รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562

คํานํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศิลปากร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัน ชัย สุ ทธะนั นท) ฉบับนี้ เปน การติ ดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ซึ่งเปนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งที่ 2 ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ในการดําเนินการไดยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 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 ทั้งนี้
เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง และสามารถทํางานที่ทาทายทันตอ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงคํานึงถึงขอจํากัดทั้งปจจัยภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ (1) สวนที่ 2 ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) สวนที่ 3 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี และ (3) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ซึ่งขอมูลในสวนดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดีและทีมผูบริหาร
รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝายที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป โดยเฉพาะความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของนักศึกษา อธิการบดีควรใสใจเปนพิเศษ
การติดตาม และประเมิน ผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการไดรับความรวมมือจากทุ กฝายทั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ทีมผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับ สนุน นักศึ กษา ศิษยเกา รวมทั้ งผูใชบัณฑิ ต จึงขอขอบพระคุณทุกทานเป น
อยางสูง มา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
25 กุมภาพันธ 2562

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุป
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล
5. ขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. สรุ ป คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ผลการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามก า วหน า เรื่ อ งท า ทายที่ สํ า คั ญ ที่ ต อ งเร ง
ดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
1. ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลปฏิบั ติห น าที่ ของอธิก ารบดี ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. สรุ ป คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หนา
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สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
3
4
5
6
7

8

รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร ม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปการศึกษา 2560
แบบฟอร ม ปม.4 รายงานความคืบ หนา/ความสําเร็จในการดําเนิน การตาม
ขอเสนอแนะในเลมรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุ ล าคม 2559 - 30
กันยายน 2560)
สรุปจํานวนผูเขารวมการสนทนากลุม
สรุ ป ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะจากการสนทนากลุ ม ของผู เ กี่ ย วข อ ง
กลุมตางๆ
สรุปจํ านวนผูตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผล
ขอมูลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ปฏิ ทินการติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 –
30 กันยายน 2561)
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177
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สารบัญ (ตอ)
เอกสาร
เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1
ประกอบ
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
ภาคผนวก 1 งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ 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)
เอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.3
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
อื่นๆ
- รายงานประจําปมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม
2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560 - 30 กันยายน 2561)

ไฟล pdf
ไฟล pdf
ไฟล pdf
ไฟล pdf
ไฟล pdf

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8

องค ป ระกอบการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
องค ป ระกอบการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอธิ การบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
สรุ ปคะแนนผลการติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของมหาวิทยาลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การดําเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะส วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี
สรุ ปคะแนนผลการติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ หน าที่ ของอธิ การบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณะกรรมการได
ดํา เนิ น การติ ดตาม และประเมิ น ผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติห นาที่ ของอธิ การบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่กําหนดในคูมือ การติดตาม
และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบ เสร็จแลว
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปไดดังนี้
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คา
คา
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
น้ําหนัก
น้ําหนัก
มี 4 สวน
มี 2 สวน
(รอยละ)
(รอยละ)
สว นที่ 1 ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา 20 สวนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ 70
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 20 สวนที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 30
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย และคุ ณ ลั ก ษณะส ว น
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 20 บุคคล (Competency) ที่จํ าเปนตอการปฏิบั ติ
หนาที่ของอธิการบดี
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560
ส ว นที่ 4 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ 40
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
รวมคาน้ําหนัก
100
รวมคาน้ําหนัก
100
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2. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
2.1 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (สกอ.) ป
การศึกษา 2560
สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
รวมถวงน้ําหนัก
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20
20
20
40
100

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

สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิ ทยาลัย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได 4.01 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก
2.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี สรุปไดดังนี้

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี มี 2 สวน
สวนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมิน ผลการดํา เนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย
สวนที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
รวมถวงน้ําหนัก
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
70

คะแนนผลการปฏิบัติหนาที่
(คะแนนเต็ม 5.00)

30
100

สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได 3.98 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี
3. ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.1 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
3.1.1 นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย สูความเปนนานาชาติ มีการดําเนินการ อาทิ
1) การรับนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรตางๆ โครงการ Summer Camp ของแตละคณะวิชา
2) การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา เชน การจัดตั้งศูนย
บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
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3) การผลักดันในเรื่อง QS Ranking และเตรียมเปนเจาภาพการจัดงานประชุม QS Totally

4) กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใชระบบ AUN-QA และระดับสวน
งาน มหาวิทยาลัยใชระบบ EdPEx
3.1.2 การพัฒนาดานวิชาการ และทักษะความสามารถของนักศึกษา มีการดําเนินการ อาทิ
1) การพั ฒ นาวิ ช าการในลั กษณะบู ร ณาการ และสร างสรรค อาทิ การเป ด สอนรายวิ ช า
ศิลปากรสรางสรรค
2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาทิ การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3) การรวมกับภาคเอกชนเปดพื้นที่ รานคาใหนักศึกษาไดฝกงาน เชน ที่วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
3.1.3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีการดําเนินการ อาทิ
1) ออกประกาศ ระเบีย บ ข อบังคับ เกี่ย วกับ การเปลี่ ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แมจะไมลุลวงทั้งหมดและมีปญหาอุปสรรคบาง แตการดําเนินการมีความคืบหนา
อยางมีนัยสําคัญ
2) การดําเนินการนําระบบ SU ERP มาใชกับระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งการดําเนินการ
มีความกาวหนาตามลําดับ
3) สามารถแกปญหา อุปสรรคที่สะสมมาตั้งแตสมัยผูบริหารชุดที่ผานมา ใหมีความกาวหนา
เปนรูปธรรม เชน การปรับปรุงวังทาพระ
3.1.4 ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การตามข อ สั ง เกต ข อ เสนอแนะของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
มีความกาวหนาอยางมีนัยสํ าคัญ คือ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานั กงานการตรวจเงินแผนดิน แสดง
ความเห็นตอรายงานการเงิน อยางมีเงื่อนไข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
แสดงความเห็นตอรายงานการเงินวาถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3.1.5 การปรั บโครงสร างองคกร มีการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรของสวนงาน และ
วางแผนบริหารจัดการ อัตรากําลัง ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.1.6 ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน มีการดําเนินการ อาทิ
1) การให ผู ท่ี เ ชี่ ย วชาญด า นการบริ ห ารงานบุ ค คลเข า มาช ว ยวิ เ คราะห ค า งาน วิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละตําแหนง
2) มหาวิ ทยาลั ย อยู ระหวางการจัดทําขอบังคับ การกําหนดระดับ ตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
3.1.7 การปรับปรุงดานกายภาพ (วังทาพระ) มีความกาวหนาตามลําดับ อยางไรก็ตามการ
ดําเนินการอาจจะยังลาชาอยูบาง เนื่องจากตองดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณ ฯลฯ
3.2 เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
3.2.1 หลักสูตร
1) ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ จัดทําหลักสูตรในลักษณะบูรณาการขามศาสตรให
มากขึ้ น การปรั บ ให มีค วามสอดคล องกั บ สถานการณ ในปจ จุ บัน ความตองการของสั งคม ผู ป ระกอบการ
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ตลาดแรงงาน เพิ่มหลักสูตร Double Degree ใหมากขึ้น และควรเนนภาคปฏิบัติ เนนการสรางประสบการณ
จริงในการทํางาน โดยมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา
2) ควรเนนการพัฒนาหลักสูตร โดยยังคงเนนจุดเดนของมหาวิทยาลัยดานศิลปะ อัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3) ควรมีความรวมสมัย หรือทําเปนหลักสูตรระยะสั้น มีความยืดหยุนพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
ตามความตองการของผูเรียน ทันการณ และมุงเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
4) ควรมีการชี้แจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย ใหตระหนักถึงความจําเปนในการ
ปรับตัว ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบาย แลวผลักดันการดําเนินการ
จากลางขึ้นบน (อาจารย สูภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย)
5) ควรสนับสนุนการหา Model ที่ประสบความสําเร็จในตางประเทศมาเปนตนแบบ และปรับ
ใชใหเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย
6) บริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลหลักสูตร
7) ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการเปดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ใหรวดเร็วขึ้น เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งสามารถ
แขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
3.2.2 บัณฑิต จํานวนนักศึกษา
1) ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตลาดแรงงาน
2) ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือการอบรม เพื่อรองรับผูสนใจกลุมตางๆ ที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมใหหลากหลายมากขึ้น
3) ควรมีหนวยงาน และพัฒนาบุคลากรของสวนกลางใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบ TCAS สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบขอซักถามของ
นักเรียนไดอยางชัดเจน รวมทั้งการเขาถึงกลุมนักเรียนในสถานศึกษาตางๆ
4) การเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต ควรดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป
5) ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับและเอื้อใหนักศึกษาตางชาติทเี่ ขามาศึกษามากขึ้น
3.2.3 การเรียนการสอน ควรอบรมพัฒ นาอาจารยใหปรับรูปแบบการเรี ยนการสอน การ
ถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา เนนการคิดวิเคราะห การแกไขปญหา การฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.4 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรดําเนินการ อาทิ
1) ควรปรับปรุงระบบ WIFI ความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต และขยายพื้นที่การใหบริการให
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งควรเปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน
2) ควรเพิ่มฐานขอมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศใหทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
3) ควรจัดซื้อ เปลี่ยนอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับการฝกปฏิบัติของ
แตละสาขา และรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
4) ควรจัดทํา Application ที่ชวยใหการใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา โดย
มีฟงกชั่นการใชงานที่สะดวก งายตอการเขาถึงขอมูล
3.2.5 ระบบ iThesis และ EndNote ควรดําเนินการ อาทิ
1) ควรปรั บ วิ ธี ก ารจั ดอบรมโดยเชิญ รุ น พี่ ที่มีป ระสบการณก ารใชร ะบบ iThesis และ
EndNote มาเปนวิทยากร เนื่องจากมีประสบการณจริงในการใชงาน
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2) ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใชงานระบบ iThesis และ EndNote ออกจากกัน และจัดเปน
กลุมเล็กๆ เพื่อใหมีเวลาปฏิบัติจริง และทราบปญหาการใชงาน
3) ควรจัดตั้งเปนคลินิก สายดวนใหคําปรึกษา โดยฝกเจาหนาที่ใหมีความรูความสามารถที่
เพียงพอ สามารถตอบปญหา ใหคําแนะนําได
4) ควรปรับคูมือการใชงานใหละเอียด และเนนปญหาที่เกิดขึ้นในการใชงาน วิธีการแกไขปญหา
3.2.6 ดานงานวิจัยและสรางสรรค ควรจัดทําแผนพัฒนางานวิจัย งบประมาณที่สอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
3.2.7 การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหยั่งยืน ควรดําเนินการ อาทิ
1) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา
2) ปรั บ การบริ ห ารจั ดการองค กร ในทุก ระดั บ ใหมี ป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น และทัน ตอ การ
เปลี่ยนแปลง
3) ศึ ก ษาวิ จั ย สํ า รวจข อ มู ล บริ บ ทความเปลี่ ย นแปลง ความต อ งการของสั ง คม ผู เ รี ย น
ผูป ระกอบการ นโยบายของรัฐ ฯลฯ และนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการทํางาน การพัฒนามหาวิทยาลัย
3.2.8 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง ควรดําเนินการ อาทิ
1) ควรติดตามขอมูล ขาวสารอยางตอเนื่องและนํามาวิเคราะหสถานภาพของตนเอง เพื่อวาง
แผนการทํางาน การบริหารงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนําจุดแข็ง และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนใหมากขึ้น
2) ควรนําเอกลักษณ เรื่องความคิดสรางสรรค มาบูรณาการรวมกับ Innovation เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม สรางโอกาสใหมหาวิทยาลัย
3) อธิการบดีควรจะตองมีทีมงานเฉพาะกิจที่ดี นอกเหนือจากรองอธิการบดีฝายตางๆ เพื่อให
คําปรึกษา ชวยทํางานเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
4) ควรเรงทบทวนเรื่องการยุบ การรวมหนวยงาน ทั้งในระดับของมหาวิทยาลัย สวนงาน ให
รอบคอบเพื่อใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพ
3.2.9 ระบบขอมูลสารสนเทศ/ฐานขอมูล ควรจัดทําฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ และแผนงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ใหสามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2.10 การประชาสัมพันธ ควรดําเนินการ อาทิ
1) คนหาอัตลักษณ จุดแข็ง และจุดเดนของมหาวิทยาลัยศิลปากร แลวประชาสัมพันธผาน
ช อ งทางต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญ และผู มี ป ระสบการณ ด า นการประชาสั ม พั น ธ
การตลาด มาช ว ยวิ เ คราะห วางแผนร ว มกั น เพื่ อ ให ก ารประชาสั ม พั น ธ มี จุ ด เน น ที่ ชั ด เจน และเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ควรใชเครือขายนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
และเปนสื่อกลางในการชวยรับฟงปญหา ขอเสนอแนะจากทั่วทุกภาคสวน
3.2.11 วัฒนธรรมองคกร และบุคลากร ควรดําเนินการ อาทิ
1) ควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ แตละสายงาน เพื่อใหมีทักษะความรู
ความสามารถ ที่สอดคลองกับภาระงานและสามารถพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ควรเพิ่มการสื่อสาร การปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางาน วัฒนธรรมองคกรใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
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3.2.12 การปรับปรุงวังทาพระ ควรดําเนินการ อาทิ
1) ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จเร็วขึ้น
2) วางแผนใชพื้นที่วังทาพระ หลังปรับปรุงเสร็จแลว โดยควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุก
กลุมในมหาวิทยาลัย เพื่อการมีสว นรวมและได รับขอมูลที่รอบดาน แลวนํามาใช ประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจ
4. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
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
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการทํ า งาน และตลาดแรงงานรวมทั้ ง
ผูประกอบการ
4.3 การวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนําไปเพิ่มมูลคาได งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนนการมี
สวนรวมของนักศึกษา
4.4 การหารายได จ ากภายนอก โดยจัดทําแผนธุร กิจ การหารายไดที่ชัดเจน และการจั ด บริ การ
วิชาการ การวิจัย การเปดหลักสูตรระยะสั้นฯ
4.5 การจัดใหบริการแบบ one stop service โดยเฉพาะการใหบริการแกนักศึกษาในทุกระดับ
4.6 พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางเปนระบบ เนนใหปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน และใหตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก เพื่อใหมีความพรอมที่จะพัฒนาไป
ดวยกัน
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สวนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
1. ความเปนมา
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
มีหนาที่และอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 6 หนา 183) เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน โดยขอบังคับฯ
ดังกลาวกําหนดใหมีการติด ตาม และประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานของ
มหาวิ ทยาลั ย และการติ ด ตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ หน าที่ ของอธิ การบดี และให ดํ าเนิ นการตามรอบ
ปงบประมาณทุกป
สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในการประชุ มครั้ งที่ 8/2560 เมื่อวัน ที่ 9 สิงหาคม 2560 ได แ ต งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
เพื่ อทํ าหน าที่ ดําเนิ นการติ ดตาม และประเมินผลฯ โดยมีน ายสุ มนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (ภาคผนวก 7 หนา 190)
คณะกรรมการ ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการดําเนินการได
เชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือดวย (การประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560) เพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหการติดตาม และประเมินผลฯ เกิ ด
ประโยชนกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2560 ใหความเห็นชอบ) และไดเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
4/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 แลว
สําหรั บการติ ด ตาม และประเมิน ผลฯ ประจําป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับ เปน ครั้ งที่ส อง
คณะกรรมการได ป รั บ ตั ว ชี้ วั ด ค า น้ํ า หนั กการติ ดตาม และประเมิน ผลฯ โดยใหค วามสําคัญ กั บ เรื่องความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (การประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)
คณะกรรมการ ไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนแนวทางในการทํางาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบแลว ซึ่งในการเก็บขอมูลไดกําหนดใหมีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอมูลเชิงคุณภาพ คือ การสนทนา
กลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก บุคลากรสาย

วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และขอมูลในสวนนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวย นอกจากนั้นยังทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
เปนกลไกหนึ่งที่จะสะทอนประสิทธิภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
รวมทั้งสวนงาน หนวยงาน และผูบริหารทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยจึงควรนําไปใชเปนเครื่องมือในการชวย
สนั บ สนุ น แก ไขป ญ หา ผลั ก ดั น เพื่ อให ม หาวิท ยาลัย ส ว นงานต างๆ สามารถพัฒ นา ขั บ เคลื่ อนได อย างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อนึ่งในระหวางที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ได
ขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป เนื่องจากมี
ปญหาดานสุขภาพและอาจจะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานตอไป และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหาร คือ อาจารย
ปญจพล เหลาพูนพัฒน ใหเปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561
เปนตนไป จนกวาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะแลวเสร็จ คณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหดําเนินการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) ตอไป เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี ครบตามปงบประมาณ และเพื่อประโยชนตอการนํามาใชในการปรับปรุง
และพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ)
2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2.1.2 เพื่อให ทราบปญ หา อุป สรรคและใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับ สนุน การปฏิบัติห นา ที่ของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน
2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหนาที่ของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของขอบังคับฯ)
2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อธิ การบดี ในการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ตามคํา รับ รองการปฏิบัติ ห นา ที่ในตําแหนง อธิก ารบดีมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร (Performance)
2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ)
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.1.1 ให อ ธิ ก ารบดี โ ดยการปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั บ หั ว หน า ส ว นงานเสนอปรั บ แผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีตอ
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คณะกรรมการ เพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวให
คณะกรรมการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย
3.1.2 ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
กอนสิ้นปงบประมาณ
3.1.3 ใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
และขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ 3.1.2
3.1.4 ให ค ณะกรรมการจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการ
อาจพิจารณาใหทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีหรือแยก
เปนคนละสวนกันก็ได
3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
3.2.1 ใหอธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํ ารงตํ า แหน ง ซึ่ งสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลัย พร อมกํ าหนดค าเป าหมาย ตัว ชี้วั ดที่ค รอบคลุ ม
ระยะเวลาดังกลาวรวมทั้งคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เกาสิบวันนับแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
ในแตละปงบประมาณใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํ ารับ รองการ
ปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณที่ไดปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
3.2.2 ใหคณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณา
แลวตอสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ที่ ได รั บ ความเห็น ชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลว ใหนําไปใชในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตอไป
ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี อยางนอยตองมีดังนี้
(1) ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความมั่นคง
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 ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เสนอกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
3.2.4 ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม
โดยแสวงหาข อ มู ล จากผู บ ริ ห าร คณาจารย ผู ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษา ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง
ผู เ กี่ ย วข อ งอื่ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอธิ ก ารบดี และ
คณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอื่น
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3.2.5 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการ
แลว
4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล
4.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีองคประกอบ 4 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
องคประกอบการติดตาม และประเมินผล คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน รอยละ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
20
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานผลการดํ า เนิ น งาน ตามแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปม.1)
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามที่อธิการบดีรายงานและ
ใหคะแนน (ระดับคะแนน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
20
1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปม.2)
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามที่อธิการบดีรายงานและ
ใหคะแนน (ระดับคะแนน)
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
20
1. อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560
ระดั บมหาวิท ยาลั ย (สกอ.) ปก ารศึ กษา 2560 ที่ไ ดรับ แจ ง
อยางเปนทางการ (แบบฟอรม ปม.3)
2. คณะกรรมการใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ระดับคะแนน)
สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
40
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดํ า เนิ นการตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ที่ ให ไ ว ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอรม ปม.4)
2. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (ระดับคะแนน)
รวมคาน้ําหนักสวนที่ 1-4
100

4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีองคประกอบ 2 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 องค ป ระกอบการติดตาม และประเมิน ผลการปฏิบัติห นาที่ของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
องคประกอบการติดตาม และประเมินผล คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล
การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี มี 2 สวน รอยละ
ส ว น ที่ 1 ค ะ แ น น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
คะแนนสวนที่ 1 มาจาก
70
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การนําคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิ ทยาลัย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาคิ ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอยละ 70 (ระดับคะแนน)
สวนที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
30
1. คณะกรรมการนํ าแบบสอบถามการประเมิ นภาวะผู นํ า
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
(Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ใน
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการ
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (แบบฟอรม ปม.5)
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. แจ ง ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม ต า งๆ ตอบ
แบบสอบถามทาง online (ยกเวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จัดสงแบบสอบถามเปนเอกสาร)
3. รวบรวมขอมู ลจากแบบสอบถาม ทั้ งหมดนํ ามา วิ เคราะห
ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม โดยกําหนดคาน้ําหนักการ
คิดคะแนนแตละกลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ = 20 %
กลุมที่ 2 คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก = 40 %
กลุมที่ 3 สายวิชาการ
= 20 %
กลุมที่ 4 สายสนับสนุน
= 20 %
(ระดับคะแนน)
รวมคาน้ําหนักสวนที่ 1-2
100

5. ขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล
5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
5.1.1 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
5.1.2 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.3 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
5.1.3.1 ใหฝายเลขานุการ เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.1.3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี
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(1) สง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) แจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามคูมือฯ และ
จัดสงประธานกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
(ตามขอ 10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
5.1.4 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการ
เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุมและตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ ภายในวันที่ 26
ตุลาคม 2561
5.1.5 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หัวหนาสวนงานเสนอชื่อผูเกี่ยวของที่เขารวมสนทนากลุม
ตอประธานกรรมการ
5.1.6 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี แจงขอ
เลื่อนการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี จากภายในวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 เปนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจากในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะตองรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากทุก
ส ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย มาใช ป ระกอบการจั ด ทํ า รายงานฯ อาทิ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสวนงานตางๆ ก็ตองใชเวลาในการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลเชนกัน (ดําเนินการไดหลังจากสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561)
5.1.7 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแลว
มีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ขอปรับการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560
ขอ 10 (3) ที่กําหนดวา ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํ า หนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วั น นั บ แต วั น สิ้ น ป ง บประมาณ เป น ภายใน 90 วั น นั บ แต วั น สิ้ น
ปงบประมาณ
5.1.8 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาให
ความเห็นชอบใหปรับการใชขอบังคับฯ ขอ 10 (3) ตามที่คณะกรรมการเสนอ (ขอ 5.1.7)
5.1.9 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเกี่ยวของมารวมสนทนากลุม
และแจงใหศึกษารายงานที่จะเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ขอ 5.1.11) กอนมารวมสนทนา
กลุมกับคณะกรรมการ
5.1.10 ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท ได ข อลาออกจากตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
5.1.11 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน ผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร สง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ 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) รายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป
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) รายละเอียดตัว ชี้วัด 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 วันที่ 3 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มอบหมายใหฝายเลขานุการ เผยแพรรายงานผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอ
5.1.11) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.1.13 วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย
สุทธะนันท) ตอไป เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วั นชัย สุทธะนันท ไดป ฏิบัติหนาที่ในตําแหน งอธิการบดีครบตามป งบประมาณ และเพื่ อ
ประโยชนตอการนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
5.1.14 วันที่ 9-10 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดสนทนากลุม
5.1.15 วันที่ 14 มกราคม 2562 ฝายเลขานุการ เผยแพรแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ
ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหตอบแบบสอบถามทางระบบ online ตั้งแตวันที่ 14-25
มกราคม 2562
5.1.16 วัน ที่ 16 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ มีห นังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ และสงคืนประธาน
กรรมการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
5.1.17 วันที่ 25 มกราคม 2562 ครบกําหนดการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนําฯ ผาน
ระบบ online เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามฯ นอย ประธานกรรมการ จึงมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของใหชวยตอบ
แบบสอบถามฯ โดยขยายเวลาถึงภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ไดนํา
แบบสอบถามฯ ไปแจกในห องประชุ มสภามหาวิทยาลัย เพื่ อขอความรว มมือกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผูบริหารมหาวิทยาลัยตอบแบบสอบถามดวย
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5.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
5.2.1 วันที่ 11 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2562 ประธานกรรมการ มอบฝายเลขานุการ สรุป
วิ เ คราะห ประมวลข อ มู ล และจั ด ทํ า ร า ง รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)
5.2.2 วันที่ 13-22 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
5.2.2.1 ตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
5.2.2.2 พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561)
5.2.3 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหอธิการบดีรับทราบและใหขอสังเกตภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
5.3 ขั้นตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
5.3.1 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพื่อนําเขาที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
5.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
5.3.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ใหอธิการบดีทราบและพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
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สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
พิจารณาตรวจสอบ และสอบทานข อมู ลตางๆ แลว นํามาสรุปผลคะแนนการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รวมทั้ง
ไดนําขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ขอมูลจากการสนทนากลุมมาสรุปนําเสนอ ผลการดําเนินงานที่ มี
ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตอง
เรงดําเนินการ และขอสังเกต เสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
จากองคประกอบ 4 สวน ซึ่งมีคะแนนในแตละสวนดังนี้
1.1 สวนที่ 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
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดังนี้
คา
คะแนนที่
น้ําหนัก มหาวิทยาลัยรายงาน
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
40
3.93
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
30
4.11
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยที่ 30
4.12
พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
คะแนนสวนที่ 1
4.03
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561

