
  

 
 
 
 
 
 

 
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
 
 
 
 
 

ฉบับผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563  

 







คํานํา 

 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ฉบับนี้ เปนการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ซ่ึงการดําเนินการยึดตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 และคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   
           ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการมุงเนนใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและการพัฒนา 
การปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และการดําเนินการตามนโยบาย SU-
Transformation ของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการไดใหไปแลว อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการยังคงคํานึงถึงขอจํากัดท้ังปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อาทิ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลากร เปนตน  

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
และ (3) สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มานําเสนอ
ดวยเพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินการท่ีผานมา ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตออธิการบดี 
รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝายท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
           รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เปนกลไกหนึ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี รวมถึงสวนงาน และหนวยงานท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยควรนําไปใชประโยชนในการสนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะเพ่ือใหการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย สวนงานตางๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน และหนวยงานตางๆ 
ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ในครั้งนี้  

 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

11 มีนาคม 2563 

ก 



สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ฉ 

สวนท่ี 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

1 

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

สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

10 

1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

10 

2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

19 

3. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องท่ีเปนโอกาสและความทาทาย 
และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

20 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

22 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

23 
 

ภาคผนวก ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน  

ข 



สารบัญ ภาคผนวก 
          หนา 

ภาคผนวก  ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน  
1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562) 
27-197 

1.1 บทสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) 

28-53 

1.2 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1 จํานวน 1 เลม 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

54-97 

 

1.3 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2 จํานวน 1 เลม 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

98-107 

1.4 แบบฟอรม ปม.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

108-117 

1.5 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

118-197 

2 ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม (ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2563)  

198-229 

2.1 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

199-221 

2.2 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

222-224 

2.3 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

225-229 

3 ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม (ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ 2563) 

รายงานผลตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
คุณภาพชีวิต และประสบการณท่ีไดรับ (จํานวน 4 ตัวชี้วัด) 

230-247 

 
 

ค 



สารบัญ ภาคผนวก (ตอ) 
          หนา 

ภาคผนวก  ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน  
4 ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เพ่ิมเติมจํานวน 1 ตัวช้ีวัด (ตามท่ีคณะกรรมการไดขอความอนุเคราะห
จากคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 3.5 รอยละความสําเร็จในการแกปญหาตามท่ี สตง. 
ใหขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในชวงท่ีอธิการบดีรับผิดชอบ 

248-264 

5 คะแนนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยคณะกรรมการ 

265-276 

5.1 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

266-271 

5.2 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

272-273 

5.3 คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

274-276 

6 สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 277-306 
6.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
278-279 

6.2 ผลการดําเนินการท่ีมีความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2561 

280-282 

6.3 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 283-287 
6.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
288-306 

7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ 
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

307-315 

7.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

308-313 

7.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 

314-315 

8 คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
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บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
  
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณะกรรมการ 
ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาดัวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 และข้ันตอนแนวทางท่ีกําหนดในคูมือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบ เสร็จแลว 
 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปไดดังนี้ 

มหาวิทยาลัย 
อธิการบดี 

ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 4 สวน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 สวน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ
ดํา เ นินงานของมหาวิทยาลัย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

70 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

30 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

20 

สวนท่ี  4 ความคืบหน า/ความสํ าเร็ จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

40 

รวมคาน้ําหนัก 100 รวมคาน้ําหนัก 100 
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2. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

  2.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน  
(คะแนนถวงน้ําหนกั) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 4.14 
(0.83) 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 4.33 
(0.87) 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 
2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

20 4.32 
(0.86) 

สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

40 4.02 
(1.61) 

รวมถวงน้ําหนัก (คะแนนเต็ม 5.00) 100 4.17 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ  ดีมาก 

 สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.17 คะแนน จาก 5.00 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับ ดีมาก 

 
 2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผูปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดี และผูรักษาการแทน
อธิการบดี ดังนี้ 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ปฏบิัติหนาท่ีอธิการบดีระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 
14 ธันวาคม 2561 (ลาออกตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561) ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 75 วัน 
 2. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทน
อธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 107 วัน 
 3. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติ
หนาท่ีระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 25 กันยายน 2562 รวมประมาณ 178 วัน และตอมาไดรับพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2562  
ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 26-30 กันยายน 2562 (5 วัน) รวมในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 183 วัน   

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 มีมติใหติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยเปนการติดตามและประเมินผลเพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ตามขอ 12 ของขอบังคับฯ)    

คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อาทิ การปรับเปลี่ยนให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption นโยบาย SU-Transformation ของสภามหาวิทยาลัย การผลิต
บัณฑิตและการพัฒนากําลังคน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขนสงท่ีวังทาพระ เปนตน      

ช 



3. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องท่ีเปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 3.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.1.1 วังทาพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุง
และพัฒนาพ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ) การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากข้ึน 
 3.1.2 โครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุก 
สวนงาน เสร็จแลว อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ 
การปรับโครงสรางองคกรตอไป 
 3.1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจําป 2562 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization 
และ Employability ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว 

 3.2 เรื่องท่ีเปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย 
 การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติ
หลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 สงผลกระทบตอการทํางานของมหาวิทยาลัยในหลาย
เรื่องท้ังนโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย การผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะข้ันสูงเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ
ตามความตองการของประเทศ ซ่ึงนโยบายตางๆ ดังกลาวเปนท้ังเรื่องท่ีเปนโอกาส และความทาทายท่ี
มหาวิทยาลัยท่ีจะตองเรงศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การบริหารจัดการใหกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิ  
 1. หลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถสราง ออกแบบหลักสูตร กําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 
 2. การผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะข้ันสูงเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ 
ซ่ึงจะไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล 
 3. การปรับตัวเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม 
 4. การบริหารจัดการ สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับกฎระเบียบ 
รูปแบบการทํางานเดิมๆ (sandbox)  

 3.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
 จากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานหนาท่ีของ
อธิการบดี คือ (1) เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาในดานตางๆ และ (3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาขอสังเกต และขอเสนอแนะดังกลาวมีจํานวนมากท่ีมหาวิทยาลัย
พึงนําไปพิจารณาดําเนินการ โดยขอเสนอแนะในบางเรื่องจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และบางเรื่องตองใช
เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ ดังนั้นในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการ จึงใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต และขอเสนอแนะ จากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปพิจารณาดําเนินการตอไป และรายงานผล
การดําเนินการ/ผลลัพธ/ผลกระทบ ในการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563          
 
4. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทํางานท่ีทาทายทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และ Disruption ท่ีสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี โดยสรุปดังนี้  

 4.1 เรื่องเรงดวน (ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 
 4.1.1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากําลังคน 
 (1) ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงของประเทศ จาก
แผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนํามาวางแผนการผลิตบัณฑิต/หรือสรางความรวมมือกับสถาบันอ่ืนๆ  
ในการผลิตกําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงรวมกัน ซ่ึงจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจาก
รัฐบาล   
 (2) ควรจัดทํา/การออกแบบสรางหลักสูตร กําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ีจะ
ตอบสนองความตองการของสังคม ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย รวมถึงการเพ่ิมสมรรถนะ ความรู 
ทักษะ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจะสงเสริมนักศึกษาแตละคน  
 (3) ควรเรงดําเนินการเรื่องหลักสูตรท่ีไมไดใหปริญญา (non degree) โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพ่ือเพ่ิมหรือสรางทักษะแกกําลังคนทุกชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม 
  (4) ควรเรงดําเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ท่ีเหมาะกับความกาวหนาทาง
วิทยาการ บริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุคปจจุบัน ท้ังการสอนออนไลน Active 
Learning เปนตน 
 4.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการใชระบบ SU-ERP ใหเต็มศักยภาพ  
 4.1.3 นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับนักศึกษา (Smart 
Student/Student First) ท่ีเปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสํานึกของผูเก่ียวของทุกคน 
 4.1.4 การวิจัย ควรพัฒนาระบบวิธีการทํางานเก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม 
เพ่ิมโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ 
 (1) ควรเรงจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะบูรณาการ ตาม 
platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูลตางๆ อยางรอบดาน รวมถึงการสรางเครือขายการทํางานท่ี
ตอบโจทยของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ  
 (2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ/หนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน 
นําเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพ่ือไปแขงขันในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะใน
ดานท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
 (3) ควรเตรียมความพรอมการทํางานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
และในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขยาดยอย เชิงพ้ืนท่ี กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการ
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ตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/ยุบรวมไดตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ 
ในทุกบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล   
 4.1.5 การหารายได 
 (1) ควรเรงการหารายไดเพ่ิมจากแหลงตางๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา และจัดทําเปนแผนการหารายไดท้ังระยะสั้น และระยะ 5 ปท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม  
 (2) ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพ่ือวางแผนการทํางาน และการบริหาร
จัดการใหทันการณ 
 (3) ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงต้ังคณะกรรมการมาศึกษา วางแผนและ
ดําเนินการเรื่องทรัพยสินท่ีมีคุณคา การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีตางๆ ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการใหเกิด
มูลคา คุณคาอยางเปนรูปธรรม 

