รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบตั ิหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564

คํานํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้ ในส่ ว นของการติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ชั ยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี จะเป็ นการติ ดตาม และ
ประเมิ นผลฯ ครั้งที่ 2 (มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลั ย
ศิ ลปากร ตั้ งแต่ วันที่ 26 กัน ยายน 2562) รายงานนี้ จัดทํ าโดยคณะกรรมการติ ดตาม และประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี และการดํ าเนิ นการยึ ด ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และคู่มือ การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้ เ สนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ให้เหมาะสมและเพิ่มการมีส่วนร่วม
มากขึ้น อาทิ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในองค์ประกอบส่วนที่ 2 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์ สกอ.) ได้นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562-2566 ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งมิติของการพัฒนางานวิชาการ การ
ประเมินคุณ ภาพการศึ กษาตามเกณฑ์ EdPEx หลักสูตร การวิจัย ฯลฯ มาใช้แทน การปรับค่าน้ําหนักการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้คะแนนการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีด้วย และเพิ่มจํานวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามและผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการติดตาม และประเมินผลฯ มากขึ้น
ในการติด ตาม และประเมิ น ผลฯ คณะกรรมการมุ่ งเน้ น ให้ ม หาวิท ยาลั ยมี ก ารปรับ ปรุงและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนให้ทันกับภาวะพลิกผัน (Disruption) การขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัย อาทิ โครงการ SU Transformation อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานคณะกรรมการคํานึงถึง
ข้อจํากัดของมหาวิทยาลัยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) และทําให้การดําเนินการต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ
รวมถึงไม่สามารถดําเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การจัดกิจกรรมนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ
นอกจากนั้ น ในกระบวนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ยั ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการ
กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อาทิ เชิญเข้าร่วมหารือ
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ การให้ ผู้ บ ริห ารนํ า เสนอข้ อ มู ล ผลการดํ าเนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในเบื้ อ งต้ น การให้ ชี้ แ จง ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตามประเด็ น ที่ ค ณะกรรมการให้ ข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิ บัติหน้าที่ ของอธิการบดี (2) ส่วนที่ 3 ผลการ
ดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรื่องที่เป็นโอกาสและความท้าทาย และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพั ฒ นาการดํ าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และ (3) ส่ วนที่ 4 ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ต่ อ การ
ดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มานําเสนอด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและการดําเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออธิการบดี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานต่อไป
ก

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รวมถึงส่วนงาน และหน่วยงานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย ส่วนงานต่างๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงบุคลากร นักศึกษาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
24 กุมภาพันธ์ 2564
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การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
4. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล
5. ขั้นตอนการดาเนินงานติดตาม และประเมินผล
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. คะแนนการติด ตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติห น้าที่ ของอธิก ารบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี
5. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยอธิการบดี
ผลการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรื่องที่เป็นโอกาสและความท้าทาย
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ
4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒ นาในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2562
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนิน งานของมหาวิท ยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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1

รายงานผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
อธิ ก ารบดี ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
คะแนนและความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถามการ
ป ร ะ เมิ น ภ า ว ะ ผู้ นํ า (Leadership) แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล
(Competency) ในการขับ เคลื่อนมหาวิท ยาลัยของอธิการบดี ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน
2563)
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ม (นักศึกษา) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ ได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากคณะกรรมการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ศาสตราจารย์ ดร.
จตุ ร นต์ ถิ ร ะวั ฒ น์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประธาน
คณะกรรมการ)
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย เรื่อ งสํ า คั ญ
เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผล
การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
แบบสอบถามการประเมินภาวะผู้ นํา (Leadership) และคุ ณ ลั กษณะส่ วน
บุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากรว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
อธิการบดี
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบั ติหน้ าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 – 30 กันยายน 2563)
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องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และวิธีการเก็บข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
และวิธีการเก็บข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
สรุ ป คะแนนผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562
สรุ ป คะแนนผลการดํ า เนิ น งานตามประเด็ น สํ า คั ญ และเร่ ง ด่ ว น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นํา (Leadership) และ
คุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ คคล (Competency) ในการขั บ เคลื่ อนมหาวิทยาลั ยของ
อธิการบดี
สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
สรุปการดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ
สรุปความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการ ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ
สรุปข้อสังเกต เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งประมวลมา
จากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
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บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ซึ่งในครั้งนี้
เป็นการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โดยในส่วนของการติตดาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี
เป็ น การติดตาม และประเมิ นผลฯ ครั้ ง ที่ 2 (มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ าแหน่ง
อธิการบดี มหาวิ ทยาลัยศิลปากร ตั้ งแต่ วันที่ 26 กั นยายน 2562) คณะกรรมการดําเนิ นการติดตาม และ
ประเมิ น ผลฯ ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าดัวยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และ
ขั้นตอนแนวทางที่กําหนดในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

1. องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ําหนัก องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ําหนัก
มี 3 ส่วน
(ร้อยละ)
มี 2 ส่วน
(ร้อยละ)
ส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผล
ส่วนที่ 1 ผลการดํา เนินงานตามแผนพัฒนา
30
50
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 ผลการดํา เนิน งานตามแผนพัฒนา
40
ส่วนที่ 2 ความเป็นผู้นํา (Leadership) ในการ
50
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
การศึกษา 2562
บุคคล (Competency) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี รวมถึงความสามารถใน
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญ
30
การกํากับ ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสู่เป้าหมาย
และเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนมาจาก 2 ส่วน
1. การตอบแบบสอบถามของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ร้อยละ 25
2. การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
ร้อยละ 25
รวม
100
รวม
100

ฉ

2. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
2.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล
ค่าน้ําหนัก
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 3 ส่วน
(ร้อยละ)
ส่วนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
30
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
40
ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563)
ส่ ว นที่ 3 ผลการดํ า เนิ น งานตามประเด็ น สํ า คั ญ และเร่ ง ด่ ว น ประจํ า ปี
30
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5.00)
100
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ

คะแนนผลการดําเนินงาน
ที่ถ่วงน้ําหนักแล้ว
1.33
1.70
1.08
4.11

ดีมาก

สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ 4.11 คะแนน จาก 5.00 คะแนน ผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับ ดีมาก
แม้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในระดับดีมาก
อย่ า งไรก็ ต ามคณะกรรมการเห็ น ว่ า ผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ส ะท้ อ นการพั ฒ นาที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากเท่าที่ควร จึงมีข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ ดังนี้
(1) การจัดทําแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต้องมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณ ภาพและ
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนได้จาก การกําหนดประเภทและลักษณะของตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล เช่น พึงกําหนดตัวชี้วัดประเภท
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) มากกว่าตัวชี้วัดประเภทข้อมูลนําเข้า (Input) หรือ
กระบวนการ (Process) เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
(2) ต้องเลือกปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขหรือต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และนําไปจัดทําเป็นแผน/
ปรับประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกําหนดตัวชี้วัด นําเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แล้วดําเนินการตามแผนพร้อมกํากับติดตามอย่างจริงจัง
2.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล
ค่าน้ําหนัก
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มี 2 ส่วน
(ร้อยละ)
ส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
50
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 ความเป็นผู้นํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิท ยาลัย และ
50
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีมบริหาร
ไปสู่เป้าหมาย
(1) การตอบแบบสอบถามของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
(25)
(2) การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
(25)
คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5.00)
100
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ

คะแนนผลการดําเนินงาน
ที่ถ่วงน้ําหนักแล้ว
2.06
1.92
(0.97+0.95)

ดี

(0.97)
(0.95)
3.98

ช

สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ 3.98 คะแนน จาก 5.00 คะแนน ผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับ ดี
จากการเก็ บข้ อมู ล ทั้ ง การสนทนากลุ่ ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้ เกี่ ยวข้ องกลุ่ ม ต่ า งๆ
สรุปได้ดังนี้

3. การดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) การดําเนินการมีความก้าวหน้าตามลําดับ
โดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นได้รายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว
3.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อาทิ THE World
University Rankings ปี 2020 อันดับ 1001+ = อันดับ 4 ของประเทศ SCImago Institutions Rankings
(Overall) ปี 2020 อันดับที่ 7 ของประเทศ
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย
ทุกคณะ ส่วนงานได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
3.4 การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ดําเนินการออกข้อบังคับฯ เรื่องการจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต การสนับสนุน สร้างความเข้าใจเรื่องระบบคลังหน่วยกิตให้แก่คณะ อาจารย์
3.5 การวิจัย เริ่มดําเนินการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ในลักษณะบูรณาการระหว่างคณะ และร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในชุมชน จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก และมีทิศทางที่ดีขึ้น
3.6 ความเป็นผู้นําทางด้านศิลปะในระดับชาติและนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ
3.7 สิ่งสนับสนุนนักศึกษา/การให้บริการแก่นักศึกษา เริ่มใช้งาน SU SMART Application ซึ่ง
ให้บริการต่างๆ กับนักศึกษา อาทิ การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ดูปฏิทินการศึกษา
ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการดําเนินงานที่มีความก้าวหน้าดังกล่าว ยังไม่ได้แสดง
ระดับความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานที่นําไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

4. ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดําเนินการอย่างเร่งด่วน
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 วิสัยทัศน์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทบทวนวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการพัฒนา (position)
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ชัดเจน โดยต้องวิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมให้รอบคอบในทุกมิติ และจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 10-20 ปี เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ และการพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงรุกที่ทัน
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
4.2 การวางแผนการดําเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (SU Transformation) ในระยะ
ต่อไป นําผลการรายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น มา
พิจารณาในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านที่เป็นจุดอ่อน และเร่งพัฒนาต่อไป โดยกําหนดระยะเวลา
การทํางานที่ชัดเจน รวมทั้งสื่อสาร เผยแพร่รายงานผลฯ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อความ
เข้าใจ ความร่วมมือในการทํางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
4.3 หลักสูตร
(1) มหาวิทยาลัย คณะ กําหนดกลไก วิธีการ มาตรการที่จะทําให้อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย
เข้าใจ ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับความคิดทัศนคติ (mindset) อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตร
ซ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) ระดมความคิดเชิญกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ SME ในการปรับ/
เปิดหลักสูตรใหม่ๆ ยุบรวมบูรณาการกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ริเริ่มเปิดหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน สถาบัน
ชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทันสมัยตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
(3) ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรในเชิงรุก
4.4 การบริการนักศึกษา
(1) ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ปรั บ ลดขั้ น ตอนการทํ า งาน การบู ร ณาการทํ า งาน พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก ฯลฯ
โดยเฉพาะการปรับการให้บริการเป็น One Stop Service เต็มรูปแบบ
(2) ปรับปรุง/เพิ่มการอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากรให้มากขึ้น อาทิ ระบบการ
รับชําระเงิน การเดินทางระหว่างวิทยาเขต การเดินทางมาวังท่าพระ ฯลฯ
(3) เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น อาทิ SU SMART
Application ศูนย์ระบายศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.5 ความเป็นนานาชาติ
(1) เร่ ง จั ด ตั้ ง International Office และมอบหมายผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นวิ เ ทศ
สัมพันธ์โดยตรงเพื่อขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นนานาชาติ รวมถึงบุคลากรที่ช่วยทํางานด้านวิเทศสัมพันธ์
(2) เชิญคณะต่างๆ มาประชุมระดมความคิดร่วมกัน ในการจัดทําแผนการพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ และสร้างจุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะในรูปแบบต่างๆ
(3) ทบทวนปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นนานาชาติอย่างต่อ เนื่ อง
รวมทั้งนําข้อมูล แบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ มาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก
และการเข้าถึงข้อมูล
(4) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย คณะ รวมถึงระบบการ
กํากับติดตามให้ทุกคณะดําเนินการตามแผน/กิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ในข้อตกลงความร่วมมือ
(5) จัดสวัสดิการ/การสนับสนุนอาจารย์ชาวต่างชาติให้มากขึ้นเพื่อจูงใจให้เข้ามาทํางาน อาทิ
เพิ่มค่าตอบแทน การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ
4.6 การเป็นผู้นําด้านศิลปะ
(1) ทํางานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้นําด้านศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ
อาทิ จัดทําห้องสมุดศิลปะของประเทศ จัดทําพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual
Exhibition) และ Google Art Museums ให้แล้วเสร็จ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทํางาน
เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย
(2) จั ดทํ าโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม โดยควรเชิ ญ คณะต่างๆ มาร่วม
ดําเนินการ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
(3) เร่งจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนด้านศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัยที่เชื่อมโยง มีปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศ
(4) ปรับปรุงบทบาทของหอศิลป์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย คณะ อาจารย์ ในภาพรวมให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
4.7 การหารายได้
(1) เร่งดําเนินการเรื่องแผนการหารายได้ โดยการประชุมระดมความคิดและเชิญผู้เชี่ยวชาญ/
ตั้งที่ปรึกษา อาทิ นักการเงิน นักการตลาด ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาสใหม่ๆ ของแต่ละพื้นที่
(2) เร่งดําเนินการนําทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย มาหารายได้
ฌ

4.8 ผู้บริหารกลุ่มอํานวยการ (ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ)
(1) เร่ ง ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก
ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ ในส่วนงานซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง และให้ทุกส่วนงานเตรียมความ
พร้อม วางแผนผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อมิให้กระทบต่อการทํางาน และเพื่อความก้าวหน้า
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
(2) เร่งทบทวน/จัดทํา/ปรับปรุงข้อบังคับ โดยกําหนดให้ทุกสํานัก กอง หน่วยงานเทียบเท่า
กอง จะต้องดําเนินการคัดเลือกผู้ที่มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ
ล่วงหน้าก่อนที่คนเดิมจะหมดวาระ/เกษียณอายุ เช่นเดียวกับตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สํานักที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
(3) ปรับทัศนคติ แนวความคิดให้ทั นต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ไม่ เป็นอุป สรรคต่ อ การพั ฒ นา
ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
4.9 ด้านกายภาพ
(1) การปรับปรุงวังท่าพระ เร่งดําเนินการเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi รวมถึงที่จอดรถวังท่าพระ ให้บุคลากร ผู้มาติดต่อรับบริการ ได้รับความสะดวก
(2) City Campus เมืองทองธานี เร่งดําเนินการตามแผนพัฒนา City Campus เมืองทองธานี
ตามที่กําหนดไว้ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการต่างๆ

5. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ
5.1 การจัดการศึกษา
(1) การรับนักศึกษา ติดตาม และประเมินผลการสอบคัดเลือกผ่านระบบ TCAS และทบทวน
วางแผนปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคํานึงถึงคุณภาพนักศึกษา การแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ฯลฯ
(2) การกําหนดเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษระดับ B2
- นําผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ
รวมถึงสํารวจปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน นํามาใช้วางแผนการดําเนินการ/มาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ
- ทบทวนเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสาขาวิชา และความจําเป็นที่จะต้อง
ใช้ในการประกอบอาชีพ
(3) การเรียนการสอน
- พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การสอบ การเป็นครูมืออาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง
- เร่ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบต่ า งๆ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน online มากขึ้ น และติ ด ตาม
ประเมินผลการเรียนการสอน online อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
5.2 การวิจัย
(1) ปรับปรุงระบบการขอรับเงินทุนวิจัย พัฒนาระบบการติดตามผลฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ และสนับสนุนฐานข้อมูลวิจัยให้มากขึ้น
(2) จัดสรรทุนวิจัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะทุนเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการมากขึ้น
5.3 การจัดตั้ง หน่ว ยงานใหม่ตามภารกิ จ ยุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัย และโครงสร้ า งของ
ภาควิชา
(1) กํากับติดตาม และประเมินผลฯ หน่วยงานใหม่ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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เป็นระยะๆ และรายงานผลการดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง
(2) นํากลไกการประเมินภาควิชามาใช้ในการปรับปรุง/เน้นการพัฒนาภาควิชาอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อให้ภาควิชามีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับโครงสร้าง ระเบียบต่างๆ เพื่อให้การทํางานของ
โรงเรียนสาธิตฯ มีความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น และสนับสนุน/ช่วยแก้ไขเรื่องการขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับจํานวนนักเรียน และการแข่งขันกับภายนอกให้มากขึ้น ฯลฯ
5.5 อัตรากําลัง/ความก้าวหน้าในสายงาน
(1) อัตรากําลัง การจัดทําแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้รอบด้าน ทั้งอัตราส่วนนักศึกษา: อาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) และมิติอื่นๆ
อาทิ หลักสูตรที่แสดงอัตลักษณ์ ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย มีคุณค่าแต่นักศึกษาเรียนน้อย ฯลฯ
(2) การขอกําหนดตําแหน่ง
- พนักงานสายวิชาการ ระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ อาทิ ศาสตราจารย์ด้านการสอน
- พนั ก งานสายสนั บ สนุ น ทบทวนข้อบังคั บ ฯ การกําหนดตํ าแหน่ ง ของพนั ก งานสาย
สนั บ สนุ น อาทิ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ยื่ น ขอ ณ หน่ ว ยงาน ปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ของตํ า แหน่ ง
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ได้รับ
5.6 การพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากร
(1) ผู้บริหารระดับสูง จัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ การเตรียมความพร้อมสําหรับผู้
ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวคิด การบริหารจัดการให้ทันความเปลี่ยนแปลง
ไม่ยึดกับตัวบุคคล
(2) พนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน
- พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนในทุกตําแหน่ง ทุกระดับให้มีทักษะ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตําแหน่งและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
- ทบทวนปรับเครื่องมือ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
วัดผลผลิตการทํางาน (outcome) ที่ชัดเจนขึ้น
5.7 การบริหารจัดการ/หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
(1) ประชุมระดมความคิดร่วมกันในการทบทวน/ปรับ/พัฒนาระบบการให้บริการ การทํางาน
การบริหารจัดการในทุกระบบของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ําซ้อน ความรวดเร็ว
เน้นการทํางานเชิงรุก ทันกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(2) ปรั บระบบการบริ หารจัดการแบบรวมศูนย์/การจ้ างบริษัท เอกชนมาช่ วย เพื่อการใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่า ลดอัตรากําลัง งบประมาณ ฯลฯ อาทิ ด้านยานพาหนะ การจัดเลี้ยง ฯลฯ
(3) ทบทวนระบบ กลไก การกํากับ ติดตามตรวจสอบการทํางานของบุคลากร การจัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็วมากขึ้น
5.8 การสื่อสาร
(1) การสื่อสารภายใน
- เพิ่มการถ่ายทอดนโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ สู่บุคลากรในทุกระดับให้ทั่วถึง และเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา เน้นเรื่องที่ส่งผลกระทบ สิทธิประโยชน์ การให้บริการ ฯลฯ บุคลากร เน้นเรื่อง
การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
- ทบทวนระบบ กลไก ขั้นตอนการสื่อสารทั้งระบบ คือจากมหาวิทยาลัย สู่คณะ บุคลากร
(Top down) และจากบุ ค ลากร คณะ สู่ ม หาวิ ท ยาลั ย (Bottom up) และปรั บ รู ป แบบการสื่ อ สารให้ มี
ฎ

ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) การสื่อสารสู่ภายนอก งานสื่อสารองค์กร ต้องทํางานเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และการสื่อสารสู่ภายนอกให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้สามารถทํางานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมในมิติต่างๆ
5.9 งบประมาณ/การเงิน/ระบบ SU-ERP
(1) งบประมาณ พิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม และนําเงินสะสม/
เงินคงคลัง มาลงทุนในโครงการใหม่ๆ/สําคัญ/เร่งด่วน เพื่อให้สามารถทํางานในเชิงรุก งานสําคัญได้สําเร็จ
(2) การเงิน ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง เจ้าหน้าที่คณะ ส่วนงาน และกําหนดแนวทางการทํางาน จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
รวมทั้งจัดอบรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
(3) ระบบ SU-ERP ดําเนินการให้สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน การตัดสินใจ
ของผู้บริหารในทุกระดับให้มากขึ้น
5.10 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
(1) ติดตาม ประเมินเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ประกาศใช้ไปแล้ว และนําไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ทบทวนการปรั บ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การเงิ น ขั้ น ตอนการทํ า งานให้ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
5.11 ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบเครือข่าย
(1) ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย จัดทําระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลกลางในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และผนวกกับฐานข้อมูลของคณะให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันจัดทําเป็น Big Data รวมถึงการพัฒนา
ด้าน Digital Transformation มากขึ้น
(2) เทคโนโลยี/ระบบเครือข่าย
- ควรมีรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนระบบการทํางานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ที่ทันสมัยและเพียงพอ
- มอบหมายให้สํานักดิจิทัล เทคโนโลยีสํารวจปัญหา ความต้องการต่ างๆ อาทิ การใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ งาน SU SMART Application การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ข องทุ ก ส่ ว นงาน และนํ า มา
วางแผนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการทํ า งาน รวมถึ ง แนวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีแผนการปรับปรุงอย่างชัดเจน
5.12 ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม
(1) การใช้พื้นที่ ทรัพยากร
- ระดมความคิดในการนําพื้นที่ อาคาร ทรัพยากรต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย คณะ ที่มีอยู่
มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น รวมถึงวางแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในทุกวิทยาเขต
- สนับสนุนให้คณะ ส่วนงาน โรงเรียนสาธิตฯ มาใช้พื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ใน
อัตราที่จะไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายกับคณะ ส่วนงาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น
(2) นโยบายเรื่อง Green University กําหนดนโยบาย Zero Waste ทั้งระบบในมหาวิทยาลัย
และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องจริงจัง
(3) พระราชวังสนามจันทร์ สํารวจพื้นที่ส่วนกลางที่มีอยู่ทั้งหมด และนํามาวิเคราะห์ วาง
แผนการนํามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากขึ้น จัดระบบการใช้สนามกีฬา ปรับปรุงระบบการจราจร
แก้ปัญหาสัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัดที่มีอยู่จํานวนมาก
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(4) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดทําแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในด้าน
กายภาพ โดยการระดมความคิดร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง อาทิ ฟาร์ม ร้านอาหาร จัดทํา/เปิด
เป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานที่ท่องเที่ยว

6. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
6.1 ประเด็นสําคัญเร่งด่วน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ให้นําเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
(คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ ตามภาคผนวก 5) รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนที่ 3 หน้า 18-27)
ไปพิจารณาทบทวนว่า เรื่องใดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้ดําเนินการ แล้ว
วิเคราะห์ สรุป จัดเรียงลําดับความสําคัญ และรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
พิจารณาทุก 3 เดือน
6.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก นั้น
คณะกรรมการเห็นว่ายังไม่สะท้อนการพัฒนาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากเท่าที่ควร จึงมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ ดังนี้
6.2.1 การจัดทําแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต้องมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพและ
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนได้จาก การกําหนดประเภทและลักษณะของตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล เช่น พึงกําหนดตัวชี้วัดประเภท ผลผลิต
ผลลั พ ธ์ ผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) มากกว่ า ตั ว ชี้ วั ด ประเภทข้ อ มู ล นํ า เข้ า (Input) หรื อ
กระบวนการ (Process) เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
6.2.2 ต้องเลือกปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขหรือต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และนําไปจัดทํา
เป็นแผน/ปรับประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกําหนดตัวชี้วัด นําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แล้วดําเนินการตามแผนพร้อมกํากับติดตามอย่างจริงจัง
6.3 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี โดยให้มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ และรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และพิจารณาทุก 3 เดือน สรุปดังนี้
6.3.1 การจัดการศึกษา
(1) หลักสูตร
- มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันอย่างจริงจัง และมีระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนและ
กําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกํากับ ติดตาม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ปรั บ ปรุ ง กระบวนการสร้า งและพั ฒ นาหลั ก สูต รเพื่ อ เอื้ อ ให้ เ กิด การเปลี่ย นแปลง
รวมทั้งสํารวจปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและดําเนินการแก้ไข อาทิ หลักสูตรศึกษาทั่วไป
หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรที่มีคุณค่า
(2) การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยต้องปรับกลยุทธ์ และกระบวนการ วิธีการรับนักศึกษา
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
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(3) การกําหนดเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 ทบทวน ปรับเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) เพื่อส่งเสริมการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสําเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสาขาวิชา
(4) การจัดการเรียนการสอน
- กําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมิน online ให้ชัดเจน
- พัฒนาผู้สอน สื่อ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ฝ่ายสนับสนุน ให้พร้อมและ
มีคุณภาพ รวมทั้งกํากับติดตาม ประเมินในทุกขั้นตอนและระบบของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ฝ่าย
สนับสนุน ฯลฯ เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(5) การบริการนักศึกษาตามนโยบาย Student First Service เร่งยกเครื่องระบบการ
ให้บริการนักศึกษา ให้เป็น One Stop Service อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็น ความต้องการ
ปั ญ หาต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ การบริ ก ารให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
6.3.2 การวิจัย
(1) ปรั บ ระบบและกลไกการส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย เชิ ง รุ ก อาทิ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
นโยบายด้านการวิจัยระดับสภามหาวิทยาลัย จัดทําแผน ระบบและกลไกการวิจัยเชิงรุกและการขับเคลื่อน
การดําเนินงานเพื่อผลักดันและรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิจัย
(2) เน้ น งานวิ จั ย ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป็ น จุ ด แข็ ง ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชุมชน สังคม ประเทศ
6.3.3 บทบาทของมหาวิทยาลัย
(1) นําเสนอ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนา การ
แก้ ไ ขปั ญ หาของสั ง คม ชุ ม ชน ประเทศชาติ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น ทั้ ง งานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
(2) ดําเนินการเรื่องการประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่าผลงาน การกําหนด
เกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ ฯลฯ เพื่อแสดงบทบาทความเป็นผู้นําของมหาวิทยาลัยศิลปากร
6.3.4 การกําหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน
(1) มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินการตามภารกิจ การ
พัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป์ สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการจดหมายเหตุ สํานักหอสมุดกลาง
(2) ประเมินการจัดตั้งหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ความ
จําเป็นและความสําเร็จว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ เพื่อปรับการทํางานเชิงรุก/การยุบรวม/
เลิก ต่อไป
6.3.5 การบริหารจัดการ
(1) ผู้บริหารต้องมีความจริงจังในการปรับและคิดระบบการทํางานใหม่ เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่คล่องตัว ทันสมัย และเข้มแข็ง
(2) พนั ก งานสายสนั บ สนุ น กลุ่ ม อํ า นวยการ (ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ผู้ อํ า นวยการกอง
เลขานุ การคณะฯ) รวมทั้ งหัวหน้ างานต่ า งๆ จะต้ องปรับวิธีคิ ด การปฏิบัติงาน การบริ การ ให้ทันกับ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งมากกว่าการทํางานที่ยึดกับ
ตัวบุคคล โดยต้องปรับเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อไม่สามารถทํางานที่มีประสิทธิภาพได้
ฑ

