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คํานํา 

 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ฉบับนี้ เปนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ซ่ึงเปนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งท่ี 2 ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ในการดําเนินการไดยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 
และคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดปรับตัวชี้วัด คา
น้ําหนัก โดยมุงเนนเรื่องความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ท้ังนี้
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง และสามารถทํางานท่ีทาทายทันตอ
การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงคํานึงถึงขอจํากัดท้ังปจจัยภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี   
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) สวนท่ี 3 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี และ (3) สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ซ่ึงขอมูลในสวนดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและทีมผูบริหาร 
รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝายท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป โดยเฉพาะความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของนักศึกษา อธิการบดีควรใสใจเปนพิเศษ 
 การติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการไดรับความรวมมือจากทุกฝายท้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ทีมผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา รวมท้ังผูใชบัณฑิต จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปน 
อยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
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สารบัญ  ข 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
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สวนท่ี 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
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งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11 

 3. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรง
ดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

13 

สวนท่ี 3 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
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 1. ผลการติดตาม และประเมินผลปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
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 2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
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1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ  
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1.2 แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
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1.3 แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2560 
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แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะในเลมรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560) 
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2 สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม 145 
3 สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมของผู เ ก่ียวของ 

กลุมตางๆ 
147 

4 สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี 

177 

5 สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
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6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
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7 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
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ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
- คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผล
ขอมูลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
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8 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 
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ประกอบ
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เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 
ไฟล pdf 

เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
- รายละเอียดตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 
ไฟล pdf 

 
ไฟล pdf 

เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.3  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560  
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 
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2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561)  
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คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี 

32 
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บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
  
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณะกรรมการได
ดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และข้ันตอนแนวทางท่ีกําหนดในคูมือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบ เสร็จแลว 
            การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปไดดังนี้ 

มหาวิทยาลัย อธิการบดี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 4 สวน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 สวน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

20 สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

70 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

20 สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี 

30 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 

20 

สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

40 

รวมคาน้ําหนัก 100 รวมคาน้ําหนัก 100 
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2. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
  2.1 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
(คะแนนเต็ม 5.00) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561   

20 4.03 
(0.81) 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

20 4.30 
(0.86) 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ป
การศึกษา 2560 

20 4.29 
(0.86) 

สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 

40 3.70 
(1.48) 

รวมถวงน้ําหนัก 100 4.01 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ  ดีมาก 

 สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได 4.01 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก 

 
 2.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี สรุปไดดังนี้ 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 
ของอธิการบดี มี 2 สวน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการปฏิบัติหนาท่ี 
(คะแนนเต็ม 5.00) 

สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

70  

สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

30  

รวมถวงน้ําหนัก 100  
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ  

 สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได 3.98 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี 

 
3. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  

       3.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 3.1.1 นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย สูความเปนนานาชาติ มีการดําเนินการ อาทิ  
 1) การรับนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรตางๆ โครงการ Summer Camp ของแตละคณะวิชา   
 2) การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา เชน การจัดต้ังศูนย
บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

ช 



 3) การผลักดันในเรื่อง QS Ranking และเตรียมเปนเจาภาพการจัดงานประชุม QS Totally 
Arts Summit  
 4) กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใชระบบ AUN-QA และระดับสวน
งาน มหาวิทยาลัยใชระบบ EdPEx 
 3.1.2 การพัฒนาดานวิชาการ และทักษะความสามารถของนักศึกษา มีการดําเนินการ อาทิ  
 1) การพัฒนาวิชาการในลักษณะบูรณาการ และสรางสรรค อาทิ การเปดสอนรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค  
 2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ การจัดต้ังศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 3) การรวมกับภาคเอกชนเปดพ้ืนท่ี รานคาใหนักศึกษาไดฝกงาน เชน ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
 3.1.3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีการดําเนินการ อาทิ 
 1) ออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แมจะไมลุลวงท้ังหมดและมีปญหาอุปสรรคบาง แตการดําเนินการมีความคืบหนา
อยางมีนัยสําคัญ 
 2) การดําเนินการนําระบบ SU ERP มาใชกับระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ซ่ึงการดําเนินการ
มีความกาวหนาตามลําดับ 
 3) สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีสะสมมาตั้งแตสมัยผูบริหารชุดท่ีผานมา ใหมีความกาวหนา
เปนรูปธรรม เชน การปรับปรุงวังทาพระ  
 3.1.4 ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย ทําใหการดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
มีความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ คือ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินแสดง
ความเห็นตอรายงานการเงิน อยางมีเง่ือนไข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
แสดงความเห็นตอรายงานการเงินวาถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 3.1.5 การปรับโครงสรางองคกร มีการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรของสวนงาน และ
วางแผนบริหารจัดการ อัตรากําลัง ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.1.6 ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน มีการดําเนินการ อาทิ 
  1) การใหผู ท่ีเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคลเขามาชวยวิเคราะหคางาน วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละตําแหนง 
 2) มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทําขอบังคับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 3.1.7 การปรับปรุงดานกายภาพ (วังทาพระ) มีความกาวหนาตามลําดับ อยางไรก็ตามการ
ดําเนินการอาจจะยังลาชาอยูบาง เนื่องจากตองดําเนินการตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณ ฯลฯ 

           3.2 เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ 
 3.2.1 หลักสูตร 
 1) ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ จัดทําหลักสูตรในลักษณะบูรณาการขามศาสตรให
มากข้ึน การปรับใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ความตองการของสังคม ผูประกอบการ 

ซ 



ตลาดแรงงาน เพ่ิมหลักสูตร Double Degree ใหมากข้ึน และควรเนนภาคปฏิบัติ เนนการสรางประสบการณ
จริงในการทํางาน โดยมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา  
  2) ควรเนนการพัฒนาหลักสูตร โดยยังคงเนนจุดเดนของมหาวิทยาลัยดานศิลปะ อัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3) ควรมีความรวมสมัย หรือทําเปนหลักสูตรระยะสั้น มีความยืดหยุนพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยน
ตามความตองการของผูเรียน ทันการณ และมุงเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
 4) ควรมีการชี้แจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย ใหตระหนักถึงความจําเปนในการ
ปรับตัว ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบาย แลวผลักดันการดําเนินการ
จากลางข้ึนบน (อาจารย สูภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย) 
 5) ควรสนับสนนุการหา Model ท่ีประสบความสําเร็จในตางประเทศมาเปนตนแบบ และปรับ
ใชใหเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย 
 6) บริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลหลักสูตร  
 7) ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการเปดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังสามารถ
แขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 3.2.2 บัณฑิต จํานวนนักศึกษา 
 1) ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตลาดแรงงาน  
 2) ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือการอบรม เพ่ือรองรับผูสนใจกลุมตางๆ ท่ีตองศึกษา
เพ่ิมเติมใหหลากหลายมากข้ึน 
 3) ควรมีหนวยงาน และพัฒนาบุคลากรของสวนกลางใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ระบบ TCAS สามารถใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบขอซักถามของ
นักเรียนไดอยางชัดเจน รวมท้ังการเขาถึงกลุมนักเรียนในสถานศึกษาตางๆ  
 4) การเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต ควรดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป  
 5) ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับและเอ้ือใหนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษามากข้ึน 
 3.2.3 การเรียนการสอน ควรอบรมพัฒนาอาจารยใหปรับรูปแบบการเรียนการสอน การ
ถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา เนนการคิดวิเคราะห การแกไขปญหา การฝกปฏิบัติงานจริง    
 3.2.4 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) ควรปรับปรุงระบบ WIFI ความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต และขยายพ้ืนท่ีการใหบริการให
ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรเปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน 
 2) ควรเพ่ิมฐานขอมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศใหทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  
 3) ควรจัดซ้ือ เปลี่ยนอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับการฝกปฏิบัติของ 
แตละสาขา และรองรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 4) ควรจัดทํา Application ท่ีชวยใหการใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา โดย
มีฟงกชั่นการใชงานท่ีสะดวก งายตอการเขาถึงขอมูล  
 3.2.5 ระบบ iThesis และ EndNote ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) ควรปรับวิธีการจัดอบรมโดยเชิญรุนพ่ีท่ีมีประสบการณการใชระบบ iThesis และ 
EndNote มาเปนวิทยากร เนื่องจากมีประสบการณจริงในการใชงาน  
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 2) ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใชงานระบบ iThesis และ EndNote ออกจากกัน และจัดเปน
กลุมเล็กๆ เพ่ือใหมีเวลาปฏิบัติจริง และทราบปญหาการใชงาน  
 3) ควรจัดตั้งเปนคลินิก สายดวนใหคําปรึกษา โดยฝกเจาหนาท่ีใหมีความรูความสามารถท่ี
เพียงพอ สามารถตอบปญหา ใหคําแนะนําได  
 4) ควรปรับคูมือการใชงานใหละเอียด และเนนปญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชงาน วิธีการแกไขปญหา 
 3.2.6 ดานงานวิจัยและสรางสรรค ควรจัดทําแผนพัฒนางานวิจัย งบประมาณท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
 3.2.7 การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหย่ังยืน ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา   
 2) ปรับการบริหารจัดการองคกร ในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง  
 3) ศึกษาวิจัย สํารวจขอมูลบริบทความเปลี่ยนแปลง ความตองการของสังคม ผู เรียน 
ผูประกอบการ นโยบายของรัฐ ฯลฯ และนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 3.2.8 การปรับเปล่ียนใหทันกับความเปล่ียนแปลง ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) ควรติดตามขอมูล ขาวสารอยางตอเนื่องและนํามาวิเคราะหสถานภาพของตนเอง เพ่ือวาง
แผนการทํางาน การบริหารงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังนําจุดแข็ง และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนใหมากข้ึน 
 2) ควรนําเอกลักษณ เรื่องความคิดสรางสรรค มาบูรณาการรวมกับ Innovation เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม สรางโอกาสใหมหาวิทยาลัย 
 3) อธิการบดีควรจะตองมีทีมงานเฉพาะกิจท่ีดี นอกเหนือจากรองอธิการบดีฝายตางๆ เพ่ือให
คําปรึกษา ชวยทํางานเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 4) ควรเรงทบทวนเรื่องการยุบ การรวมหนวยงาน ท้ังในระดับของมหาวิทยาลัย สวนงาน ให
รอบคอบเพ่ือใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 3.2.9 ระบบขอมูลสารสนเทศ/ฐานขอมูล ควรจัดทําฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ และแผนงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ใหสามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.2.10 การประชาสัมพันธ ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) คนหาอัตลักษณ จุดแข็ง และจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร แลวประชาสัมพันธผาน
ชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ังการเชิญผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณดานการประชาสัมพันธ 
การตลาด มาชวยวิเคราะห วางแผนรวมกันเพ่ือใหการประชาสัมพันธมีจุดเนนท่ีชัดเจน และเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2) ควรใชเครือขายนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
และเปนสื่อกลางในการชวยรับฟงปญหา ขอเสนอแนะจากท่ัวทุกภาคสวน   
 3.2.11 วัฒนธรรมองคกร และบุคลากร ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) ควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ แตละสายงาน เพ่ือใหมีทักษะความรู 
ความสามารถ ท่ีสอดคลองกับภาระงานและสามารถพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2) ควรเพ่ิมการสื่อสาร การปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางาน วัฒนธรรมองคกรใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
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 3.2.12 การปรับปรุงวังทาพระ ควรดําเนินการ อาทิ 
 1) ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จเร็วข้ึน 
 2) วางแผนใชพ้ืนท่ีวังทาพระ หลังปรับปรุงเสร็จแลว โดยควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุก
กลุมในมหาวิทยาลัยเพ่ือการมีสวนรวมและไดรับขอมูลท่ีรอบดาน แลวนํามาใชประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจ 
 
4. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
         4.1 ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา และปรับระบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการใหทัน
กับความเปลี่ยนแปลง โดยนําศักยภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย มาเปนจุดเนนในการดําเนินการ         
        4.2 หลักสูตร การเรียนการสอน  ควรมีลักษณะบูรณาการ การเรียนขามศาสตร มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน การนําไปใชประโยชนในการทํางาน และตลาดแรงงานรวมท้ัง
ผูประกอบการ 
 4.3 การวิจัย สนับสนุนการวิจัยท่ีสามารถนําไปเพ่ิมมูลคาได งานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยเนนการมี
สวนรวมของนักศึกษา 
 4.4 การหารายไดจากภายนอก โดยจัดทําแผนธุรกิจการหารายไดท่ีชัดเจน และการจัดบริการ
วิชาการ การวิจัย การเปดหลักสูตรระยะสั้นฯ  
 4.5 การจัดใหบริการแบบ one stop service โดยเฉพาะการใหบริการแกนักศึกษาในทุกระดับ 
 4.6 พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางเปนระบบ เนนใหปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน และใหตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาไป
ดวยกัน 
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 สวนท่ี 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
 
1. ความเปนมา 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
มีหนาท่ีและอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 6 หนา 183) เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน โดยขอบังคับฯ 
ดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และใหดําเนินการตามรอบ
ปงบประมาณทุกป  

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ โดยมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (ภาคผนวก 7 หนา 190) 
 คณะกรรมการ ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการดําเนินการได
เชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือดวย (การประชุมคณะกรรมการ
ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 17 ตุลาคม 2560) เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิด
ประโยชนกับผูเก่ียวของทุกฝาย และไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 ใหความเห็นชอบ) และไดเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
4/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 แลว 
 สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับเปนครั้งท่ีสอง 
คณะกรรมการไดปรับตัวชี้วัด คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ โดยใหความสําคัญกับเรื่องความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ท้ังนี้เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานท่ีทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน (การประชุม
คณะกรรมการครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 
 คณะกรรมการ ไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนแนวทางในการทํางาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
7/2561 วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบแลว ซ่ึงในการเก็บขอมูลไดกําหนดใหมีท้ังเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอมูลเชิงคุณภาพ คือ การสนทนา
กลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก บุคลากรสาย



วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และขอมูลในสวนนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวย นอกจากนั้นยังทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน  
 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
เปนกลไกหนึ่งท่ีจะสะทอนประสิทธิภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
รวมท้ังสวนงาน หนวยงาน และผูบริหารท้ังหมด สภามหาวิทยาลัยจึงควรนําไปใชเปนเครื่องมือในการชวย
สนับสนุน แกไขปญหา ผลักดันเพ่ือใหมหาวิทยาลัย สวนงานตางๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อนึ่งในระหวางท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ได
ขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป เนื่องจากมี
ปญหาดานสุขภาพและอาจจะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานตอไป และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
วาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหาร คือ อาจารย           
ปญจพล เหลาพูนพัฒน ใหเปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
เปนตนไป จนกวาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะแลวเสร็จ คณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 9 มกราคม 2562 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหดําเนินการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ตอไป เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี ครบตามปงบประมาณ และเพ่ือประโยชนตอการนํามาใชในการปรับปรุง
และพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

 
2. วัตถุประสงค  

 2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
 2.1.1 เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลอง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2.1.2 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน 

 2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
 2.2.1 เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Performance)  
 2.2.2 เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ) 

           3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 3.1.1 ใหอธิการบดีโดยการปรึกษาหารือรวมกับหัวหนาสวนงานเสนอปรับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีตอ

2 



คณะกรรมการ เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวให
คณะกรรมการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย 
  3.1.2 ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
กอนสิ้นปงบประมาณ 
  3.1.3 ใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
และข้ันตอนท่ีกําหนดไวในขอ 3.1.2 
 3.1.4 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้คณะกรรมการ
อาจพิจารณาใหทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีหรือแยก
เปนคนละสวนกันก็ได 

 3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
 3.2.1 ใหอธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุม
ระยะเวลาดังกลาวรวมท้ังคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เกาสิบวันนับแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี  
           ในแตละปงบประมาณใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรองการ
ปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 3.2.2 ใหคณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
แลวตอสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับของผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบ 
แผนบริหารมหาวิทยาลัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอไป  

             ท้ังนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อยางนอยตองมีดังนี้  
  (1) ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความม่ันคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนตน  
 (2) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
เปนตน  
 3.2.3 ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด
เสนอกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
 3.2.4 ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม 
โดยแสวงหาขอมูลจากผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมท้ัง
ผูเ ก่ียวของอ่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และ
คณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอ่ืน 
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 3.2.5 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการ
แลว  
 
4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล 

         4.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีองคประกอบ 4 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามตารางท่ี 1 

 ตารางท่ี 1 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2561   

20 
 

 
         

1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปม.1) 
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามท่ีอธิการบดีรายงานและ
ใหคะแนน (ระดับคะแนน)  

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

20 1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปม.2)  
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามท่ีอธิการบดีรายงานและ
ใหคะแนน (ระดับคะแนน) 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 

20 1. อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) ปการศึกษา 2560 ท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการ  (แบบฟอรม ปม.3) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ระดับคะแนน) 

สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

40 1. อธิการบดีรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ท่ีใหไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอรม ปม.4) 
2. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (ระดับคะแนน) 

รวมคาน้ําหนักสวนท่ี 1-4 100  

  
 4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีองคประกอบ 2 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล 
ตามตารางท่ี 2 
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 ตารางท่ี 2 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มี 2 สวน 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

ส ว น ท่ี  1  ค ะ แ น น ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

70 
 
 
 

คะแนนสวนท่ี 1 มาจาก 
    การนําคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาคิด    
รอยละ 70 (ระดับคะแนน)  

สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

30 1. คณะกรรมการนําแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา 
(Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (แบบฟอรม ปม.5) 
เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
2.  แจ ง ประชาสัมพันธ ใหผู เ ก่ียวของกลุ มต างๆ ตอบ
แบบสอบถามทาง online (ยกเวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จัดสงแบบสอบถามเปนเอกสาร) 
3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ท้ังหมดนํามา วิเคราะห 
ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม โดยกําหนดคานํ้าหนักการ
คิดคะแนนแตละกลุม ดังน้ี 
    กลุมท่ี 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ     = 20 % 
    กลุมท่ี 2 คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก = 40 % 
    กลุมท่ี 3 สายวิชาการ              = 20 %                         
    กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน = 20 % 
(ระดับคะแนน) 

รวมคาน้ําหนักสวนท่ี 1-2 100  

 
5. ข้ันตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล  

           5.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
 5.1.1 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 สิงหาคม 
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน  
 5.1.2 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 5.1.3 วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 5.1.3.1 ใหฝายเลขานุการ เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                    
 5.1.3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี 
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 (1) สง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (2) แจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามคูมือฯ และ
จัดสงประธานกรรมการ ภายในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2561 
 (ตามขอ 10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ) 
 5.1.4 วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการ
เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุมและตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ ภายในวันท่ี 26 
ตุลาคม 2561  
               5.1.5 ภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 หัวหนาสวนงานเสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีเขารวมสนทนากลุม 
ตอประธานกรรมการ 
 5.1.6 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี แจงขอ
เลื่อนการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี จากภายในวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2561 เปนภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจากในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะตองรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากทุก
สวนงานของมหาวิทยาลัยมาใชประกอบการจัดทํารายงานฯ อาทิ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงสวนงานตางๆ ก็ตองใชเวลาในการรวบรวม 
และวิเคราะหขอมูลเชนกัน (ดําเนินการไดหลังจากสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
 5.1.7 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแลว 
มีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ขอปรับการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 
ขอ 10 (3) ท่ีกําหนดวา ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ 
 5.1.8 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาให
ความเห็นชอบใหปรับการใชขอบังคับฯ ขอ 10 (3) ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ (ขอ 5.1.7) 
 5.1.9 วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนากลุม 
และแจงใหศึกษารายงานท่ีจะเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ขอ 5.1.11) กอนมารวมสนทนา
กลุมกับคณะกรรมการ  
 5.1.10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 
               5.1.11 วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน ผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร สง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอประธานกรรมการ ดังนี้ 
 (1) แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 (1.1) แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
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 (1.2) แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
 (1.3) แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ประจําปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 (1.4) แบบฟอรม ปม.4 แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 (2) เอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ (1) มีดังนี้ 
 (2.1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
 (2.2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
 (2.3) รายละเอียดตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 (2.4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 (1 
สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
 (2.5) รายงานประจําปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
 5.1.12 วันท่ี 3 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มอบหมายใหฝายเลขานุการ เผยแพรรายงานผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอ 
5.1.11) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 5.1.13 วันท่ี 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท) ตอไป เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีครบตามปงบประมาณ และเพ่ือ
ประโยชนตอการนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 5.1.14 วันท่ี 9-10 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม  
 5.1.15 วันท่ี 14 มกราคม 2562 ฝายเลขานุการ เผยแพรแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ 
ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหตอบแบบสอบถามทางระบบ online ตั้งแตวันท่ี 14-25 
มกราคม 2562  

 5.1.16 วันท่ี 16 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ และสงคืนประธาน
กรรมการ ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2562 
 5.1.17 วันท่ี 25 มกราคม 2562 ครบกําหนดการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ ผาน
ระบบ online เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามฯ นอย ประธานกรรมการ จึงมีหนังสือถึงผูเก่ียวของใหชวยตอบ
แบบสอบถามฯ โดยขยายเวลาถึงภายในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 และในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ไดนํา
แบบสอบถามฯ ไปแจกในหองประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถามดวย 
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   5.2 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
 5.2.1 วันท่ี 11 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2562 ประธานกรรมการ มอบฝายเลขานุการ สรุป 
วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน) 
 5.2.2 วันท่ี 13-22 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 5.2.2.1 ตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
                    5.2.2.2 พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561) 
 5.2.3 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหอธิการบดีรับทราบและใหขอสังเกตภายใน
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562  
 
          5.3 ข้ันตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 5.3.1 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพ่ือนําเขาท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 5.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 5.3.3 เม่ือสภามหาวทิยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 เมษายน 2562 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  
ใหอธิการบดีทราบและพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 
 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
พิจารณาตรวจสอบ และสอบทานขอมูลตางๆ แลว นํามาสรุปผลคะแนนการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รวมท้ัง
ไดนําขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ขอมูลจากการสนทนากลุมมาสรุปนําเสนอ ผลการดําเนินงานท่ีมี
ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)  เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตอง
เรงดําเนินการ และขอสังเกต เสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้   
 
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
จากองคประกอบ 4 สวน ซ่ึงมีคะแนนในแตละสวนดังนี้  

            1.1 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(คาน้ําหนักรอยละ 20)   
 (1) มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปม.1) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 37) 
                (2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดังนี้ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 
คา

น้ําหนัก 
คะแนนท่ี

มหาวิทยาลัยรายงาน 
คณะกรรมการ

พิจารณาใหคะแนน 
เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 40 3.93 3.93 
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ 30 4.11 4.11 
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยท่ี
พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

30 4.12 4.12 

คะแนนสวนท่ี 1  - 4.03 4.03 

 สรุปคะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได 4.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 