 4.2 เรื่องสําคัญ 
 4.2.1 การใหบริการ ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงาน ท้ังการใหบริการนักศึกษา อาจารย 
บุคลากร ผูมาติดตอ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลดข้ันตอนการทํางาน การอํานวยความ
สะดวก การใหบริการท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4.2.2 การบริหารจัดการ ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา แนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบันการศึกษา 
หนวยงาน/องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน นํามาวิเคราะห และเรงดําเนินการเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน การลดงบประมาณ อัตรากําลัง อาทิ    
 (1) การใหเอกชนมารับผิดชอบดําเนินการในภารกิจตางๆ (outsource) คือ การเชา
รถยนต พนักงานขับรถยนต การรับสงเอกสาร ดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนตางๆ การเชาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในสํานักงาน 
 (2) การยืดหยุน/ปรับเวลาการทํางานในบางภารกิจ บางตําแหนง อาทิ โปรแกรมเมอร 
สามารถทํางานท่ีบานได 
 4.2.3 บุคลากรสายวิชาการ ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร
สายวิชาการ ใหมีชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกเหนือจากการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. ศ. 
 4.2.4 บุคลากรสายสนับสนุน ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ อาทิ   
 (1) การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากําลัง งบประมาณบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน แลวนํามาใชประโยชนในเรื่องตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ยอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมใหกับสวนงาน/หนวยงาน การปรับตําแหนงของบุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง เปนตน       
 (2) การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนง และแตละระดับ แลว
กําหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางาน การบริหาร
จัดการ การเตรียมผูบริหารในแตละระดับ ความกาวหนาในสายงาน  
 4.2.5 ระบบขนสงท่ีวังทาพระ ควรจัดรถ/เชารถ หรือเจรจารวมมือกับมหาวิทยาลัย สวน
ราชการท่ีใกลเคียง เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดรถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย บุคลากร จาก
สถานีรถไฟฟาใตดินท่ีใกลเคียงมาท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวก แกนักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ 
และเพ่ือความประหยัดและคุมคา 
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 สวนท่ี 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
 
1. ความเปนมา 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
มีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 7 หนา 308) โดยขอบังคับฯ ดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และใหดําเนินการตามรอบปงบประมาณทุกป  

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
1817/2560 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) โดยมีนายสุมนต 
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลฯ ตามขอบังคับฯ นี้ เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
โดยในการดําเนินการไดเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือดวย 
(การประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560) เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการ
ติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนกับผูเก่ียวของทุกฝาย แลวไดกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม 
และประเมินผลฯ รวมท้ังจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
ใหความเห็นชอบคูมือฯ) และไดเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ีประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
4/2561 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 แลว 
 ตอมาในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดปรับ
ตัวชี้วัด คาน้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลฯ โดยใหความสําคัญกับความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการมากข้ึน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
อยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานท่ีทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และไดกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการ
ติดตาม และประเมินผลฯ รวมท้ัง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
ใหความเห็นชอบคูมือฯ) และไดรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 แลว 
 สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
เปนตนไป ท้ังนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผูปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดี และผูรักษาการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
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         1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ปฏิบัติหนาท่ีอธิการบดีระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 14 
ธันวาคม 2561 (ลาออกตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561) ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 75 วัน 
 2. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทน
อธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 107 วัน 
 3. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ไดรับแตงต้ังเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ี
ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 25 กันยายน 2562 รวมประมาณ 178 วัน และตอมาไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 
2562 ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 26-30 กันยายน 2562 (5 วัน) รวมในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 183 วัน   
 เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี เปนไปอยางตอเนื่อง จึงยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1817/2560 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 
2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ี 977/2562 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) โดย
รายชื่อประกอบดวยคณะกรรมการชุดเดิม (ภาคผนวก 8 หนา 316)  
 ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 จึงมีมติใหติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูชวยศาสตราจารย
ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปนการติดตามและประเมินผลเพ่ือให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัย (ตามขอ 12 ของขอบังคับฯ ท่ีกําหนดวา ในกรณีท่ีอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณ
นั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 
ในรอบนั้น เปนไปเพ่ือการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย) 
 นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 ไดเห็นชอบ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โดยใหปรับ
ขอ 10 (3) จาก ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอ
คณะกรรมการ ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปน ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ   
และมีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป (ภาคผนวก 7 หนา 314) 
 การติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการมุงเนนใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและการพัฒนา 
การปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และการดําเนินการตามนโยบาย SU-
Transformation ของสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการไดใหไปแลว อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการยังคงคํานึงถึงขอจํากัดท้ังปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อาทิ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลากร เปนตน  
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเครื่องมือ และกลไกหนึ่ง
ท่ีสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี รวมถึง
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สวนงาน และหนวยงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยควรนําไปใชในการสนับสนุน ผลักดัน ให
ขอเสนอแนะเพ่ือใหมหาวิทยาลัย สวนงานตางๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

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

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

           3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 8 ของขอบังคับฯ) 
 3.1.1 ใหอธิการบดีโดยการปรึกษาหารือรวมกับหัวหนาสวนงานเสนอปรับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีตอ
คณะกรรมการ เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวให
คณะกรรมการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย 
  3.1.2 ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
กอนสิ้นปงบประมาณ 
  3.1.3 ใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
และข้ันตอนท่ีกําหนดไวในขอ 3.1.2 
 3.1.4 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้คณะกรรมการอาจพิจารณา 
ใหทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีหรือแยกเปนคนละ 
สวนกันก็ได 

 3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 10 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562) 
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 3.2.1 ใหอธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุม
ระยะเวลาดังกลาวรวมท้ังคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เกาสิบวันนับแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี  
           ในแตละปงบประมาณใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรองการ
ปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 3.2.2 ใหคณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
แลวตอสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับของผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบ 
แผนบริหารมหาวิทยาลัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอไป  

             ท้ังนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อยางนอยตองมีดังนี้  
  (1) ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความม่ันคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนตน  
 (2) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนได 
สวนเสีย เปนตน  
 3.2.3 ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด
เสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
 3.2.4 ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม  
โดยแสวงหาขอมูลจากผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมท้ังผูเก่ียวของ
อ่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และคณะกรรมการอาจ
กําหนดวิธีการอ่ืน 
 3.2.5 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการแลว 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง 
 
4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล 

         4.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีองคประกอบ 4 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามตารางท่ี 1 
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 ตารางท่ี 1 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 
 

 
         

1. อธิการบดีรายงานผลการดํ าเนินงาน ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (แบบฟอรม ปม.1) 
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามท่ีอธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (ระดับคะแนน)  

