดรถมีจานวนไม่เพียงพอ ส่ งผลให้การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม่
เป็นระเบียบ
2. สภาพแวดล้อม
2.1 สภาพแวดล้อมหลายจุดจะต้องปรับปรุง อาทิ ไม่มีป้ายบอกทาง ต้นไม้รก
ไม่เป็นระเบียบ สภาพห้องน้าชารุด ไม่สะอาด
2.2 อาคารบางแห่ ง มี ส ภาพช ารุ ด
อาทิ ตึ ก ของคณะอั ก ษรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ฯ
3. ความปลอดภัย
3.1 บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยได้อิสระ ไม่ต้องแลก
บัตร หรือบันทึกการเข้า-ออก ทาให้มิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามาขโมยทรัพย์สิน รวมถึง
เป็นแหล่งมั่วสุ่มดื่มสุรา กลุ่มวัยรุ่นที่มาจากต่างสถาบัน ทาให้ไม่ปลอดภัยในชีวิต
3.2 มี รถยนต์ ข องบุ ค คลภายนอกเข้ า มาใช้ ถ นนภายในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
เส้นทางผ่านเสมือนเป็นถนนสาธารณะ และขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทาให้บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย และอุบัติเหตุ
3.3 ตามแนวถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีแสงสว่างไม่เพียงพอ และเคยมี
นักศึกษาเสียชีวิต ได้รับอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จึงมีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัย
3.4 มีสุนัขจรจัดจานวนมากเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณคณะ หอพักนักศึกษา และ
สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ บุคลากร และ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
4.1 เพิ่มควรเข้มงวดกับบุคคลภายนอก รถยนต์ที่เข้าออกมหาวิทยาลัยให้มาก
ขึน้
4.2 กาชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สารวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย
เป็นระยะๆ ตลอดเวลา
1. ควรกากับให้เจ้าหน้าที่สารวจ ตรวจสอบสภาพภายในอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย
2. ในการออกแบบสร้างอาคารใหม่ ต่อไป ควรคานึงถึงพื้นที่จอดรถด้วย โดยควร
ออกแบบให้มีพื้นที่จอดรถในอาคาร ชั้นใต้ดิน
3. ควรปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย อาทิ
3.1 เพิ่มควรเข้มงวดกับบุคคลภายนอก รถยนต์ที่เข้าออกมหาวิทยาลัยให้มาก
ขึ้น
3.2 การใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบการเข้าออกของรถสาธารณะ รวมทั้งเพิ่ม
กล้องวงจรปิด ภายในมหาวิทยาลัย อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงเพื่อป้องการ
มิจฉาชีพและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ
3.3 ควรก ากั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกตรวจในจุ ด ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา
3.4 ควรติ ด ไฟส่ อ งสว่า งเพิ่ ม ขึ้น โดยเฉพาะบริ เ วณทางข้ า มถนน เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และชีวิตทรัพย์สิน
4. การจราจร
4.1 ควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง และหาผู้รับผิดชอบใน
การจั ด สร้ า งสะพานลอย/ทางลอดบริ เ วณด้ า นหน้ า และด้ า นหลั งมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร
4.2 ควรพิ จ ารณาจั ด ระบบการจราจร พื้ น ที่ จ อดรถ การเดิ น รถภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ช่วยดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนในบริเวณต่างๆ
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ด้าน

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
นักศึกษา
4. การจราจร
การจราจรบริเวณสี่แยกอาคาร 50 ปี ยังไม่คล่องตัว และขาดความปลอดภัย
ในการใช้ถนน

15.3 วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

1. กายภาพ สภาพแวดล้อม
1.1 อาคารเรียนกับที่พักนักศึกษาอยู่ห่างกัน การเดินทางมาเรียนลาบาก
1.2 พื้นที่ทากิจกรรมของนักศึกษามีจากัด
1.3 พื้นที่ส่วนใหญ่รกร้าง ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์
1.4 นโยบาย Green Campus รณรงค์ให้เดินหรือขี่จักรยาน แต่อากาศร้อน
มาก ต้นไม้มีจานวนน้อย
2. การจราจร
2.1 ถนนบริ เ วณหอพั ก ด้ า นหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ลู ก ระนาดจ านวนมาก
รถจั ก รยานยนต์ จึ ง เลี่ ย งการวิ่ ง บนถนน บนทางจั ก รยาน ท าให้ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อน และไม่ปลอดภัย
2.2 ทางจักรยานไม่มีทางลาด ทาให้ลาบากในการขึ้นลง
2.3 ถนนภายในเป็นวงรี ทาให้ระยะทางในการขี่จักรยานค่อนข้างไกล