 1.2 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คา
น้ําหนักรอยละ 20)   
 (1) มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซ่ึงมีจํานวน 33 ตัวชี้วัด ดําเนินการสําเร็จจํานวน 28 ตัวชี้วัด (แบบฟอรม ปม.2) (รายละเอียด 
ภาคผนวก 1 หนา 67) 



 

                (2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดังนี้            

แผนปฏิบัติการประจําป 
คะแนนท่ี

มหาวิทยาลัยรายงาน 
คณะกรรมการ

พิจารณาใหคะแนน 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 33 ตัวช้ีวัด ดําเนินการสําเร็จจํานวน 28 ตัวช้ีวัด 

4.30 4.30 

                         คะแนนสวนท่ี 2 4.30 4.30 

 สรุปคะแนนสวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได 4.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 

 1.3 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก
รอยละ 20)   
               (1)  มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 
(แบบฟอรม ปม.3) มหาวิทยาลัยไดคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.29 (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 76) 
               (2) คณะกรรมการใชคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560  
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงเปนคะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยไดคะแนน 4.29 คะแนน  

 สรุปคะแนนสวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 ได 
4.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 

 1.4 สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
(คาน้ําหนักรอยละ 40)   
 (1) มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (ตามเลมรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) หนา 15-29, 33-34)) 
ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะ จําแนกเปน 3 หัวขอ คือ 
 1) เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ จํานวน 9 ดาน 
 2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 12 ดาน 
 3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี (Reform Agenda) จํานวน 2 ดาน  
                  นํามาจัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย (แบบฟอรม 
ปม.4) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 82) 
               (2) คณะกรรมการใชเกณฑการใหคะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามท่ีกําหนดใน คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 16-17 คือ 
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 1) ระดับการตอบสนอง 

ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 
1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100 > 4.00 -5.00 
2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80 > 3.00 -4.00 
3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60 > 2.00 -3.00 
4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40 > 1.00 -2.00 
5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0-20    0.00-1.00 

                 2) ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพงาน คะแนนท่ีได 
1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80-100 5.00 
2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70-79 4.50 
3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60-69   4.00 
4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50-59      3.50 
5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40-49 3.00 
6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30-39 2.50 
7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20-29 2.00 
8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10-19 1.50 
9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5-9 1.00 
10. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 

          

 (3) คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนแตละดาน สรุปดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการ 

พิจารณาใหคะแนน 
หัวขอท่ี 1 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ จํานวน 9 ดาน 3.95 
หัวขอท่ี 2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 12 ดาน 3.61 
หัวขอท่ี 3 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (Reform Agenda) จํานวน 2 ดาน 

3.75 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมท้ัง 3 สวน 3.70 

 สรุปคะแนนสวนท่ี 4 ผลการดําเนินงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ได 3.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 
2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

           จากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในสวนท่ี 1 - สวนท่ี 4 นํามาสรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 3 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561   

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
(คะแนนเต็ม 5.00) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561   

20 4.03 
(0.81) 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

20 4.30 
(0.86) 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)                       
ปการศึกษา 2560 

20 4.29 
(0.86) 

สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 

40 3.70 
(1.48) 

รวมถวงน้ําหนัก 100 4.01 
ระดับความสําเร็จ ดีมาก 

 สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได 4.01 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก  

 ท้ังนี้ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 18 ไดกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายคะแนน 
4.51 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน 
4.00 – 4.50  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99      ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
2.50 – 3.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
นอยกวา 1.50 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 
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3. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

       คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมท้ังขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ และ
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ มาสรุปเปนผลการดําเนินงานท่ีมี
ความกาวหนา เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30กันยายน 2561) โดยสรุป ดังนี้  

 3.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ตารางท่ี 4 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดาน การดําเนินการ 
1. นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สูความเปนนานาชาติ  

มีการดําเนินงานตามนโยบายสูความเปนนานาชาติท่ีชัดเจนมากข้ึน โดยมีการ
เตรียมความพรอม วางแผนการทํางาน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรมใน
หลายเรื่อง อาทิ  
1. การรับนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรตางๆ โครงการ Summer Camp ของ
แตละคณะวิชา   
2. การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา เชน การ
จัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
3. การผลักดันในเรื่อง QS Ranking และเตรียมเปนเจาภาพการจัดงานประชุม 
QS Totally Arts Summit (จัดวันท่ี 24-26 ตุลาคม 2561) 
4. กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใชระบบ AUN-QA 
และระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยใชระบบ EdPEx 

2. การพัฒนาดานวิชาการ  
และทักษะความสามารถของนักศึกษา 
 

1. การพัฒนาวิชาการในลักษณะบูรณาการ และสรางสรรค อาทิ การเปดสอน
รายวิชาศิลปากรสรางสรรค ซึ่งชวยสงเสริมอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เอ้ือใหนักศึกษาตางคณะไดมาเรียนและทํากิจกรรมรวมกัน   
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ การจัดตั้งศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ การประกาศใชระบบ
และกลไก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2561  
3. การรวมกับภาคเอกชนเปดพ้ืนท่ี รานคาใหนักศึกษาไดฝกงาน เชน ท่ีวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

- ระเบียบ ขอบังคับ 
- ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ 
 

 
1. ดําเนินงานออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เ ก่ียวของกับการเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แมจะไมลุลวงท้ังหมด แตมีความ
คืบหนาอยางมีนัยสําคัญ 
2. การดําเนินการนําระบบ ERP มาใชกับระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งการ
ดําเนินการมีความกาวหนาตามลําดับ 
3. สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีสะสมมาตั้งแตสมัยผูบริหารชุดท่ีผานมา ใหมี
ความกาวหนาเปนรูปธรรม เชน การปรับปรุงวังทาพระ 
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ดาน การดําเนินการ 
4. การปรับปรุงการทํางานตามขอสังเกต 
ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  

ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย ทําใหการดําเนินการตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ คือ จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินแสดงความเห็นตอ
รายงานการเงิน อยางมีเง่ือนไข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไดแสดงความเห็นตอรายงานการเงินวาถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

5. การปรับโครงสรางองคกร มีการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรของสวนงาน และวางแผนบริหารจัดการ 
อัตรากําลัง ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

6 .  ความก าวหน าของ บุคลากรสาย
สนับสนุน 
  

1. มหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ 
การใหผูท่ีเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคลเขามาชวยวิเคราะหคางาน วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละตําแหนง 
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทําขอบังคับการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  

7. การปรับปรุงดานกายภาพ (วังทาพระ) การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนาตามลําดับ อยางไรก็ตามการดําเนินการ
อาจจะยังลาชาอยูบาง เน่ืองจากตองดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
งบประมาณ ฯลฯ 

        
          3.2 เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ 

 ตารางท่ี 5 เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ 

ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
1. หลักสูตร  

1.1 การบูรณาการหลักสูตรมีนอย 
1.2 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สวนใหญยัง

ลาสมัย และหลักสูตรท่ีสรางใหมก็ไมนาสนใจ 
1.3 หลายหลักสูตรในบางคณะวิชามีความซ้ําซอน มี

ความใกลเคียงกัน 
1.4 การประชาสัมพันธมีนอย ทําใหมีผูสนใจมาศึกษา

นอย 
1.5 ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรมีมาก ใชเวลานาน 

ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ควรจัดทําหลักสูตรในลกัษณะบูรณาการขามศาสตรให
มากข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางาน การสรางองค
ความรูแนวคิดใหมๆ   

1.2 ปรับใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
ความตองการของสังคม ผูประกอบการ ตลาดแรงงาน 

1.3 ควรเพ่ิมหลักสูตร Double Degree ใหมากข้ึนเพ่ือ
ประโยชนแกนักศึกษาในการทํางาน        

1.4 ควรเนนภาคปฏิบัติ เนนการสรางประสบการณจริงใน
การทํางาน โดยมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา  
2. ควรเนนการพัฒนาหลักสูตร ใหยังคงเนนจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยดานศิลปะ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. มีความยืดหยุนพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนตามความตองการ
ของผูเรียน ทันการณ และมุงเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 
4. ควรมีการช้ีแจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย ให
ตระหนักถึงความจําเปนในการปรับตัว ปรับหลักสูตร โดย
มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบาย แลวผลักดันการ
ดําเนินการ จากลางข้ึนบน (อาจารย สูภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย) 
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการหา Model ท่ีประสบ
ความสําเร็จในตางประเทศมาเปนตนแบบ และปรับใชให
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสภา
มหาวิทยาลัย 
6. บริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลหลักสูตร 
7. ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการเปดหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตร ใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
รวมท้ังสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

2. บัณฑิต จํานวนนักศึกษา 
    2.1 บัณฑิต  

สวนหน่ึงไมตรงกับความตองการของภาคเอกชน อาทิ 
ความตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร มี
ศลิปะในการแกไขปญหา การบริการใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจ ความสบายใจ 
   2.2 จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง 

2.2.1 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพ่ิมข้ึน และ
เปดสาขาท่ีใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สงผลให
จํานวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโนมลดนอยลง 

2.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโนมลดลง
มาก 

2.2.3 มหาวิทยาลัยไมมีบุคลากรท่ีมีความรูเก่ียวกับ
ระบบ TCAS และการแนะแนวการศึกษาของแตละ
หลักสูตร สงผลใหไมมีผูใหขอมูลหรือตอบคําถามนักเรียนได
อยางชัดเจน 

2 . 2 . 4  มหา วิทย าลั ย  ส ว นง านมี น โ ยบาย เ พ่ิ ม
คาลงทะเบียนคาหนวยกิต และมีอัตราคอนขางสูง ซึ่งสงผล
กระทบตอนักศึกษา  

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ตลาดแรงงาน  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือการอบรม เพ่ือรองรับ
ผูสนใจกลุมตางๆ ท่ีตองศึกษาเพ่ิมเติมใหหลากหลายมากข้ึน 
3. ควรมีหนวยงาน และพัฒนาบุคลากรของสวนกลางใหมี
ความรู ความเช่ียวชาญเก่ียวกับระบบ TCAS สามารถใหขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตรวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบขอ
ซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน รวมท้ังการเขาถึงกลุม
นักเรียนในสถานศึกษาตางๆ  
4. การเ พ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต ควร
ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป  
5. ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับและเอ้ือให
นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษามากข้ึน 

3. การเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนลาสมัย เนนการบรรยาย ไม

สอดคลองกับเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนรุนใหม  

 
ควรอบรมพัฒนาอาจารย ใหปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
การถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา เนนการคิดวิเคราะห 
การแกไขปญหา การฝกปฏิบัติงานจริง    

4. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 ระบบ WIFI ไมเสถียร ไมรองรับการสืบคนขอมูล 

ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย  
4.2 ทรัพยากรไมเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียน

การสอน การคนควา อาทิ ฐานขอมูลงานวิจัย ระบบ
สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร 

4.3 อุปกรณการเรียนการสอนลาสมัย ไมเพียงพอ ไม
สอดคลองกับการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา 
 

 
1. ควรปรับปรุงระบบ WIFI ใหมีความเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต และควรขยายพ้ืนท่ี
สัญญาณใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังควรเปลี่ยน
อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
งาน 
2. ควรเพ่ิมฐานขอมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศใหทันสมัย 
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  
3. ควรจัดซื้อ เปลี่ยนอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัย
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สอดคลองกับการฝกปฏิบัติของแตละสาขา และรองรับกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
4. ควรจัดทํา Application ท่ีชวยในการใหบริการ การอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษา โดยมีฟงกช่ันการใชงานท่ีสะดวก 
งายตอการเขาถึงขอมูล  