คณะกรรมการ
พิจารณาใหคะแนน
3.93
4.11
4.12
4.03

สรุปคะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได 4.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.2 ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิบั ติก าร ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค า
น้ําหนักรอยละ 20)
(1) มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่ ง มี จํ า นวน 33 ตั ว ชี้ วั ด ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ จํ า นวน 28 ตั ว ชี้ วั ด (แบบฟอร ม ปม.2) (รายละเอี ย ด
ภาคผนวก 1 หนา 67)

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดังนี้
แผนปฏิบัติการประจําป
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 33 ตัวชี้วัด ดําเนินการสําเร็จจํานวน 28 ตัวชี้วัด
คะแนนสวนที่ 2

คะแนนที่
มหาวิทยาลัยรายงาน
4.30

คณะกรรมการ
พิจารณาใหคะแนน
4.30

4.30

4.30

สรุปคะแนนสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได 4.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.3 สวนที่ 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) ที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนคะแนนปลาสุดที่มหาวิทยาลัยไดรับรายงานอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยไดคะแนน 4.29 คะแนน
สรุปคะแนนสวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 ได
4.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.4 สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
(คาน้ําหนักรอยละ 40)
(1) มหาวิ ท ยาลั ย ได นํ า ข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ประจํ า ป ง บประมาณ 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))
ซึ่งไดใหขอเสนอแนะ จําแนกเปน 3 หัวขอ คือ
1) เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ จํานวน 9 ดาน
2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 12 ดาน
3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี (Reform Agenda) จํานวน 2 ดาน
นํามาจัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย (แบบฟอรม
ปม.4) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 82)
(2) คณะกรรมการใช เกณฑ การให คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จ ในการดําเนิน การตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามที่กําหนดใน คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 16-17 คือ
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1) ระดับการตอบสนอง

ระดับการตอบสนอง
1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100
2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80
3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60
4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40
5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0-20

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

2) ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพงาน
1. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 80-100
2. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 70-79
3. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 60-69
4. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 50-59
5. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 40-49
6. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 30-39
7. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 20-29
8. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 10-19
9. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 5-9
10. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย นอยกวารอยละ 5

(3) คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนแตละดาน สรุปดังนี้
รายงานผลการดําเนินงาน
หัวขอที่ 1 เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ จํานวน 9 ดาน
หัวขอที่ 2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 12 ดาน
หัวขอที่ 3 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (Reform Agenda) จํานวน 2 ดาน
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 3 สวน

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
คณะกรรมการ
พิจารณาใหคะแนน
3.95
3.61
3.75
3.70

สรุปคะแนนสวนที่ 4 ผลการดํ าเนิน งานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนิ นการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ได 3.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
จากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในสวนที่ 1 - สวนที่ 4 นํามาสรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
องคประกอบการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2560
สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
รวมถวงน้ําหนัก
ระดับความสําเร็จ

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20
20
20
40
100

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

สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได 4.01 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก
ทั้งนี้ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 18 ไดกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมายคะแนน
4.51 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน
4.00 – 4.50
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
3.50 – 3.99
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
2.50 – 3.49
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง
นอยกวา 1.50
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน
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3. ผลการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามก า วหน า เรื่ อ งท า ทายที่ สํ า คั ญ ที่ ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การ และข อ สั ง เกต
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิ ท ยาลั ย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ ง ขอมูล จากการสนทนากลุ มกับ ผูเ กี่ย วข องกลุ มตางๆ และ
ข อ เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น ภาวะผู นํ า ฯ มาสรุ ป เป น ผลการดํ า เนิ น งานที่ มี
ความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ และขอสังเกต
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30กันยายน 2561) โดยสรุป ดังนี้
3.1 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดาน
1. นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูความเปนนานาชาติ

2. การพัฒนาดานวิชาการ
และทักษะความสามารถของนักศึกษา

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
- ระเบียบ ขอบังคับ
- ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ

การดําเนินการ
มีการดําเนินงานตามนโยบายสูความเปนนานาชาติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการ
เตรียมความพรอม วางแผนการทํางาน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรมใน
หลายเรื่อง อาทิ
1. การรับนักศึกษาตางชาติในหลักสูตรตางๆ โครงการ Summer Camp ของ
แตละคณะวิชา
2. การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา เชน การ
จัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3. การผลักดันในเรื่อง QS Ranking และเตรียมเปนเจาภาพการจัดงานประชุม
QS Totally Arts Summit (จัดวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561)
4. กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใชระบบ AUN-QA
และระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยใชระบบ EdPEx
1. การพัฒนาวิชาการในลักษณะบูรณาการ และสรางสรรค อาทิ การเปดสอน
รายวิชาศิลปากรสรางสรรค ซึ่งชวยสงเสริมอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เอื้อใหนักศึกษาตางคณะไดมาเรียนและทํากิจกรรมรวมกัน
2. การพั ฒนาทั ก ษะภาษาอั งกฤษของนัก ศึ กษา อาทิ การจั ดตั้ งศู น ยบ ริห าร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ การประกาศใชระบบ
และกลไก เพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มใชกับนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2561
3. การรวมกับภาคเอกชนเปดพื้นที่ รานคาใหนักศึกษาไดฝกงาน เชน ที่วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. ดํ า เนิ น งานออกประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย น
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แมจะไมลุลวงทั้งหมด แตมีความ
คืบหนาอยางมีนัยสําคัญ
2. การดําเนินการนําระบบ ERP มาใชกับระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งการ
ดําเนินการมีความกาวหนาตามลําดับ
3. สามารถแกปญหา อุปสรรคที่สะสมมาตั้งแตสมัยผูบริหารชุดที่ผานมา ใหมี
ความกาวหนาเปนรูปธรรม เชน การปรับปรุงวังทาพระ
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ดาน
4. การปรับปรุงการทํางานตามขอสังเกต
ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน

การดําเนินการ
ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให ก ารดํ า เนิ นการตามข อ สั ง เกต ข อ เสนอแนะของ
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น มี ค วามก า วหน า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ คื อ จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินแสดงความเห็นตอ
รายงานการเงิน อยางมีเงื่อนไข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไดแสดงความเห็นตอรายงานการเงินวาถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป
5. การปรับโครงสรางองคกร
มีการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรของสวนงาน และวางแผนบริหารจัดการ
อัตรากําลัง ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ความก า วหน า ของบุ ค ลากรสาย 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ
สนับสนุน
การใหผูที่เชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคลเขามาชวยวิเคราะหคางาน วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละตําแหนง
2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทําขอบังคับการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
7. การปรับปรุงดานกายภาพ (วังทาพระ) การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนาตามลําดับ อยางไรก็ตามการดําเนินการ
อาจจะยังลาชาอยูบาง เนื่องจากตองดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ ฯลฯ

3.2 เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
ตารางที่ 5 เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค

1. หลักสูตร
1.1 การบูรณาการหลักสูตรมีนอย
1.2 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สวนใหญยัง
ลาสมัย และหลักสูตรที่สรางใหมก็ไมนาสนใจ
1.3 หลายหลักสู ตรในบางคณะวิช ามีความซ้ํา ซอน มี
ความใกลเคียงกัน
1.4 การประชาสัมพันธมีนอย ทําใหมีผูสนใจมาศึกษา
นอย
1.5 ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรมีมาก ใชเวลานาน
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.1 ควรจัดทําหลักสูตรในลักษณะบูรณาการขามศาสตรให
มากขึ้ น ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ต อ การทํ า งาน การสร า งองค
ความรูแนวคิดใหมๆ
1.2 ปรับใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
ความตองการของสังคม ผูประกอบการ ตลาดแรงงาน
1.3 ควรเพิ่มหลักสูตร Double Degree ใหมากขึ้นเพื่อ
ประโยชนแกนักศึกษาในการทํางาน
1.4 ควรเนนภาคปฏิบัติ เนนการสรางประสบการณจริงใน
การทํางาน โดยมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา
2. ควรเน น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให ยั ง คงเน น จุ ด เด น ของ
มหาวิทยาลัยดานศิลปะ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มีความยืดหยุนพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตามความตองการ
ของผูเรียน ทันการณ และมุงเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
4. ควรมีการชี้แจง หารือกับคณะวิชา โดยเฉพาะอาจารย ให
ตระหนั กถึ งความจํา เปน ในการปรั บ ตัว ปรั บหลัก สู ตร โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ควรกํ า หนดเป น นโยบาย แล ว ผลั ก ดั น การ
ดําเนินการ จากลา งขึ้นบน (อาจารย สูภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย)
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ดาน/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค

2. บัณฑิต จํานวนนักศึกษา
2.1 บัณฑิต
สวนหนึ่งไมตรงกับความตองการของภาคเอกชน อาทิ
ความต อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร มี
ศิลปะในการแกไขปญหา การบริการใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจ ความสบายใจ
2.2 จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง
2.2.1 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพิ่มขึ้น และ
เป ด สาขาที่ ใ กล เ คี ย งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ส ง ผลให
จํานวนนักศึกษาในบางคณะมีแนวโนมลดนอยลง
2.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโนมลดลง
มาก
2.2.3 มหาวิทยาลัย ไมมี บุคลากรที่มีค วามรูเกี่ ยวกั บ
ระบบ TCAS และการแนะแนวการศึ ก ษาของแต ล ะ
หลักสูตร สงผลใหไมมีผูใหขอมูลหรือตอบคําถามนักเรียนได
อยางชัดเจน
2.2.4 ม หา วิ ท ย าลั ย ส ว นงานมี นโ ยบ าย เพิ่ ม
คาลงทะเบียนคาหนวยกิต และมีอัตราคอนขางสูง ซึ่งสงผล
กระทบตอนักศึกษา
3. การเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนลาสมัย เนนการบรรยาย ไม
สอดคลองกับเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนรุนใหม
4. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 ระบบ WIFI ไมเสถียร ไมรองรับการสืบคนขอมูล
ไมครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
4.2 ทรัพยากรไมเพียงพอตอการสนับสนุนการเรียน
การสอน การค น คว า อาทิ ฐานข อ มู ล งานวิ จั ย ระบบ
สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร
4.3 อุปกรณการเรียนการสอนลาสมัย ไมเพียงพอ ไม
สอดคลองกับการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
5. มหาวิ ทยาลั ยควรสนั บ สนุน การหา Model ที่ ประสบ
ความสํ า เร็ จ ในต า งประเทศมาเป น ต น แบบ และปรั บ ใช ใ ห
เหมาะสมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยการสนั บ สนุ น ของสภา
มหาวิทยาลัย
6. บริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลหลักสูตร
7. ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการเปดหลักสูตร การปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ให ร วดเร็ ว ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
รวมทั้งสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ตลาดแรงงาน
2. ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือการอบรม เพื่อรองรับ
ผูสนใจกลุมตางๆ ที่ตองศึกษาเพิ่มเติมใหหลากหลายมากขึ้น
3. ควรมีห นว ยงาน และพั ฒ นาบุค ลากรของสว นกลางให มี
ความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ TCAS สามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบขอ
ซัก ถามของนั กเรี ย นได อ ย างชั ด เจน รวมทั้ ง การเข าถึ ง กลุ ม
นักเรียนในสถานศึกษาตางๆ
4. การเพิ่ ม ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค า หน ว ยกิ ต ควร
ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป
5. ควรจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ รองรั บ และเอื้ อ ให
นักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษามากขึ้น

ควรอบรมพัฒนาอาจารย ใหปรับรูปแบบการเรียนการสอน
การถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา เนนการคิดวิเคราะห
การแกไขปญหา การฝกปฏิบัติงานจริง
1. ควรปรับปรุงระบบ WIFI ใหมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต และควรขยายพื้นที่
สัญญาณใหครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งควรเปลี่ยน
อุปกรณคอมพิวเตอรที่เสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งาน
2. ควรเพิ่มฐานขอมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศใหทันสมัย
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
3. ควรจั ด ซื้อ เปลี่ย นอุป กรณ การเรี ยนการสอนให ทั นสมั ย
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5. ระบบ iThesis และ EndNote
ยั ง มี ป ญ หามาก และยั ง ไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาให
นักศึกษาได สงผลใหนักศึกษาบางคนไมสําเร็จการศึกษา
ตามเวลา ตองใชเวลาเพิ่มขึ้น อาทิ
5.1 ไมมีเจาหนาที่ที่มีความชํานาญเพียงพอ ในการใช
งาน และใหคําปรึกษา ชวยแกไขปญหา ตอบขอซักถามเมื่อ
มีปญหาการใชงาน
5.2 การจั ด อบรม การจั ด ทํ า คู มื อ การใช ง าน ยั ง ไม
ละเอียดพอ เมื่อนําไปปฏิบัติงานจริงมีปญหาอื่นๆ เกิดขึ้นอีก
มากมาย
5.3 EndNote ระบบยังไมครอบคลุมกับการนํามาใช
จริง ยังมีขอจํากัดในการใชงานหลายประการ อาทิ
5.3.1 ไมรองรับอักษรภาษาภาษาเขมร ภาษามาลายู
จะตองจัดพิมพเปนภาษาคาราโอเกะ ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ผิดเพี้ยนของการออกเสียงได
5.3.2 การจัดทําบรรณานุกรม ยังไมชัดเจน
6. ดานงานวิจัยและสรางสรรค
7. การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยให
ยั่งยืน
ป จ จุ บั น มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนในสาขาวิ ช า
ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาได
อยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในอนาคต

8. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
8.1 ปจจัยภายนอก
8.1.1 ความเปลี่ ย นแปลงจากนโยบายภาครั ฐ ใน
ระดั บ ชาติ อาทิ การจั ด ตั้ ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และขณะนี้ไดออก รา ง
พระราชบั ญ ญั ติ มาหลายฉบั บ สิ่ ง เหล า นี้ สั ม พั น ธ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ในด า นต า งๆ อาทิ ระบบงบประมาณ
มาตรฐานคุณภาพ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
สอดคล องกั บการฝ กปฏิบัติ ของแตละสาขา และรองรั บกั บ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
4. ควรจัดทํา Application ที่ชวยในการใหบริการ การอํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษา โดยมีฟงกชั่นการใชงานที่สะดวก
งายตอการเขาถึงขอมูล
1. ควรปรับวิธีการจัดอบรมโดยเชิญรุนพี่ที่มีประสบการณการ
ใชระบบ iThesis และ EndNote มาเป นวิท ยากรดว ย
เนื่องจากมีประสบการณจริงในการใชงาน
2. ควรแยกการจัดอบรมวิธีการใชงานระบบ iThesis และ
EndNote ออกจากกัน และจัดเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหมีเวลา
ปฏิบัติจริง และทราบปญหาการใชงาน
3. ปรับคูมือการใชงานใหละเอียด และเนนปญหาที่เกิดขึ้นใน
การใชงาน วิธีการแกไขปญหา
4. ควรจั ด ตั้ ง เป น คลิ นิ ก สายด ว นให คํ า ปรึ ก ษา โดยฝ ก
เจาหนาที่ใหมีความรูความสามารถที่เพียงพอ สามารถตอบ
ปญหา ใหคําแนะนําได

ควรจั ด ทํา แผนพัฒ นางานวิ จั ย งบประมาณที่ส อดคล องกั บ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
1. ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา
2. ปรับระบบการจัดการศึกษา ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มี
ความยื ด หยุ น สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น
ผูประกอบการ และการบริหารจัดการองคกร ในทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ศึกษาวิจัย สํารวจขอมูลบริบทความเปลี่ยนแปลง ความ
ตองการของสังคม ผูเรียน ผูประกอบการ นโยบายของรัฐ ฯลฯ
และนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการทํางาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยจะตองติดตามขอมูล ขาวสารอยางตอเนื่อง
และนํา มาวิเ คราะหสถานภาพของตนเอง เพื่อ วางแผนการ
ทํา งาน การบริห ารงานใหส อดคลอ งกั บความเปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งนําจุดแข็ง และศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิด
ประโยชนมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรนําเอกลักษณ เรื่องความคิดสรางสรรค มา
บู ร ณาการร ว มกั บ Innovation เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม สร า ง
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8.1.2 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
8.1.3 การแขงขันในยุค Aging Society
มหาวิทยาลัยยังไมมีการวางแผนที่ชัดเจน เพื่อรองรับ
ปจจัยภายนอกเหลานี้
8.2 ปจจัยภายใน
การบริหารจัด การแบบมื ออาชีพ (การทํางานเปนที ม
การบู ร ณาการทํ า งานกั บ ส ว นงาน การปรั บ โครงสร า ง
องคกร)
9. ระบบขอมูลสารสนเทศ/ฐานขอมูล

10. การประชาสัมพันธ
10.1 การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง
10.2 การสื่อสารองคกรสูภายนอกมีนอย
10.3 การประชาสัมพันธขาดจุดเนน ไมนาสนใจ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
โอกาสใหมหาวิทยาลัย
3. อธิการบดีควรจะตองมีทีมงานเฉพาะกิจที่ดี นอกเหนือจาก
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยต า งๆ เพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษา ช ว ยทํ า งานเชิ ง
นโยบาย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
4. ควรเรงทบทวนเรื่องการยุบ การรวมหนวยงาน ทั้งในระดับ
ของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหรอบคอบเพื่อใชเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ควรจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ระบบสารสนเทศ และแผนงานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถ
ดําเนินการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ค น หาอั ต ลั ก ษณ จุ ด แข็ ง และจุ ด เด น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร แลวประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง
รวมทั้ ง การเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญ และผู มี ป ระสบการณ ด า นการ
ประชาสัมพันธ การตลาด มาชวยวิเคราะห วางแผนรวมกัน
เพื่ อ ให ก ารประชาสั ม พั น ธ มี จุ ด เน น ที่ ชั ด เจน และเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรใชเครือขายนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และเปนสื่อกลางในการชวยรับ
ฟงปญหา ขอเสนอแนะจากทั่วทุกภาคสวน

11. วัฒนธรรมองคกร และบุคลากร
บุคลากรส วนใหญยึ ดรู ปแบบ วัฒ นธรรมการทํา งาน 1. ควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ แตละ
แบบเดิ ม ๆ ไม ค อ ยพั ฒ นา การปรั บ ตั ว มี น อ ย ส ง ผลต อ สายงาน เพื่อใหมที ักษะความรู ความสามารถ ที่สอดคลองกับ
ปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการทํางาน
ภาระงาน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. ควรเพิ่มการสื่อสาร สรางความตระหนัก การปรับทัศนคติ
ในการทํางานในยุคใหม
12. การปรับปรุงวังทาพระ
การปรับปรุงวังทาพระลาชา ทําใหเสียโอกาสในหลาย 1. ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จเร็วขึ้น
ดาน อาทิ ความเชื่อมั่นของผูปกครองที่จะสงนักศึกษามา 2. การวางแผนใชพื้นที่วังทาพระ หลังปรับปรุงเสร็จแลว ควรมี
เรี ย น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา การจั ด แสดงผลงาน การรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมในมหาวิทยาลัยเพื่อการมี
สรางสรรค
สวนรวมและไดรับขอมูลที่รอบดาน ในการนําไปตัดสินใจ
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3.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ
ตารางที่ 6 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ สรุปไดดังนี้
ดาน
1. บัณฑิต/นักศึกษา

2. หลักสูตร

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ

1. บัณฑิต
ทั ก ษะความสามารถของบั ณ ฑิ ต ส ว นหนึ่ ง ไม ต รงกั บ ความต อ งการของ
ภาคเอกชน อาทิ ตองการบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร มีศิลปะในการ
แกไขป ญหา ลู กคามีค วามพึง พอใจต อการใหบริการ ความคิดสร างสรรค การ
ทํางานเปนทีม

2. การรับนักศึกษาใหม
นโยบายการรับนักศึกษาใหมตามระบบ TCAS มีปญหาหลายประการ อาทิ
2.1 รอบการพิจารณา Portfolio ซึ่งกําหนดใหแตละสาขาวิชาพิจารณา
คุณสมบัติของผูสมัครจาก Portfolio โดยไมมีการสอบปฏิบัติ อาจจะไดนักศึกษาที่
ไมมีความสามารถ ความถนัดที่เพียงพอ และสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานใน
การคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาตอ โดยเฉพาะคณะวิชาดานศิลปะและการออกแบบ
นอกจากนั้นพบวาปจจุบันมีการจางทํา Portfolio อยางกวางขวาง
2.2 การรับสมัครในบางคณะวิชาตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยที่ไมไดใชระบบ
TCAS ทําใหรับนักศึกษาไดจํานวนนอย
2.3 ระบบ TCAS ยังเปนปญหาในการรับนักศึกษาตางชาติ
1. หลั ก สู ต รยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงน อ ย ส ว นใหญ ยั ง ล า สมั ย และหลั ก สู ต รที่
สรางใหมก็ยังไมนาสนใจ
2. รายวิชาศึกษาทั่วไปมีความสําคัญมาก และนักศึกษาทุกคณะวิชาตองเรียน แต
รายวิชาสวนหนึ่งไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. การผลิตบัณฑิต ควรเนน
1.1 เสริมองคความรูในการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา
1.2 มีคุณภาพ มีทักษะความพรอมในการทํางาน
1.3 มีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใชงานไดจริง
1.4 การจั ด กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝ ง แนวคิ ด เชิ ง บวกให แ ก นั ก ศึ ก ษา สนั บ สนุ น ให
นักศึกษาทํากิจกรรมใหมากขึ้น
1.5 เพิ่มประสบการณการทํางานใหแกนักศึกษา เชน การฝกงานกอนสําเร็จ
การศึกษา
1.6 มีคุณธรรม จริยธรรม
2. การรับนักศึกษาใหม
มหาวิทยาลัยควรนําปญหาตางๆ เกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหมตามระบบ TCAS
มาหารือรวมกันในที่ประชุม กบม.เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา แลวนําเสนอในที่
ประชุม ทปอ. เพื่อรับทราบปญหา และหาแนวทางการดําเนินการตอไป