6.3.6 ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รของมหาวิ ท ยาลั ย งานสื่ อ สารองค์ ก ร จะต้ อ งทํ า งานมากขึ้ น
โดยเฉพาะเรื่ อ งภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยสิ่ ง สํ า คั ญ คื อ ต้ อ งสื่ อ ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รสมั ย ใหม่ ข อง
มหาวิทยาลัย และเพิ่มการสื่อสารเพื่อให้รับรู้ได้ว่า “สิ่งที่รับรู้นั้นยังน้อยกว่าคุณค่าที่แท้จริง”
6.3.7 ด้านกายภาพในการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายและคุ้มค่า การปรับ/ออกแบบภูมิทัศน์
ที่เชื่อมโยงเพื่อการใช้พื้นที่ร่วมกันในกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน อาทิ สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่ามากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
เรียนการสอน การทํากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
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ส่วนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องอธิการบดี
1. ความเป็นมาและความสําคัญ
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดให้สภามหาวิทยาลัย
มีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าดัวยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (ภาคผนวก 7) โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวกําหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 ส่วน
คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี และให้ดําเนินการทุกรอบปีงบประมาณ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในการประชุ ม ครั้งที่ 8/2560 เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ งหาคม 2560 ได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ ดํ า เนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี คํ า สั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่
1817/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิท ยาลัย และการปฏิบั ติห น้าที่ของอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัน ชัย สุท ธะนั นท์ ) โดยมี
นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อบังคับฯ นี้ เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยคณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งจัดทํา คู่มือ การติดตาม
และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้ปรับตัวชี้วัด ค่า
น้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลฯ โดยให้ความสําคัญกับความคืบหน้า/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่อง
และการดําเนินงานที่ท้าทายทันต่อการเปลี่ยนแปลง แล้วนํามากําหนดเป็นหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ รวมทั้งจัดทํา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้ความ
เห็นชอบคู่มือฯ) และได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ต่อมาในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561
เป็นต้นไป และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 5 วัน: วันที่ 26-30 กันยายน 2562) นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ทําหน้าที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 –
25 กั น ยายน 2562 ด้ วย (ประมาณ 178 วัน ) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ชั ย ชาญ
ถาวรเวช ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระมาณ 183 วัน สภามหาวิท ยาลั ย จึ งให้ ดํ าเนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ในตําแหน่งอธิการบดีโดยเป็นการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 977/2562 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) โดยรายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมด (ภาคผนวก 8) คณะกรรมการได้ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของการติดตาม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของผู้ช่ วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี จะเป็ นการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งที่ 2 และคณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ให้เหมาะสมและเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในองค์ประกอบส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์
สกอ.) ได้ นํ าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ปี ก ารศึ ก ษา 2562-2566 ซึ่ งมี ค วาม
ครอบคลุมทั้งมิติของการพัฒนางานวิชาการ การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx หลักสูตร ด้าน
งานวิจัย ฯลฯ มาใช้แทน การปรับค่าน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยให้
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้คะแนนการปฏิบัติงานของอธิการบดีด้วย และการเพิ่มจํานวนผู้เข้าตอบ
แบบสอบถาม และผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการติดตาม และประเมินผลฯ
มากขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้นการนําประเด็นสําคัญ เร่งด่วนให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและการพัฒนา การ
ปรับ เปลี่ยนให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงในภาวะพลิ กผั น (Disruption) การขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ สํ าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ โครงการ SU Transformation แล้วนํามากําหนดเป็นหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ รวมทั้งจัดทํา คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ให้ความ
เห็นชอบคู่มือฯ)
ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อาทิ เชิญ เข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ การให้ผู้บริหารนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะก่อนนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิท ยาลัย การให้ ชี้แจง ให้ ข้อมูล เพิ่ มเติม เมื่อคณะกรรมการมีข้ อสั งเกต ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังคํานึงถึงข้อจํากัดของมหาวิทยาลัยที่ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และทําให้การดําเนินการต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้อง
เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงไม่สามารถดําเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การจัดกิจกรรม
นักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือ และกลไกหนึ่ง
ที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รวมถึง
ส่วนงาน และหน่ วยงานทั้ งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรนํ าไปใช้ในการสนับสนุน ผลักดั น
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัย ส่วนงานต่างๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2.1.2 เพื่ อให้ ทราบปั ญ หา อุป สรรคและให้ ข้อ เสนอแนะ เพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บัติห น้ าที่ ของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
อธิ ก ารบดี ในการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ตามคํ ารับ รองการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในตํ าแหน่ งอธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย
ศิลปากร (Performance)
2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผู้นํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ)
3.1.1 ให้ อ ธิ ก ารบดี โดยการปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า ส่ ว นงานเสนอปรั บ แผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อ
คณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้
คณะกรรมการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย
3.1.2 ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
3.1.3 ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ 3.1.2
3.1.4 ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณา
ให้ทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีหรือแยกเป็นคนละ
ส่วนกันก็ได้
3.2 การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี (ตามข้ อ 10 ของข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)
3.2.1 ให้อธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตํ าแหน่ ง ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย พร้อ มกํ าหนดค่ าเป้ าหมาย ตั วชี้ วัด ที่ ค รอบคลุ ม
ระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
ในแต่ละปีงบประมาณให้ อธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย และคํารับรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
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3.2.2 ให้คณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนบริห ารมหาวิท ยาลั ยที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ให้ นํ าไปใช้ ในการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป
ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
(1) ด้านความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เป็นต้น
(2) ด้านภาวะผู้นํา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การ
ทํางานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติให้เกิดผล การทํางานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
3.2.3 ให้อธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เสนอคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
3.2.4 ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
อื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และคณะกรรมการอาจ
กําหนดวิธีการอื่น
3.2.5 ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง
4. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล
4.1 การติ ดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน กําหนดค่าน้ําหนัก และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และวิธีการ
เก็บข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วน องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่าน้ําหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล
ที่
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
30
1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(แบบฟอร์ม ปม.1)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานข้อมูล ตามที่
อธิการบดีรายงานและให้คะแนน (ระดับคะแนน)
2 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
40
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2562
ปีการศึกษา 2562 (แบบฟอร์ม ปม.2)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานข้อมูล ตามที่
อธิการบดีรายงานและให้คะแนน (ระดับคะแนน)
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ส่วน องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่าน้ําหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ
ที่
3 ผลการดํ า เนิ น งานตามประเด็ น สํ า คั ญ และ
30
1. อธิการบดีเสนอประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ไม่เกิน
10 เรื่อง ให้คณะกรรมการพิจารณา
เร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็น
สําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว (แบบฟอร์ม ปม.3)
3. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ระดับคะแนน)
รวมคะแนนส่วนที่ 1-3
100

4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีองค์ประกอบ 2 ส่วน กําหนดค่าน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และวิธีการ
เก็บข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วน องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล ค่าน้ําหนัก
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ร้อยละ
ที่
1 คะแนนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
50
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ค ว า ม เป็ น ผู้ นํ า (Leadership) ใน ก า ร
50
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุ คคล (Competency) ที่ จํ า เป็ นต่ อการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อ งอ ธิ ก ารบ ดี ร ว ม ถึ ง
ความสามารถในการกํ า กั บ ขั บ เคลื่ อ นที ม
บริหารไปสู่เป้าหมาย

รวมคะแนนส่วนที่ 1-2

100

วิธีการเก็บข้อมูล
คะแนนส่วนที่ 1 มาจาก การนําคะแนนการติดตาม และ
ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาคิดร้อยละ 50 (ระดับคะแนน)
1. คะแนนมาจาก 2 ส่วน
1.1 การตอบแบบสอบถามของผู้ เกี่ ยวข้ อ งกลุ่ ม
ต่างๆ ร้อยละ 25
1.2 การพิ จ ารณาร่ ว มกั น ของคณะกรรมการ
ร้อยละ 25
2. การตอบแบบสอบถามและคะแนน
2.1 คณะกรรมการนํ าแบบสอบถามการประเมิ น
ภาวะผู้ นํ า (Leadership) และคุ ณ ลั กษณะส่วนบุ คคล
(Competency) ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ของ
อธิ ก ารบดี (แบบฟอร์ ม ปม.4) เผยแพร่ ในเว็ บ ไซต์
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.2 แจ้ง ประชาสัม พั น ธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม ต่างๆ
ตอบแบบสอบถามทาง online (ยกเว้นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดส่งแบบสอบถามเป็นเอกสาร)
2.3 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดนํามา
วิ เคราะห์ ประมวลผลข้ อ มู ล และคิ ด คะแนน โดย
กําหนดค่าน้ําหนักการคิดคะแนนแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ = 20 %
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผอ. ศูนย์ สํานัก = 40 %
กลุ่มที่ 3 สายวิชาการ
= 20 %
กลุ่มที่ 4 สายสนับสนุน
= 20 %
(ระดับคะแนน)
3. การคิดคะแนน
3.1 คะแนนจากการตอบแบบสอบถามของ
เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (ตามข้อ 2) ร้อยละ 25
3.2 การพิ จ ารณาร่ ว มกั น ของคณะกรรมการ
ร้อยละ 25
นําคะแนน 3.1 + 3.2 (ระดับคะแนน)
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5. ขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล
5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
5.1.1 วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการเชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชั ย ชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
5.1.2 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
5.1.3 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.4 วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
5.1.4.1 ให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในเว็บไซต์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.1.4.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี
(1) ส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) แจ้งให้อธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตาม
แนวทางที่กําหนดในคู่มือฯ และจัดส่งประธานกรรมการ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(ตามข้ อ 10 (3) ของข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 กําหนด
ให้อธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการ
ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
5.1.5 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี และทีมผู้บริหาร
ได้นําเสนอ ร่าง ข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ในเบื้องต้น ต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้ให้ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ ต่อ ร่าง ข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และให้มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณา เพื่อจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และเสนอคณะกรรมการต่อไป
5.1.6 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีหนังสือถึ งหั วหน้ าส่วนงาน ให้ ดําเนิ นการเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ อาทิ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
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5.1.7 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 อธิการบดี ส่ง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2562
(3) รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามประเด็ น สํ า คั ญ และเร่งด่ ว น ประจํ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563
5.1.8 วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2564 กําหนดแนวทางการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยและทุกคณะ ส่วนงาน ในทุกพื้นที่ปิดที่ทําการ ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 โดยปรับเป็นดังนี้
(1) การสนทนากลุ่ม
- ให้ลดจํานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อลดความเสี่ยง จากเดิมที่กําหนดจัดสนทนา
กลุ่ ม จํ า นวน 7 กลุ่ ม กํ า หนดให้ จั ด เพี ย ง 4 กลุ่ ม คื อ (1) นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (2) คณบดี ผู้อํานวยการ ศูนย์ สํานัก (3) บุคลากรสายวิชาการ และ (4) บุคลากรสายสนับสนุน
และยกเลิกการสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม คือ (1) นักศึกษา (2) ศิษย์เก่า และ (3) ผู้ใช้บัณฑิต
โดยข้อมูลในส่วนของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญมากให้ขอข้อมูล
จาก คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานฯ (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ซึ่งได้จัดสนทนากลุ่มกับนักศึกษาทุกคณะ เมื่อ
เดือนตุลาคม 2563 และมีข้อมูลในส่วนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วย
- รูปแบบการสนทนากลุ่ม มี 2 แบบ คือ (1) เข้าร่วมสนทนากลุ่มผ่านระบบการประชุม
Online หรือ (2) เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ณ สถานที่ตั้ง ในวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564
(2) การตอบแบบสอบถามฯ
- กลุ่มนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท รงคุณ วุฒิ จัดส่ง
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และแบบสอบถามฯ เป็นเอกสาร
- กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา คณบดี ผู้อํานวยการ ศูนย์
สํานัก บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ให้ศึกษารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และตอบ
แบบสอบถามฯ ผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 11-25 มกราคม 2564
5.1.9 วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะกรรมการมีหนังสือถึง
5.1.9.1 นายกสภามหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จั ด ส่ ง
แบบสอบถามฯ และรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตอบ และให้ส่งคืนภายในวันที่ 22 มกราคม 2564
5.1.9.2 หัวหน้าส่วนงาน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์บุคลากรในส่วนงานตอบแบบสอบถามฯ
ผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 11-25 มกราคม 2564 และเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 11 และ 13 มกราคม
2564
5.1.10 วันที่ 8 มกราคม 2564 มอบหมายให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่รายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563) และแบบสอบถามฯ ในเว็บไซต์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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5.1.11 คณะกรรมการจัดสนทนากลุ่ม ในวันที่ 11 และ 13 มกราคม 2564
5.1.12 คณะกรรมการให้ ข ยายเวลาการตอบแบบสอบถามฯ จากเดิ ม ระหว่ า งวั น ที่ 11-25
มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากวันที่ 11-25 มกราคม 2564 อยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ และมหาวิท ยาลั ย ทุ กคณะ ส่วนงาน ในทุ กพื้ น ที่ ปิ ดที่ ทําการ
บุคลากรส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่บ้าน อาจจะไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร จึงให้ขยายเวลาการตอบแบบสอบถามฯ
ออกไป
5.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
5.2.1 วันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4/2564 และครั้งที่
5/2564 พิจารณา
- รายงานผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
- ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการจั ด ส่ ง ร่ า ง รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563) ให้อธิการบดีรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ
5.3 ขั้นตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
5.3.1 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพื่อ
นําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
5.3.2 คณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมในการนําเสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัย
5.3.3 สภามหาวิท ยาลั ยในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 พิ จารณา ร่าง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
5.3.4 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ดําเนินการดังนี้
(1) นายกสภามหาวิทยาลั ยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้อธิการบดีทราบ และพิจารณานําข้อเสนอแนะต่างๆ ไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานต่อไป
(2) ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิท ยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดีมหาวิท ยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
*หมายเหตุ กําหนดการต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

8

ส่วนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการได้นํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทาน
แล้ วสรุป คะแนนการติ ดตาม และประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของมหาวิท ยาลัย และการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข อง
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติ ดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิท ยาลั ย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนนในแต่ละส่วนดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 30)
1.1.1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยมีจํานวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยฯ ที่
ประเมิ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํ านวน 15 ตั วชี้ วั ด สามารถดํ าเนิ น การได้ 14 ตั วชี้ วั ด ไม่ บ รรลุ ผ ล
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นคะแนนได้ 4.60 คะแนน จาก 5.00 คะแนน (รายละเอียด หน้า 1 ในภาคผนวก 1)
1.1.2 คณะกรรมการพิ จารณาตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามที่มหาวิทยาลัย
รายงาน (ข้อ 1.1.1) และให้คะแนนตามที่กําหนดในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้า 14 ในภาคผนวก 9) แล้วสรุปคะแนนผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วาม
เป็นเลิศ (Academic Excellence) เป็นอันดับ 1
ในสาขาวิ ช าด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบ
ระดั บ ประเทศ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นวิ ช าการตาม
มาตรฐานสากล ได้ รั บ การยอมรั บ social
values : ACADEMIC REPUTATION
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ : RESEARCH AND CREATIVITY