5. ระบบ iThesis และ EndNote  
    ยังมีปญหามาก และยังไมสามารถแกไขปญหาให
นักศึกษาได สงผลใหนักศึกษาบางคนไมสําเร็จการศึกษา
ตามเวลา ตองใชเวลาเพ่ิมข้ึน อาทิ 

5.1 ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญเพียงพอ ในการใช
งาน และใหคําปรึกษา ชวยแกไขปญหา ตอบขอซักถามเมื่อ
มีปญหาการใชงาน 

5.2 การจัดอบรม การจัดทําคูมือการใชงาน ยังไม
ละเอียดพอ เมื่อนําไปปฏิบัติงานจริงมีปญหาอ่ืนๆ เกิดข้ึนอีก
มากมาย  

5.3 EndNote ระบบยังไมครอบคลุมกับการนํามาใช
จริง ยังมีขอจํากัดในการใชงานหลายประการ อาทิ  

5.3.1 ไมรองรับอักษรภาษาภาษาเขมร ภาษามาลายู 
จะตองจัดพิมพเปนภาษาคาราโอเกะ ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ผิดเพ้ียนของการออกเสียงได 

5.3.2 การจัดทําบรรณานุกรม ยังไมชัดเจน 

 
1. ควรปรับวิธีการจัดอบรมโดยเชิญรุนพ่ีท่ีมีประสบการณการ
ใชระบบ iThesis และ EndNote มาเปนวิทยากรดวย 
เน่ืองจากมีประสบการณจริงในการใชงาน  
2. ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใชงานระบบ iThesis และ 
EndNote ออกจากกัน และจัดเปนกลุมเล็กๆ เพ่ือใหมีเวลา
ปฏิบัติจริง และทราบปญหาการใชงาน  
3. ปรับคูมือการใชงานใหละเอียด และเนนปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การใชงาน วิธีการแกไขปญหา  
4.  ควรจัดตั้ งเปนคลิ นิก สายดวนใหคําปรึกษา โดยฝก
เจาหนาท่ีใหมีความรูความสามารถท่ีเพียงพอ สามารถตอบ
ปญหา ใหคําแนะนําได  

6. ดานงานวิจัยและสรางสรรค ควรจัดทําแผนพัฒนางานวิจัย งบประมาณท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

7. การพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยให
ย่ังยืน 
      ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา
ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน และสามารถพัฒนาได
อยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ในอนาคต     

 
 
1. ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา    
2. ปรับระบบการจัดการศึกษา ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มี
ความยืดหยุน สอดคลองกับความตองการของผู เ รียน 
ผูประกอบการ  และการบริหารจัดการองคกร ในทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
3. ศึกษาวิจัย สํารวจขอมูลบริบทความเปลี่ยนแปลง ความ
ตองการของสังคม ผูเรียน ผูประกอบการ นโยบายของรัฐ ฯลฯ 
และนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการทํางาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

8. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  
8.1 ปจจัยภายนอก  

8.1.1  ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐ ใน
ระดับชาติ  อาทิ การจัดตั้ งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และขณะน้ีไดออก ราง 
พระราชบัญญัติ  มาหลายฉบับ  สิ่ งเหลา น้ีสัมพันธ กับ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ  ระบบงบประมาณ 
มาตรฐานคุณภาพ 

 
1. มหาวิทยาลัยจะตองติดตามขอมูล ขาวสารอยางตอเน่ือง
และนํามาวิเคราะหสถานภาพของตนเอง เพ่ือวางแผนการ
ทํางาน การบริหารงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังนําจุดแข็ง และศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิด
ประโยชนมากข้ึน  
2. มหาวิทยาลัยควรนําเอกลักษณ เรื่องความคิดสรางสรรค มา
บูรณาการรวมกับ Innovation เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สราง
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
8.1.2 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
8.1.3 การแขงขันในยุค Aging Society 
มหาวิทยาลัยยังไมมีการวางแผนท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับ

ปจจัยภายนอกเหลาน้ี 
8.2 ปจจัยภายใน 
การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (การทํางานเปนทีม 

การบูรณาการทํางานกับสวนงาน การปรับโครงสราง
องคกร) 

โอกาสใหมหาวิทยาลัย 
3. อธิการบดีควรจะตองมีทีมงานเฉพาะกิจท่ีดี นอกเหนือจาก
รองอธิการบดีฝายตางๆ เพ่ือใหคําปรึกษา ชวยทํางานเชิง
นโยบาย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
4. ควรเรงทบทวนเรื่องการยุบ การรวมหนวยงาน ท้ังในระดับ
ของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหรอบคอบเพ่ือใชเปนเครื่องมือ
หน่ึงในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

9. ระบบขอมูลสารสนเทศ/ฐานขอมูล ควรจัดทําฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ และแผนงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถ
ดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

10. การประชาสัมพันธ 
10.1 การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง  
10.2 การสื่อสารองคกรสูภายนอกมีนอย 
10.3 การประชาสัมพันธขาดจุดเนน ไมนาสนใจ 
 

1. คนหาอัตลักษณ จุดแข็ง และจุดเดนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แลวประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง 
รวมท้ังการเชิญผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณดานการ
ประชาสัมพันธ การตลาด มาชวยวิเคราะห วางแผนรวมกัน
เพ่ือใหการประชาสัมพันธมีจุดเนนท่ีชัดเจน และเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
2. ควรใชเครือขายนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และเปนสื่อกลางในการชวยรับ
ฟงปญหา ขอเสนอแนะจากท่ัวทุกภาคสวน 

11. วัฒนธรรมองคกร และบุคลากร 
บุคลากรสวนใหญยึดรูปแบบ วัฒนธรรมการทํางาน

แบบเดิมๆ ไมคอยพัฒนา การปรับตัวมีนอย สงผลตอ
ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการทํางาน 

 
1. ควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละระดบั แตละ
สายงาน เพ่ือใหมทัีกษะความรู ความสามารถ ท่ีสอดคลองกับ
ภาระงาน และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร สรางความตระหนัก การปรับทัศนคติ
ในการทํางานในยุคใหม   

12. การปรับปรุงวังทาพระ 
การปรับปรุงวังทาพระลาชา ทําใหเสียโอกาสในหลาย

ดาน อาทิ ความเช่ือมั่นของผูปกครองท่ีจะสงนักศึกษามา
เรียน คุณภาพชีวิตของนักศึกษา การจัดแสดงผลงาน
สรางสรรค 

 
1. ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จเร็วข้ึน 
2. การวางแผนใชพ้ืนท่ีวังทาพระ หลังปรับปรุงเสร็จแลว ควรมี
การรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมในมหาวิทยาลัยเพ่ือการมี
สวนรวมและไดรับขอมูลท่ีรอบดาน ในการนําไปตัดสินใจ 
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 3.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ 
 ตารางท่ี 6 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
1. บัณฑิต/นักศึกษา 
 

1. บัณฑิต  
ทักษะความสามารถของบัณฑิตสวนหน่ึงไมตรงกับความตองการของ

ภาคเอกชน อาทิ ตองการบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร มีศิลปะในการ
แกไขปญหา ลูกคามีความพึงพอใจตอการใหบริการ ความคิดสรางสรรค การ
ทํางานเปนทีม 
 
 
 
 
2. การรับนักศึกษาใหม  

นโยบายการรับนักศึกษาใหมตามระบบ TCAS มีปญหาหลายประการ อาทิ  
2.1 รอบการพิจารณา Portfolio ซึ่งกําหนดใหแตละสาขาวิชาพิจารณา

คุณสมบัติของผูสมัครจาก Portfolio โดยไมมีการสอบปฏิบัติ อาจจะไดนักศึกษาท่ี
ไมมีความสามารถ ความถนัดท่ีเพียงพอ และสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานใน
การคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตอ โดยเฉพาะคณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบ 
นอกจากน้ันพบวาปจจุบันมีการจางทํา Portfolio อยางกวางขวาง   

2.2 การรับสมัครในบางคณะวิชาตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยท่ีไมไดใชระบบ 
TCAS ทําใหรับนักศึกษาไดจํานวนนอย  

2.3 ระบบ TCAS ยังเปนปญหาในการรับนักศึกษาตางชาติ  

1. การผลิตบัณฑิต ควรเนน 
1.1 เสริมองคความรูในการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา   
1.2 มีคุณภาพ มีทักษะความพรอมในการทํางาน 
1.3 มีทักษะภาษาอังกฤษท่ีสามารถใชงานไดจริง 
1.4 การจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงแนวคิดเชิงบวกใหแกนักศึกษา สนับสนุนให

นักศึกษาทํากิจกรรมใหมากข้ึน 
1.5 เพ่ิมประสบการณการทํางานใหแกนักศึกษา เชน การฝกงานกอนสําเร็จ

การศึกษา 
1.6 มคีุณธรรม จริยธรรม 

2. การรับนักศึกษาใหม  
มหาวิทยาลัยควรนําปญหาตางๆ เก่ียวกับการรับนักศึกษาใหมตามระบบ TCAS 

มาหารือรวมกันในท่ีประชุม กบม.เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหา แลวนําเสนอในท่ี
ประชุม ทปอ. เพ่ือรับทราบปญหา และหาแนวทางการดําเนินการตอไป 

2. หลักสูตร  
 

1. หลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลงนอย สวนใหญยังลาสมัย และหลักสูตรท่ี
สรางใหมก็ยังไมนาสนใจ 
2. รายวิชาศึกษาท่ัวไปมีความสําคัญมาก และนักศึกษาทุกคณะวิชาตองเรียน แต
รายวิชาสวนหน่ึงไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน 
 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนภาคปฏิบัติ การสรางประสบการณจริงในการ
ทํางาน โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา รวมท้ังควรรวมมือกับภาคเอกชน
ใหมากข้ึน  
2. ควรประชุมหารือในการสรางหลักสูตร รายวิชาท่ีตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
3. หลักสูตร รายวิชาท่ีมีลักษณะวิชาบูรณาการ หาอาจารยผูสอนไดยาก สวนใหญ
ตองเชิญอาจารยจากภายนอก และการเดินทางไปสอนในวิทยาเขตตางๆ คอนขาง
ไกล และคาตอบแทนนอย 

3. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาท สนับสนุนใหสามารถเรียนขามคณะ ขามสาขาวิชาได 
4. ควรสรางหลักสูตรบูรณาการรวมกันระหวางคณะ ระหวางภาควิชา หรือการ
ทํางานรวมกันระหวางศาสตรตางๆ เพ่ือสรางความเขมแข็ง ความโดดเดนใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการสอน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย
พิเศษ อาทิ การทํา e-learning การสอนทางไกล การบันทึกเทปการสอน 

3. การเรียนการสอน  
 

1. อาจารยผูสอนสวนหน่ึงยังสอนวิธีแบบเดิมๆ อาทิ เปด PowerPoint อานให
นักศึกษาฟง  
2. เอกสารประกอบการสอนบางรายวิชาลาสมัย  
3. อาจารยบางทานถายทอดไมเกง ตอบคําถามไมตรงประเด็น และการวัดและ
ประเมินผลไมชัดเจนเสมือนไมมีมาตรฐาน  

 
  

1. อาจารยควรปรับปรุงวิธีการสอนอยางตอเน่ือง อาทิ 
1.1 ควรเปนผูนําในการหาความรู สอนใหนักศึกษารูจักวิธีการคนหา แสวงหา

ความรูดวยตนเอง รูจักคิดแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย  
1.2 เนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห แกไขปญหาและลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังการ

ทํา project-based ท่ีจะเปนประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพ 
1.3 การศึกษา สํารวจพ้ืนท่ีในชุมชน ทัศนศึกษาสถานประกอบการภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสบการณใหกับนักศึกษา 
2. การเรียนการสอนควรปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดวย ไมมุงเนนเฉพาะดาน
วิชาการอยางเดียว 
3. ควรปรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และควรจัดทําใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือความสะดวกในการ
คนควา การเขาถึงขอมูล รวมท้ังลดการใชทรัพยากร 
4. ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุกรายวิชา เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอน  

4. ปจจัยสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน/ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

1. อุปกรณโสตฯ เครื่องมือ อุปกรณการทํา lab บางสวนเกา ลาสมัย ไมเพียงพอ 
2. สัญญาณอินเทอรเน็ต WIFI ของมหาวิทยาลัยคอนขางชา  
3. การดาวนโหลดเอกสาร journal ในหอสมุดกลางดําเนินการไดนอยลงกวาเดิม  
4. การขอใชหองประชุม สถานท่ีเพ่ือการจัดประชุมกลุม ทํางาน การทํากิจกรรม                
มีขอจํากัดเรื่องเวลา เน่ืองจากสามารถใชไดถึง 16.00 น. ทําใหนักศึกษาตองไปเชา 
สถานท่ีทํางานภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ควรดูแล ซอมแซมและจัดหาอุปกรณโสตฯ เครื่องมือ อุปกรณการทํา lab                
ใหทันสมัย เพียงพอ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงอุปกรณ สัญญาณอินเทอรเน็ตในหองเรียน หองปฏิบัติการ และ
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. สํานักหอสมุดกลาง ควรจัดหา journal ท่ีทันสมัยมาใหบริการนักศึกษา ไดศึกษา
คนควาใหมากข้ึน 
4. ควรจัดสรรพ้ืนท่ีสวนกลางใหนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ  (co working space)  
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
สามารถใชงาน ทํากิจกรรม ประชุม และขยายเวลาการใชงาน การใหบริการใหมาก
ข้ึน  
5. มหาวิทยาลัยอยูระหวางการพัฒนา SU App ตางๆ ซึ่งควรดําเนินการใหมีบริการ
ดานตางๆ ท่ีครบถวนมากข้ึน อาทิ ลงทะเบียน จองหอง ดูเกรด ระบบหอพัก การ
คนหาหนังสือ จองหนังสือ online 

5. อาจารย 
 

1. Career Path ของอาจารย การพัฒนาอาจารย มุงเนนท่ีการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ซึ่งควรจะใหความสําคัญกับผลผลิต คือ นักศึกษามากกวา 
2. อาจารยมารวมกิจกรรม มาชวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอย 
เน่ืองจากไมมีสิ่งจูงใจใหมาเขารวมกิจกรรม  
3. อาจารยท่ีมีความสามารถ ประสบการณสูง สวนใหญจะมุงเนนงานดานวิชาการ
อยางเดียว มหาวิทยาลัย คณะไมไดนําคุณคา มูลคาในดานอ่ืนๆ ของอาจารย อาทิ 
เครือขาย ช่ือเสียง มาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ควรพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนวิธีคิด เรื่อง Career Path ของอาจารยใหม ซึ่ง
จะกอใหเกิดประโยชนกับนักศึกษามากข้ึน 
2. ควรพิจารณานําประสบการณ ความสามารถ ช่ือเสียง เครือขายของอาจารยใน
คณะวิชาตางๆ มาชวยพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ 
การหารายได การจัดประชุม การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 

6. ดานการวิจัยและ
สรางสรรค 
 

1. งานวิจัยระดับนานาชาติมีนอยมาก 
2. แผน กลไก กระบวนการท่ีจะชวยผลักดันการผลิตงานวิจัยและสรางสรรคให
บรรลุเปาหมายยังไมเปนระบบ และมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
3. บทบาท หนาท่ีของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ใน
การชวยสงเสริมผลักดันงานวิจัยและสรางสรรคยังไมชัดเจน 
4. เกณฑมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยท่ี สกอ. กําหนด ในปจจุบันไมเอ้ือกับสาขา
ดานสังคมศาสตร ศิลปะและการออกแบบ 
5. การเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานลักษณะอ่ืนท่ีไมใชหนังสือ ตํารา อาทิ งาน
สรางสรรค การแสดงคอนเสิรต ยังมีขอจํากัด 
6. งบประมาณการวิจัยลดลง  
7. เครื่องมือการวิจัยท่ีตองดําเนินการในมนุษยและสัตว มหาวิทยาลัยเพ่ิงเริ่ม
ดําเนินการในเรื่องน้ี ซึ่ งผู วิจัย นักศึกษาสวนใหญยังไมทราบทําใหตองไป
ดําเนินการติดตอประสานงาน หาขอมูลกับหนวยงานภายนอก ซึ่งเสียเวลามาก 
และกระทบตอเวลาในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบางรายดวย 
 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและสรางสรรคในระยะยาว เพ่ือวางแผน การ
เตรียมความพรอมในการของบประมาณจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ใน
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน  
2. ควรพิจารณาบทบาทหนาท่ี โครงสราง และการทํางานของสํานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ  

2.1 สามารถผลักดัน และมีบทบาทในการชวยใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัย 
สรางสรรคใหมากข้ึน  อาทิ การสงเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ 

2.2 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตผลงานวิจัยและสรางสรรค 
2.3 ปรับลดข้ันตอนการทํางาน การจัดการเอกสารตางๆ ใหนอยลง  

3. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพ่ือสงเสริม สนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค ให
มากข้ึน อาทิ 

3.1 รวมมือกับหนวยงานเอกชนเพ่ือพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคใหสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง การตอยอดสรางมูลคา 

3.2 ควรตอยอดองคความรูจากสิ่งท่ีมีอยู หรือสิ่งท่ีเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
ในแตละวิทยาเขต แลวประชาสัมพันธใหคนภายนอกไดรับทราบ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
  3.3 ควรเนนการทํางานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของสังคม 

3.4 สนับสนุนใหนําผลงานวิจัยและสรางสรรคไปขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเปนผูนําในการสรางเกณฑมาตรฐานคุณภาพ การขอ
ตําแหนงทางวิชาการสําหรับงานสรางสรรค ผลักดันการเสนอเกณฑท่ีเหมาะกับสาขา
ทางดานศิลปะ ใหเปนท่ียอมรับ และเปนตนแบบใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ 
5. ควรพัฒนาเรื่องการเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานในลักษณะอ่ืนท่ีไมใชหนังสือ 
อาทิ  งานสรางสรรค การแสดงคอนเสิรต สูสังคม ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
6. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยใหมากข้ึน 
7. ควรเรงรัดเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในมนุษยและสัตว และ
ประชาสัมพันธการดําเนินการในเรื่องน้ีใหทราบโดยท่ัวกัน รวมท้ังควรจัดทําคูมือ
ข้ันตอนการดําเนินการตางๆ ใหชัดเจน และจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร นักศึกษา
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง  

7. การบริการวิชาการ  
 

1. การหารายไดจากการบริการวิชาการ ยังมีนอย 
2. เครือขายการทํางานกับภายนอกมีนอย การจัดโครงการ กิจกรรมสวนใหญท่ี
มหาวิทยาลัยไดรับมาจากความสัมพันธสวนบุคคลมากกวา อาทิ การจัดโครงการ
ระดับประเทศท่ีรวมมือกับภาครัฐ กระทรวงตางๆ  

1. ควรศึกษาเรื่องกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซึ่งกําลังจะมีกฎหมาย และ
พิจารณาจัดตั้งหนวยงานข้ึนรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีใหมหาวิทยาลัย
ทํางานเพ่ือสังคม และการหารายได 
2. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน ชวยเหลือสังคม การเปนท่ีพ่ึงของ
ชุมชนใหมากข้ึน  
3. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนใหมากข้ึน 
เพ่ือใหมีประสบการณทํางาน และสามารถประยุกตองคความรูไปใชในการทํางาน
เพ่ือชวยเหลือสังคม  
4. ควรนําเสนอการจัดทําโครงการขนาดใหญรวมกับรัฐบาล หรือทําเพ่ือสังคมใหมาก
ข้ึน  ซึ่งบทบาทเหลาน้ีจะสงผลกลับมาท่ีมหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอน หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทดานศิลปวัฒนธรรมในการชวยพัฒนาประเทศรวมกับ
รัฐบาล หรือสังคมไมมากพอ  
2. เอกลักษณ และการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยยังไม
เดนชัดเทาท่ีควร 

1. ควรจัดทํา Public Policy ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และนําเสนอให
รัฐบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนรูปธรรมชัดเจน และดําเนินการอยางตอเน่ือง 
2. ควรสรางมูลคาเพ่ิมจากผลงานศิลปะ หลักสูตรทรงคุณคา และสิ่งท่ีเปนเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากข้ึน และเผยแพรใหสาธารณะรับทราบอยางตอเน่ือง
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
3. คณะวิชาสวนหน่ึงไมใหความสําคัญดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะคิดวา
ไมใชสาขาท่ีเก่ียวของ 
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันสถาปตยกรรมไทยฯ และหนวยงานอ่ืนๆ
เก่ียวกับดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตดําเนินการยังไมตอเน่ือง จริงจัง 

3. ควรสรางความตระหนัก และความเขาใจอยางเปนเอกภาพในเรื่องการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  และบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีจะตองเปนหนวยงานหลัก
ในการชวยพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
4. ควรกําหนดใหหนวยงานตางๆ ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจัดทําแผนการทํางานใหชัดเจน  และสนับสนุน กํากับติดตาม รวมท้ัง
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 

9. แผน/นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. การจัดทําแผนนโยบาย และการแผนไปปฏิบัติยังมีปญหา เน่ืองจาก 
1.1 การจัดทําแผนนโยบายสวนใหญมาจากผูบริหาร การมีสวนรวมของ

บุคลากรมีนอย ทําใหบางครั้งไมไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงาน   
1.2 การจัดทําแผนนโยบาย มหาวิทยาลัยยังคํานึงถึงความแตกตางและ

ธรรมชาติของแตละสาขาวิชาไมมากพอ อาทิ การกําหนดนโยบายใหยุบรวม
หนวยงานตางๆ ภายในคณะวิชา ซึ่งเปนนโยบายท่ีทําใหเกิดขอขัดแยงอยาง
กวางขวาง และสงผลกระทบตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบอยครั้ง โดยนโยบายใดท่ีถูกตอตาน ก็
จะยกเลิกไป ทําใหความศรัทธาตอผูบริหารมหาวิทยาลัยลดลง  
3. มหาวิทยาลัยมุงเนนนโยบายดานวิทยาศาสตร ทําใหอัตลักษณความเช่ียวชาญ
ดานศิลปวัฒนธรรม ออนแอลง 
4. มหาวิทยาลัยตองการใหคณะวิชาและภาควิชาจัดกิจกรรม โครงการจํานวนมาก 
แตมีปญหาเรื่องงบประมาณในการสนับสนุน ทําใหผูปฏิบัติงานขาดขวัญและ
กําลังใจ 

1. การกําหนดแผน นโยบายควรเริ่มตนจากการศึกษาวิจัย สํารวจ และรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคลากร และเปดโอกาสใหบุคลากร ผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น  และมีสื่อสารสรางความเขาใจรวมกัน เพ่ือรวมพัฒนาไปดวยกัน 
โดยเฉพาะในเรื่องท่ีสงผลกระทบตอบุคลากร ควรดําเนินการดวยความรอบคอบ
กอนท่ีจะประกาศใช  
2. เมื่อมีการนําแผน นโยบายมาใชแลวผูบริหารควรยึดมั่นในนโยบาย กําหนด
แนวทางการทํางานท่ีชัดเจนและสื่อสารสรางความเขาใจ ใหขอมูลท่ีตรงไปตรงมากับ
บุคลากรอยางตอเน่ือง  
3. การกําหนดแผน นโยบายตางๆ ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะๆ เพ่ือให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน 
4. การกําหนดแผน นโยบายควรนําท้ังศาสตรและศิลปมาบูรณาการรวมกัน และ
สรางอัตลักษณท่ีเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุก
คณะวิชามากข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป  