2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

20 1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แบบฟอรม ปม.2)  
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามท่ีอธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (ระดับคะแนน) 

3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2561  
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

20 1. อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.)           
ปการศึกษา 2561 ท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ  
(แบบฟอรม ปม.3) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ท่ีไดรับแจงอยาง
เปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคะแนน) 

4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

40 1. อธิการบดีรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จใน
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(แบบฟอรม ปม.4) 
2. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน  
(ระดับคะแนน) 

 รวมคะแนนสวนท่ี 1-4 100  

  
 4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีองคประกอบ 2 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล 
ตามตารางท่ี 2 

 ตารางท่ี 2 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1 คะแนนการติดตาม  และประ เมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

70 
 
 
 

คะแนนสวนท่ี 1 มาจาก 
การนําคะแนนการติดตาม และประเมินผล

การดํ า เ นินงานของมหาวิทยาลัย  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาคิดรอยละ 70 (ระดับ
คะแนน)  
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สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
ของอธิการบดี 

30 1. คณะกรรมการนําแบบสอบถามการประเมินภาวะ
ผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี (แบบฟอรม ปม.5) เผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
2. แจง ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
ตอบแบบสอบถามทางระบบ online (ยกเวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จัดสง
แบบสอบถามเปนเอกสาร) 
3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ท้ังหมดนํามา 
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม และ
คิดคะแนน โดยกําหนดคานํ้าหนักการคิดคะแนน 
แตละกลุม ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ   = 20 % 
กลุมท่ี 2 คณบดี ผอ. ศูนย สํานัก  = 40 % 
กลุมท่ี 3 สายวิชาการ              = 20 %                         
กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน = 20 % 
(ระดับคะแนน) 

 รวมคะแนนสวนท่ี 1-2 100  

 
5. ข้ันตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล  

           5.1 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
       5.1.1 วันท่ี 12 กันยายน 2562 มีหนังสือถึงอธิการบดี 
 (1) สง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (2) แจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามคูมือฯ และ
จัดสงประธานกรรมการ ภายในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2562 
 (ตามขอ 10 (3) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนด ให
อธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการ
ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ) 
 5.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 ไดเห็นชอบ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยปรับขอ 10 (3) 
                        จากเดิม ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  
 เปน  ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
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                        คณะกรรมการ จึงปรับเวลาการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
                        จากเดิม  ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
                        เปน  ภายในวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
 5.1.3 วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีและอาจารย 
ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในเบื้องตน ตอ
คณะกรรมการ  
                       คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ไดใหขอสังเกต 
ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาปรับแกไข กอนสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ฉบับสมบูรณตอคณะกรรมการ 
               5.1.4 วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 อธิการบดี สง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562) ตอ
คณะกรรมการ ประกอบดวย 
 (1) แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 (1.1) แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
 (1.2) แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
 (1.3) แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ประจําปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)  
 (1.4) แบบฟอรม ปม.4 แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 (2) เอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ (1) มีดังนี้ 
 (2.1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
 (2.2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
 
   5.2 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
 5.2.1 วันท่ี 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 
2563 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562) และมีมติโดยสรุป คือ  
 (1) มีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม/ปรับวิธีการ
เขียนแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ใหครบถวน ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการภายในวันท่ี 24 มกราคม 2563 
 (2) เชิญอธิการบดี และรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด เขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการ ในวันท่ี 29 มกราคม 2563 เพ่ือชี้แจงในประเด็นตางๆ  
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 5.2.2 วันท่ี 24 มกราคม 2563 อธิการบดี สง ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม (ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563) 
ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในขอ 5.2.1 (1) ตอคณะกรรมการ 
 5.2.3 วันท่ี 29 มกราคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
2563 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562) (ตามเอกสารลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 ขอ 5.2.2) โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) เชิญอธิการบดี รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบในตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการ เพ่ือชี้แจงในประเด็นตางๆ  
 (2) คณะกรรมการและผูบริหารมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกัน โดยสรุปคือ  
 (2.1) มีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยไปจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม ในตัวชี้วัด 
เก่ียวกับ ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณท่ีไดรับ (จํานวน 4 ตัวชี้วัด) 
และเสนอคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563  
 (2.2) ควรใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (นางพรรณขนิตตา บุญครอง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เปนผูพิจารณาใหคะแนนตัวชี้วัดท่ี 3.5 รอยละ
ความสําเร็จในการแกปญหาตามท่ี สตง. ใหขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในชวงท่ีอธิการบดี
รับผิดชอบ  ในเบื้องตน เนื่องจากเปนผูท่ีกํากับ ติดตาม การดําเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวมาอยาง
ตอเนื่อง และสงผลใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป                     
 5.2.4 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 อธิการบดี สง ขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม (ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563) 
ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในขอ 5.2.3 (2.1)) ตอคณะกรรมการ 
 5.2.5 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย                 
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) สงผลการประเมิน
ตัวชี้วัดท่ี 3.5 รอยละความสําเร็จในการแกปญหาตามท่ี สตง. ใหขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยในชวงท่ีอธิการบดีรับผิดชอบ ในขอ 5.2.3 (2.2) ใหคณะกรรมการ 
 5.2.6 วันท่ี 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 
2563 พิจารณา 
 (1) รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  
 (2) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 
 (3) การขอขยายระยะเวลาดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) เนื่องจากการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ไมแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการแลว (ตามขอ 10 (5) วรรคแรกของขอบังคับฯ) 
                          ท่ีประชุมมีมติใหขยายระยะเวลาดําเนินการออกไป 30 วัน คือ จากวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2563 เปนวันท่ี 26 มีนาคม 2563 (ตามขอ 10 (5) วรรคสอง ของขอบังคับฯ) และใหประธานเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563                     

8 



                       (4) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เห็นชอบ 
ใหขยายระยะเวลาดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ออกไปอีก 30 วัน ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 5.2.7 วันท่ี 23 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหอธิการบดีรับทราบและใหขอสังเกต ภายในวันท่ี 26 
มีนาคม 2563 
 
          5.3 ข้ันตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 5.3.1 ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ือ
นําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 5.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
 5.3.3 ภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ดําเนินการดังนี้ 
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหอธิการบดีทราบ และพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ ไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
 (2) ฝายเลขานุการฯ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 
 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทาน แลวสรุปคะแนนการติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา
จากองคประกอบ 4 สวน ซ่ึงคณะกรรมการประเมินใหคะแนนในแตละสวนดังนี้  

            1.1 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(คาน้ําหนัก รอยละ 20)   
 1.1.1 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม ปม.1) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 54 ภาคผนวก 2 หนา 199 ภาคผนวก 3 หนา 
230 และภาคผนวก 4 หนา 248) โดยสรุปตามตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

เปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คา
น้ําหนัก 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

ท่ีรายงาน
เปน N/A 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ท่ีไมบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนท่ีได 
(คะแนน

ถวง
น้ําหนัก) 

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมี
มาตรฐานสากล 

40 19 3 16 - 4.53 
(1.81) 

เปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

30 11 - 10 1 4.50 
(1.35) 

เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือ
การ เปนมหาวิทยาลั ยท่ีพร อมตอการ
เปลี่ยนแปลง) 

30 12 
 

2 10 - 4.85 
(1.46) 

รวมคะแนนสวนท่ี 1 100 42* 5** 36 1 4.62 

 จากตารางท่ี 3 สรุปไดดังนี้ 
 (1) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) 
กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 42* ตัวชี้วัด  
 (2) มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 เปน N/A จํานวน 5** ตัวชี้วัด คือ 

10 

10 



 