1. ควรปรับปรุงหลักสูต รโดยเน นภาคปฏิบั ติ การสรางประสบการณจ ริงในการ
ทํางาน โดยจัดใหมีหองปฏิบัติการในทุกคณะวิชา รวมทั้งควรรวมมือกับภาคเอกชน
ใหมากขึ้น
2. ควรประชุมหารือในการสรางหลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดาน

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
3. หลักสูตร รายวิชาที่มีลักษณะวิชาบูรณาการ หาอาจารยผูสอนไดยาก สวนใหญ 3. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาท สนับสนุนใหสามารถเรียนขามคณะ ขามสาขาวิชาได
ตองเชิญอาจารยจากภายนอก และการเดินทางไปสอนในวิทยาเขตตางๆ คอนขาง 4. ควรสรางหลักสูตรบูรณาการรวมกันระหวางคณะ ระหวางภาควิชา หรือการ
ไกล และคาตอบแทนนอย
ทํางานรวมกันระหวางศาสตรตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็ง ความโดดเดนใหแก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการสอน เพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย
พิเศษ อาทิ การทํา e-learning การสอนทางไกล การบันทึกเทปการสอน
3. การเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนสวนหนึ่งยังสอนวิธีแบบเดิมๆ อาทิ เปด PowerPoint อานให 1. อาจารยควรปรับปรุงวิธีการสอนอยางตอเนื่อง อาทิ
1.1 ควรเปนผูนําในการหาความรู สอนใหนักศึกษารูจักวิธีการคนหา แสวงหา
นักศึกษาฟง
ความรูดวยตนเอง รูจักคิดแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย
2. เอกสารประกอบการสอนบางรายวิชาลาสมัย
1.2 เนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห แกไขปญหาและลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งการ
3. อาจารยบางทานถายทอดไมเกง ตอบคําถามไมตรงประเด็น และการวัดและ
ทํา project-based ทีจ่ ะเปนประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพ
ประเมินผลไมชัดเจนเสมือนไมมีมาตรฐาน
1.3 การศึกษา สํารวจพื้นที่ในชุมชน ทัศนศึกษาสถานประกอบการภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณใหกับนักศึกษา
2. การเรียนการสอนควรปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดวย ไมมุงเนนเฉพาะดาน
วิชาการอยางเดียว
3. ควรปรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และควรจัดทําใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการ
คนควา การเขาถึงขอมูล รวมทั้งลดการใชทรัพยากร
4. ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุกรายวิชา เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอน
4. ป จ จั ย สิ่ ง สนั บ สนุ น การ 1. อุปกรณโสตฯ เครื่องมือ อุปกรณการทํา lab บางสวนเกา ลาสมัย ไมเพียงพอ 1. ควรดู แ ล ซ อ มแซมและจั ด หาอุ ป กรณ โ สตฯ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ก ารทํ า lab
เรียนการสอน/
2. สัญญาณอินเทอรเน็ต WIFI ของมหาวิทยาลัยคอนขางชา
ใหทันสมัย เพียงพอ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งอํานวยความสะดวก
3. การดาวนโหลดเอกสาร journal ในหอสมุดกลางดําเนินการไดนอยลงกวาเดิม 2. ควรปรับปรุงอุปกรณ สัญญาณอินเทอรเน็ตในหองเรียน หองปฏิบัติการ และ
4. การขอใชหองประชุม สถานที่เพื่อการจัดประชุมกลุม ทํางาน การทํากิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีขอจํากัดเรื่องเวลา เนื่องจากสามารถใชไดถึง 16.00 น. ทําใหนักศึกษาตองไปเชา 3. สํานักหอสมุดกลาง ควรจัดหา journal ที่ทันสมัยมาใหบริการนักศึกษา ไดศึกษา
คนควาใหมากขึ้น
สถานที่ทํางานภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ควรจัดสรรพื้นที่สวนกลางใหนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ (co working space)
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ดาน

5. อาจารย

6. ดานการวิจัยและ
สรางสรรค

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
สามารถใชงาน ทํากิจกรรม ประชุม และขยายเวลาการใชงาน การใหบริการใหมาก
ขึ้น
5. มหาวิทยาลัยอยูระหวางการพัฒนา SU App ตางๆ ซึ่งควรดําเนินการใหมีบริการ
ดานตางๆ ที่ครบถวนมากขึ้น อาทิ ลงทะเบียน จองหอง ดูเกรด ระบบหอพัก การ
คนหาหนังสือ จองหนังสือ online
1. Career Path ของอาจารย การพัฒนาอาจารย มุงเนนที่การขอกําหนดตําแหนง 1. ควรพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนวิธีคิด เรื่อง Career Path ของอาจารยใหม ซึ่ง
ทางวิชาการ ซึ่งควรจะใหความสําคัญกับผลผลิต คือ นักศึกษามากกวา
จะกอใหเกิดประโยชนกับนักศึกษามากขึ้น
2. อาจารยมารวมกิจกรรม มาชวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอย 2. ควรพิจารณานําประสบการณ ความสามารถ ชื่อเสียง เครือขายของอาจารยใน
คณะวิชาตางๆ มาชวยพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ
เนื่องจากไมมีสิ่งจูงใจใหมาเขารวมกิจกรรม
3. อาจารยที่มีความสามารถ ประสบการณสูง สวนใหญจะมุงเนนงานดานวิชาการ การหารายได การจัดประชุม การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน
อยางเดียว มหาวิทยาลัย คณะไมไดนําคุณคา มูลคาในดานอื่นๆ ของอาจารย อาทิ
เครือขาย ชื่อเสียง มาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย
1. งานวิจัยระดับนานาชาติมีนอยมาก
1. ควรจัดทํ าแผนพัฒ นาการวิ จัยและสรางสรรคในระยะยาว เพื่อวางแผน การ
2. แผน กลไก กระบวนการที่จะชวยผลักดันการผลิตงานวิจัยและสรางสรรคให เตรียมความพรอมในการของบประมาณจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ใน
บรรลุเปาหมายยังไมเปนระบบ และมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
3. บทบาท หนาที่ของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ใน 2. ควรพิจารณาบทบาทหนาที่ โครงสราง และการทํางานของสํานักงานบริหารการ
การชวยสงเสริมผลักดันงานวิจัยและสรางสรรคยังไมชัดเจน
วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหชัดเจนมากขึ้น อาทิ
4. เกณฑมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยที่ สกอ. กําหนด ในปจจุบันไมเอื้อกับสาขา
2.1 สามารถผลั กดั น และมีบ ทบาทในการช วยให บุ ค ลากรผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ดานสังคมศาสตร ศิลปะและการออกแบบ
สรางสรรคใหมากขึ้น อาทิ การสงเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ
2.2 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตผลงานวิจัยและสรางสรรค
5. การเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานลักษณะอื่นที่ไมใชหนังสือ ตํารา อาทิ งาน
2.3 ปรับลดขั้นตอนการทํางาน การจัดการเอกสารตางๆ ใหนอยลง
สรางสรรค การแสดงคอนเสิรต ยังมีขอจํากัด
3. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพื่อสงเสริม สนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค ให
6. งบประมาณการวิจัยลดลง
7. เครื่อ งมือการวิ จัยที่ตองดํ าเนินการในมนุษยแ ละสัตว มหาวิทยาลั ยเพิ่งเริ่ ม มากขึ้น อาทิ
3.1 รวมมือกับหนวยงานเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคใหสามารถ
ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ผู วิ จั ย นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ยั ง ไม ท ราบทํ า ให ต อ งไป
ดําเนินการติดตอประสานงาน หาขอมูลกับหนวยงานภายนอก ซึ่งเสียเวลามาก นําไปใชประโยชนไดจริง การตอยอดสรางมูลคา
และกระทบตอเวลาในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบางรายดวย
3.2 ควรตอยอดองคความรูจากสิ่งที่มีอยู หรือสิ่งที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ในแตละวิทยาเขต แลวประชาสัมพันธใหคนภายนอกไดรับทราบ
20

ดาน

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ

7. การบริการวิชาการ

1. การหารายไดจากการบริการวิชาการ ยังมีนอย
2. เครือขายการทํางานกับภายนอกมีนอย การจัดโครงการ กิจกรรมสวนใหญที่
มหาวิทยาลัยไดรับมาจากความสัมพันธสวนบุคคลมากกวา อาทิ การจัดโครงการ
ระดับประเทศที่รวมมือกับภาครัฐ กระทรวงตางๆ

8. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทดานศิลปวัฒนธรรมในการชวยพัฒนาประเทศรวมกับ
รัฐบาล หรือสังคมไมมากพอ
2. เอกลัก ษณ และการดํ าเนิน การดา นศิ ลปวั ฒนธรรมของมหาวิ ท ยาลัย ยัง ไม
เดนชัดเทาที่ควร

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
3.3 ควรเนนการทํางานวิจัยที่ตอบโจทยความตองการของสังคม
3.4 สนับสนุนใหนําผลงานวิจัยและสรางสรรคไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยศิลปากรควรเปนผูนําในการสรางเกณฑมาตรฐานคุณภาพ การขอ
ตําแหนงทางวิชาการสําหรับงานสรางสรรค ผลักดันการเสนอเกณฑที่เหมาะกับสาขา
ทางดานศิลปะ ใหเปนที่ยอมรับ และเปนตนแบบใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ
5. ควรพัฒนาเรื่องการเผยแพร การอธิบายงาน ผลงานในลักษณะอื่นที่ไมใชหนังสือ
อาทิ งานสรางสรรค การแสดงคอนเสิรต สูสังคม ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
6. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยใหมากขึ้น
7. ควรเร ง รั ด เรื่ อ งการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ในมนุ ษ ย แ ละสั ต ว และ
ประชาสัมพันธการดําเนินการในเรื่องนี้ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งควรจัดทําคูมือ
ขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ใหชัดเจน และจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร นักศึกษา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
1. ควรศึกษาเรื่องกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งกําลังจะมีกฎหมาย และ
พิจารณาจัดตั้งหนวยงานขึ้นรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่ใหมหาวิทยาลัย
ทํางานเพื่อสังคม และการหารายได
2. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน ชวยเหลือสังคม การเปนที่พึ่งของ
ชุมชนใหมากขึ้น
3. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนใหมากขึ้น
เพื่อใหมีประสบการณทํางาน และสามารถประยุกตองคความรูไปใชในการทํางาน
เพื่อชวยเหลือสังคม
4. ควรนําเสนอการจัดทําโครงการขนาดใหญรวมกับรัฐบาล หรือทําเพื่อสังคมใหมาก
ขึ้น ซึ่งบทบาทเหลานี้จะสงผลกลับมาที่มหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอน หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ควรจัดทํา Public Policy ดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และนําเสนอให
รัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนรูปธรรมชัดเจน และดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
2. ควรสรางมูลคาเพิ่มจากผลงานศิลปะ หลักสูตรทรงคุณคา และสิ่งที่เปนเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากขึ้น และเผยแพรใหสาธารณะรับทราบอยางตอเนื่อง
21