10.  การเปลี่ยนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 
 

1. มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมา
ประมาณ 2 ป แลว แตการดําเนินการตางๆ ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอยมาก ซึ่งมา
จากหลายปจจัย อาทิ 

1.1 ขาดการวางแผนการทํางานท่ีดีตั้งแตเริ่มตน ซึ่งควรจะมีการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว
จะพัฒนาไปในทิศทางใด แลวจัดทําโครงสราง ขอบังคับ งบประมาณ อัตรากําลัง 
การบริหารจัดการ มารองรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว   

1. ควรวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด จัดระบบโครงสราง ขอบังคับ อัตรากําลัง การบริหารจัดการ งบประมาณ
ฯลฯ มารองรับ เพ่ือใหระบบตางๆ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว 
2. ควรสํารวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐอยางตอเน่ือง แลวนํามาทบทวนการดําเนินการในทุกระบบ ทุกระดับอยาง
จริงจัง เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
3. การจัดทําระเบียบ ขอบังคับใหม ควรยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่ง
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เมื่อมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนไว ทําใหการทํางาน

ในปจจุบันสวนใหญจะทํางานเปนจุดๆ แกปญหาเปนเรื่องๆ ไป มองไมเห็น
ภาพรวมท้ังหมด 

1.2 บุคลากรสวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ ตัวบุคคล คานิยม วัฒนธรรม
องคกรแบบเดิมๆ 

1.3 ระเบียบ ขอบังคับท่ีออกมาเพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยในกับของรัฐสวน
ใหญจะปรับแกไขนอยเพียงเล็กนอย และอิงกับระบบราชการ ซึ่งไมสอดคลองกับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมุงเนนความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ยืดหยุน คลองตัว   

1.4 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีออกมาสวนหน่ึงไมไดนํามาใชบังคับใชอยาง
จริงจัง  
2. มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมท่ีจะปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ทําใหมีปญหาสําคัญๆ หลาย
ประการ อาทิ         

2.1 ดานการเงิน มหาวิทยาลัยพยายามใชฐานขอมูลทางการเงิน แตบุคลากร
ดานการเงินของมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และบุคลากรระดับคณะไมมีความรู 
ความเขาใจ ความสามารถท่ีเพียงพอในการจัดการ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
การเงินเพ่ือรองรับการทํางานทําใหระบบการเงิน บัญชีของมหาวิทยาลัยไมมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 การบริหาร การตัดสินใจสวนใหญกลับรวมศูนยท่ีมหาวิทยาลัย มากกวาท่ี
จะถายโอนสูสวนงานทําใหการทํางานมีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน ลาชา และยุงยากมากข้ึน 

2.3 กระบวนการข้ันตอนการทํางาน จํานวนเอกสารในเรื่องตางๆ สวนใหญจะ
เพ่ิมข้ึน มีความยุงยากซับซอนเพ่ิมข้ึน ไมสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐท่ีตองการความคลองตัว ยืดหยุน    

2.4 มีบริหารงานแบบ 2 ระบบ คือ ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ทํา
ใหมีปญหาหลายดาน อาทิ ความสัมพันธของบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

อาจจะตองนอกกรอบการทํางานแบบเดิมๆ  
4. ควรมีเครื่องมือท่ีจะชวยในการขับเคลื่อน ผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อาทิ KPI การปรับเลื่อนตําแหนง เพ่ือใหบุคลากรในทุกระดับมีแรงจูงในการสราง
ผลงาน ตื่นตัว ตระหนักถึงปญหาในสถานการณปจจุบัน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
11. การบริหารจัดการ  

11.1 การบริหารงาน  
 

1. การปฏิบัติงานยังไมมีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ซึ่งในแตละวิทยาเขตมี
แนวทางการปฏิบัติ การตีความท่ีแตกตางกัน 
2. การบริหารงาน การปฏิบัติงานหลังปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังไมมี
ความคลองตัว สวนใหญยังอางอิงกับกฎ ระเบียบของทางราชการ และขอบังคับท่ี
ออกมาใหมก็มีการเปลี่ยนแปลงนอย  

 

1. ควรตรวจสอบ และทบทวนข้ันตอนการเบิกจาย ระบบการเงินของแตละวิทยา
เขต กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือความเปน
เอกภาพ ความสะดวกในการทํางาน รวมท้ังจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือความ
เขาใจท่ีตรงกัน  
2. ควรปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานให
คลองตัว ยืดหยุน ลดข้ันตอนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  
3. ควรจางบุคลากรท่ีมีความสามารถ ความเช่ียวชาญมาชวยวางแผนแกไขปญหา 
เชน การเงิน การจัดทําฐานขอมูล เพ่ือใหระบบตางๆ มีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรจัดเรียงลําดับเรื่องท่ีเปนปญหา และ
พัฒนา และดําเนินการโดยเรื่องเนนเรื่องสําคัญ เรงดวน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ไดทันการณ  

11.2 ฐานขอมลู ฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน มีจํานวนนอย การเขาถึงไมสะดวก  1. ควรจัดทําฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือชวยสนับสนุน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถเขาถึงฐานขอมูลท่ีสะดวก รวดเร็ว 
2. ควรจัดทําฐานขอมูลทางศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย และเปดเปนแหลง
เรียนรูทางศิลปะ เพ่ือสรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลัย 

11.3 ปรับโครงสราง
องคกร 
 

การปรับโครงสรางมีการดําเนินการแลว แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

1. ควรยุบ รวมหนวยงานท่ีมีลักษณะงานคลายๆ กันเพ่ือลดความซ้ําซอน  
2. การปรับโครงสรางควรคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณภาพบัณฑิต การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

11.4 การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ 

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และ
การถายทอดลงไปในแตละระดับยังไมชัดเจน ไมท่ัวถึงและไมทันการณ สงผลให
บุคลากร นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 
และยึดแนวปฏิบัติแบบเดิมๆ  
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธสูภายนอกยังมีนอย บุคคลภายนอก นักศึกษาเกา 
รับทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยนอยมาก 
3. บางครั้งทีมผูบริหารใหขอมูลท่ีไมสอดคลองกัน สงผลตอการทํางาน   
4. ผูปฏิบัติงาน/ผูใตบังคับบัญชาสวนหน่ึงไมสามารถสื่อสารกับผูบริหารไดโดยตรง  

1. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกร อาทิ  
1.1 การสื่อสารควรมีความเช่ือมโยงกันท้ังแนวดิ่ง และแนวนอน เพ่ือความ

ชัดเจนและท่ัวถึงในทุกระดับ 
1.2 ควรจัดระบบใหมีการสื่อสาร 2 ทางมากข้ึน โดยมีชองทางการสงสาร และ

รับสาร เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน  
1.3 ควรมีการจัดประชุมบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือสื่อสาร ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 
2. ควรพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก และเขาถึงบุคลากร นักศึกษา
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
ทําใหไมไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง บางครั้งมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน เขาใจผิด 
และเกิดปญหาความขัดแยงในการทํางานรวมกัน 

 

ผานชองทางตางๆ ใหท่ัวถึงและทันการณมากข้ึน 
3. ควรปรับปรุงการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ  สูภายนอกโดยใชชองทาง สื่อ 
เทคโนโลยีตางๆ ใหเปนประโยชนมาก อาทิ เครือขายนักศึกษาเกา Facebook คลิป
วิดีโอ และควรนําขอมูลทุกวัน อยางตอเน่ือง 
4. ควรปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัย มีขอมูลขาวสารท่ีทันการณ เขาถึงงาย 

12. อัตรากําลัง/
คาตอบแทน/ 
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 

1. อัตรากําลัง 
ตามแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย บุคลากร เกษียณอายุ จะ

ไมไดอัตรากําลังคืน ซึ่งจะสงผลกระทบตอเน่ืองเปนลูกโซ คือ 
1.1 จํานวนอาจารย บุคลากรไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา ภาระงานงาน

ท่ีตองรับผิดชอบมากข้ึน และอาจารยไมมีเวลามากพอท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งกําหนดใหอาจารยตองขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยภายใน 5 ป  

1.2 การจางอาจารยพิเศษมาชวยสอน มีขอจํากัดเรื่องเงินรายได  
2. คาตอบแทน 

เงินเดือนเมื่อแรกบรรจุของอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับต่ํา 
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จึงไมสามารถจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขา
มาเปนอาจารย 
3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3.1 บุคลากรดานการเงิน บัญชีกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ยังไมมีความเปนมือ
อาชีพ ยึดติดกับระบบเดิมๆ รวมท้ังไดรับการพัฒนานอยมาก 

3.2 ทักษะทางภาษาอังกฤษมีนอย 
3.3 การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน การดําเนินการยังมีความลาชา 

 
1. การจัดทําแผนอัตรากําลังควรมีความยืดหยุนมากข้ึน  
2. การกําหนดอัตรากําลังของสายสนับสนุนควรนําขอมูลมาวิเคราะหอยางรอบคอบ 
อาทิ การวิเคราะหคางาน แลวกําหนดจัดสรรใหสอดคลองกับภาระงาน 
 
 
 
 
 
3. ควรหามาตรการ แนวทางเพ่ือจูงใจใหผูมีความสามารถมาเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ สวัสดิการ  
 
 
4. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง หาคนรุนใหม ท่ีมีความรู 
ความสามารถระดับมืออาชีพมาเสริม โดยเฉพาะดานการเงิน บัญชีกฎหมาย และ
ดานเทคโนโลยี 
5. เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชโปรแกรม Speexx เพ่ือเรียนรูและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
6. ควรเรงดําเนินการเก่ียวกับความกาวหนาของพนักงานสายสนับสนุน ในการเสนอ
ผลงานเพ่ือขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

13. ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ 

1. การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ยังมีความลาชา และสวนหน่ึงไมได
ดําเนินการเรียงตามลําดับตามความสําคัญ สอดคลองกับสถานการณ ทําใหมี

1. ควรจางคณะทํางานฝายกฎหมายมาดําเนินการรางขอบังคับและกฎหมายลูกของ
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จอยางเรงดวน  
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ บางเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการโดยขาดความ

รอบคอบ หรือทําไปกอนแลวคอยมาปรับอีกครั้งในภายหลัง 
2. การออกกฎระเบียบและขอบังคับสวนใหญจะระบุแตเพียงบทลงโทษ แตขาด
การสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  

2. ควรปรับปรุงการทํางานของกองนิติการ ใหรวดเร็วมากข้ึน  
3. ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับดานวิชาการ งานวิจัย ใหชัดเจน 
เน่ืองจากเก่ียวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

14. การใหบริการของ
หนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย 

14.1 กองกิจการ
นักศึกษา 
 

การทํางาน การใหบริการการของหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ   
1. เรื่องหอพัก (หอพักชายทับแกว 1) 

- แจงใหนักศึกษายายออกในชวงปดภาคเรียนเพ่ือปรับปรุง แตมาดําเนินการ
ในชวงเปดภาคเรียน ทําใหนักศึกษาไมไดรับความสะดวก 
2. การใหบริการ 

- เจาหนาท่ีหอพักบางคนใชคําพูดไมสุภาพ ไมเหมาะสม ไมคอยมีจิตบริการ 
ไมคอยอยู ติดตอยาก  

- การใหบริการลาชา ไมไดรับบริการตามท่ีรองขอ 
3. เอกสารท่ีสงกองกิจการนักศึกษาหายบอย  
 