   (2.1) โครงการ 1.3.1 ปรับปรุงกายภาพภูมิทัศนสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตัวชี้วัด
ท่ี 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณท่ีไดรับ  
   (2.2) โครงการ 1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณท่ีไดรับ 
   (2.3) โครงการ 1.3.3 พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรม
นักศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณท่ีไดรับ 
   (2.4) โครงการ 3.3.2 จัดทําแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ระยะ 10 ป ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ 
   (2.5) โครงการ 3.3.3 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ   
   (3) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ท้ังหมด 42 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 36 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด รายงานเปน N/A จํานวน 5 
ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.62 คะแนน  
 (4) ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ โครงการ 2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย
และผลิตภาพของผลงานวิจัย ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐาน Scopus 
หรือ ISI ตอคน 

           1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน (ขอ 1.1.1) และคิดคะแนนตามท่ี
กําหนดในคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 หนา 15 แลวสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 5 หนา 266) ตามตารางท่ี 4 

  ตารางท่ี 4 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ  

เปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คา
น้ําหนัก 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท้ังหมด 

คณะกรรมการพิจารณา 
จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท่ีบรรล ุ

เปาหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ท่ีไมบรรล ุ
เปาหมาย 

คะแนนท่ีได 
(คะแนน 

ถวงน้ําหนัก) 

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมีมาตรฐาน 
สากล 

40 19 15 4 3.76 
(1.51) 

เปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

30 11 10 1 4.50 
(1.35) 

เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

30 11 
 

9 2 4.27 
(1.28) 

รวมคะแนนสวนท่ี 1 100 41 34 7 4.14 

   จากตารางท่ี 4 สรุปไดดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการและมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกันเก่ียวกับตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยรายงานผล 
เปน N/A จํานวน 5 ตัวชี้วัด แลวสรุปไดดังนี้ 

11 

11 



 

 (1.1) โครงการ 3.3.3 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหรายงานผลเปน N/A เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือ
วันท่ี 12 กันยายน 2561 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายในเรื่องนี้  
  (1.2) โครงการ 1.3.1, 1.3.2 ,1.3.3 และ 3.3.2 (รวม 4 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการ จะ
ประเมินตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ   
   ดังนั้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดท่ีจะตอง
ติดตาม และประเมินผล จํานวน 41 ตัวชี้วัด  
 (2) คณะกรรมการพิจารณาแลว จาก 41 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 34 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ
เปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.14 คะแนน   
 (3) ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 5 

 ตารางท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

ท่ี 
เปาหมาย/โครงการ/ตัวชี้วัด/ 

การรายงานผลของมหาวิทยาลัย 
คะแนน/เหตุผล 

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมีมาตรฐานสากล จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 
1 
 

โครงการ 1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสามารถเฉลี่ยดานภาษา 
อังกฤษฯ ตามมาตรฐาน CEFR  

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
ระดับ B2 

หรือเทียบเทา 
ระดับ B2 

หรือเทียบเทา 
3.50  

 

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
 
เหตุผล และขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาสวนใหญ 

ยังสอบได ระดับ A2 (รอยละ 59.41) 
ขอเสนอแนะ ควรปรับคาเปาหมายใหชัดเจนมากข้ึน 
 
 
 
 

2 
 
3 
4 
 

โครงการ 1.3.1 ปรับปรุงกายภาพภูมิทัศนสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย  
โครงการ 1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต  
โครงการ 1.3.3 พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและ 
ศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา  
 
1. มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานท้ัง 3 โครงการ
ซึ่งมี 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอคุณภาพชีวิต และประสบการณท่ีไดรับ 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
> 3.51 
คะแนน 

N/A N/A 

 

คณะกรรมการพิจารณาขอมูลตามท่ีมหาวิทยาลัย
รายงานในขอ 3 (ดานซายมือ) แลวใหคะแนนท้ัง 3 
ตัวช้ีวัด = 2.00 คะแนน (เทียบเปนคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดในคูมือฯ ต่ํากวาเปาหมายเกินกวารอยละ 10 ได
คะแนน = 1.00 คะแนน)  

เหตุผล และขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1.  ขอมูล ท่ีมหา วิทยาลัย นํามาเสนอสามารถ

เทียบเคียงกับตัวช้ีวัดโครงการ 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ไดใน
ระดับหน่ึง อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมตัวอยาง เวลาท่ี
เก็บขอมูลควรมาจากนักศึกษาท่ีรับบริการในปจจุบัน  

2. คณะกรรมการมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีความ
พยายามท่ีจะดําเนินการเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การใหบริการแกนักศึกษา อยางไรก็ตามการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย ควรวางแผนการทํางานใหครบวงจร  
โดยเมื่อไดวางแผน และดําเนินการปรับปรุงในดานตางๆ 
แลว สิ่งท่ีสําคัญมากคือ การกํากับติดตาม ประเมินผลวา

12 

12 



 

ท่ี 
เปาหมาย/โครงการ/ตัวชี้วัด/ 

การรายงานผลของมหาวิทยาลัย 
คะแนน/เหตุผล 

2. เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญเพราะเก่ียวของกับ
นักศึ กษาควรมี สํ ารวจความคิดเห็นอย างต อเ น่ือง 
คณะกรรมการจึงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/ผูรับบริการฯ ท่ี
มหาวิทยาลัย/กองตางๆ ไดดําเนินการ และมีขอมูลอยูแลว 
ซึ่งสามารถนํามาใชแทน/เทียบเคียงกับ ผลสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณท่ี
ไดรับ มาเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 

3. มหาวิทยาลัยนําขอมูลจาก 
3.1 รายงานการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของ

บัณฑิตตอคุณภาพของหลักสูตรท่ีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560 

กลุมตัวอยาง  บัณฑิต ท่ีสํา เร็จการศึกษา  ป
การศึกษา 2560 จํานวน 4,188 คน  

ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล ปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันท่ี 22-25 ธันวาคม 2561 

3.2 ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยาง นักศึกษาและศิษยเกาจาก 3 วิทยา
เขต จํานวน 839 คน  

ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล กอนปดภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2561 

มารายงานเพ่ือเทียบเคียงกับตัวช้ีวัดโครงการ 1.3.1-
1.3.3 ดังน้ี 

(1 )  การจั ดภู มิ ทั ศน  สภาพแวดล อม โดยรอบ
มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย รมรื่น สวยงาม สะอาดและ
เหมาะสม 

(เปนขอคําถาม 1 ขอ จากขอคําถามท้ังหมด 20 
ขอ) คะแนน = 3.94 คะแนน  

(2) การจัดแหลงเรียนรู หองสมุด ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
ศักยภาพ และสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 

(เปนขอคําถาม 1 ขอ จากขอคําถามท้ังหมด 20 
ขอ) คะแนน = 3.91 คะแนน  

(3) คะแนนคุณภาพการใหบริการในภาพรวมของทุก
วิทยาเขตในมหาวิทยาลัย คะแนน = 3.87 คะแนน  

สิ่งท่ีไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาน้ันนักศึกษาไดรับ
ประโยชนเพียงใด มีความคิดเห็น ความพึงพอใจอยางไร 
เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป อาทิ การจัดรถราง
รับสงในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร ท่ีรับบริการเห็น
วายังไมไดรับความสะดวกอยางไร สิ่งท่ีควรปรับปรุงพัฒนา
ตอไป  

ท้ังน้ีในการกํากับติดตาม ประเมินผล ควรดําเนินการ
อยางรอบคอบดวย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนความจริง 
อาทิ  

(1) การออกแบบ/สรางแบบสอบถาม ท่ีจะไดขอมูลท่ี
ครบถวน สะทอนความจริง หรือการออกแบบวิธีการเก็บ
ขอมูลแบบอ่ืนๆ อาทิ การจัดประชุมกลุมยอย  

(2) กลุมตัวอยาง ระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล ควรเก็บ
ขอมูลกับนักศึกษาปจจุบันท่ีไดทราบการดําเนินการ และ
ใชบริการ มากกวาท่ีจะเก็บกับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

(3 )  เ นนผลลัพธ  (outcome)  และผลกระทบ 
(impact) ท่ีเกิดข้ึน  
 

เปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 
5 โครงการ 2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิต

ภาพของผลงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ี

ปรากฏในฐาน Scopus หรือ ISI ตอคน 

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน 

 
 

13 

13 



 

ท่ี 
เปาหมาย/โครงการ/ตัวชี้วัด/ 

การรายงานผลของมหาวิทยาลัย 
คะแนน/เหตุผล 

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
0.23 0.20 1.00  

 

 
 
 
 
 

เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 
6 โครงการ 3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
ไมไดตั้ง 

คาเปาหมาย 
 

รายงานการ
ดําเนินงาน

ของ
มหาวิทยาลยั 

4.50 

 

คณะกรรมการใหคะแนน = 3.00 คะแนน  
เหตุผล  
ระบบ การใหบริการ ยังไมเสถียร และไมครอบคลุม 

อาทิ Wi-Fi 
ขอเสนอแนะ ควรตั้งคาเปาหมายใหชัดเจน  
 
 

 

 
7 โครงการ 3.3.2 จัดทําแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ป  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
ข้ันท่ี 5 ข้ันท่ี 3 N/A* 

* มหาวิทยาลัยใหคะแนน N/A โดยใหเหตุผลวาอยู
ระหวางการเปลี่ยนผูบริหาร จึงขอทบทวนขอมูลฯ 

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
เหตุผล  
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการแลว สามารถพิจารณา

ใหคะแนนได  
 
 

  สรุปคะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 

 1.2 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คาน้ําหนัก 
รอยละ 20)   
 1.2.1 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (แบบฟอรม ปม.2) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 98 ภาคผนวก 2 หนา 222 และภาคผนวก 3 หนา 
230) โดยสรุปตามตารางท่ี 6 

14 

14 



 

 ตารางท่ี 6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

เปาหมายของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คา
น้ําหนัก 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท้ังหมด 

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ท่ีไมบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนท่ีได 
(คะแนน 

ถวงน้ําหนัก) 

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมีมาตรฐาน 
สากล 

40 18 16 2 4.55 
(1.82) 

เปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

30 12 9 3 3.88 
(1.16) 

เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

30 3 3 - 4.67 
(1.40) 

รวมคะแนนสวนท่ี 2 100 33 28 5 4.38 

           จากตารางท่ี 6 สรุปไดดังนี้ 
 (1) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 33 ตัวชี้วัด 
บรรลเุปาหมาย 28 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.38 คะแนน   
 (2) ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คือ  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพ
ชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ (QS)  
 ตัวชี้วัดท่ี 11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) 
 ตัวชี้วัดท่ี 19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. ท่ีได 5 คะแนน  
 ตัวชี้วัดท่ี 20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus 
หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 
 ตัวชี้วัดท่ี 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 
500   ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

 1.2.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน (ขอ 1.2.1) และคิดคะแนนตามท่ีกําหนดในคูมือ 
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 15 
และสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดคะแนน 
ภาคผนวก 5 หนา 272) ไดตามตารางท่ี 7 

 

 

 

 

15 

15 



 

 ตารางท่ี 7 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยคณะกรรมการ 

เปาหมายของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คา
น้ําหนัก 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท้ังหมด 

คณะกรรมการพิจารณา 
จํานวน
ตัวชี้วัด 
ท่ีบรรลุ 

เปาหมาย 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ท่ีไมบรรล ุ
เปาหมาย 

คะแนนท่ีได 
(คะแนน 

ถวงน้ําหนัก) 

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมีมาตรฐาน 
สากล 

40 18 16 2 4.42 
(1.77) 

เปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

30 12 9 3 3.88 
(1.16) 

เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

30 3 3 - 4.67 
(1.40) 

รวมคะแนนสวนท่ี 2 100 33 28 5 4.33 

 จากตารางท่ี 7 สรุปไดดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการพิจารณาแลว จาก 33 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 28 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 
5 ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.33 คะแนน   
     (2) ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ตามตารางท่ี 8 

 ตารางท่ี 8 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ท่ี 
เปาหมาย/ตัวชี้วัด/ 

การรายงานผลของมหาวิทยาลัย 
คะแนน/เหตุผล 

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนํา ท่ีมีมาตรฐานสากล จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 
1 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) 
ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ 
(QS)  
1. มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
> 3.51 
คะแนน 

3.44 2.50 

2. คณะกรรมการพิจารณาแลว ผลลัพธ 3.44 เปนผลการ
ประเมินในป พ.ศ. 2561 จึงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/ผูรับ
บริการฯ ท่ีมหาวิทยาลัย/กองตางๆ ไดดําเนินการ และมี
ขอมูลอยูแลว ซึ่งสามารถนํามาใชแทน/เทียบเคียงกับ ผล
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณท่ีไดรับ มาเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 

3. มหาวิทยาลัยนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561 

คณะกรรมการพิจารณาขอมูลตามท่ีมหาวิทยาลัย
รายงานในขอ 3 (ดานซายมือ) แลวใหคะแนน = 2.00 
คะแนน (เทียบเปนคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคูมือฯ 
ต่ํากวาเปาหมายเกินกวารอยละ 10 ไดคะแนน = 1.00 
คะแนน)  

เหตุผล และขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
เชนเดียวกับตัวช้ีวัดโครงการ 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ของ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามตารางท่ี 5 ขอ 2-4 (ดาน
ขวามือ) หนา 12 

 
 

16 

16 



 

ท่ี 
เปาหมาย/ตัวชี้วัด/ 

การรายงานผลของมหาวิทยาลัย 
คะแนน/เหตุผล 

กลุมตัวอยาง นักศึกษาและศิษยเกาจาก 3 วิทยา
เขต จํานวน 839 คน  

ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล กอนปดภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา 2561 

ซึ่งในแบบสอบถามมีขอคําถามท่ีเทียบเคียงกับตัวช้ีวัด
ท่ี 2 คือ คะแนนคุณภาพการใหบริการในภาพรวมของ 
ทุกวิทยาเขตในมหาวิทยาลัย คะแนน = 3.87 คะแนน 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) 
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
130 61.31 1.00  

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน 
 
 
 
 

เปาหมายท่ี 2 เปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 
3 ตัวช้ีวัดท่ี 19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑ

สาขาของ สกอ. ท่ีได 5 คะแนน 
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
5.00 4.11 1.00  

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน 
 
 
 
 
 

4 ตัวช้ีวัดท่ี 20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม proceeding 
หรือบทคัดยอ) 

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
300  262  1.00  

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน 
 
 
 
 
 
 

5 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500   ในวารสารท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

เปาหมาย ผลลัพธ 
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ

เกณฑในคูมือ 
50 41 1.00  

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน 
 
 
 
 
 
 

 สรุปคะแนนสวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
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 1.3 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 
2561 – 31 กรกฎาคม 2562) (คาน้ําหนัก รอยละ 20)   
                1.3.1 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) (แบบฟอรม ปม.3) ซ่ึงเปนคะแนนปลาสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ
รายงานอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดคะแนนเฉลี่ยทุก
องคประกอบ 4.32 คะแนน (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 108) 
               1.3.2 คณะกรรมการใชคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561  
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแจงอยาง
เปนทางการ และเปนผลการประเมินปลาสุด ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคะแนน 4.32 คะแนน  

 สรุปคะแนนสวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561  
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ได 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  

 
 1.4 สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
(คาน้ําหนัก รอยละ 40)   
 1.4.1 มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (ตามเลมรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)) ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะ 
จําแนกเปน 3 ดาน คือ 
 (1) เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ จํานวน 12 ขอ 
 (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 17 ขอ 
 (3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี จํานวน 6 ขอ 
                  นํามาจัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (แบบฟอรม ปม.4) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 118 และภาคผนวก 2 หนา 225) 
               1.4.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรายงาน (ตามขอ 1.4.1) ในดานการตอบสนอง และคุณภาพ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หนา 16-17  
 1.4.3 คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 5 หนา 274) และสรุปตามตารางท่ี 9  