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
คะแนนผลการ
มหาวิทยาลัยฯ ทีป่ ระเมิน
ดําเนินงานโดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัย
(คะแนนเต็ม
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ทั้งหมด
5.00)
เป้าหมาย เป้าหมาย

4

4

-

4.81

3

3

-

5.00

คณะกรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบ
สอบทาน และ
ให้คะแนน
(คะแนนเต็ม
5.00)

4.25

5.00

9
9

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น Smart University บริหาร
จั ด การด้ วยนวั ต กรรมและใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อ ม :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อ
พั ฒ น ากํ าลั งค น ใน ระดั บ สู งให้ กั บ สั งค ม
ประเทศชาติ มีทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่
21 สร้างคนด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ :
STUDENT AND ALUMNI
ยุท ธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยศิ ลปากรเป็ นที่
รู้ จั ก ในระดั บ นานาชาติ ภ ายใต้ “ศิ ล ปากร
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ าแห่ งการสร้ า งสรรค์ ”
(Silpakorn :A Leading Creative University)
:SILPAKORN BRANDING
รวมคะแนนส่วนที่ 1
นํามาคิดร้อยละ 30

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
คะแนนผลการ
มหาวิทยาลัยฯ ทีป่ ระเมิน
ดําเนินงานโดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัย
(คะแนนเต็ม
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ทั้งหมด
5.00)
เป้าหมาย เป้าหมาย

คณะกรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบ
สอบทาน และ
ให้คะแนน
(คะแนนเต็ม
5.00)

5

4

1

3.94

1

1

-

4.25

4.00

2

2

-

5.00

5.00

15

14

1

4.60

4.44
1.33

3.94

สรุปคะแนนส่วนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นํามาคิด
ร้อยละ 30 = 1.33 คะแนน
1.2 ส่ ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 40)
1.2.1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563) โดยมีจํานวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ป ระเมิ น ในปีการศึ กษา 2562 จํานวน 14 ตัวชี้วัด สามารถดํ าเนิ นการได้ 14 ตัวชี้ วัด
คิดเป็นคะแนนได้ 4.64 คะแนน จาก 5.00 คะแนน (รายละเอียด หน้า 72 ในภาคผนวก 1)
1.2.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563)
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน (ข้อ 1.2.1) และให้คะแนนตามที่กําหนดในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้า 14 ในภาคผนวก 9) แล้วสรุป
คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ตาม
ตารางที่ 4

10

10

ตารางที่ 4 สรุป คะแนนผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
ที่ประเมิน ในปีการศึกษา 2562

1
5

ผลสําเร็จของการจัดทําโครงร่างองค์กร (OP) ของมหาวิทยาลัย
ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละปีการศึกษา
มียุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Social Impact
มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ าหนดยุท ธศาสตร์ด้านการทํ านุบํ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
มี ร ะบบและกลไกการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ออกแบบระบบและกลไกเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศเข้ า สู่
ฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการดําเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย
จํานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
จํานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย
จํานวนวารสารของมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล Scopus (นับซ้ําได้)
ทุ ก คณะวิ ช าส่ ว นงานได้ นํ า ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยต่ อ หลั ก สู ต รไป
วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของหลักสตูรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้สนับ สนุนการพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสตูรต่อภาคการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
นํามาคิดร้อยละ 40

8
10
18
20
22
38
39
40
43
46
52
56

คะแนนผลการ
ดําเนินงานโดย
มหาวิทยาลัย
(คะแนนเต็ม 5.00)

คณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบ
สอบทาน และ
ให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 5.00)

5.00
5.00

4.50
5.00

4.50
5.00

3.50
3.50

4.50

3.50

3.50

2.50

5.00

5.00

5.00
5.00
3.50
5.00

5.00
5.00
3.50
3.50

5.00
4.50

5.00
5.00

5.00

5.00

4.68

4.25
1.70

สรุปคะแนนส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563) ได้ 4.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน นํามาคิดร้อยละ 40 = 1.70 คะแนน
1.3 ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 30)
1.3.1 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จํานวน 10 เรื่อง (รายละเอียด หน้า 79 ในภาคผนวก 1)
1.3.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญ
และเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จํานวน 10 เรื่อง ตามที่
มหาวิทยาลัยรายงาน (ข้อ 1.3.1) และพิจารณาให้คะแนน ซึ่งสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญ
และเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามตารางที่ 5

11
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ตารางที่ 5 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ
พิจารณาให้คะแนน

เรื่องสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 10 เรื่อง ที่มหาวิทยาลัยเสนอ
1. กระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก
2. การจัดการศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
3. การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะไม่นับปริญญา และ Credit Bank ของมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
5. พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
6. การจัดสรรทุนการศึกษา และการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19
7. การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
8. การวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม และประเทศชาติ
9. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
คะแนนเฉลี่ย
นํามาคิดร้อยละ 30

(คะแนนเต็ม 5.00)

5.00
5.00
2.50
2.50
2.50
4.00

3.50
4.00
3.00
4.00
3.60
1.08

สรุปคะแนนส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ 3.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นํามาคิด
ร้อยละ 30 = 1.08 คะแนน
1.4 สรุป คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
จากคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในส่ วนที่ 1 - ส่ วนที่ 3 นํ ามาสรุป คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 3 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม
2563)
ส่ ว นที่ 3 ผลการดํ า เนิ น งานตามประเด็ น สํ า คั ญ และเร่ ง ด่ ว น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5.00)
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ

ค่าน้ําหนัก
(ร้อยละ)
30

คะแนนผลการดําเนินงาน
ที่ถ่วงน้ําหนักแล้ว
1.33

40

1.70

30

1.08

100

4.11

ดีมาก

ทั้งนี้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้า 16 ในภาคผนวก 9)
ได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
4.50 ขึ้นไป
4.00 – 4.49
3.50 – 3.99
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
น้อยกว่า 1.50

การแปลความหมายคะแนน
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน

สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ 4.11 คะแนน ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก
แม้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในระดับดีมาก
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าผลการดําเนินงานดังกล่าวยังไม่สะท้อนการพัฒนาที่แท้จริง รวมทั้งไม่
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากเท่าที่ควร จึงให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อประเด็น
ดั งกล่ า ว ไว้ ในส่ ว นที่ 4 (ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ต่ อ การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
หน้า 28)
2. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องอธิก ารบดี ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน การคิดคะแนนในแต่ละส่วนมีดังนี้
2.1 ส่ ว นที่ 1 มาจาก คะแนนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นํามาคิดร้อยละ 50 (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 50)
สรุปคะแนนส่วนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ 4.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน นํามาคิดร้อยละ 50 = 2.06 คะแนน (รายละเอียด ตารางที่ 6 หน้า 12)
2.2 ส่วนที่ 2 ความเป็นผู้นํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วน
บุ คคล (Competency) ที่ จําเป็ นต่ อการปฏิบั ติ หน้ าที่ ของอธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกํ ากับ
ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสู่เป้าหมาย
การคิดคะแนน มาจาก 2 ส่วน ดังนี้
2.2.1 การตอบแบบสอบถามของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 25)
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นํา (Leadership)
และคุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ ค คล (Competency) ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ยของอธิ การบดี (ภาคผนวก 6)
ของกลุ่มต่างๆ นํามา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม และคิดคะแนนตามค่าน้ําหนักที่กําหนด
ในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(หน้า 18 ในภาคผนวก 9) แล้ว
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นํา (Leadership) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ตามตารางที่ 7 (รายละเอียดคะแนน
และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถามฯ ภาคผนวก 2)
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ส่วนที่ 3
ผลการดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรือ่ งที่เป็นโอกาสและความท้าทาย และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการได้นําข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี (ภาคผนวก 1) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (ภาคผนวก 3) ข้อเสนอแนะจาก
การตอบแบบสอบถามการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นํา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (ภาคผนวก 2) มาประมวล วิเคราะห์ สรุป และ
นําเสนอเป็นประเด็น คือ (1) การดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2)
ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการ และ (3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงพั ฒ นาในด้ านต่ างๆ เพื่ อให้อธิการบดี และทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องได้นํ าไปใช้ ประโยชน์ ในการวาง
แผนการดํ าเนิ น งาน การปรับ ปรุงและพั ฒ นาการดํ าเนิ น งานของมหาวิท ยาลัย และการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข อง
อธิการบดีต่อไป โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 9 สรุปการดําเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ด้าน
1. การปฏิรูปมหาวิทยาลัย
(SU Transformation)

2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

3. การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx

4. การจัดการศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต
5. การวิจัย

การดําเนินการ
1. ดําเนินการสานต่อนโยบายจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อดีตอธิการบดี
2. บุคลากรมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
และพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การประชุมระดมความคิด Think Tank
3. การดํ า เนิ น การมี ค วามก้ า วหน้ าตามลํ าดั บ โดยขณะนี้ ที่ ป รึก ษาชาวญี่ ปุ่ น ได้
รายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว
1. ดําเนินการสานต่อนโยบายจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อดีตอธิการบดี
2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อาทิ
- THE World University Rankings
ปี 2020 อันดับ 1001+ = อันดับ 4 ของประเทศ
- SCImago Institutions Rankings (Overall)
ปี 2020 อันดับที่ 7 ของประเทศ
- SCImago Institutions Rankings (Innovation)
ปี 2020 อันดับที่ 3 ของประเทศ
- THE Impact Rankings
ปี 2020 อันดับ 600+ (ติดอันดับเป็นปีแรก)
1. ดําเนินการสานต่อนโยบายจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อดีตอธิการบดี
2. ดําเนินการขับเคลื่อน สนับสนุนการดําเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx การจัดทีมพี่เลี้ยง
ให้คําปรึกษา คําแนะนํากับคณะ ส่วนงาน อย่างต่อเนื่อง
3. ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ทุกคณะ ส่วนงานได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx แล้ว
1. ดําเนินการสานต่อนโยบายจาก ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อดีตอธิการบดี
2. ดํ า เนิ น การออกข้ อ บั ง คั บ ฯ เรื่อ งการจั ด การศึ ก ษาระบบคลั ง หน่ ว ยกิ ต การ
สนับสนุน สร้างความเข้าใจเรื่องระบบคลังหน่วยกิตให้แก่คณะ อาจารย์
เริ่มดําเนินการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ในลัก ษณะบูรณาการระหว่างคณะ และ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในชุมชน จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก และมีทิศทาง
ที่ดีขึ้น
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ด้าน
6. ความเป็นผู้นําทางด้านศิลปะ
ในระดับชาติ และนานาชาติ

การดําเนินการ
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศิ ล ปวัฒ นธรรมแห่ ง มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ทํ า หน้ า ที่
กํ า หนดนโยบายด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรม การขับ เคลื่ อ นความเป็ น ผู้ นํ าทางด้ า นศิ ล ปะ
สู่ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงบทบาทต่อสังคมและประเทศชาติ ฯลฯ
2. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรมนานาชาติ โดยขณะนี้ ม อบหมายให้ วิ ท ยาลั ย
นานาชาติช่วยรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรรมต่างๆ
7. สิ่ ง สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษา/การ
เริ่มใช้งาน SU SMART Application ซึ่ งให้บ ริการต่างๆ กั บ นัก ศึก ษา อาทิ การ
ให้บริการแก่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ดูปฏิทินการศึกษา

ทั้งนี้คณะกรรมการมีค วามเห็น ว่าผลการดํ าเนิน งานที่มีความก้าวหน้าดังกล่าว (ตารางที่ 9)
ยังไม่ได้แสดงระดับความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานที่นําไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
2. ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดําเนินการอย่างเร่งด่วน ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 10 สรุปความท้ าทาย ปัญ หาอุปสรรค และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการ ซึ่ง
ประมวลมาจากการสนทนากลุ่ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประเด็น
1. วิสัยทัศน์/แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1.1 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี
ของอธิ ก ารบดี แ ต่ ล ะท่ า นที่ เข้ า มาดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทํ า ให้ ไ ม่ เ ห็ น ภาพอนาคต ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในระยะ 10–20 ปี ข้างหน้า
1.2 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านที่สําคัญ
บ างด้ า น ยั ง ขาดค วาม ชั ด เจน อาทิ การเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
1.3 การมี ส่ ว น ร่ ว ม ของบุ ค ลาก รใน เรื่ อ ง
แผนพัฒ นา/โครงการเชิงนโยบายมีน้อย เมื่อนํามา
ปฎิบัติทําให้เกิดปัญหา อาทิ เรื่องโครงสร้างองค์กร
1.4 นโยบาย แนวทางการทํ า งานบางเรื่ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นไปมา ทํ า ให้ ก ารทํ า งานไม่ ร าบรื่ น
ผู้ปฏิบัติงานมีความสับสน อาทิ ด้านการเงิน

2. การวางแผนการดํ า เนิ น การโครงการปฏิ รู ป
มหาวิ ท ยาลั ย (SU Transformation) ในระยะ
ต่อไป

3. หลักสูตร
3.1 การปรับปรุงหลักสูตรส่วนใหญ่ขณะนี้เป็น
การปรับ ปรุงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย อาทิ ปรับ เงื่อ นไขการ
เรี ย น ปรั บ เนื้ อ หารายวิ ช า ปรั บ อาจารย์ ป ระจํ า