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ  
1.1 ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่อง การใหบริการตางๆ ใหมีความชัดเจน 

เขาใจตรงกัน 
1.2 ควรปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีใหมีความสะดวก 

รวดเร็วมากข้ึน 
1.3 พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ  

2. ควรปรับปรุงพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ ใชคําพูดท่ีสุภาพ 
ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาใหนักศึกษา และพัฒนาการทํางานใหรวดเร็ว มีการ
ปฏิบัติหนาท่ีแทนกัน  
3. ควรจัดทําคูมือ แนวทาง ข้ันตอน ระยะเวลาการทํางานท่ีชัดเจน และติดประกาศ
เผยแพรใหผูรับบริการทราบ 

14.2 กองบริการ
การศึกษา 
 

1. กําหนดกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก ซับซอนทําใหการใหบริการ
ลาชา ไมทันการณ อาทิ การขอเอกสารหนังสือสําคัญ การเปลี่ยนตารางสอน 
2. การใหบริการของแตละวิทยาเขตแตกตางกัน 
3. การลงทะเบียนเรียน  

3.1 การเลื่อนเวลาเปดภาคเรียนเร็วข้ึน ประกอบกับการท่ีอาจารยออกเกรดชา 
ทําใหนักศึกษามีเวลาตัดสินใจในการลงทะเบียนนอยลง  

3.2 การกําหนดคาลงทะเบียนแบบเหมาจายเปนภาคการศึกษา ในกรณีท่ี
นักศึกษาเหลือวิชาเรียนจํานวนนอย ไมควรคิดคาลงทะเบียนเต็มจํานวน 

1. ควรปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ ใหสะดวกและรวดเร็ว และอํานวยความ
สะดวกใหมากข้ึน อาทิ การจัดใหบริการแบบครบวงจร one stop service 
2. ควรทบทวนและปรับการใหบริการท่ีมีมาตรฐาน มีรูปแบบเดียวกัน 
3. พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ 
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาขยายเวลาในการลงทะเบียนใหเหมาะสม และหากเปน
ปญหาท่ีเกิดจากทางคณะวิชา ควรพิจารณายกเวนคาปรับใหนักศึกษา 
5. มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องการกําหนดคาลงทะเบียน ในกรณีท่ีนักศึกษาเหลือวิชา
เรียนจํานวนนอย โดยคิดคาใชจายใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

14.3 ฝายสถานท่ีของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. การใหบริการและการดําเนินการลาชา อาทิ การดําเนินการซอมแซมอุปกรณ
ตางๆ  
2. การจองหองไมไดรับความสะดวก ไมมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน     
 

1. ควรกําชับ และกํากับติดตาม การทํางานของเจาหนาท่ีใหมีความรวดเร็วมากข้ึน 
และกรณีท่ีการทํางานมีความลาชาควรประสานงาน แจงใหผูบังคับบัญชา นักศึกษา
ทราบเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน 
2. พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ 

26 
 



 

ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
  3. ควรจัดทําคูมือ แนวทาง ข้ันตอน ระยะเวลาการทํางานท่ีชัดเจน และติดประกาศ

เผยแพรใหผูรับบริการทราบ  
14.4  งานสารบรรณ  

 
การจัดสงเอกสารลาชา ตองผานหลายข้ันตอน และบางครั้งมีเอกสารสูญหาย
ระหวางทาง 

1. ควรมีการกําชับ และกํากับติดตาม การทํางานของเจาหนาท่ีใหมีความรวดเร็ว  
2. ควรพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน การติดตอประสานงานใหมี
ความรวดเร็วมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

14.5 บัณฑิตวิทยาลัย 1. การใหขอมูล การใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไมตรงกัน ทําให
เกิดความสับสน เขาใจผิด ลาชา และเสียเวลามาก 
2. การสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กฎ ระเบียบตางๆ ลาชา ไมท่ัวถึง 
ทําใหเสียโอกาส มีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
3. เมื่อมีปรับโครงสรางมีการปรับการทํางาน การใหบริการ ระหวางกองบริการ
การศึกษา กับบัณฑิตวิทยาลัย ทําให ข้ันตอนการขอเอกสาร การติดตอ
ประสานงานตางๆ ยุงยาก ซ้ําซอนมากข้ึน อาทิ นักศึกษาระดับบัณฑิตตองไปขอ 
transcript ท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
4. สวนใหญจะทําหนาท่ีเพียงรับ-สงเอกสาร และวิทยานิพนธเทาน้ัน เมื่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีคําถามหรือมีปญหาใดๆ จะไมสามารถช้ีแจงใหคําแนะนําแก
นักศึกษาได นักศึกษาตองกลับมาสอบถามท่ีสาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชาของ
ตน ซึ่งทําใหนักศึกษาเสียเวลามาก 

1. พัฒนาเจาหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถ ในการทํางาน 
การใหบริการ การตอบคําถาม การใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหการใหบริการ การ
ทํางาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังควรจัดทําจัดทําคูมือการใหบริการตางๆ 
เพ่ือความชัดเจน และเขาใจตรงกันดวย  
2. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก มีความรวดเร็ว และ
ท่ัวถึงเนนใหถึงแตละบุคคลมากข้ึนโดยนําเทคโนโลยีมาชวย  
3. ควรทบทวนวิธีการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการการศึกษาโดย
ควรประชุมหารือการทํางานใหประสานกัน มีการบูรณาการรวมกัน เพ่ือใหการให
การบริการแกนักศึกษามีความสะดวก ความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน  อาทิ 
การจัดใหบริการแบบครบวงจร one stop service 
4. ควรปรับกระบวนการ ข้ันตอนการทํางานใหรวดเร็วข้ึน 
5. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชาใหชัดเจน
มากข้ึน  

15. ดานกายภาพ
สภาพแวดลอม และความ
ปลอดภัย  

15.1 วังทาพระ 
 

1. การปรับปรุงวังทาพระ ลาชาทําใหเกิดผลกระทบ อาทิ 
1.1 สูญเสียอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปะ ขาดบรรยากาศแหงการ

เรียนรู  
1.2 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิชาท่ีวังทาพระลดลง มีผูสละสิทธ์ิ

จํานวนมากเมื่อรูวาไมไดเรียนท่ีวังทาพระ  
1.3 เสียโอกาสในการทํางานหลายดาน อาทิ การจัดแสดงผลงานสรางสรรค 

ของอาจารย นักศึกษา จํานวนผูเขาชมหอศิลปลดลง 
1.4 การใชพ้ืนท่ีหลังการปรับปรุงวังทาพระ เสร็จแลวยังไมชัดเจน มีกระแส

ขาวตางๆ ทําใหเกิดความสับสน  

1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเพ่ิมการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธความคืบหนาในการปรับปรุงใหบุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ทราบ
เปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 
2. การพัฒนาพ้ืนท่ี การใชพ้ืนท่ีวังทาพระหลังปรับปรุงแลวเสร็จ ควรจัดทําเปนแผน
ปรับปรุง พ้ืนท่ีดานกายภาพ และบรรจุ ไว เปนสวนหน่ึงในแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ควรมีมาตรการในการดูแลและรักษาตนไมใหญ และตนไมอ่ืนๆ อยางสม่ําเสมอ
และถูกวิธี เพ่ือลดความเสี่ยงจากการหักโคนของตนไมใหญ 
4. ควรเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวังทาพระ อาทิ 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
2. ตนไมไมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และถูกวิธีทําใหลม และหักงาย ไมปลอดภัย 
3. ปญหาระบบการระบายนํ้าไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดนํ้าทวมท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร   
4. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไมเขมงวด มีบุคคลภายนอก
เดินเขาออกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก 
5. พ้ืนท่ีจอดรถในวังทาพระ ไมเพียงพอ 

4.1 เพ่ิมควรเขมงวดกับบุคคลภายนอก รถยนตท่ีเขาออกมหาวิทยาลัยใหมาก
ข้ึน 

4.2 กําชับใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสํารวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย
เปนระยะๆ ตลอดเวลา 
 

15.2 พระราชวังสนาม
จันทร  
 

1. ดานกายภาพ 
1.1 อาคารหอพักใหมในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไมปลอดภัย ฝา

เพดานพัง มีนํ้าทวมขังท่ีช้ัน 8 
1.2 ท่ีจอดรถมีจํานวนไมเพียงพอ สงผลใหการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม

เปนระเบียบ   
2. สภาพแวดลอม 

2.1 สภาพแวดลอมหลายจุดจะตองปรับปรุง อาทิ ไมมีปายบอกทาง ตนไมรก
ไมเปนระเบียบ สภาพหองนํ้าชํารุด ไมสะอาด 

2.2 อาคารบางแหงมีสภาพชํารุด อาทิ ตึกของคณะอักษรศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรฯ  
3. ความปลอดภัย 

3.1 บุคคลภายนอกสามารถเขามาภายในมหาวิทยาลัยไดอิสระ ไมตองแลก
บัตร หรือบันทึกการเขา-ออก ทําใหมิจฉาชีพแอบแฝงเขามาขโมยทรัพยสิน รวมถึง
เปนแหลงมั่วสุมดื่มสุรา กลุมวัยรุนท่ีมาจากตางสถาบัน ทําใหไมปลอดภัยในชีวิต 

3.2 มีรถยนตของบุคคลภายนอกเขามาใชถนนภายในมหาวิทยาลัย เปน
เสนทางผานเสมือนเปนถนนสาธารณะ และขับข่ีดวยความเร็วสูง ทําใหบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา เสี่ยงท่ีจะไดรับอันตราย และอุบัติเหตุ 

3.3 ตามแนวถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีแสงสวางไมเพียงพอ และเคยมี
นักศึกษาเสียชีวิต ไดรับอุบัติเหตุอยูบอยครั้ง จึงมีความเสี่ยง และไมปลอดภัย 

3.4 มีสุนัขจรจัดจํานวนมากเขามาอาศัยอยูบริเวณคณะ หอพักนักศึกษา และ
สถานท่ีตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายแกบุคลากร และ

1. ควรกํากับใหเจาหนาท่ีสํารวจ ตรวจสอบสภาพภายในอาคาร อุปกรณตางๆ อยาง
ตอเน่ือง และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย 
2. ในการออกแบบสรางอาคารใหมตอไป ควรคํานึงถึงพ้ืนท่ีจอดรถดวย โดยควร
ออกแบบใหมีพ้ืนท่ีจอดรถในอาคาร ช้ันใตดิน 
3. ควรปรับปรุงงานดานความปลอดภัย อาทิ 
     3.1 เพ่ิมควรเขมงวดกับบุคคลภายนอก รถยนตท่ีเขาออกมหาวิทยาลัยใหมาก
ข้ึน  
     3.2 การใชกลองวงจรปดตรวจสอบการเขาออกของรถสาธารณะ รวมท้ังเพ่ิม
กลองวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงเพ่ือปองการ
มิจฉาชีพและเหตุการณท่ีไมพึงประสงคตางๆ 
     3.3 ควรกํากับใหเจาหนาท่ีออกตรวจในจุดตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา 
     3.4 ควรติดไฟสองสวางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะบริเวณทางขามถนน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และชีวิตทรัพยสิน 
4. การจราจร 

4.1 ควรปรึกษาหารือกับหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ และหาผูรับผิดชอบใน
การจัดสรางสะพานลอย/ทางลอดบริเวณดานหนาและดานหลังมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร 

4.2 ควรพิจารณาจัดระบบการจราจร พ้ืนท่ีจอดรถ การเดินรถภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ชวยดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยในการใชถนนในบริเวณตางๆ  
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
นักศึกษา 
4. การจราจร 

การจราจรบริเวณสี่แยกอาคาร 50 ป ยังไมคลองตัว และขาดความปลอดภัย
ในการใชถนน 

 