 ตารางท่ี 9 สรุปคะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ประเด็นท่ีคณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะ 
คะแนนท่ีมหาวิทยาลัย

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

พิจารณาใหคะแนน 
1. เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดาํเนินการ 4.13 3.85 
2. เรื่องท่ัวไป 4.38 4.13 
3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 4.29 3.79 

รวมคะแนนสวนท่ี 4 4.30 4.02 
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 สรุปคะแนนสวนท่ี 4 ผลการดําเนินงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ได 4.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 
2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

           จากคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในสวนท่ี 1 - สวนท่ี 4 นํามาสรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ไดตามตารางท่ี 10 
ดังนี้ 

 ตารางท่ี 10 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนผลการดําเนินงาน  
(คะแนนถวงน้ําหนกั)  

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 4.14 
(0.83) 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)   

20 4.33 
(0.87) 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 
2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

20 4.32 
(0.86) 

สวนท่ี 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

40 4.02 
(1.61) 

รวมถวงน้ําหนัก (คะแนนเต็ม 5.00) 100 4.17 
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ  ดีมาก 

 สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.17 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก 

 

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

คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายคะแนน 
4.51 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานอยูในระดบัดีเดน 
4.00 – 4.50  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99      ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
2.50 – 3.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
นอยกวา 1.50 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 
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3. ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เรื่องท่ีเปนโอกาสและความทาทาย และขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 3.1 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     (1) วังทาพระ  
          จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
พ้ืนท่ีวังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การ
ปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากข้ึน  
     (2) โครงสรางองคกร 
          มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุกสวนงาน เสร็จแลว อยางไร 
ก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกรตอไป 
     (3) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

     ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจําป 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability 
ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว  
 
 3.2 เรื่องท่ีเปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย 
           ในป พ.ศ. 2562 มีการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และได
ออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร 
การวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. 2562 ฯลฯ ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการปรับเปลี่ยนระบบวิธีการทํางานของ
มหาวิทยาลัยในหลายเรื่อง อาทิ นโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย การใหความสําคัญกับการผลิต
บัณฑิตท่ีมีทักษะข้ันสูงเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศตามความตองการของประเทศ ระบบคลังหนวยกิตระดับ
อุดมศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาทุกชวงวัยและการศึกษาตลอดชีวิต  
          ท้ังนี้นโยบายตางๆ ดังกลาวเปนท้ังเรื่องท่ีเปนโอกาส และความทาทาย ท่ีมหาวิทยาลัยจะตองเรง
ศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การบริหารจัดการในดานตางๆ เพ่ือใหกาวทัน และพัฒนาใหทัน
ความเปลี่ยนแปลง อาทิ  
           1. หลักสูตร เปนโอกาสและความทาทายในการท่ีจะสราง ออกแบบหลักสูตร กําหนดเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษา
ระบบคลังหนวยกิต 
 2. การผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะข้ันสูงเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ เปน
โอกาสใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล 
 3. การปรับตัวเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม 
 4. การบริหารจัดการ เปนความทาทาย ในการปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับ
กฎระเบียบ รูปแบบการทํางานเดิมๆ (sandbox)  
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         3.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
        ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คณะกรรมการไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี/ผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการกอง/เลขานุการสวนงาน นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต มาสนทนากลุม เพ่ือใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
และไดรวบรวมประมวลเปนขอสังเกต ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกอบดวย (1) เรื่องทาทายท่ีสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ และ (3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (ภาคผนวก 6 หนา 277) 
               คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาขอสังเกต และเสนอแนะดังกลาวมีจํานวนมากท่ีมหาวิทยาลัยพึง
นําไปพิจารณาดําเนินการ โดยขอเสนอแนะในบางเรื่องจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และบางเรื่องตองใช
เวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ  
               ดังนั้นในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจึงให
มหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกลาว 
ไปรวบรวม วิเคราะห และสรุป (อาทิ ขอสังเกต ขอเสนอแนะเรื่องหลักสูตร อาจจะอยูท้ังในเรื่องท่ีตองดําเนินการ
เรงดวนและเรื่องท่ัวไป เรื่องกายภาพ อาจจะมีขอสังเกต ขอเสนอแนะไวท้ังในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) และรายงานความกาวหนา/ผลลัพธ/ผลกระทบ ในการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ              
 1. เรื่องท่ีดําเนินการเสร็จแลว/ผลลัพธ/ผลกระทบ  
                2. เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ มีความกาวหนา/ความสําเร็จอยางไร (รอยละความสําเร็จ) 
 3. เรื่องท่ียังไมไดดําเนินการ             
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สวนท่ี 3 
 ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 
 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) สรุปไดดังนี้ 
 1. ขอมูลผูปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มีดังนี้ 
 1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 14 
ธันวาคม 2561 (ลาออกต้ังแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2561) ปฏบิัติหนาท่ีประมาณ 75 วัน 
 1.2 อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติ
หนาท่ีระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 107 วัน  
 1.3 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ี
ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 25 กันยายน 2562 รวมประมาณ 178 วัน และตอมาไดรับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน  
2562 ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 26-30 กันยายน 2562 (5 วัน) รวมในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 183 วัน   
 2. ขอ 12 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
กําหนดวา ในกรณีท่ีอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมเกิน 
สองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบนั้น เปนไปเพ่ือการใหขอเสนอแนะตอ
การปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 ในกรณีท่ีอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน คณะกรรมการ
อาจพิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีในรอบนั้นตอสภามหาวิทยาลัยได 
 3. คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 
ของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ในฐานะผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 25 กันยายน 2562 รวม
ประมาณ 178 วัน โดยเปนไปเพ่ือการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 4. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 พิจารณาแลวมีมติ 
เห็นชอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาแทน
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยเปนไปเพ่ือการให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 5. คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดี ตามขอมูลในสวนท่ี 2 เรื่องท่ีเปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (หนา 20-21) และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ในสวนท่ี 4 (หนา 23) 
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สวนท่ี 4 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
              

 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงบริบท สถานการณท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก 
ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาแลว เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทํางาน
ท่ีทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และ Disruption ท่ีสงผลกระทบตอพันธกิจ และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย จึงใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี โดย
สรุปดังนี้  
 
 1. เรื่องเรงดวน (ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564) 

 ตารางท่ี 11 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีเปนเรื่องเรงดวน 

ประเด็น ขอเสนอแนะ 
1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากําลังคน 
 

1. ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูง
ของประเทศ จากแผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนํามาวาง
แผนการผลิตบัณฑิต/หรือสรางความรวมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในการ
ผลิตกําลังคนท่ีมี ทักษะข้ันสูงร วม กัน ซึ่ งจะได รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล   

2. ควรจัดทํา/การออกแบบสรางหลักสูตร กําหนดเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  ท่ีจะตอบสนองความตองการของสั งคม 
ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย รวมถึงการเพ่ิมสมรรถนะ 
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจะสงเสริมนักศึกษาแตละคน  

3. ควรเรงดําเนินการเรื่องหลักสูตรท่ีไมไดใหปริญญา (non 
degree) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพ่ือเพ่ิมหรือ
สรางทักษะแกกําลังคนทุกชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม 

4. ควรเรงดําเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ท่ีเหมาะกับ
ความกาวหนาทางวิทยาการ บริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
ลักษณะของนักศึกษาในยุคปจจุบัน ท้ังการสอนออนไลน Active 
Learning หรืออ่ืนๆ  

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ควร เ ร ง พัฒนา เทคโนโลยี สา รสนเทศ ให เ พี ยงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการใชระบบ SU-ERP 
ใหเต็มศักยภาพ 

3. นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับนักศึกษา (Smart Student 
/Student First) ท่ีเปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสํานึกของ
ผูเก่ียวของทุกคน 
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ประเด็น ขอเสนอแนะ 
4. การวิจัย  

ระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก   

การปรับเปลี่ยนระบบ วิ ธีการทํางาน ยัง
ดาํเนินการไดชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียโอกาสในการ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  