ดาน

9. แผน/นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

10. การเปลี่ยนสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
3. คณะวิชาสวนหนึ่งไมใหความสําคัญดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะคิดวา
ไมใชสาขาที่เกี่ยวของ
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น สถาป ต ยกรรมไทยฯ และหน ว ยงานอื่ น ๆ
เกี่ยวกับดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแตดําเนินการยังไมตอเนื่อง จริงจัง
1. การจัดทําแผนนโยบาย และการแผนไปปฏิบัติยังมีปญหา เนื่องจาก
1.1 การจั ดทํ า แผนนโยบายส ว นใหญม าจากผู บ ริห าร การมีส ว นร ว มของ
บุคลากรมีนอย ทําใหบางครั้งไมไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงาน
1.2 การจั ด ทํ า แผนนโยบาย มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งและ
ธรรมชาติ ข องแต ล ะสาขาวิ ช าไมม ากพอ อาทิ การกํ า หนดนโยบายใหยุ บ รวม
หน ว ยงานต า งๆ ภายในคณะวิ ช า ซึ่ ง เป น นโยบายที่ ทํ า ให เ กิ ด ข อ ขั ด แย ง อย า ง
กวางขวาง และสงผลกระทบตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบอยครั้ง โดยนโยบายใดที่ถูกตอตาน ก็
จะยกเลิกไป ทําใหความศรัทธาตอผูบริหารมหาวิทยาลัยลดลง
3. มหาวิทยาลัยมุงเนนนโยบายดานวิทยาศาสตร ทําใหอัตลักษณความเชี่ยวชาญ
ดานศิลปวัฒนธรรม ออนแอลง
4. มหาวิทยาลัยตองการใหคณะวิชาและภาควิชาจัดกิจกรรม โครงการจํานวนมาก
แตมี ปญ หาเรื่ องงบประมาณในการสนับ สนุ น ทํ าใหผู ปฏิ บัติ งานขาดขวัญ และ
กําลังใจ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ มา
ประมาณ 2 ป แลว แตการดําเนินการตางๆ ยังมีความเปลี่ยนแปลงนอยมาก ซึ่งมา
จากหลายปจจัย อาทิ
1.1 ขาดการวางแผนการทํางานที่ดีตั้งแตเริ่มตน ซึ่งควรจะมีการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว
จะพัฒนาไปในทิศทางใด แลวจัดทําโครงสราง ขอบังคับ งบประมาณ อัตรากําลัง
การบริหารจัดการ มารองรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
3. ควรสรางความตระหนัก และความเขาใจอยางเปนเอกภาพในเรื่องการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และบทบาทของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะตองเปนหนวยงานหลัก
ในการชวยพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. ควรกํ า หนดให ห น ว ยงานต า งๆ ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมจัดทําแผนการทํางานใหชัดเจน และสนับสนุน กํากับติดตาม รวมทั้ง
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
1. การกําหนดแผน นโยบายควรเริ่มตนจากการศึกษาวิจัย สํารวจ และรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคลากร และเปดโอกาสใหบุคลากร ผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิ ดเห็น และมี สื่อ สารสร า งความเข า ใจร วมกัน เพื่ อร ว มพั ฒ นาไปด วยกั น
โดยเฉพาะในเรื่องที่สงผลกระทบตอบุคลากร ควรดําเนินการดวยความรอบคอบ
กอนที่จะประกาศใช
2. เมื่อ มี ก ารนํ า แผน นโยบายมาใช แ ลว ผู บ ริ หารควรยึ ด มั่ นในนโยบาย กํ า หนด
แนวทางการทํางานที่ชัดเจนและสื่อสารสรางความเขาใจ ใหขอมูลที่ตรงไปตรงมากับ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
3. การกําหนดแผน นโยบายตางๆ ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะๆ เพื่อให
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น
4. การกําหนดแผน นโยบายควรนําทั้งศาสตรและศิลปมาบูรณาการรวมกัน และ
สรางอัตลักษณที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหทุก
คณะวิชามากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป
1. ควรวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด จัดระบบโครงสราง ขอบังคับ อัตรากําลัง การบริหารจัดการ งบประมาณ
ฯลฯ มารองรับ เพื่อใหระบบตางๆ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว
2. ควรสํารวจ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐอยางตอเนื่อง แลวนํามาทบทวนการดําเนินการในทุกระบบ ทุกระดับอยาง
จริงจัง เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
3. การจัด ทํ าระเบีย บ ข อบั งคั บใหม ควรยึ ด หลั กประสิท ธิ ภาพ ประสิท ธิผ ล ซึ่ ง
22

ดาน

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
เมื่อมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนไว ทําใหการทํางาน
ในปจจุบันส วนใหญจะทํ างานเปน จุดๆ แกปญ หาเปนเรื่ องๆ ไป มองไมเห็ น
ภาพรวมทั้งหมด
1.2 บุคลากรสวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ ตัวบุคคล คานิยม วัฒนธรรม
องคกรแบบเดิมๆ
1.3 ระเบียบ ขอบังคับที่ออกมาเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยในกับของรัฐสวน
ใหญจะปรับแกไขนอยเพียงเล็กนอย และอิงกับระบบราชการ ซึ่งไมสอดคลองกับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มุงเนนความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยืดหยุน คลองตัว
1.4 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ออกมาสวนหนึ่งไมไดนํามาใชบังคับใชอยาง
จริงจัง
2. มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมที่จะปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
เมื่ อ ปรั บ เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ แล ว ทํ า ให มี ป ญ หาสํ า คั ญ ๆ หลาย
ประการ อาทิ
2.1 ดานการเงิน มหาวิทยาลัยพยายามใชฐานขอมูลทางการเงิน แตบุคลากร
ดานการเงิน ของมหาวิท ยาลัย (กองคลัง) และบุค ลากรระดับ คณะไม มีความรู
ความเขาใจ ความสามารถที่เพียงพอในการจัดการ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
การเงินเพื่อรองรั บการทํางานทํ าให ระบบการเงิ น บัญ ชีของมหาวิท ยาลั ยไม มี
ประสิทธิภาพ
2.2 การบริหาร การตัดสินใจสวนใหญกลับรวมศูนยที่มหาวิทยาลัย มากกวาที่
จะถายโอนสูสวนงานทําใหการทํางานมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ลาชา และยุงยากมากขึ้น
2.3 กระบวนการขั้นตอนการทํางาน จํานวนเอกสารในเรื่องตางๆ สวนใหญจะ
เพิ่มขึ้น มีความยุงยากซับซอนเพิ่มขึ้น ไมสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐที่ตองการความคลองตัว ยืดหยุน
2.4 มีบริหารงานแบบ 2 ระบบ คือ ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ทํา
ใหมีปญหาหลายดาน อาทิ ความสัมพันธของบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
อาจจะตองนอกกรอบการทํางานแบบเดิมๆ
4. ควรมีเครื่องมือที่จะชวยในการขับเคลื่อน ผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อาทิ KPI การปรับเลื่อนตําแหนง เพื่อใหบุคลากรในทุกระดับมีแรงจูงในการสราง
ผลงาน ตื่นตัว ตระหนักถึงปญหาในสถานการณปจจุบัน
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11. การบริหารจัดการ
11.1 การบริหารงาน

11.2 ฐานขอมูล

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
1. การปฏิบัติงานยังไมมีมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ซึ่งในแตละวิทยาเขตมี
แนวทางการปฏิบัติ การตีความที่แตกตางกัน
2. การบริหารงาน การปฏิบัติงานหลังปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังไมมี
ความคลองตัว สวนใหญยังอางอิงกับกฎ ระเบียบของทางราชการ และขอบังคับที่
ออกมาใหมก็มีการเปลี่ยนแปลงนอย

ฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน มีจํานวนนอย การเขาถึงไมสะดวก

11.3 ปรับโครงสราง
องคกร

การปรับโครงสรางมีการดําเนินการแลว แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

11.4 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และ
การถายทอดลงไปในแตละระดับยังไมชัดเจน ไมทั่วถึงและไมทันการณ สงผลให
บุคลากร นักศึกษาสวนหนึ่งไมทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
และยึดแนวปฏิบัติแบบเดิมๆ
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธสูภายนอกยังมีนอย บุคคลภายนอก นักศึกษาเกา
รับทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยนอยมาก
3. บางครั้งทีมผูบริหารใหขอมูลที่ไมสอดคลองกัน สงผลตอการทํางาน
4. ผูปฏิบัติงาน/ผูใตบังคับบัญชาสวนหนึ่งไมสามารถสื่อสารกับผูบริหารไดโดยตรง

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1. ควรตรวจสอบ และทบทวนขั้นตอนการเบิกจาย ระบบการเงินของแตละวิทยา
เขต กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเปน
เอกภาพ ความสะดวกในการทํางาน รวมทั้งจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อความ
เขาใจที่ตรงกัน
2. ควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ รวมทั้ ง กระบวนการ ขั้ น ตอนการทํ า งานให
คลองตัว ยืดหยุน ลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
3. ควรจางบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญมาชวยวางแผนแกไขปญหา
เช น การเงิ น การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เพื่ อ ให ร ะบบต า งๆ มี ก ารพั ฒ นาและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยควรจัด เรียงลําดับ เรื่องที่เปน ปญหา และ
พัฒนา และดําเนินการโดยเรื่องเนนเรื่องสําคัญ เรงดวน เพื่อใหสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ไดทันการณ
1. ควรจัดทําฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อชวยสนับสนุน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเขาถึงฐานขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว
2. ควรจัดทําฐานขอมูลทางศิลปะซึ่งเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย และเปดเปนแหลง
เรียนรูทางศิลปะ เพื่อสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
1. ควรยุบ รวมหนวยงานที่มีลักษณะงานคลายๆ กันเพื่อลดความซ้ําซอน
2. การปรับโครงสรางควรคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณภาพบัณฑิต การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธภายในองคกร อาทิ
1.1 การสื่อ สารควรมีค วามเชื่อ มโยงกั นทั้ง แนวดิ่ง และแนวนอน เพื่อความ
ชัดเจนและทั่วถึงในทุกระดับ
1.2 ควรจัดระบบใหมีการสื่อสาร 2 ทางมากขึ้น โดยมีชองทางการสงสาร และ
รับสาร เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน
1.3 ควรมีการจัดประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
2. ควรพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก และเขาถึงบุคลากร นักศึกษา
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12. อัตรากําลัง/
คาตอบแทน/
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

13. ขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
ทําใหไมไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง บางครั้งมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เขาใจผิด ผานชองทางตางๆ ใหทั่วถึงและทันการณมากขึ้น
และเกิดปญหาความขัดแยงในการทํางานรวมกัน
3. ควรปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ สู ภ ายนอกโดยใช ช อ งทาง สื่ อ
เทคโนโลยีตางๆ ใหเปนประโยชนมาก อาทิ เครือขายนักศึกษาเกา Facebook คลิป
วิดีโอ และควรนําขอมูลทุกวัน อยางตอเนื่อง
4. ควรปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัย มีขอมูลขาวสารที่ทันการณ เขาถึงงาย
1. อัตรากําลัง
ตามแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย บุคลากร เกษียณอายุ จะ 1. การจัดทําแผนอัตรากําลังควรมีความยืดหยุนมากขึ้น
ไมไดอัตรากําลังคืน ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่องเปนลูกโซ คือ
2. การกําหนดอัตรากําลังของสายสนับสนุนควรนําขอมูลมาวิเคราะหอยางรอบคอบ
1.1 จํานวนอาจารย บุคลากรไมสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา ภาระงานงาน อาทิ การวิเคราะหคางาน แลวกําหนดจัดสรรใหสอดคลองกับภาระงาน
ที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น และอาจารยไมมีเวลามากพอที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งกําหนดใหอาจารยตองขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยภายใน 5 ป
1.2 การจางอาจารยพิเศษมาชวยสอน มีขอจํากัดเรื่องเงินรายได
2. คาตอบแทน
เงินเดือนเมื่อแรกบรรจุของอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับต่ํา 3. ควรหามาตรการ แนวทางเพื่ อ จู ง ใจให ผู มี ค วามสามารถมาเป น อาจารย ใ น
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงไมสามารถจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขา มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ สวัสดิการ
มาเปนอาจารย
3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 บุคลากรดานการเงิน บัญชีกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ยังไมมีความเปนมือ 4. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น อย า งต อ เนื่ อ ง หาคนรุ น ใหม ที่ มี ค วามรู
อาชีพ ยึดติดกับระบบเดิมๆ รวมทั้งไดรับการพัฒนานอยมาก
ความสามารถระดับมืออาชีพมาเสริม โดยเฉพาะดานการเงิน บัญชีกฎหมาย และ
3.2 ทักษะทางภาษาอังกฤษมีนอย
ดานเทคโนโลยี
3.3 การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง 5. เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชโปรแกรม Speexx เพื่อเรียนรูและพัฒนาทักษะ
ตําแหนงสูงขึ้น การดําเนินการยังมีความลาชา
ภาษาอังกฤษ
6. ควรเรงดําเนินการเกี่ยวกับความกาวหนาของพนักงานสายสนับสนุน ในการเสนอ
ผลงานเพื่อขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
1. การออกข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ ยั ง มี ค วามล า ช า และส ว นหนึ่ ง ไม ไ ด 1. ควรจางคณะทํางานฝายกฎหมายมาดําเนินการรางขอบังคับและกฎหมายลูกของ
ดําเนินการเรียงตามลําดั บตามความสําคัญ สอดคล องกับสถานการณ ทําให มี มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จอยางเรงดวน
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14. การใหบริการของ
หนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย
14.1 กองกิจการ
นักศึกษา