4.3 ควรมีการจํากัดความเร็วของรถยนตท่ีว่ิงภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือความ
ปลอดภัย 
5. ควรมีมาตรการดําเนินการเก่ียวกับสุนัขจรจัด อาทิ 

5.1 ประสานงานกับจังหวัด หนวยงานท่ีเก่ียวของใหแกไขปญหาเรื่องสุนัขจรจัด 
การทําหมัน และจัดหาพ้ืนท่ีใหกับสุนัขอยูเปนสัดสวน 

5.2 มีมาตรการ/บทลงโทษสําหรับผูท่ีนําสุนัขมาปลอย หรือใหอาหารกับสุนัข 
จรจัด 
6. ควรจัดพ้ืนท่ีสวนกลาง เพ่ิมแหลงเรียนรูของนักศึกษาใหมากข้ึน และสนับสนุนให
นักศึกษาใชพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากข้ึน 
7. ควรจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร จะไดมีโอกาสเยี่ยมชมวิทยาเขต คณะ
วิชา เพ่ือใหมีการตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนาดานสภาพแวดลอม และกายภาพมาก
ข้ึน 

15.3  วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

1. กายภาพ สภาพแวดลอม 
1.1 อาคารเรียนกับท่ีพักนักศึกษาอยูหางกัน การเดินทางมาเรียนลําบาก 
1.2 พ้ืนท่ีทํากิจกรรมของนักศึกษามีจํากัด 
1.3 พ้ืนท่ีสวนใหญรกราง ไมไดนํามาใชประโยชน 
1.4 นโยบาย Green Campus รณรงคใหเดินหรือข่ีจักรยาน แตอากาศรอน

มาก ตนไมมีจํานวนนอย  
2. การจราจร 

2.1 ถนนบริ เวณหอพักดานหลังมหาวิทยาลัยมีลูกระนาดจํานวนมาก 
รถจักรยานยนต จึงเลี่ยงการว่ิงบนถนน บนทางจักรยาน ทําใหไดรับความ
เดือดรอน และไมปลอดภัย 

2.2 ทางจักรยานไมมีทางลาด ทําใหลําบากในการข้ึนลง  
2.3 ถนนภายในเปนวงรี ทําใหระยะทางในการข่ีจักรยานคอนขางไกล 

1. กายภาพ สภาพแวดลอม  
1.1 ควรพัฒนาพ้ืนท่ีรกรางและจัดสรางเปนสถานท่ีน่ังทํางาน ทํากิจกรรม 

พักผอน  
1.2 ควรทําถนนผากลางสวนพ้ืนท่ีรกราง เพ่ือรนระยะทางข่ีจักรยานใหสั้นลง 
1.3 ควรปลูกตนไมเพ่ิมข้ึนเพ่ือความรมรื่น ใหรมเงากับคนท่ีเดินถนนหรือข่ี

จักรยาน 
1.4 ควรจัดพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูแบบ campus ใหมากข้ึน และสนับสนุนให

นักศึกษาใชพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากข้ึน 
2. การจราจร 

2.1 ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางใหนักศึกษามากข้ึน อาทิ 
เพ่ิมจํานวนรถราง/การเพ่ิมรอบการว่ิงของรถราง 

2.2 ควรปรับเรื่องจํานวนลูกระนาดบนถนนใหเหมาะสม และทําทางลาดข้ึนลง
สําหรับทางจักรยาน 

15.4  City Campus 
เมืองทองธานี 

1. การพัฒนายังมีความลาชา สรางอาคารหลังท่ี 2 ยังไมคืบหนา 
2. มปีญหาดานกายภาพหลายดาน อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีไมเหมาะกับ

1. ควรจัดพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูแบบ campus ใหมากข้ึน และสนับสนุนใหนักศึกษาใช
พ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป 
การเรียนการสอน  
3. ในชวงปดภาคเรียนโรงอาหารปด  

2. ควรเรงปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหแลวเสร็จโดยเร็วและดูแล จัดสิ่งอํา
นายความสะดวกแกนักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ การเดินทาง โรงอาหาร 

15.5 ตลิ่งชัน  
(คณะดรุิยางคศาสตร) 

1. พ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับทํากิจกรรม น่ังทํางาน น่ังพักผอน ไมเพียงพอ คับแคบ  
2. พ้ืนท่ีไมเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ควรจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือการใชงานใหมากข้ึน  

15.6 อาคาร กสท. 
(วิทยาลัยนานาชาติ) 

1. นักศึกษาไมคอยรับรูขอมูลขาวสาร และไมรูจักเพ่ือตางคณะ 
2. หองเรียนแออัดเกินไป ไมมีหนาตาง  
3. คาจอดรถอาคาร กสท. ปรับจากวันละ 80 บาท เปนวันละ 180 บาท  

1. ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา และจัดกิจกรรมใหรูจักเพ่ือนตางคณะ 
ใหมากข้ึน 
2. ควรกํากับติดตามใหคณะเรงปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ี หองเรียน ใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน  
3. ควรขอความอนุเคราะหลดคาท่ีจอดรถยนตใหนักศึกษา 

16. นักศึกษาเกา 
 

1. มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษา
เกานอย อาทิ การจัดทํารายช่ือฐานขอมูลนักศึกษาเกา  
2. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเกาจํานวนมาก แตการใชศักยภาพ ประโยชนจาก
นักศึกษาเกายังมีนอย 

 

1. ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษาเกาใหมากข้ึน 
2. ควรใชประโยชนจากนักศึกษาเกาใหมากข้ึน อาทิ การระดมทุนชวยสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย การระดมความคิด ใหคําแนะนํา แกปญหาการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
3. ควรสรางเครือขายรวมมือกับนักศึกษาเกา ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ เขามามี
สวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติใหมๆ 

17. อ่ืนๆ 
 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถ แตใชศักยภาพ
ของแตละทานนอย 
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไมควรให
ความสําคัญกับการประเมิน Input กับ Process มากนัก 

1. มหาวิทยาลัยควรนําความรูความสามารถ ประสบการณท่ีมีคุณคาของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมาชวยแกปญหา สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหกับ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน  
2. การติดตาม และประเมินผลควรเนนท่ี output กับ outcome ใหมากข้ึน  
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สวนท่ี 4 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
              

 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอมูลจากการสนทนากลุมของผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาพิจารณา
แลว เนื่องจากขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยมีหลายดานแลว เพ่ือใหการแกไขปญหา
และพัฒนามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทาทาย ทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว รวมท้ังสอดรับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นอกเหนือจากผลการดําเนินงานท่ีมี
ความกาวหนา เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนท่ี 2 ขอ 3 หนา 14 เปนตนไปแลว 
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยสรุปดังนี้ 
     1. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  
 1.1 ปจจัยภายนอก อาทิ 
         1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ  
 (1) การรับคนเขาทํางานของหนวยงาน บริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีแนวโนมไมมุงเนนเรื่อง
ปริญญา แตเนนเรื่องความคิดสรางสรรค ความสามารถในการทํางาน 
 (2) การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงขณะนี้ไดออก 
ราง พระราชบัญญัติมาหลายฉบับ และมีความเก่ียวของ สัมพันธกับสวนงาน มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ 
การเสนอของบประมาณการวิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 1.1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
        1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปดหลักสูตร สาขาวิชาท่ีใกลเคียงกับหลักสูตรท่ีเปนความเขมแข็ง
ของคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ซ่ึงกระทบตอการทํางาน วิถีชีวิต ของ
บุคลากรในทุกระดับ ท้ังผูบริหาร อาจารย นักศึกษา  
  1.1.5 ประชากรเขาสูยุค Aging Society ซ่ึงกระทบตอสังคม วิถีชีวิต ความตองการปจจัยใน
ดานตางๆ  
      1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
   1.2 ปจจยัภายใน อาทิ 
 1.2.1 อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ยึดติดกับการทํางานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีนอย  
 1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  
 1.2.3 การทํางานเปนทีม การบูรณาการในการทํางานรวมกัน  
 1.2.4 งบประมาณ 
 
 



       2. มหาวิทยาลัยศิลปากรไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาประมาณ 2 ป 
เศษ แตการปรับทิศทางและปรับปรุงระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยตองเผชิญกับ 
ความทาทายในหลายรูปแบบ ดังนั้นการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจึงตองดําเนินการใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง      

     คณะกรรมการ จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้   
         1) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา และปรับระบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยนําศักยภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย มาเปนจุดเนนในการดําเนินการ         
        2) หลักสูตร การเรียนการสอน ควรมีลักษณะบูรณาการ การเรียนขามศาสตร มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน การนําไปใชประโยชนในการทํางาน และตลาดแรงงานรวมท้ัง
ผูประกอบการ 
 3) การวิจัย สนับสนุนการวิจัยท่ีสามารถนําไปเพ่ิมมูลคาได งานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยเนนการมี
สวนรวมของนักศึกษา 
 4) การหารายไดจากภายนอก โดยจัดทําแผนธุรกิจการหารายไดท่ีชัดเจน และการจัดบริการวิชาการ 
การวิจัย การเปดหลักสูตรระยะสั้นฯ  
 5) การจัดใหบริการแบบ one stop service โดยเฉพาะการใหบริการแกนักศึกษาในทุกระดับ 
 6) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางเปนระบบ เนนใหปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน และใหตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาไป
ดวยกัน 
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	2.1.2 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
	2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการบรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Performance)
	2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ)
	3.1 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	3.1.1 ให้อธิการบดีโดยการปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนงานเสนอปรับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ควา...
	3.1.2 ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
	3.1.3 ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.2
	3.1.4 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทำรายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีหรื...
	3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	3.2.1 ให้อธิการบดีนำเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพ...
	ในแต่ละปีงบประมาณให้อธิการบดีนำเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
	3.2.2 ให้คณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นำไปใช้ในการติด...
	ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
	(1) ด้านความสำเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนำความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นต้น
	(2) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างง...
	3.2.3 ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	3.2.4 ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอ...
	3.2.5 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
	5.1.1 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
	5.1.2 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	5.1.3 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
	5.1.3.1 ให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	5.1.3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี
	(1) ส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	(2) แจ้งให้อธิการบดีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามคู่มือฯ และจัดส่งประธานกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
	(ตามข้อ 10 (3) ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
	5.1.4 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน ให้ดำเนินการเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่มและตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นำฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
	5.1.5 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ต่อประธานกรรมการ
	5.1.6 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี แจ้งขอเลื่อนการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จากภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจากในการจ...
	5.1.7 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ขอปรับการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธ...
	5.1.8 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับการใช้ข้อบังคับฯ ข้อ 10 (3) ตามที่คณะกรรมการเสนอ (ข้อ 5.1.7)
	5.1.9 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม และแจ้งให้ศึกษารายงานที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 5.1.11) ก่อนมาร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ
	5.1.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
	5.1.11 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่ง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อป...
	5.1.12 วันที่ 3 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อ 5.1.11) ในเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	5.1.13 วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) ต่อไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันย...
	5.1.14 วันที่ 9-10 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดสนทนากลุ่ม
	5.1.15 วันที่ 14 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นำฯ ในเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ตอบแบบสอบถามทางระบบ online ตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2562
	5.1.16 วันที่ 16 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นำฯ และส่งคืนประธานกรรมการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
	5.1.17 วันที่ 25 มกราคม 2562 ครบกำหนดการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นำฯ ผ่านระบบ online เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามฯ น้อย ประธานกรรมการ จึงมีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยตอบแบบสอบถามฯ โดยขยายเวลาถึงภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และในวันที่ 13 กุมภาพ...
	5.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
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