 
 

 

 
ควรพัฒนาระบบวิธีการทํางานเก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ใหมีความพรอม เพ่ิมโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และ
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ 

1. ควรเรงจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะ
บูรณาการ ตาม platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูล
ตางๆ อยางรอบดาน รวมถึงการสรางเครือขายการทํางานท่ีตอบโจทย
ของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ  

2. ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ/หนวยงาน 
องคกรภาครัฐ/เอกชน นําเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพ่ือไปแขงขัน
ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะในดานท่ี
มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ 

3. ควรเตรียมความพรอมการทํางานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
อยางตอเน่ืองตลอดเวลา และในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังโครงการ
บูรณาการขนาดใหญ ขยาดยอย เชิงพ้ืนท่ี กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการ
ตางๆ เหลาน้ี สามารถปรับเปลี่ยน/ยุบรวมไดตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ ในทุกบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของรัฐบาล   

5. การหารายได  
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาลมี

แนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีคาใชจาย
ดานบุคลากรในแตละป ของมหาวิทยาลัยอยู ท่ี
ประมาณรอยละ 70 และมีภาระคาใชจายดาน
ตางๆ เพ่ิมข้ึน 
 

 
1. ควรเรงการหารายไดเพ่ิมจากแหลงตางๆ นอกเหนือจาก

คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และจัดทําเปนแผนการหารายได
ท้ังระยะสั้น และระยะ 5 ปท่ีชัดเจน เปนรปูธรรม  

2. ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพ่ือวางแผนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ 

3. ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการมาศึกษา 
วางแผนและดําเนินการเรื่องทรัพยสินท่ีมีคุณคา การใชประโยชนจาก
พ้ืนท่ีตางๆ ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการใหเกิดมูลคา คุณคาอยาง
เปนรูปธรรม  

 
 2. เรื่องท่ีสําคัญ 

   ตารางท่ี 12 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีเปนเรื่องสําคัญ 

ประเด็น ขอเสนอแนะ 
1. การใหบริการ 
    

ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงานท่ีตองทําหนาท่ีใหบริการ 
ท้ังการใหบริการนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมาติดตอขอรับบริการ 
ในทุกพันธกิจแบบ one stop service  รวมถึงการลดข้ันตอนการ
ทํางาน การอํานวยความสะดวก การใหบริการท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. การบริหารจัดการ 
2.1 มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมา 3 ปกวาแลว แต
การบริหารจัดการสวนใหญยังไมมีการปรับเปลี่ยน 
ยังยึดติดกับระบบราชการ ทําใหการบริหารจัดการ
ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

 
ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา 
แนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบันการศึกษา หนวยงาน/องคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชน นํามาวิเคราะห และเรงดําเนินการเพ่ือนําไปสูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน การลดงบประมาณ อัตรากําลัง อาทิ    
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ประเด็น ขอเสนอแนะ 
2.2 งบประมาณดานบุคลากร และการ

ดําเนินการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรัฐบาลมี
แนวโนมจัดสรรงบประมาณใหลดลง   
 

1. การให เอกชนมารับผิดชอบดําเนินการในภารกิจตางๆ 
(outsource) คือ 

1.1 การเชารถยนต พนักงานขับรถยนต  
1.2 การรับสงเอกสาร  
1.3 ดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนตางๆ  
1.4 การเชาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน 

2. การยืดหยุน/ปรับเวลาการทํางานในบางภารกิจ บางตําแหนง 
อาทิ โปรแกรมเมอร สามารถทํางานท่ีบานได 

3. บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายวิชาการมีความถนัด ความสนใจ 

ความสามารถ แตกตางกัน  

 
ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของ

บุคลากรสายวิชาการ ใหมีชองทางท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกเหนือจาก
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. ศ. 

4. บุคลากรสายสนับสนุน  
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังในสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย และคณะ  
4.1 สวนหน่ึงยังไมสามารถทํางานสนับสนุน

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางสรรค
พัฒนาการทํางาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
แนวคิดในการทํางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลงมี
นอย 

4.2 จํานวนอัตรากําลัง และภาระงาน ใน
บางสวนงานไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับภารกิจ 
อาทิ บางสวนงานมจีํานวนบุคลากรนอยแตมีภาระ
งานมาก บางสวนงานมีจํานวนบุคลากรมากแตมี
ภาระงานนอย ทําใหไมสมดุล 

 
ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ อาทิ   
1. การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากําลัง งบประมาณ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และทุกสวนงานในมิติตางๆ 
แลวนํามาใชประโยชนในเรื่องตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ย
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมใหกับสวนงาน/หนวยงาน การปรับตําแหนงของ
บุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง เปนตน 

2. การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนง และ 
แตละระดับ แลวกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีกําหนดไว เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางาน การบริหารจัดการ การ
เตรียมผูบริหารในแตละระดับ ความกาวหนาในสายงาน อาทิ ทักษะ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี การใหบริการ การบริหาร
จัดการ เปนตน 

5. ระบบขนสงท่ีวังทาพระ 
ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คับ

แคบ การจราจรติดขัด ท่ีจอดรถมีจํานวนนอย 
ไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง การมาติดตอ 
การจัดงานตางๆ  

 
ปจจุ บันมีสถานีรถไฟฟาใตดินอยู ใกลมหาวิทยาลัยศิลปากร           

วังทาพระ (สถานีสนามไชย บริเวณวัดโพธ์ิ)  
ควรจดัรถ/เชารถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย บุคลากร 

จากสถานีรถไฟฟาใตดินมาท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความสะดวก แก
นักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะเจรจารวมมือ
กับมหาวิทยาลัย สวนราชการท่ีใกลเคียง เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จัดรถ shuttle bus รวมกันเพ่ือความประหยัดและคุมคา  

 

25 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562) 

 

QR Code ภาคผนวก 1 

 

หนา 27-197 

เนื้อหา หนา 
1.1 บทสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
28-53 

1.2 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1 จํานวน 1 เลม 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

54-97 
 

 
 

(1 เลม) 
1.3 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2 จํานวน 1 เลม 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

98-107 
 
 

 
(1 เลม) 

1.4 แบบฟอรม ปม.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

108-117 

1.5 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

118-197 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 2 
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม (ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563) 
 

QR Code ภาคผนวก 2 

 

หนา 198-229 

เนื้อหา หนา 
2.1 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
199-221 

2.2 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

222-224 

2.3 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

225-229 

 
ภาคผนวก 3 

ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม (ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563) 

 

QR Code ภาคผนวก 3 

 
หนา 230-247 

รายงานผลตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต 
และประสบการณท่ีไดรับ (จํานวน 4 ตัวชี้วัด) 

 
ภาคผนวก 4 

ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวช้ีวัด  

(ตามท่ีคณะกรรมการไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 

QR Code ภาคผนวก 4 

 
หนา 248-264 

ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี 3.5 รอยละความสําเร็จในการแกปญหาตามท่ี สตง. ให
ขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในชวงท่ีอธิการบดีรับผิดชอบ  

 



 

ภาคผนวก 5 
คะแนนผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยคณะกรรมการ  
 

QR Code ภาคผนวก 5 

 

หนา 265-276 

เนื้อหา หนา 
5.1 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
266-271 

5.2 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

272-273 

5.3 คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

274-276 

 
ภาคผนวก 6 

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  
 

QR Code ภาคผนวก 6 

 

หนา 277-306 

เนื้อหา หนา 
6.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2561 
278-279 

6.2 ผลการดําเนินการท่ีมีความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2561 

280-282 

6.3 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 283-287 
6.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2561 
288-306 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 7 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
 

QR Code ภาคผนวก 7 

 

หนา 307-315 

เนื้อหา หนา 
7.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล

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

308-313 

7.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 

314-315 

 
ภาคผนวก 8 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 

 