ข้อเสนอแนะ
1. ทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อกําหนดเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจน และ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะยาว 10-20 ปี เพื่ อ ผลั ก ดั น
วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต
รวมถึงนําผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น มาประกอบการพิจารณา ฯลฯ
ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของดําเนินการทั้งการกําหนดวิสัยทัศน์ การ
จัดทําแผนพัฒนา ฯลฯ จะต้องประชุมระดมความคิดร่วมกัน และรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ เพื่อการมีส่วนร่วม การยอมรับ
รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกันเมื่อนํามาปฏิบัติ
อธิการบดีแต่ละท่านนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 1020 ปี เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อให้การพัฒ นามหาวิทยาลัยมี
ความต่อเนื่อง รวมถึงคณะ ส่วนงานสามารถนําไปวางแผนดําเนินการ
ในเรื่องต่างๆ อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน อาทิ ภาพลักษณ์องค์กร การ
พัฒนาหลักสูตร การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
2. การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา (position) ของมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากรว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด โดยวิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมให้
รอบคอบ แล้ ว นํ า มาวางแผนการดํ า เนิ น งาน การขั บ เคลื่ อ นให้
สอดคล้องในทุกระดับ
1. นําผลการรายงานผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น มาพิจารณาในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะในด้ า นที่ เป็ น จุ ด อ่ อ น และเร่งพั ฒ นาต่ อไป โดยกํ า หนด
ระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน
2. สื่ อ สาร เผยแพร่ ร ายงานผลวิ เ คราะห์ ส ถาพปั จ จุ บั น ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ให้บุคลากรได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง เพื่อความเข้าใจ ความร่วมมือในการทํางาน และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัย คณะ กําหนดกลไก วิธีการ มาตรการที่จะทําให้
อาจารย์ ทั้ งมหาวิท ยาลั ยเข้ าใจ ต้ อ งยอมรับ การเปลี่ ยนแปลง ปรับ
ความคิดทัศนคติ (mindset) อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตร
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยปีละ 30% ของรายวิชา/หลักสูตร
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หลักสูตร ฯลฯ ซึ่งไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง องค์
ความรู้ ความต้องการอาชีพใหม่ๆ ในยุคชีวิตวิถีใหม่
New Normal ฯลฯ
3.2 หลักสูตรมีจํานวนมาก และส่วนหนึ่งล้าสมัย
และมีแนวโน้มนักศึกษาสนใจเรียนลดลง
3.3 อาจารย์ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร ขณะนี้ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับแนวคิด
ทัศนคติแบบเดิม ฯลฯ ทําให้การปรับปรุงหลักสูตร
เปิด-ปิดรายวิชา/หลักสูตร ฯลฯ ไม่ราบรื่น ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
4. การบริการนักศึกษา
4.1 การให้บริการนักศึกษาของหน่วยงานกลาง
ยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร อาทิ การจ่ายเงิน
การรั บ เอกสาร การรั บ โอนเงิ น ของนั ก ศึ ก ษา
นักศึกษาต่างชาติ การชําระค่าลงทะเบียนเรียน ฯลฯ
4.2 การทํ า งานของส่ ว นกลาง มี ขั้ น ตอนมาก
การให้ บ ริ ก าร การตอบคํ า ถาม ในแต่ ล ะครั้ ง ไม่
เหมือนกัน ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทําให้นัก ศึกษา
ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกและสับสน

5. ความเป็นนานาชาติ
5.1 มี น โยบายเรื่ อ งความเป็ น นานาชาติ แต่
แผน การทํ างาน ปั จจั ย สนั บ สนุ น ต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม อาทิ ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
โดยตรง การติดต่อประสานงาน งบประมาณ ฯลฯ
5.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของ
แต่ ล ะคณะ เพื่ อ สร้า งจุ ดเด่ น /ความเข้ม แข็ ง ยังไม่
ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดในแต่ละคณะ
2. ระดมความคิดเชิญกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาค
ธุ ร กิ จ SME ภาคเอกชนมาสนทนาแนวคิ ด แนวโน้ ม อาชี พ ใหม่ ๆ
องค์ ค วามรู้ที่ ต้ อ งการ เพื่ อ นํ า มาปรั บ /เปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ๆ ยุ บ รวม
บูรณาการกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
3. ริเริ่มเปิดหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน สถาบัน ชุมชน สังคม ทั้ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง การปรั บ กฎเกณฑ์ เงื่อ นไขให้
ทันสมัยตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไป อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดทํา
หลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมฯ การไฟฟ้า กรมชลประทาน ฯลฯ
4. ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรในเชิงรุก
1. ประชุ ม ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา (กองคลั ง กอง
บริหารงานวิชาการ กองกิจการศึกษา) พิจารณาปัญหา อุปสรรค การ
ลดขั้นตอนการทํางาน การบูรณาการทํางาน แนวทางการพัฒนา และ
กําหนดเป็นขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ฯลฯ โดยเฉพาะการปรับการ
ให้บริการเป็น One Stop Service เต็มรูปแบบ แล้วประกาศสื่อสาร
ให้นักศึกษาทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ
2. ปรับ ปรุงระบบการเงิน เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษา
บุคลากรให้มากขึ้น อาทิ การรับชําระเงินจากทุกธนาคารทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา
3. เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้บ ริการของศูน ย์ระบาย
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้นักศึกษาได้ทราบมากขึ้น เพื่อเข้าไปใช้
บริการขอรับคําปรึกษาในเรื่องต่างๆ
4. จัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความสะดวกให้มากขึ้น อาทิ การเดินทาง
ระหว่างวิทยาเขต การเดินทางมาวังท่าพระ ฯลฯ
1. เร่งจัด ตั้ ง International Office เพื่ อเป็ น หน่ วยงานสนั บ สนุ น
ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ อาทิ การอํานวยความ
สะดวก การติดต่อประสานงานกับคณะ ส่วนงาน นักศึกษา อาจารย์
ชาวต่างชาติ ฯลฯ
2. มอบหมายผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์โดยตรง
เพื่ อ ความชั ด เจนในการทํ างาน และการขั บ เคลื่ อ นงานสู่ค วามเป็ น
นานาชาติ รวมถึงบุคลากรที่ช่วยทํางานด้านวิเทศสัมพันธ์
3. มหาวิทยาลัยเชิญ คณะต่างๆ มาประชุมระดมความคิดร่วมกัน
และสอบถามความต้องการ ปัญหาอุปสรรค แผนการพัฒ นาสู่ความ
เป็นนานาชาติของแต่ละคณะ อาทิ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฯลฯ และนํามาวางแผนการทํางาน การสนับสนุน ฯลฯ ต่อไป
4. สร้างจุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะในรูปแบบต่างๆ
เพื่ อ จู ง ใจให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร อาทิ
รู ป แบบการรั บ 2 ปริ ญ ญาคื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ
มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ ซึ่ ง รู ป แบบนี้ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ได้
ดําเนินการแล้วและประสบความสําเร็จดีมาก
5. ทบทวนปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็น
นานาชาติ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทของความเป็ น
นานาชาติ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
6. จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
คณ ะ กิ จ กรรม/โครงการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสื บ ค้ น อ้ า งอิ ง
ทํ า ความร่ ว มมื อ ฯลฯ รวมถึ ง ระบบการกํ า กั บ ติ ด ตามให้ ทุ ก คณะ
ดําเนินการตามแผน/กิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ในข้อตกลงความ
ร่วมมือ
7. นําข้อมูล แบบฟอร์ม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ มาแปล
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6. การเป็นผู้นําด้านศิลปะ
การเป็นผู้นําด้านศิลปะและการออกแบบ การ
ดําเนิ นการ/การสนับ สนุ นจากมหาวิท ยาลัย ยังไม่
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

7. การหารายได้
7.1 การหารายได้จ ากแหล่ งเงิน ภายนอกของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
7.2 การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ เพื่ อ นํ า มาหา
รายได้ยังมีน้อย
7.3 การนําทรัพย์สินทางปัญ ญาที่มีคุณ ค่าของ
มหาวิ ท ยาลั ย มาหารายได้ การดํ า เนิ น การยั ง ไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ต่ า งชาติ และการเผยแพร่ การ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ
8. จัดสวัสดิการ/การสนับสนุนอาจารย์ชาวต่างชาติให้มากขึ้นเพื่อ
จูงใจให้เข้ามาทํางาน อาทิ เพิ่มค่าตอบแทน การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ฯลฯ
1. ทํางานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้นําด้านศิลปะ/ศิลปะร่วม
สมัยสู่ระดับนานาชาติ และมีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ
1.1 จัดทําห้องสมุดศิลปะของประเทศ
1.2 จัดทํ าพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศิ ล ปกรรมแห่ งชาติ อาทิ การนํ าผลงาน
ศิ ล ปกรรมสะสมที่ มี จํ า นวนมากมาจั ด แสดง /เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ
มีสถานที่เก็บที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และ
เป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้
1.3 เร่งดําเนินการนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)
และ Google Art Museums ให้แล้วเสร็จ และประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จั ด ทํ า โครงการวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การงานศิ ล ปกรรม โดย
ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงานศิลปกรรม การประมูล
ผลงานศิ ล ปกรรม การประเมิ น มู ล ค่ า ผลงาน การกํ า หนดเกณฑ์
มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ ฯลฯ โดยในการดําเนินการควร
เชิ ญ คณะต่ า งๆ มาร่ ว มดํ า เนิ น การ และเสนอขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ
เพื่อแสดงความเป็นผู้นําด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เร่งรัดจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนงานด้านศิลปะ/ศิลปะ
ร่วมสมัยที่เชื่อมโยง มีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ การฝึกงาน ฯลฯ
4. ปรับปรุงบทบาทของหอศิลป์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ ง านด้ า นศิ ล ปะของ
มหาวิทยาลัย คณะ อาจารย์ ในภาพรวมให้มากขึ้น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง โดยเฉพาะการนําเสนอสู่สาธารณะภายนอก ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทํางาน เพื่อสนับสนุน
นโยบายด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
1. เร่งดําเนินการเรื่องแผนการหารายได้
2. ประชุมระดมความคิดและเชิญผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างๆ/ที่ปรึกษา
อาทิ นักการเงิน นักการตลาด ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส
ใหม่ๆ ของแต่ละพื้นที่ และวางแผนการหารายได้ อาทิ
2.1 วังท่าพระ จําหน่วยผลงานศิลปกรรม สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ
2.2 พระราชวังสนามจัน ทร์ วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
ปรับภูมิทัศน์สร้างจุดเด่น อาทิ ปลูกดอกไม้ ไม้ยืนต้น ร้านกาแฟ สินค้า
เกษตรอินทรีย์ สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่ พักผ่อน ฯลฯ เพื่ อเป็ น
ช่องทางหารายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
2.3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทางหลวงชนบทมีโครงการ
จะตัดถนนผ่านบริเวณฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์ฯ ซึ่งจะเป็นโอกาส/
ช่ อ งทางในการหารายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และคณะต่ า งๆ ในอี ก
ช่องทางหนึ่ง
3. เร่งดําเนินการนําทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย
มาหารายได้
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ประเด็น
8. ผู้ บ ริ ห ารตํ าแหน่ งอํ า นวยการ (ผู้ อํ า นวยการ
สํานัก ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ)
- ปั จจุ บั น ตํ าแห น่ งผู้ อํ าน วยการสํ านั ก
ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ ยังมีตําแหน่งว่าง
ในบางส่วนงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทํางาน การ
ติ ด ต่ อ ประสานงาน การบริห ารจัด การ แรงจูง ใจ
ความก้าวหน้าในการทํางาน ฯลฯ
- ยึดติดกับระบบราชการ ทํางานในลักษณะ
งานประจํา โดยเฉพาะการไม่ยอมรับภาระงานที่เพิ่ม/
ปรับใหม่ /เปลี่ ยนแปลง ทํ าให้ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
พัฒนาส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

9. ด้านกายภาพ
9.1 การปรับปรุงวังท่าพระ
9.1.1 การปรั บ ปรุ ง ยั ง มี บ างระบบที่ ยั ง ไม่
สมบูรณ์ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบ Wi-Fi ยังไม่เสถียร
9.1.2 ไม่มีที่จอดรถสําหรับบุ คลากรที่เข้ามา
ทํางาน และผู้มาติดต่อรับบริการ
9.2 City Campus เมืองทองธานี
9.2.1 แผนพั ฒ นา City Campus เมื อ งทอง
ธานี การดําเนินการตามแผนยังไม่มีความก้าวหน้า
และการรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการ
จั ด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจั ด การ ฯลฯ
เกี่ยวกับ เมืองทองธานี ต่อสภามหาวิทยาลัยมีน้อย
มาก
9.2.2 สิ่ งอํ านวยความสะดวก/สวัส ดิ ก ารใน
พื้นที่เมืองทองธานี ยังไม่พร้อมสนับ สนุ นการเรียน
การสอน นักศึกษา การทํางานเท่าที่ควร อาทิ โรง
อาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล พื้นที่ส่วนงานกลาง
สนามกีฬา สัญญาณ Wi-Fi

ข้อเสนอแนะ
1. เร่งดําเนินการคัดเลือกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ ในส่วนงานซึ่ง
ขณะนี้ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
2. ทุ ก ส่ ว นงานควรเตรี ย มความพร้ อ ม วางแผนผู้ ที่ จ ะมาดํ า รง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ โดย
ควรดําเนินการล่วงหน้าก่อนที่คนเดิมจะหมดวาระ/เกษียณอายุ เพื่อมิ
ให้กระทบต่อการทํางาน และเพื่อความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
3. ให้มหาวิทยาลัยไปทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คล โดยกํ า หนดให้ ทุ ก สํ า นั ก กอง หน่ ว ยงาน
เที ย บเท่ า กอง จะต้ อ งดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ที่ ม าดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ ล่วงหน้าก่อนที่
คนเดิ ม จะหมดวาระ/เกษี ย ณอายุ เช่ น เดี ย วกั บ ตํ า แหน่ ง คณบดี
ผู้อํานวยการศูนย์ สํานักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
4. ปรับ ทัศนคติ แนวความคิดให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
1. การปรับปรุงวังท่าพระ
1.1 เร่งดําเนินการเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาทิ ระบบไฟฟ้า หม้อ
แปลงไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
1.2 เร่งดําเนิน การแก้ไขปัญ หาเรื่องที่จอดรถในวังท่าพระ ให้
บุคลากร ผู้มาติดต่อรับบริการ ได้รับความสะดวกมากขึ้น
2. City Campus เมืองทองธานี
2.1 เร่งดําเนินการตามแผนพัฒนา City Campus เมืองทองธานี
ตามที่กําหนดไว้ รวมถึงการรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
การดําเนินงานต่างๆ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็น ระยะๆ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ
2.2 เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ
ต่างๆ ที่เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนปัจจัยการเรียนการสอน อํานวย
ความสะดวกแก่นักนักศึกษา รวมทั้งรองรับการขยายตัวในอนาคต