14.2 กองบริการ
การศึกษา

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ บางเรื่องที่มหาวิทยาลัยเรงดําเนินการโดยขาดความ
รอบคอบ หรือทําไปกอนแลวคอยมาปรับอีกครั้งในภายหลัง
2. การออกกฎระเบียบและขอบังคับสวนใหญจะระบุแตเพียงบทลงโทษ แตขาด
การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
การทํ า งาน การให บ ริ ก ารการของหน ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร อาทิ
1. เรื่องหอพัก (หอพักชายทับแกว 1)
- แจงใหนักศึกษายายออกในชวงปดภาคเรียนเพื่อปรับปรุง แตมาดําเนินการ
ในชวงเปดภาคเรียน ทําใหนักศึกษาไมไดรับความสะดวก
2. การใหบริการ
- เจาหนาที่หอพักบางคนใชคําพูดไมสุภาพ ไมเหมาะสม ไมคอยมีจิตบริการ
ไมคอยอยู ติดตอยาก
- การใหบริการลาชา ไมไดรับบริการตามที่รองขอ
3. เอกสารที่สงกองกิจการนักศึกษาหายบอย

1. กําหนดกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก ซับซอนทําใหการใหบริการ
ลาชา ไมทันการณ อาทิ การขอเอกสารหนังสือสําคัญ การเปลี่ยนตารางสอน
2. การใหบริการของแตละวิทยาเขตแตกตางกัน
3. การลงทะเบียนเรียน
3.1 การเลื่อนเวลาเปดภาคเรียนเร็วขึ้น ประกอบกับการที่อาจารยออกเกรดชา
ทําใหนักศึกษามีเวลาตัดสินใจในการลงทะเบียนนอยลง
3.2 การกําหนดค าลงทะเบียนแบบเหมาจายเปนภาคการศึกษา ในกรณี ที่
นักศึกษาเหลือวิชาเรียนจํานวนนอย ไมควรคิดคาลงทะเบียนเต็มจํานวน
14.3 ฝ า ยสถานที่ ข อง 1. การใหบริการและการดําเนินการลาชา อาทิ การดําเนินการซอมแซมอุปกรณ
มหาวิทยาลัย
ตางๆ
2. การจองหองไมไดรับความสะดวก ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2. ควรปรับปรุงการทํางานของกองนิติการ ใหรวดเร็วมากขึ้น
3. ควรทบทวนระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ด า นวิ ช าการ งานวิ จั ย ให ชั ด เจน
เนื่องจากเกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการ
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
1.1 ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่อง การใหบริการตางๆ ใหมีความชัดเจน
เขาใจตรงกัน
1.2 ควรปรั บ ปรุ ง ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ เจ า หน า ที่ ใ ห มี ค วามสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
1.3 พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ
2. ควรปรับปรุงพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ใหมีจิตบริการ ใชคําพูดที่สุภาพ
ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาใหนักศึกษา และพัฒนาการทํางานใหรวดเร็ว มีการ
ปฏิบัติหนาที่แทนกัน
3. ควรจัดทําคูมือ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน และติดประกาศ
เผยแพรใหผูรับบริการทราบ
1. ควรปรั บปรุ งรูป แบบการให บริ การ ให สะดวกและรวดเร็ ว และอํานวยความ
สะดวกใหมากขึ้น อาทิ การจัดใหบริการแบบครบวงจร one stop service
2. ควรทบทวนและปรับการใหบริการที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบเดียวกัน
3. พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาขยายเวลาในการลงทะเบียนใหเหมาะสม และหากเปน
ปญหาที่เกิดจากทางคณะวิชา ควรพิจารณายกเวนคาปรับใหนักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องการกําหนดคาลงทะเบียน ในกรณีที่นักศึกษาเหลือวิชา
เรียนจํานวนนอย โดยคิดคาใชจายใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
1. ควรกําชับ และกํากับติดตาม การทํางานของเจาหนาที่ใหมีความรวดเร็วมากขึ้น
และกรณีที่การทํางานมีความลาชาควรประสานงาน แจงใหผูบังคับบัญชา นักศึกษา
ทราบเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
2. พัฒนา App มาชวยในการทํางาน การใหบริการ
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14.4 งานสารบรรณ

การจัดสงเอกสารลาชา ตองผานหลายขั้นตอน และบางครั้งมีเอกสารสูญหาย
ระหวางทาง

14.5 บัณฑิตวิทยาลัย

1. การใหขอมูล การใหคําแนะนําของเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยไมตรงกัน ทําให
เกิดความสับสน เขาใจผิด ลาชา และเสียเวลามาก
2. การสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กฎ ระเบียบตางๆ ลาชา ไมทั่วถึง
ทําใหเสียโอกาส มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
3. เมื่อมีปรับโครงสรางมีการปรับการทํางาน การใหบริการ ระหวางกองบริการ
การศึ ก ษา กั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทํ า ให ขั้ น ตอนการขอเอกสาร การติ ด ต อ
ประสานงานตางๆ ยุงยาก ซ้ําซอนมากขึ้น อาทิ นักศึกษาระดับบัณฑิตตองไปขอ
transcript ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
4. สวนใหญจะทําหนาที่เพียงรับ-สงเอกสาร และวิทยานิพนธเทานั้น เมื่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีคําถามหรือมีปญหาใดๆ จะไมสามารถชี้แจงใหคําแนะนําแก
นักศึกษาได นักศึกษาตองกลับมาสอบถามที่สาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชาของ
ตน ซึ่งทําใหนักศึกษาเสียเวลามาก

15. ดานกายภาพ
สภาพแวดลอม และความ
ปลอดภัย
15.1 วังทาพระ

1. การปรับปรุงวังทาพระ ลาชาทําใหเกิดผลกระทบ อาทิ
1.1 สูญเสียอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปะ ขาดบรรยากาศแหงการ
เรียนรู
1.2 จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิชาที่วังทาพระลดลง มีผูสละสิทธิ์
จํานวนมากเมื่อรูวาไมไดเรียนที่วังทาพระ
1.3 เสียโอกาสในการทํางานหลายดาน อาทิ การจัดแสดงผลงานสรางสรรค
ของอาจารย นักศึกษา จํานวนผูเขาชมหอศิลปลดลง
1.4 การใชพื้นที่หลังการปรับปรุงวังทาพระ เสร็จแลวยังไมชัดเจน มีกระแส
ขาวตางๆ ทําใหเกิดความสับสน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
3. ควรจัดทําคูมือ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน และติดประกาศ
เผยแพรใหผูรับบริการทราบ
1. ควรมีการกําชับ และกํากับติดตาม การทํางานของเจาหนาที่ใหมีความรวดเร็ว
2. ควรพิจารณาทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน การติดตอประสานงานใหมี
ความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
1. พัฒนาเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถ ในการทํางาน
การใหบริการ การตอบคําถาม การใหขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหการใหบริการ การ
ทํางาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งควรจัดทําจัดทําคูมือการใหบริการตางๆ
เพื่อความชัดเจน และเขาใจตรงกันดวย
2. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเปนเชิงรุก มีความรวดเร็ว และ
ทั่วถึงเนนใหถึงแตละบุคคลมากขึ้นโดยนําเทคโนโลยีมาชวย
3. ควรทบทวนวิธีการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการการศึกษาโดย
ควรประชุมหารือการทํางานใหประสานกัน มีการบูรณาการรวมกัน เพื่อใหการให
การบริการแกนักศึกษามีความสะดวก ความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน อาทิ
การจัดใหบริการแบบครบวงจร one stop service
4. ควรปรับกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานใหรวดเร็วขึ้น
5. ควรพิจารณาทบทวนบทบาทหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิชาใหชัดเจน
มากขึ้น
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเพิ่มการสื่อสาร
ประชาสัมพันธความคืบหนาในการปรับปรุงใหบุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง ทราบ
เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาพื้นที่ การใชพื้นที่วังทาพระหลังปรับปรุงแลวเสร็จ ควรจัดทําเปนแผน
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ด า นกายภาพ และบรรจุ ไ ว เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในแผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ควรมีมาตรการในการดูแลและรักษาตนไมใหญ และตนไมอื่นๆ อยางสม่ําเสมอ
และถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงจากการหักโคนของตนไมใหญ
4. ควรเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในวังทาพระ อาทิ
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2. ตนไมไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง และถูกวิธีทําใหลม และหักงาย ไมปลอดภัย
3. ป ญหาระบบการระบายน้ํ าไม มี ประสิ ทธิ ภาพ ทํ าให เกิ ดน้ํ าท วมทั้ งภายในและ
ภายนอกอาคาร
4. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไมเขมงวด มีบุคคลภายนอก
เดินเขาออกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
5. พื้นที่จอดรถในวังทาพระ ไมเพียงพอ
1. ดานกายภาพ
1.1 อาคารหอพักใหมในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไมปลอดภัย ฝา
เพดานพัง มีน้ําทวมขังที่ชั้น 8
1.2 ที่จอดรถมีจํานวนไมเพียงพอ สงผลใหการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม
เปนระเบียบ
2. สภาพแวดลอม
2.1 สภาพแวดลอมหลายจุดจะตองปรับปรุง อาทิ ไมมีปายบอกทาง ตนไมรก
ไมเปนระเบียบ สภาพหองน้ําชํารุด ไมสะอาด
2.2 อาคารบางแห ง มี ส ภาพชํ า รุ ด
อาทิ ตึ ก ของคณะอั ก ษรศาสตร
วิศวกรรมศาสตรฯ
3. ความปลอดภัย
3.1 บุคคลภายนอกสามารถเขามาภายในมหาวิทยาลัยไดอิสระ ไมตองแลก
บัตร หรือบันทึกการเขา-ออก ทําใหมิจฉาชีพแอบแฝงเขามาขโมยทรัพยสิน รวมถึง
เปนแหลงมั่วสุมดื่มสุรา กลุมวัยรุนที่มาจากตางสถาบัน ทําใหไมปลอดภัยในชีวิต
3.2 มี รถยนต ข องบุ ค คลภายนอกเข า มาใช ถ นนภายในมหาวิ ท ยาลั ย เป น
เสนทางผานเสมือนเปนถนนสาธารณะ และขับขี่ดวยความเร็วสูง ทําใหบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา เสี่ยงที่จะไดรับอันตราย และอุบัติเหตุ
3.3 ตามแนวถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีแสงสวางไมเพียงพอ และเคยมี
นักศึกษาเสียชีวิต ไดรับอุบัติเหตุอยูบอยครั้ง จึงมีความเสี่ยง และไมปลอดภัย
3.4 มีสุนัขจรจัดจํานวนมากเขามาอาศัยอยูบริเวณคณะ หอพักนักศึกษา และ
สถานที่ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายแกบุคลากร และ