15.4 City Campus
เมืองทองธานี

1. การพัฒนายังมีความล่าช้า สร้างอาคารหลังที่ 2 ยังไม่คืบหน้า
2. มีปัญหาด้านกายภาพหลายด้าน อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ไม่เหมาะกับ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
4.3 ควรมีการจากัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความ
ปลอดภัย
5. ควรมีมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับสุนัขจรจัด อาทิ
5.1 ประสานงานกับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด
การทาหมัน และจัดหาพื้นที่ให้กับสุนัขอยู่เป็นสัดส่วน
5.2 มีมาตรการ/บทลงโทษสาหรับผู้ที่นาสุนัขมาปล่อย หรือให้อาหารกับสุนัข
จรจัด
6. ควรจัดพื้นทีส่ ่วนกลาง เพิ่มแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาให้มากขึ้น และสนับสนุนให้
นักศึกษาใช้พื้นที่เพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันให้มากขึ้น
7. ควรจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร จะได้มีโอกาสเยี่ยมชมวิทยาเขต คณะ
วิชา เพื่อให้มีการตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม และกายภาพมาก
ขึ้น
1. กายภาพ สภาพแวดล้อม
1.1 ควรพั ฒ นาพื้ น ที่ ร กร้ า งและจั ด สร้ า งเป็ น สถานที่ นั่ งท างาน ท ากิ จ กรรม
พักผ่อน
1.2 ควรทาถนนผ่ากลางส่วนพื้นที่รกร้าง เพื่อร่นระยะทางขี่จักรยานให้สั้นลง
1.3 ควรปลูก ต้นไม้เ พิ่มขึ้ นเพื่อความร่ม รื่น ให้ ร่ม เงากับ คนที่ เดิ น ถนนหรือ ขี่
จักรยาน
1.4 ควรจั ด พื้ น ที่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ แ บบ campus ให้ ม ากขึ้ น และสนั บ สนุ น ให้
นักศึกษาใช้พื้นที่เพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันให้มากขึ้น
2. การจราจร
2.1 ควรอานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้นักศึกษามากขึ้น อาทิ
เพิ่มจานวนรถราง/การเพิ่มรอบการวิ่งของรถราง
2.2 ควรปรับเรื่องจานวนลูกระนาดบนถนนให้เหมาะสม และทาทางลาดขึ้นลง
สาหรับทางจักรยาน
1. ควรจัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้แบบ campus ให้มากขึ้น และสนับสนุนให้นักศึกษาใช้
พื้นที่เพื่อทากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันให้มากขึ้น
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ด้าน
15.5 ตลิ่งชัน
(คณะดุริยางคศาสตร์)
15.6 อาคาร กสท.
(วิทยาลัยนานาชาติ)

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆ
การเรียนการสอน
3. ในช่วงปิดภาคเรียนโรงอาหารปิด
1. พื้นทีส่ ่วนกลางสาหรับทากิจกรรม นั่งทางาน นั่งพักผ่อน ไม่เพียงพอ คับแคบ
2. พื้นทีไ่ ม่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
1. นักศึกษาไม่ค่อยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และไม่รู้จักเพื่อต่างคณะ
2. ห้องเรียนแออัดเกินไป ไม่มีหน้าต่าง
3. ค่าจอดรถอาคาร กสท. ปรับจากวันละ 80 บาท เป็นวันละ 180 บาท

16. นักศึกษาเก่า

1. มหาวิทยาลัยยังให้ความสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมนักศึกษา
เก่าน้อย อาทิ การจัดทารายชื่อฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า
2. มหาวิทยาลัยมีนัก ศึกษาเก่าจานวนมาก แต่การใช้ศัก ยภาพ ประโยชน์ จาก
นักศึกษาเก่ายังมีน้อย