QR Code ภาคผนวก 8 

 
หนา 316-318 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 

 
ภาคผนวก 9 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
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	5.บทสรุป  12 05 63
	3.1.1 วังท่าพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ (นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การปรับปรุงวังท่าพระมีความก้าวหน้ามากขึ้น
	3.1.2 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรของทุก ส่วนงาน เสร็จแล้ว อย่างไรก็ตามจะต้องมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ การปรับโครงสร้างองค์กรต่อไป
	3.1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars Ratings ประจำปี 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ 4 ดาว และในด้าน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability ได้ระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้
	การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยใน...
	จากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานหน้าที่ของอธิการบดี คือ (1) เรื่องท้าทายที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ (2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื...
	คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังกล่าวมีจำนวนมากที่มหาวิทยาลัยพึงนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยข้อเสนอแนะในบางเรื่องจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบางเรื่องต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ์ ดังนั้นในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีง...
	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานที่ท้าทายทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ Disruption ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยสรุปดังนี้
	4.1.1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากำลังคน
	(4) ควรเร่งดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน์ Active Learning เป็นต้น
	4.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการใช้ระบบ SU-ERP ให้เต็มศักยภาพ
	4.1.3 นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart Student/Student First) ที่เป็นรูปธรรม และปลูกฝังให้อยู่ในจิตสำนึกของผู้เกี่ยวข้องทุกคน
	4.1.4 การวิจัย ควรพัฒนาระบบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม เพิ่มโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
	4.1.5 การหารายได้
	4.2.1 การให้บริการ ควรพัฒนางานให้บริการในทุกหน่วยงาน ทั้งการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้มาติดต่อ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลดขั้นตอนการทำงาน การอำนวยความสะดวก การให้บริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	4.2.2 การบริหารจัดการ ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวบรวมปัญหา อุปสรรค และศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาวิเคราะห์ และเร่งดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเพิ่มป...
	4.2.3 บุคลากรสายวิชาการ ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. ศ.
	4.2.4 บุคลากรสายสนับสนุน ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ อาทิ
	4.2.5 ระบบขนส่งที่วังท่าพระ ควรจัดรถ/เช่ารถ หรือเจรจาร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดรถ shuttle bus รับ-ส่งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้เคียงมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นั...

	6.ส่วนที่ 1 01 05 63
	ส่วนที่ 1
	หลักการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
	2.1.2 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
	2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการบรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Performance)
	2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
	3.1 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ)
	3.1.1 ให้อธิการบดีโดยการปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนงานเสนอปรับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ควา...
	3.1.2 ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
	3.1.3 ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.2
	3.1.4 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณา ให้ทำรายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีหร...
	3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิล...
	3.2.1 ให้อธิการบดีนำเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพ...
	ในแต่ละปีงบประมาณให้อธิการบดีนำเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
	3.2.2 ให้คณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นำไปใช้ในการติด...
	ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
	(1) ด้านความสำเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนำความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นต้น
	(2) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างง...
	3.2.3 ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	3.2.4 ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ...
	3.2.5 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง
	5.1.1 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีหนังสือถึงอธิการบดี
	(1) ส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	(2) แจ้งให้อธิการบดีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามคู่มือฯ และจัดส่งประธานกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
	(ตามข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนด ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกร...
	5.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยปรับข้อ 10...
	จากเดิม ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการUภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณU
	เป็น  ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการUภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	คณะกรรมการ จึงปรับเวลาการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
	จากเดิม  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
	เป็น  ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
	5.1.3 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีและอาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในเบื้องต้น ...
	คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ
	5.1.4 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 อธิการบดี ส่ง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย
	5.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
	5.2.1 วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) และมีมติโดยสรุป คือ
	(1) มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม/ปรับวิธีการเขียนแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบถ้วน ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
	(2) เชิญอธิการบดี และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ
	5.2.2 วันที่ 24 มกราคม 2563 อธิการบดี ส่ง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563) ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในข้อ 5.2.1 (1) ต่อคณะกรรมการ
	5.3 ขั้นตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

	7.ส่วนที่ 2.1 12 05 63
	ส่วนที่ 2
	ผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
	คณะกรรมการได้นำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทาน แล้วสรุปคะแนนการติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กัน...
	1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	7.ส่วนที่ 2.2 01 05 63
	3. ผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า เรื่องที่เป็นโอกาสและความท้าทาย และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	3.1 การดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	(1) วังท่าพระ
	จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วังท่าพระ (นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การปรับปรุงวังท่าพระมีความก้าวหน้ามากขึ้น
	(2) โครงสร้างองค์กร
	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรของทุกส่วนงาน เสร็จแล้ว อย่างไร ก็ตามจะต้องมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสร้างองค์กรต่อไป
	(3) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
	ผลการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars Ratings ประจำปี 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ 4 ดาว และในด้าน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability ได้ระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้
	3.2 เรื่องที่เป็นโอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัย
	3.3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
	คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อสังเกต และเสนอแนะดังกล่าวมีจำนวนมากที่มหาวิทยาลัยพึงนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยข้อเสนอแนะในบางเรื่องจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบางเรื่องต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ์
	ดังนั้นในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจึงให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าว ไปรวบรวม วิเคราะห์ และสรุป (อาทิ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเรื่องหลักสูตร อาจจ...
	1. เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
	2. เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีความก้าวหน้า/ความสำเร็จอย่างไร (ร้อยละความสำเร็จ)
	3. เรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

	8.ส่วนที่ 3 10 04 63
	ส่วนที่ 3
	ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
	4. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาแทนอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562...
	5. คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ตามข้อมูลในส่วนที่ 2 เรื่องที่เป็นโอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัย ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา (หน้า 20-21) และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อกา...

	9.ส่วนที่ 4  01 05  63
	ตาราง QR Code ภาคผนวก
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก 1
	ภาคผนวก 2
	ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)
	ภาคผนวก 3
	ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)
	ภาคผนวก 4
	ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 1 ตัวชี้วัด
	(ตามที่คณะกรรมการได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร)
	ภาคผนวก 5
	ภาคผนวก 6
	ภาคผนวก 7
	ภาคผนวก 8
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)
	ภาคผนวก 9
	ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

	
	ส่วนที่ 1
	หลักการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
	2.1.2 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
	2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการบรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Performance)
	2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
	3.1 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ)
	3.1.1 ให้อธิการบดีโดยการปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนงานเสนอปรับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ควา...
	3.1.2 ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
	3.1.3 ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.2
	3.1.4 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณา ให้ทำรายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีหร...
	3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิล...
	3.2.1 ให้อธิการบดีนำเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพ...
	ในแต่ละปีงบประมาณให้อธิการบดีนำเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
	3.2.2 ให้คณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นำไปใช้ในการติด...
	ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
	(1) ด้านความสำเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนำความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นต้น
	(2) ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างง...
	3.2.3 ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	3.2.4 ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  โดยแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ...
	3.2.5 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง
	5.1.1 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีหนังสือถึงอธิการบดี
	(1) ส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	(2) แจ้งให้อธิการบดีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามคู่มือฯ และจัดส่งประธานกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
	(ตามข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนด ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกร...
	5.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยปรับข้อ 10...
	จากเดิม ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	เป็น  ให้อธิการบดีจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเสนอคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
	คณะกรรมการ จึงปรับเวลาการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
	จากเดิม  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
	เป็น  ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
	5.1.3 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีและอาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในเบื้องต้น ...
	คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ
	5.1.4 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 อธิการบดี ส่ง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย
	5.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
	5.2.1 วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) และมีมติโดยสรุป คือ
	(1) มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม/ปรับวิธีการเขียนแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ครบถ้วน ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
	(2) เชิญอธิการบดี และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ
	5.2.2 วันที่ 24 มกราคม 2563 อธิการบดี ส่ง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563) ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในข้อ 5.2.1 (1) ต่อคณะกรรมการ
	5.3 ขั้นตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้