3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ
ตารางที่ 11 สรุปข้อสังเกต เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งประมวลมาจาก
การสนทนากลุ่ม และการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประเด็น
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการศึกษา
1.1 การรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาระบบ TCAS เป็นปัจจัย
ติดตาม และประเมินผลการสอบคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ใน
หนึ่งที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพลดลง โดยเฉพาะ ทุ ก ปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และทบทวน วางแผนปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ
คณะด้านศิลปะ อาทิ การพิจารณาจาก Portfolio สถานการณ์ โดยคํานึงถึงคุณภาพนักศึกษา การแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ
อาจจะไม่สามารถคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้า ฯลฯ
มาศึกษาได้
1.2 การกําหนดเกณฑ์ การสอบภาษาอังกฤษ
2. การกําหนดเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษระดับ B2
ระดับ B2
2.1 นําผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
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ประเด็น
การกําหนดเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ B2 ค่อนข้างยาก
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ รวมถึ ง กระทบต่ อ การ
สมัครเข้าศึกษา/สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การรับบุคลากรมาเป็นอาจารย์

1.3 การเรียนการสอน
1.3.1 ปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง องค์
ความรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ ขณะที่การสอน
ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ จึงไม่สอดคล้องกับการ
เรี ย น รู้ ข องนั กศึ กษ ารุ่ น ให ม่ แ ล ะแน วโน้ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.3.2 การเรี ย นการสอน online มี ก าร
นํ า มาใช้ ม ากขึ้ น ในขณะที่ ปั จ จั ย ทั้ ง เครื่ อ งมื อ สิ่ ง
อํานวยความสะดวก ทักษะความสามารถในการสอน
การถ่ายทอด ฯลฯ ยังไม่สามารถรองรับ/ดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวิจัย
2.1 การขอรับ เงิน ทุ น วิจั ย ใช้ เวลานาน และใช้
เอกสารประกอบจํานวนมาก
2.2 บางคณะ/สาขาวิชา มีเครือข่ายกับภายนอก
น้อย หรือลักษณะธรรมชาติไม่เอื้อ/ไม่สามารถไปขอ
ทุนจากภายนอกได้เท่าที่ควร

3. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างของภาควิชา
3.1 หน่ ว ยงานใหม่ ต ามภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ห น่ วยงาน ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ให ม่ ต ามภ ารกิ จ /
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี จํ า นวนมากและ
ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เห็น
ผลการดํ า เนิ น งานที่ เป็ น รู ป ธรรม และการบรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
3.2 โครงสร้างภาควิชา
ภาควิชา/สาขาวิชาส่วนหนึ่ งเห็ น ว่านโยบาย
โครงสร้างภาควิชายังไม่ชัดเจน ทั้งการยุบรวม การ
ประเมิ น ภาควิ ช า เนื่ อ งจากภาควิ ช า/สาขาวิ ช ามี
ธรรมชาติ คุณค่าที่แตกต่างกัน
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อเสนอแนะ
นักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อนํามาเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาทบทวน/วางแผนการดําเนินการ/มาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา ฯลฯ ทั้งในภาพรวม และรายบุคคล
2.2 จั ด ทํ า แบบสํ า รวจสอบถามนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ เกี่ ย วกั บ
เกณฑ์ ก ารสอบภาษาอั งกฤษระดั บ B2 อาทิ ปั ญ หา อุ ป สรรค สิ่ งที่
ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้
ให้ เพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
2.3 ทบทวนเกณฑ์ ก ารสอบภาษาอั ง กฤษให้ เหมาะสมกั บ
สาขาวิชา และความจําเป็นที่จะต้องใช้ในการประกอบอาชีพ
3. การเรียนการสอน
3.1 พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การสอบ
การเป็นครูมืออาชีพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง อาทิ
Outcome Based Learning, Problem Based Learning,
Research Based Learning และการเรี ย นการสอน ในรู ป แบ บ
Digital Transformation
3.2 เร่ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบต่ า งๆ ให้ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน
online มากขึ้น
3.3 ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน online อย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมถึงการไปศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง
ในต่างประเทศ และต่างประเทศ นํามาประมวลเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน online ต่อไป
1. ปรับปรุงระบบการขอรับเงินทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาทิ ลดขั้ น ตอน ลดจํ า นวนเอกสาร พั ฒ นาระบบการติ ด ตามผลฯ
ฐานข้อมูล โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้
2. จั ด สรรทุ น วิ จั ย ให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น โดยเฉพาะทุ น
เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการ
มากขึ้น
3. สนับสนุนฐานข้อมูลวิจัยถูกลิขสิทธิ์ให้มากขึ้น โดยอาจให้สํานัก
หอสมุดกลางเป็น ผู้ประสานงานในเรื่องการจัดซื้อ เพื่อใช้ป ระโยชน์
ร่วมกัน
1. หน่วยงานใหม่ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ เป็ น ระยะๆ และรายงานผลการ
ดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

2. โครงสร้างภาควิชา
นํ า กลไกการประเมิ น ภาควิช ามาใช้ ในการปรับ ปรุง/เน้ น การ
พั ฒ นาภาควิ ช าอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ภ าควิ ช ามี ค วาม
เข้มแข็ง คุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ปรับ โครงสร้าง ระเบียบต่างๆ เพื่ อให้การทํางานของโรงเรียน
สาธิตฯ มีความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น
2. สนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการขยายพื้นที่จัดการเรียนการ
สอน เพื่ อ รองรั บ จํ า นวนนั ก เรี ย น และการแข่ ง ขั น กั บ ภายนอกให้
มากขึ้น ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะ
5. อัตรากําลัง/ความก้าวหน้าในสายงาน
5.1 อัตรากําลัง
1. อัตรากําลัง
เมื่ อ บุ ค ลากรเกษี ย ณอายุ จะไม่ ได้ รั บ อั ต รา
การจัดทําแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาจาก
ทดแทน และส่งผลต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ องค์ประกอบต่างๆ ให้รอบด้าน ทั้งอัตราส่วนนักศึกษา: อาจารย์ (Full
หลัก สู ต รที่ มี นัก ศึก ษาเรียนน้ อยแต่ มีคุ ณ ค่ า แสดง Time Equivalent Student: FTES) และมิ ติ อื่ น ๆ อาทิ หลั ก สู ต รที่
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
แสดงอัตลักษณ์ ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย มีคุณค่าแต่นักศึกษา
เรียนน้อย ฯลฯ
2. การขอกําหนดตําแหน่ง
5.2 การขอกําหนดตําแหน่ง
2.1 พนักงานสายวิชาการ
5.2.1 พนักงานสายวิชาการ
ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ในการสร้ า งเกณฑ์ ก ารขอกํ า หนด
การกํ า หนดระยะเวลาให้ อ าจารย์ จ ะต้ อ ง
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ ตําแหน่งทางวิชาการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ตามความสนใจ ความถนัด
จะมีอาจารย์ส่วนหนึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ หรือ ความสามารถของอาจารย์ อาทิ ศาสตราจารย์ด้านการสอน
ส่วนหนึ่งไม่สนใจจะเสนอขอกําหนดตําแหน่ง และจะ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการเปิ ดหลักสูตร อาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฯลฯ
5.2.2 พนักงานสายสนับสนุน
2.2 พนักงานสายสนับสนุน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งของ
2.2.1 ทบทวนข้อบังคับฯ การกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
พนักงานสายสนับสนุน ทําให้บุคลากรเสียโอกาส อาทิ สายสนับ สนุ น โดยให้ ดํารงตําแหน่ งตั้งแต่วัน ที่ ยื่น ขอ ณ หน่ วยงาน
บุ คลากรที่ เสนอขอกําหนดตํ าแหน่ งวันเดียวกัน (ณ เช่นเดียวกับพนักงานสายวิชาการ รวมทั้งควรยกเลิกการกําหนดให้ผู้ที่
หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถ
ในวันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการพิ จารณา ขอกําหนดตําแหน่งได้
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย (กระบวนการพิจารณา
2.2.2 ปรั บ อั ต ราเงิน เดื อ นขั้ น ต่ํ า ของตํ า แหน่ ง ชํ า นาญการ
เสร็จเร็ว ก็ได้รับอนุมัติเร็ว กระบวนการพิจารณาเสร็จ ชํานาญการพิเศษ ให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ได้รับ ไม่ควรเลื่อนขั้น
ช้า ก็ ได้รับอนุมัติช้า) รวมถึงมีขั้นตอนการพิจารณา เงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม
และล่าช้าค่อนข้างมาก
6. การพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากร
6.1 ผู้บริหารระดับสูง
1. ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงส่วนหนึ่งมีประสบการณ์การ
1.1 จั ด ทํ าหลั ก สู ต รพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะ
บริหารงานน้อย ทําให้การบริหารงานไม่ราบรื่น การ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งผู้บริหาร รวมถึง
ปรั บ เปลี่ ย นระบบงานต่ า งๆ มี น้ อ ย รวมถึ ง การ การเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่
1.2 ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การให้ ทั น ความ
เปลี่ยนแปลง วางระบบการทํางานที่เข้มแข็งโดยไม่ยึดกับตัวบุคคล
2. พนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน
6.2 พนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน
2.1 พั ฒ นาบุค ลากรทั้ งสายวิช าการ และสายสนับ สนุน ในทุ ก
ส่วนใหญ่ ยึดติดกับ วัฒ นธรรมเดิมๆ ทํ างาน/
สอนรู ป แบบเดิ ม ไม่ ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แนวคิ ด ตําแหน่ง ทุกระดับ เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
(mindset) ไม่ ย อมรั บ ภาระงานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทํ า งาน ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตําแหน่งและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
แยกส่วนกัน ฯลฯ ส่งผลต่อการเพิ่มอัตรากําลังและ
2.2 ทบทวนปรับเครื่องมือ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้
ประสิทธิภาพในการทํางาน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดผลผลิตการทํางาน (outcome) ที่ชัดเจน
ขึ้น รวมทั้งการกําหนดมาตรการต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถทํางานตามที่
กําหนด โดยในการปรับเครื่องมือ มาตรการต่างๆ ควรเชิญที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้คําปรึกษา แนะนํา
1. ทบทวนปรับระบบ กลไกการทํางาน การบริหารจัดการในทุก
7. การบริ ห ารจั ด การ/หน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย
ระบบของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย และปรับวิธีการทํางาน
7.1 การบริหารจัดการ ระบบการทํางาน
และการบริหารจัดการเป็นเชิงรุก ท้าทาย ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
การบริหารจัดการ ระบบการทํางานต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อาทิ ปรับการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนในการประชุม/
ของหน่ ว ยงานกลางมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ ยั ง สอน online
ล้าสมัย ยึดติดกับระบบราชการ ทํางานในลักษณะ
2. พัฒนาระบบการให้บริการ/การทํางาน/การบริหารจัดการของ
งานประจํ า โดยเฉพาะการไม่ ย อมรั บ ภาระงานที่ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้รองรับและอํานวยความสะดวก
แก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงชาวต่างชาติมากขึ้น เพิ่มการสื่อสาร
เพิ่ม/ปรับใหม่/เปลี่ยนแปลง
การวางแผน การทํางานเชิงรุก งานที่ท้าทาย ประชาสั ม พั น ธ์ ประกาศขั้ น ตอนการทํ า งาน การให้ บ ริก าร ให้ ทุ ก
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ยังมีน้อยซึ่งไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
7.2 การทํางานของหน่ วยงานกลาง มีขั้นตอน
มาก การให้บริการ การตอบคําถาม ในแต่ละครั้งไม่
เหมื อ นกั น ไม่ มี ชั ด เจน ทํ า ให้ ผู้ รับ บริก ารไม่ ได้ รั บ
ความสะดวกและสับสน
7.3 การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนหนึ่งมีความซ้ําซ้อน
ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การติ ด ต่ อ ประสานงาน การทํ า งานร่ ว มกั น ยั ง ไม่
ราบรื่น ล่าช้า และบางครั้งเกิดความขัดแย้งกัน
7 .4 ก า ร บ ริ ห า รจั ด ก า ร ใน ส ถ า น ก า ร ณ์
COVID-19 ส่วนหนึ่งยังไม่ชัดเจน ล่าช้า รวมถึงการ
สื่อสารแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ
7.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริต
ก ารกํ ากั บ ติ ด ต าม ก ารดํ าเนิ น ก ารกั บ
หน่วยงาน บุคลากรที่ทุจริต ยังค่อนข้างล่าช้า
8. การสื่อสาร
8.1 การสื่อสารภายใน
- การถ่ า ยทอดนโยบาย แผนพั ฒ นาต่ า งๆ
ฯลฯจากผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง มาสู่ บุ ค ลากรในระดั บ
ต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง ล่าช้า ทําให้บุคลากรไม่ทราบทิศ
ท างการพั ฒ น า/การป รั บ เป ลี่ ย น ต่ างๆ ขอ ง
มหาวิทยาลัย
- การสื่อสารยังมีน้อย ล่าช้า ไม่ชัดเจน ทําให้
เกิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ อาทิ ความเข้ า ใจในการทํ า งาน
ความร่วมมือ ความผูกพันต่อองค์กร ฯลฯ
- การสื่อสารกับ นักศึกษามีน้อย โดยเฉพาะ
เรื่อ งการให้ บ ริก าร สวัส ดิ ก าร ทํ าให้ ก ารรับ รู้ การ
เข้าถึงข้อมูล ไม่ตรงกัน/ไม่ครบถ้วน เช่น ระบบ SU
SMART Application ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าระบบการ
ให้บริการไม่ครบวงจร ในขณะที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
ดําเนินการครบวงจรแล้ว