17. อื่นๆ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ แต่ใช้ศักยภาพ
ของแต่ละท่านน้อย
2. การติด ตาม และประเมิ นผลการด าเนินงานของมหาวิ ทยาลัย ไม่ ควรให้
ความสาคัญกับการประเมิน Input กับ Process มากนัก

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป
2. ควรเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและดูแล จัดสิ่งอา
นายความสะดวกแก่นักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ การเดินทาง โรงอาหาร
ควรจัดหาพื้นที่เพื่อการใช้งานให้มากขึ้น
1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา และจัดกิจกรรมให้รู้จักเพื่อนต่างคณะ
ให้มากขึ้น
2. ควรกากับติดตามให้คณะเร่งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน
3. ควรขอความอนุเคราะห์ลดค่าที่จอดรถยนต์ให้นักศึกษา
1. ควรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่าให้มากขึ้น
2. ควรใช้ประโยชน์ จากนักศึกษาเก่าให้มากขึ้น อาทิ การระดมทุนช่วยสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย การระดมความคิด ให้คาแนะนา แก้ปัญหาการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. ควรสร้างเครือข่ายร่วมมือกับนักศึกษาเก่า ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติใหม่ๆ
1. มหาวิทยาลัยควรนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยแก้ปัญหา สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. การติดตาม และประเมินผลควรเน้นที่ output กับ outcome ให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ มาพิจารณา
แล้ว เนื่องจากข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยมีหลายด้านแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
และพัฒนามหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท้าทาย ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง สอดรับกับ การเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรั ฐ นอกเหนือจากผลการดาเนินงานที่มี
ความก้ า วหน้ า เรื่ อ งท้ า ทายที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดาเนิน งานของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่ 2 ข้อ 3 หน้า 14 เป็นต้นไปแล้ ว
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติห น้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยสรุปดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1.1 ปัจจัยภายนอก อาทิ
1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ
(1) การรั บ คนเข้ าท างานของหน่ว ยงาน บริ ษัท ที่ มี ชื่อ เสี ย ง มี แ นวโน้ ม ไม่ มุ่ ง เน้น เรื่ อ ง
ปริญญา แต่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทางาน
(2) การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ออก
ร่าง พระราชบัญญัติมาหลายฉบับ และมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับส่วนงาน มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ
การเสนอของบประมาณการวิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1.1.2 จานวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่เป็นความเข้มแข็ง
ของคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งกระทบต่อการทางาน วิถีชีวิต ของ
บุคลากรในทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา
1.1.5 ประชากรเข้าสู่ยุค Aging Society ซึ่งกระทบต่อสังคม วิถีชีวิต ความต้องการปัจจัยใน
ด้านต่างๆ
1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
1.2 ปัจจัยภายใน อาทิ
1.2.1 อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ยึดติดกับการทางานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีน้อย
1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
1.2.3 การทางานเป็นทีม การบูรณาการในการทางานร่วมกัน
1.2.4 งบประมาณ

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมาประมาณ 2 ปี
เศษ แต่ ก ารปรั บ ทิ ศ ทางและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ประกอบกับขณะนี้ มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในหลายรูปแบบ ดังนั้นการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย จึงต้องดาเนินการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงพัฒนา และปรับระบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยนาศักยภาพ ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย มาเป็นจุดเน้นในการดาเนินการ
2) หลั กสู ตร การเรี ย นการสอน ควรมีลั กษณะบูรณาการ การเรียนข้ามศาสตร์ มีความยืดหยุ่ น
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท างาน และตลาดแรงงานรวมทั้ ง
ผู้ประกอบการ
3) การวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนาไปเพิ่มมูลค่าได้ งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา
4) การหารายได้จากภายนอก โดยจัดทาแผนธุรกิจการหารายได้ที่ชัดเจน และการจัดบริการวิชาการ
การวิจัย การเปิดหลักสูตรระยะสั้นฯ
5) การจัดให้บริการแบบ one stop service โดยเฉพาะการให้บริการแก่นักศึกษาในทุกระดับ
6) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ เน้นให้ปรับวิธีคิด วิธีการทางาน และให้ตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาไป
ด้วยกัน
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