ขึ้น

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
4.1 เพิ่มควรเขมงวดกับบุคคลภายนอก รถยนตที่เขาออกมหาวิทยาลัยใหมาก

4.2 กําชับใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสํารวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย
เปนระยะๆ ตลอดเวลา
1. ควรกํากับใหเจาหนาที่สํารวจ ตรวจสอบสภาพภายในอาคาร อุปกรณตางๆ อยาง
ตอเนื่อง และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาด เรียบรอย ปลอดภัย
2. ในการออกแบบสรางอาคารใหมตอไป ควรคํานึงถึงพื้นที่จอดรถดวย โดยควร
ออกแบบใหมีพื้นที่จอดรถในอาคาร ชั้นใตดิน
3. ควรปรับปรุงงานดานความปลอดภัย อาทิ
3.1 เพิ่มควรเขมงวดกับบุคคลภายนอก รถยนตที่เขาออกมหาวิทยาลัยใหมาก
ขึ้น
3.2 การใชกลองวงจรปดตรวจสอบการเขาออกของรถสาธารณะ รวมทั้งเพิ่ม
กลองวงจรปดภายในมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงเพื่อปองการ
มิจฉาชีพและเหตุการณที่ไมพึงประสงคตางๆ
3.3 ควรกํ า กั บ ให เ จ า หน า ที่ อ อกตรวจในจุ ด ต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา
3.4 ควรติ ด ไฟส อ งสวา งเพิ่ ม ขึ้น โดยเฉพาะบริ เ วณทางข า มถนน เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และชีวิตทรัพยสิน
4. การจราจร
4.1 ควรปรึกษาหารือกับหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ และหาผูรับผิดชอบใน
การจั ด สร า งสะพานลอย/ทางลอดบริ เ วณด า นหน า และด า นหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร
4.2 ควรพิ จ ารณาจั ด ระบบการจราจร พื้ น ที่ จ อดรถ การเดิ น รถภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบหมายใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ชวยดูแลเรื่องการจราจรและความปลอดภัยในการใชถนนในบริเวณตางๆ
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นักศึกษา
4. การจราจร
การจราจรบริเวณสี่แยกอาคาร 50 ป ยังไมคลองตัว และขาดความปลอดภัย
ในการใชถนน

15.3 วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

1. กายภาพ สภาพแวดลอม
1.1 อาคารเรียนกับที่พักนักศึกษาอยูหางกัน การเดินทางมาเรียนลําบาก
1.2 พื้นที่ทํากิจกรรมของนักศึกษามีจํากัด
1.3 พื้นที่สวนใหญรกราง ไมไดนํามาใชประโยชน
1.4 นโยบาย Green Campus รณรงคใหเดินหรือขี่จักรยาน แตอากาศรอน
มาก ตนไมมจี ํานวนนอย
2. การจราจร
2.1 ถนนบริ เ วณหอพั ก ด า นหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ลู ก ระนาดจํ า นวนมาก
รถจั ก รยานยนต จึ ง เลี่ ย งการวิ่ ง บนถนน บนทางจั ก รยาน ทํ า ให ไ ด รั บ ความ
เดือดรอน และไมปลอดภัย
2.2 ทางจักรยานไมมีทางลาด ทําใหลําบากในการขึ้นลง
2.3 ถนนภายในเปนวงรี ทําใหระยะทางในการขี่จักรยานคอนขางไกล

15.4 City Campus
เมืองทองธานี

1. การพัฒนายังมีความลาชา สรางอาคารหลังที่ 2 ยังไมคืบหนา
2. มีปญหาดานกายภาพหลายดาน อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่ไมเหมาะกับ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
4.3 ควรมีการจํากัดความเร็วของรถยนตที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความ
ปลอดภัย
5. ควรมีมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับสุนัขจรจัด อาทิ
5.1 ประสานงานกับจังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของใหแกไขปญหาเรื่องสุนัขจรจัด
การทําหมัน และจัดหาพื้นที่ใหกับสุนัขอยูเปนสัดสวน
5.2 มีมาตรการ/บทลงโทษสําหรับผูที่นําสุนัขมาปลอย หรือใหอาหารกับสุนัข
จรจัด
6. ควรจัดพื้นที่สวนกลาง เพิ่มแหลงเรียนรูของนักศึกษาใหมากขึ้น และสนับสนุนให
นักศึกษาใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากขึ้น
7. ควรจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร จะไดมีโอกาสเยี่ยมชมวิทยาเขต คณะ
วิชา เพื่อใหมีการตื่นตัวในการปรับปรุงพัฒนาดานสภาพแวดลอม และกายภาพมาก
ขึ้น
1. กายภาพ สภาพแวดลอม
1.1 ควรพั ฒ นาพื้ น ที่ ร กร า งและจั ด สร า งเป น สถานที่ น่ั ง ทํ า งาน ทํ า กิ จ กรรม
พักผอน
1.2 ควรทําถนนผากลางสวนพื้นที่รกราง เพื่อรนระยะทางขี่จักรยานใหสั้นลง
1.3 ควรปลูก ตนไมเ พิ่มขึ้ นเพื่อความรม รื่น ให รม เงากับ คนที่ เดิ นถนนหรือ ขี่
จักรยาน
1.4 ควรจั ด พื้ น ที่ แ หล ง เรี ย นรู แ บบ campus ให ม ากขึ้ น และสนั บ สนุ น ให
นักศึกษาใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากขึ้น
2. การจราจร
2.1 ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางใหนักศึกษามากขึ้น อาทิ
เพิ่มจํานวนรถราง/การเพิ่มรอบการวิ่งของรถราง
2.2 ควรปรับเรื่องจํานวนลูกระนาดบนถนนใหเหมาะสม และทําทางลาดขึ้นลง
สําหรับทางจักรยาน
1. ควรจัดพื้นที่แหลงเรียนรูแบบ campus ใหมากขึ้น และสนับสนุนใหนักศึกษาใช
พื้นที่เพื่อทํากิจกรรมสรางสรรครวมกันใหมากขึ้น
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ดาน
15.5 ตลิ่งชัน
(คณะดุริยางคศาสตร)
15.6 อาคาร กสท.
(วิทยาลัยนานาชาติ)

ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค ในดานตางๆ

การเรียนการสอน
3. ในชวงปดภาคเรียนโรงอาหารปด
1. พื้นที่สวนกลางสําหรับทํากิจกรรม นั่งทํางาน นั่งพักผอน ไมเพียงพอ คับแคบ
2. พื้นทีไ่ มเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
1. นักศึกษาไมคอยรับรูขอมูลขาวสาร และไมรูจักเพื่อตางคณะ
2. หองเรียนแออัดเกินไป ไมมีหนาตาง
3. คาจอดรถอาคาร กสท. ปรับจากวันละ 80 บาท เปนวันละ 180 บาท

16. นักศึกษาเกา

1. มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษา
เกานอย อาทิ การจัดทํารายชื่อฐานขอมูลนักศึกษาเกา
2. มหาวิทยาลัยมีนัก ศึกษาเกาจํานวนมาก แตการใชศัก ยภาพ ประโยชนจาก
นักศึกษาเกายังมีนอย

17. อื่นๆ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถ แตใชศักยภาพ
ของแตละทานนอย
2. การติด ตาม และประเมิ นผลการดํ าเนินงานของมหาวิ ทยาลัย ไม ควรให
ความสําคัญกับการประเมิน Input กับ Process มากนัก

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2. ควรเรงปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหแลวเสร็จโดยเร็วและดูแล จัดสิ่งอํา
นายความสะดวกแกนักศึกษาใหมากขึ้น อาทิ การเดินทาง โรงอาหาร
ควรจัดหาพื้นที่เพื่อการใชงานใหมากขึ้น
1. ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา และจัดกิจกรรมใหรูจักเพื่อนตางคณะ
ใหมากขึ้น
2. ควรกํากับติดตามใหคณะเรงปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ หองเรียน ใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน
3. ควรขอความอนุเคราะหลดคาที่จอดรถยนตใหนักศึกษา
1. ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานของสมาคมนักศึกษาเกาใหมากขึ้น
2. ควรใชประโยชนจากนักศึกษาเกาใหมากขึ้น อาทิ การระดมทุนชวยสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย การระดมความคิด ใหคําแนะนํา แกปญหาการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. ควรสรางเครือขายรวมมือกับนักศึกษาเกา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ เขามามี
สวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติใหมๆ
1. มหาวิทยาลัยควรนําความรูความสามารถ ประสบการณที่มีคุณคาของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมาชวยแกปญหา สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหกับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. การติดตาม และประเมินผลควรเนนที่ output กับ outcome ใหมากขึ้น
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สวนที่ 4
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอมูลจากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ มาพิจารณา
แลว เนื่องจากขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยมีหลายดานแลว เพื่อใหการแกไขปญหา
และพัฒนามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทาทาย ทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว รวมทั้งสอดรับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากั บของรัฐ นอกเหนือจากผลการดําเนิ นงานที่ มี
ความก า วหน า เรื่ อ งท า ทายที่ สํ า คั ญ ที่ ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การ ข อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดําเนิน งานของมหาวิ ทยาลัย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนที่ 2 ขอ 3 หนา 14 เป นตน ไปแล ว
คณะกรรมการได ใหขอเสนอแนะต อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติห นาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยสรุปดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
1.1 ปจจัยภายนอก อาทิ
1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ
(1) การรั บ คนเข าทํ า งานของหน ว ยงาน บริ ษัท ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี แ นวโน ม ไม มุ ง เนน เรื่ อ ง
ปริญญา แตเนนเรื่องความคิดสรางสรรค ความสามารถในการทํางาน
(2) การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ไดออก
ราง พระราชบัญญัติมาหลายฉบับ และมีความเกี่ยวของ สัมพันธกับสวนงาน มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ
การเสนอของบประมาณการวิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1.1.2 จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปดหลักสูตร สาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรที่เปนความเขมแข็ง
ของคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งกระทบตอการทํางาน วิถีชีวิต ของ
บุคลากรในทุกระดับ ทั้งผูบริหาร อาจารย นักศึกษา
1.1.5 ประชากรเขาสูยุค Aging Society ซึ่งกระทบตอสังคม วิถีชีวิต ความตองการปจจัยใน
ดานตางๆ
1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
1.2 ปจจัยภายใน 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 แต ก ารปรั บ ทิ ศ ทางและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยตองเผชิญกับ
ความทาทายในหลายรูปแบบ ดังนั้นการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจึงตองดําเนินการใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในเชิงพัฒนา และปรับระบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยนําศักยภาพ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย มาเปนจุดเนนในการดําเนินการ
2) หลั กสู ตร การเรี ย นการสอน ควรมี ลั กษณะบู ร ณาการ การเรีย นขามศาสตร มีความยืด หยุ น
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการทํ า งาน และตลาดแรงงานรวมทั้ ง
ผูประกอบการ
3) การวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่สามารถนําไปเพิ่มมูลคาได งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเนนการมี
สวนรวมของนักศึกษา
4) การหารายไดจากภายนอก โดยจัดทําแผนธุรกิจการหารายไดที่ชัดเจน และการจัดบริการวิชาการ
การวิจัย การเปดหลักสูตรระยะสั้นฯ
5) การจัดใหบริการแบบ one stop service โดยเฉพาะการใหบริการแกนักศึกษาในทุกระดับ
6) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางเปนระบบ เนนใหปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน และใหตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก เพื่อใหมีความพรอมที่จะพัฒนาไป
ดวยกัน
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