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน
3. ประชุ ม ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิท ยาลั ย กั บ คณะในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน และกํ า หนดลั ก ษณะ การ
ทํางานในแต่ละเรื่อง (Platform) ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้
ชัดเจน เพื่อลดความซ้ําซ้อน การทํางานรวดเร็วขึ้น
4. การบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19
4.1 ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 มากําหนดวาง
แผนการทํางานเชิงรุก เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต การระบาดในรอบ
ใหม่ ฯลฯ
4.2 ปรับปรุงรูปแบบวิธีการคืนเงินช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา
ให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน
5. ปรับระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ อาทิ ด้านยานพาหนะ
การจั ด เลี้ ย ง ฯลฯ เพื่ อ การใช้ ท รั พ ยากรที่ คุ้ ม ค่ า ลดอั ต รากํ า ลั ง
งบประมาณ ฯลฯ
6. ทบทวนระบบ กลไก การกํากับ ติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสมากขึ้น รวมถึงระบบ กลไก
การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตให้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่บุคลากรทุกฝ่าย
1. การสื่อสารภายใน
1.1 เพิ่มการถ่ายทอดนโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ สู่บุคลากรใน
ทุกระดับให้ทั่วถึง โดยใช้รูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของบุคลากรใน
แต่ละระดับ
1.2 ทบทวนระบบ กลไก ขั้นตอนการสื่อสารทั้งระบบ คือจาก
มหาวิทยาลัย สู่คณะ บุคลากร (Top down) และจากบุคลากร คณะ
สู่มหาวิทยาลัย (Bottom up) ว่ามีปัญ หาอุปสรรคอย่างไร และปรับ
รู ป แบบการสื่ อ สารให้ ทั น สมั ย สะดวก รวดเร็ ว ชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึง สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- นั ก ศึ ก ษา เน้ น เรื่อ งที่ ส่ งผลกระทบ เรื่อ งสิ ท ธิป ระโยชน์
การให้บริการ ฯลฯ รวมถึงการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้ง่ายขึ้น
- บุคลากร เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วม
รวมถึงการรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แล้วนํามาปรับเพื่อให้
การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การสื่อสารสู่ภายนอก
2.1 งานสื่ อ สารองค์ ก ร ต้ อ งทํ า งานเรื่ อ งภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
2.2 พั ฒ นาบุ ค ลากรของงานสื่ อ สารองค์ ก ร ให้ มี ทั ก ษะ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้สามารถทํางาน
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมในมิติต่างๆ มากขึ้น
2.3 เพิ่ ม การสื่ อ สารสู่ ส าธารณะภายนอกให้ ม ากขึ้ น โดยมี
ทีมงาน/ที่ปรึกษาช่วยกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน รวมถึง
การนําเสนอที่สร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

8.2 การสื่อสารสู่ภายนอก
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย รูปแบบ
ไม่น่าสนใจ แม้ว่าจะมีการตั้งงานสื่อสารองค์กรมา
ช่วยในการทํางาน
- ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยยังเป็น
ภาพลักษณ์เดิม
- การประชาสัมพันธ์ที่กระจัดกระจายไม่เป็น
ภาพเดียวกัน
- งานสื่อสารองค์ก ร ขาดบุ คลากรที่มีทัก ษะ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
9. งบประมาณ/การเงิน/ระบบ SU-ERP
9.1 งบประมาณ
1. งบประมาณ
มี กิจ กรรม/โครงการที่ จ ะดํ าเนิ น การจํานวน
1.1 พิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม
มาก แต่งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให้การทํางาน ที่จะดําเนินการในแต่ละปี และจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณที่
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ไม่เป็นไปตามแผน/บรรลุเป้าหมาย

9.2 การเงิน
- การทํางานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน พัสดุ
แต่ละคน แต่ละวิทยาเขต ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน
อาทิ การตีความระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ฯลฯ
- การดํ า เนิ น การด้ า นการเงิน มี ขั้ น ตอนมาก
และมีเอกสารจํานวนมาก ไม่เอื้อต่อการดําเนินการ
ของคณะ และล่าช้า
9.3 ระบบ SU-ERP
การใช้ ป ระโยชน์ ร ะบ บ SU-ERP ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
10. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
10.1 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ส่วนใหญ่ยัง
ยึดติดกับระบบราชการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขาด
ความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการทํางาน การบริหาร
จัดการ การหารายได้ ฯลฯ
10.2 ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินล้าสมัย
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน อาทิ การจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรณีจัดประชุม หรือสอน online การ
รับโอนเงินจากต่างประเทศ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ
11. ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบเครือข่าย
11.1 ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
- ในการทํางานต้องกรอกข้อมูลจํานวนมาก
และบางเรื่ อ งข้ อ มู ล ซ้ํ า ซ้ อ นกั น อาทิ การประกั น
คุณภาพการศึกษา การประเมินภาควิชา การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานฯ
- ระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นบางระบบ
บุ ค ลากรส่ ว นหนึ่ ง ยั ง ไม่ ท ราบ และการเข้ า ไปใช้
ประโยชน์ ยังมี น้ อย อาทิ SU Portal ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ข้อเสนอแนะ
เน้นโครงการสําคัญๆ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
1.2 นําเงินสะสม/เงินคงคลัง มาลงทุนในโครงการใหม่ๆ/สําคัญ/
เร่งด่วน เพื่อให้สามารถทํางานในเชิงรุก งานสําคัญได้สําเร็จ อาทิ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล งานด้านเทคโนโลยี การพัฒนาสํานักหอสมุด
การจัดเก็บผลงานศิลปกรรม ฯลฯ
2. การเงิน
2.1 ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้บริหารที่รับผิดชอบ
โดยตรงกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิน /พั ส ดุ ข องส่ ว นกลาง เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะ
ส่วนงาน เพื่อนําปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาหารือร่วมกัน สร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการทํางาน และกําหนดแนวทางการทํางานที่ชัดเจน
ร่ ว มกั น แล้ ว จั ด ทํ า เป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุกวิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน
2.2 จัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน พัสดุ
การเบิ ก จ่ า ย พั ส ดุ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ตรงกั น ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
3. ระบบ SU-ERP
ดําเนินการให้ระบบ SU-ERP สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการทํางาน การตัดสินใจ ของผู้บริหารในทุกระดับให้มากขึ้น
1. ติดตาม ประเมิน โดยการสํารวจความคิดเห็น/ระดมความคิดว่า
ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกาศ ที่ ประกาศใช้ ไปแล้ว มี ปั ญ หา อุ ปสรรค
จุดอ่อน ฯลฯ ในด้านใดบ้าง แล้วนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
2. ทบทวนการปรับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน ขั้นตอนการ
ทํางานให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคต เพื่อให้การทํางานมีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วมากขึ้น

1. ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
1.1 จัดทําระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพ
ใหญ่ทั้งหมด รวมทั้งประสานงานให้แต่ละคณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูล
ในบางเรื่อง มาเชื่อมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน และจัดทําเป็น
Big Data ของมหาวิท ยาลัย ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ต่อการทํ างานของ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูป
มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ การตัดสินใจ รวมทั้งช่วยลดเวลาใน
การกรอกข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ฯลฯ
1.2 พั ฒ นาด้ า น Digital Transformation มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการทํางาน การบริหารจัดการใน
ยุคใหม่
1.3 ปรับข้อมูล/ฐานข้อมูลในทุกระบบให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้บุคลากร
เข้าไปใช้ประโยชน์ อาทิ SU Portal ตําแหน่งทางวิชาการ SU SMART
Application
2. เทคโนโลยี/ระบบเครือข่าย
11.2 เทคโนโลยี/ระบบเครือข่าย
2.1 ควรมี รองอธิก ารบดีที่ ดูแ ลงานด้ านเทคโนโลยี เนื่ อ งจาก
- สั ญ ญาณอิ น เทอร์เน็ ต ไม่ เสถี ย ร ทํ า ให้ ก าร
ทํางาน การติดต่อสื่อสาร การให้บริการ ยังมีปัญหา ปัจจุบันเป็นงานที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา การขับเคลื่อนระบบการ
- ปั จ จุ บั น ระบบโทรศั พ ท์ IP Phone ผู ก กั บ ทํางานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 มอบหมายให้สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสํารวจปัญ หา ความ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่ม
ต้องการใช้อินเทอร์เน็ต การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของทุกส่วนงานใน
จึงไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้
25

25

ประเด็น
ข้อเสนอแนะ
- ปัจจุบัน SU SMART Application ยังมีการ มหาวิ ท ยาลั ย และนํ า มาวางแผนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสั ญ ญาณ
ทํางานที่ไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ และไม่ อินเทอร์เน็ต การให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับการทํางาน รวมถึง
เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การ แนวโน้มทีจ่ ะเพิ่มขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
ยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการทํางาน การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
2.4 สํารวจความต้องการและปั ญหาในการใช้งาน SU SMART
Application จากผู้ ใ ช้ ง าน และนํ า มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบให้
ตอบสนองกั บ ความต้ อ งการ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ให้ มี
ประสิท ธิภ าพมากขึ้น ทั น ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีแ ผนการปรับ ปรุง
อย่างชัดเจน
12. ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม
12.1 การใช้พื้นที่ ทรัพยากร
1. การใช้พื้นที่ ทรัพยากร
- การใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และคณะจะ
1.1 ระดมความคิ ด ปรึ ก ษาหารื อ ปรั บ แนวคิ ด เพื่ อ นํ า พื้ น ที่
แยกกัน และคณะส่วนใหญ่มีพื้นที่จัดกิจกรรม/การ อาคาร ทรัพยากรต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย คณะ ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
เรียนการสอน ฯลฯ ไม่เพียงพอ
ร่วมกันให้มากขึ้น เช่น อาคารเรียน พื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์ เครื่องมือ
- พื้นที่ส่วนหนึ่งยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ ต่ างๆ เพื่ อลดการสร้ างตึ ก การจั ดซื้ อ ประหยั ด ทรั พ ยากร โดยการ
ดําเนินการอาจจะเริ่มต้นจากพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันก่อน เช่น
รวมทั้งต้องใช้งบประมาณในการดูแลจํานวนมาก
สํานักหอสมุดกลาง คณะวิทยาศาสตร์ สํานักดิจิทัลฯ
1.2 สนั บ สนุ น ให้ ค ณะ ส่ ว นงาน โรงเรีย นสาธิต ฯ มาใช้ พื้ น ที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ในอัตราที่จะไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายกับ
คณะ ส่วนงาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น
1.3 ควรวางแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ในทุกวิทยาเขตใน
ขณะนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นโยบายเรื่อง Green University
12.2 นโยบายเรื่อง Green University
กําหนดนโยบาย Zero Waste ทั้งระบบในมหาวิทยาลัย และ
มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบาย Green University
แต่ ก ายภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ส ะอาด ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องจริงจัง
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย การกํ า จั ด ขยะ ฯลฯ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
12.3 พระราชวังสนามจันทร์
3. พระราชวังสนามจันทร์
- การใช้พื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มี
- ควรสํารวจพื้นที่ส่วนกลางที่มีอยู่ทั้งหมด และนํามาวิเคราะห์
วางแผนการนํามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากขึ้น อาทิ อาคาร
พื้นที่ที่ยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์
- มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งภายในและภายนอก ศูน ย์เรียนรวมเฉลิ มพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น พระราชวังสนาม
มหาวิทยาลัย
จันทร์) โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนานักศึกษา Co-working Space ฯลฯ
- มีสัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัดจํานวนมาก
- จั ด ระบบการใช้ ส นามกี ฬ าที่ เอื้ อ อํ า นวยความสะดวกแก่
บุคคลภายนอก เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์คุ้มค่า เต็มศักยภาพ
และเป็นการสร้างบรรยายที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและประชาชน
- ปรั บ ปรุ ง ระบบการจราจรภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
- แก้ปัญหาสัตว์เลี้ยง สุนัขจรจัดที่มีอยู่จํานวนมาก
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
12.4 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- จัดทําแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในด้านกายภาพ
- พื้นที่จํานวนมากยังไม่ได้นํามาทําประโยชน์
- พื้ นที่มีความแห้งแล้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดู โดยในการดําเนิ นการควรเชิญ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกที่
ร้อน บางครั้งน้ําไม่พอใช้ น้ําไม่ไหล และต้องแก้ไข เกี่ย วข้ อ งมาร่ว มระดมความคิ ด เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการแก้ ไขปั ญ หา
เป็นไปอย่างยั่งยืน
ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปี
- พั ฒ นาพื้ น ที่ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งสู ง สุ ด อาทิ ฟาร์ ม
ร้านอาหาร ฯลฯ จัดทํา/เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง
- พัฒนาสภาพแวดล้อม บริการ และสวัสดิการต่างๆ ทั้งหอพัก
รถรับส่ง ฯลฯ ให้มากขึ้น
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4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ใน
ทุกปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 - 2562) คณะกรรมการได้รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และสรุปความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์
สํ านั ก ผู้ อํ า นวยการกอง/เลขานุ ก ารส่ ว นงาน นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เก่ า ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต รวมทั้ งข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการเอง มาสรุป เป็ น ข้ อ สังเกต ข้อ เสนอแนะในการติ ดตาม และประเมิ น ผลการดํ าเนิ น การของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังกล่าว มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
และการพั ฒ นาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดี รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ในบางเรื่อ ง/บางประเด็ น จะต้ อ งดํ าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และบางเรื่ อ ง/บางประเด็ น ต้ อ งใช้ เวลาในการ
ดําเนินการอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ์ นอกจากนั้นจะได้เห็นภาพรวมของข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา
จึงได้นําข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มานําเสนอ
ด้วย โดยสรุปดังนี้
(1) ผลการดําเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
(2) เรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561*
(3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒ นาในด้านต่างๆ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2561*
(4) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25602562
(ภาคผนวก 5)
หมายเหตุ *ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไม่ได้นําเสนอในส่วนของเรื่องสําคัญ
เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ (ตามข้อ (2)) และ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ (ตาม
ข้อ (3))
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ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการ ได้นําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามฯ การมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่อง และมีการดําเนินงานที่ท้าทายทันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะพลิกผัน
(Disruption) รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของมหาวิทยาลัย จึงให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ดังนี้
1. ประเด็นสําคัญเร่งด่วน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ให้นําเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
(คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ ตามภาคผนวก 5) รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนที่ 3 หน้า 18-27)
ไปพิจารณาทบทวนว่า เรื่องใดที่ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้ดําเนินการ แล้ว
วิเคราะห์ สรุป จัดเรียงลําดับความสําคัญ และรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
พิจารณาทุก 3 เดือน
2. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก นั้น
คณะกรรมการเห็นว่ายังไม่สะท้อนการพัฒนาที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากเท่าที่ควร จึงมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ ดังนี้
2.1 การจัดทําแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต้องมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพและ
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนได้จาก การกําหนดประเภทและลักษณะของตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล เช่น พึงกําหนดตัวชี้วัดประเภท ผลผลิต
ผลลั พ ธ์ ผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) มากกว่ า ตั ว ชี้ วั ด ประเภทข้ อ มู ล นํ า เข้ า (Input) หรื อ
กระบวนการ (Process) เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
2.2 ต้องเลื อกปัญ หาสําคั ญ ที่ ต้องแก้ไขหรือต้ องการพั ฒ นาอย่างเร่งด่ วน และนํ าไปจัดทํ า
เป็นแผน/ปรับประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกําหนดตัวชี้วัด นําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แล้วดําเนินการตามแผนพร้อมกํากับติดตามอย่างจริงจัง
3. คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี โดยให้มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการและรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และพิจารณาทุก 3 เดือน ตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
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1. การจัดการศึกษา
1.1 หลักสูตร
บริบทของปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งพลิ ก ผั น ทั้ ง จํ า นวนผู้ เข้ า ศึ ก ษา ค่ า นิ ย ม
รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษา ความต้ อ งการของ
ผู้ ป ระกอบการ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
ลักษณะการประกอบอาชีพ ทําให้ความต้องการ
เข้ า ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงไปทั้ ง
รูปแบบ สาขาวิชา
ส่ ง ผลให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
รูปแบบและวิธีจัดการศึกษาอย่างสิ้นเชิง

1.2 การรับนักศึกษา

1.3 การกํ า หนดเกณฑ์ ก ารสอบภาษา
อังกฤษระดับ B2

1.4 การจัดการเรียนการสอน
เนื่ อ งจ าก ส ถ าน ก ารณ์ ภ าวะ พ ลิ ก ผั น
(Disruption) และสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทําให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว
เรื่องการจัดการเรียนการสอน
1.5 การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาตามนโยบาย
Student First Service

2. การวิจัย
ระบบสนับสนุนการวิจัยและทรัพยากรการ
วิจัยระดับประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
ทั้งนโยบาย งบประมาณวิจัย ฯลฯ มหาวิทยาลัย
จึ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ระบบ กระบวนการ วิ ธี ก าร
ทํางานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการวิจัย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตร
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี น โยบายในการปรั บ เปลี่ ย นการจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันอย่างจริงจัง และมีระบบและ
กลไกเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
1.2 แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการนโยบายด้ า นวิ ช าการของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ อขั บ เคลื่อนและกํา หนดนโยบายและทิศ ทางการจัด
การศึกษาของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งการกํากับ ติดตาม ให้ ทั น ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง
1.3 ปรับปรุงกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเอื้อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
1.4 สํารวจปัญ หา อุป สรรคในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ หลักสูตร
และดําเนินการแก้ไข อาทิ หลักสูตรศึกษาทั่วไป หลักสูตรเฉพาะทาง
หลักสูตรที่มีคุณค่า
2. การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยต้องปรับกลยุทธ์ กระบวนการ วิธีการรับนักศึกษา
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยเฉพาะ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การกําหนดเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษระดับ B2
ทบทวน ปรับเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) เพื่อส่งเสริม
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสําเร็จการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับบริบทของสาขาวิชา เช่น ยืดหยุ่นเกณฑ์จากระดับ B2 เป็นระดับ B1
ขึ้น ไป หรือเที ยบเท่า หรือควรพิ จารณาความจําเป็น ที่จะกําหนดเป็ น
เงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. การจัดการเรียนการสอน
4.1 กําหนดแนวปฏิ บัติแ ละขั้น ตอนการเรียนการสอนและการ
ประเมิน online ให้ชัดเจน
4.2 พั ฒ นาผู้ ส อน สื่ อ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเรีย นการสอน ฝ่ า ย
สนับสนุน ให้พร้อมและมีคุณภาพ
4.3 กํากับติดตาม ประเมินในทุกขั้นตอนและระบบของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ฝ่ายสนับสนุน ฯลฯ เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. การบริการนักศึกษาตามนโยบาย Student First Service
5.1 เร่งยกเครื่องระบบการให้บริการนักศึกษา ให้เป็น One Stop
Service อย่างเต็มรูปแบบในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาการให้บริการ การ
อํ า นวยความสะดวกแก่ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงิน ให้นําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทํ างาน รวมถึงการปรับ ทั ศ นคติ วิธีก ารทํ างานของบุ ค ลากรด้า น
การเงิน ที่จะต้องเอื้อต่อนักศึกษา ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
5.2 สํารวจความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา
ในการขอรับบริการต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)
1. มหาวิทยาลัยปรับระบบและกลไกการส่งเสริมงานวิจัยเชิงรุก อาทิ
1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายด้ า นการวิ จั ย ระดั บ สภา
มหาวิทยาลัย
1.2 จัดทําแผน ระบบและกลไก ด้านการวิจัยที่มีลักษณะเชิงรุก
1.3 การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อผลักดันและรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มวิจัย
2. เน้นงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดแข็งให้เชื่อมโยงกับทุก
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชุมชน สังคม ประเทศ อาทิ โครงการวิจัย
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3. บทบาทของมหาวิทยาลัย
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานของรั ฐ เอกชน มี ก าร
ปรับ เปลี่ยนการทํ างาน ต้ องการองค์ความรู้ใน
หลากหลายด้ า น เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาการทํ า งาน
ฯลฯ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

4. การกําหนดนโยบายในส่ ว นงานที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการงานศิลปกรรม และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาล
1. นํ า เสนอ มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนวคิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ
ที่สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนา การแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ให้มากขึ้น ในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
2. นําองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ นวัตกรรม วัฒนธรรม
ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยไปเชื่อมโยงกับชุมชน สังคมให้มากขึ้น อาทิ การ
ผลักดันให้ศิลปะและการออกแบบเข้าไปมีบทบาท สอดแทรกในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน การบูรณาการองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ไทย อัตลักษณ์คนไทยกับชุมชน ฯลฯ
3. ดําเนินการเรื่องการประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่า
ผลงาน การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ ฯลฯ เพื่อ
แสดงบทบาทความเป็นผู้นําของมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/
หน่ ว ยงาน ทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า ง บทบาทหน้ า ที่ การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ การเงิน ฯลฯ เพื่อให้การดําเนินการตามภารกิจ การพัฒนา
การรองรับ ภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพโดยเฉพาะ
บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป์ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการจดหมายเหตุ
สํานักหอสมุดกลาง
2. ประเมิ น การจั ด ตั้ ง หน่ วยงานอิ ส ระระดั บ ส่ วนงานที่ ตั้ งขึ้ น ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ อาทิ พิจารณาความจําเป็น
และความสําเร็จว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ เพื่อปรับ
การทํางานเชิงรุก/การยุบรวม/เลิก ต่อไป
1. ผู้บ ริหารต้องมีความจริงจังในการปรับและคิดระบบการทํางาน
ใหม่ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว ทันสมัย มหาวิทยาลัยมี
ระบบที่เข้มแข็ง
2. ในส่ ว นของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก
ผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะฯ หัวหน้างานต่างๆ จะต้องปรับวิธีคิด
การปฏิบัติงาน การบริการ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง โดย
ผู้บริหารต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งมากกว่าการทํางาน
ที่ ยึ ด กั บ ตั วบุ ค คล โดยดํ า เนิ น การปรับ เปลี่ ย นได้ ทั น ที เมื่ อ ไม่ ส ามารถ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพได้

5. การบริหารจัดการ
- แม้ ม หาวิ ท ยาลั ย จะปรั บ สถานภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐประมาณ 5 ปีแล้ว
และได้ มี ข้ อ เสนอแนะจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการ ว่าการบริหารจัดการยังยึดติดกับ
ระบบราชการ บุ ค ลากรไม่ ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด
วิธีการทํ างาน ฯลฯ ทําให้เป็น อุป สรรคต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
- ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ผู้ อํ า นวยการกอง
เลขานุ ก ารคณะฯ ส่ ว นใหญ่ ยึ ด ติ ด กั บ ระบบ
ราชการ ทํางานในลักษณะงานประจํา โดยเฉพาะ
การไม่ ย อมรั บ ภาระงานที่ เพิ่ ม/ปรั บ ใหม่ /
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ฯ ล ฯ แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ผู้ ใต้
บังคับบัญชา ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาส่ ว นงาน และ
มหาวิทยาลัย
6. ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัย
งานสื่ อ สารองค์ ก ร จะต้ อ งเร่ ง รั ด ทํ า งานมากขึ้ น โดยเฉพาะเรื่ อ ง
การรับรู้ของสังคมส่วนใหญ่ยังเป็นการรับรู้ใน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสิ่งสําคัญคือ ต้องสื่อภาพลักษณ์องค์กร
ด้านเดิมๆ ของมหาวิทยาลัย
สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มการสื่อสารเพื่อให้รับรู้ได้ว่า “สิ่งที่
รับรู้นั้นยังน้อยกว่าคุณค่าที่แท้จริง”
7. ด้านกายภาพในการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
การปรับ/ออกแบบภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงเพื่อการใช้พ้นื ที่ร่วมกันในกลุ่ม
และคุ้มค่า
ต่างๆ ที่ อยู่ในบริเวณเดี ยวกัน อาทิ สํานั ก หอสมุด กลาง สํานั ก ดิจิทั ล
เทคโนโลยี คณะเภสั ช ศาสตร์ ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ารใช้ พื้ น ที่ เกิ ด ประโยชน์
คุ้มค่ามากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอน การทํา
กิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
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ภาคผนวก
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

(ข้อมูลสแกนจาก QR Code)
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ภาคผนวก 1
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3eE94sn
เนื้อหาในภาคผนวก 1
รายงานผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบั ติห น้าที่ข องอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2563)
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน้า
1
72
79
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ภาคผนวก 2
คะแนนและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถาม
การประเมินภาวะผู้นํา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency)
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3vqQMAI
เนื้อหาในภาคผนวก 2
คะแนนและความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะ
ผู้นํา (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563)
1. สรุปจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามฯ
2. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามฯ
3. คะแนนการตอบแบบสอบถามฯ จําแนกตามกลุ่ม (จํานวน 4 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก
กลุ่มที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน
4. สรุป ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ จากการตอบแบบสอบถามฯ ของผู้ เกี่ย วข้ อ ง
กลุ่มต่างๆ (จํานวน 4 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก
กลุ่มที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน

หน้า

1
1
2
3
4
5
6
8
11
15
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ภาคผนวก 3
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/2NmcHIi
เนื้อหาในภาคผนวก 3
สรุปการสนทนากลุ่ม การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติห น้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุล าคม
2562 – 30 กันยายน 2563) (จํานวน 4 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สํานัก
กลุ่มที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน

หน้า

1
7
12
17
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ภาคผนวก 4
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ม (นักศึกษา)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ข้อมูลส่วนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ)

ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3ctuypf
เนื้อหาในภาคผนวก 4
สรุป ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ม (นักศึก ษา) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) (จํานวน 15 คณะ)
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป์
5. คณะอักษรศาสตร์
6. คณะศึกษาศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. คณะดุริยางคศาสตร์
11. คณะวิทยาการจัดการ
12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. วิทยาลัยนานาชาติ
15. บัณฑิตวิทยาลัย

หน้า
1
3
5
7
10
11
12
13
15
17
18
19
21
22
23
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ภาคผนวก 5
สรุปผลการดําเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
เรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัตหิ น้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3vrEloy
เนื้อหาในภาคผนวก 5
สรุปผลการดําเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนิน การ และข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25602562
1. ผลการดําเนินการที่มีความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562
2. เรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 *
3. ข้ อ สั ง เกต ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 *
4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2562

หน้า

1
6
11
28

หมายเหตุ *ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไม่ได้นําเสนอในส่วนของเรื่องสําคัญ เร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการ (ตามข้อ 2.) และ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ (ตามข้อ 3.)
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ภาคผนวก 6
แบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นํา (Leadership)
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3lnGsoz
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ภาคผนวก 7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบตั ิหน้าที่ของอธิการบดี
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3s03c0B
เนื้อหาในภาคผนวก 7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดํ าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องอธิก ารบดี พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

หน้า
1
7
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ภาคผนวก 8
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3qKl4L9
เนื้อหาในภาคผนวก 8
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
1. คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ชัยชาญ ถาวรเวช)
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผล
ข้อมูลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

หน้า
1
3
6
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ภาคผนวก 9
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3rOGMzc
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ภาคผนวก 10
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ข้อมูลสแกนจาก QR Code

https://bit.ly/3qOcmvo
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