
 
 

 
 
 

คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
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จัดทําโดย  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบด ี
 
 
 
 

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 7/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 

 



คํานํา 
 

 คูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทําโดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการฯ และผูเก่ียวของ  
 การติดตาม และประเมินผลฯ ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560          
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มดําเนินการครั้งแรกเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงคณะกรรมการ  
ไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  
 สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะกรรมการ ยึดหลักเกณฑ แนวทาง ข้ันตอนตามท่ีกําหนดในขอบังคับฯ รวมถึงการมุงเนนใหการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทาทาย ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  อาทิ การนํา
เรื่อง การดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  มา
เปนประเด็นหลักในการติดตาม และประเมินผลฯ นอกจากนั้นไดรวบรวมปญหา และผลจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ท่ีผานมา มาเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิ ปรับการรายงานผลการดําเนินงานโดยใหเพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานดวย เพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน 
 คณะกรรมการ ไดเชิญอธิการบดีมารวมหารือหลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลฯ ดวย 
เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค และไดจัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูในสวนท่ี 2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี อยูในสวนท่ี 3 และข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ รวมถึงแบบฟอรมการกรอก
ขอมูลตางๆ ในสวนท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ 
 คณะกรรมการ หวังวา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ นี้จะเปนประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของท่ี
จะนําไปใชในการทํางานตอไป       
 
 
                            คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  

                     24 กรกฎาคม 2563 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุป คูมือ การติดตาม และประเมินผลงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564         

ฉ 

สวนท่ี 1 หลักการ แนวคิดการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

1 

 1. ความเปนมา 1 
2. วัตถุประสงค 2 
3. คําจํากัดความ 2 
4. คณะกรรมการ 3 
5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ 5 
7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบด ี

5 

8. คะแนนและระดับความสําเร็จในการติดตาม และประเมินผลฯ 6 
9. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ 6 
10. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 9 
11. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 9 

สวนท่ี 2 
 

หลักเกณฑ และแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

11 

 1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 11 
2. สรุปองคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

13 

3. เกณฑและการคิดคะแนนในแตละสวน 14 
4. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 15 
5. การตรวจสอบขอมูล/สอบทานขอมูล             16 
6. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

16 

สวนท่ี 3 
 

หลักเกณฑ และแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

17 

 1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิหนาท่ีของอธิการบดี 17 
2. สรุป องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

17 

3. วิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากผูเก่ียวของกลุมตางๆ 18 

ข 



สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

 4. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 20 
5. การตรวจสอบขอมูล/สอบทานขอมูล             20 
6. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี 

20 

สวนท่ี 4 
 

ข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

21 

 1. ข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 21 
2. รายละเอียดข้ันตอนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม 23 
3. สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

27 

สวนท่ี 5 แบบฟอรมการเกบ็ขอมูล 28 
 - แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

- ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
29 

- แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 

30 

- ตัวอยางการกรอกขอมูลแบบฟอรม ปม.1 ปม.2 และวิธีการคิดคะแนน 31 
- แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน 32 
- แบบฟอรม ปม.4 แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ

คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี  

33 

- แบบฟอรม ปม.5 แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

ภาคผนวก ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน 36 
ก แผนภาพสรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

37-38 

ข ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

39-44 

ค ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
พ.ศ. 2560 
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

45-53 
 
 

ง คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช) 

54-56 

จ คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผล
ขอมูลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

57-59 

 
 

 

ง 



สารบัญตาราง 
  หนา 

ตารางท่ี 1 องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 

ตารางท่ี 2 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม และคาน้ําหนักการคิดคะแนนของแตละกลุม 7 
ตารางท่ี 3 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 8 
ตารางท่ี 4 องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผล

การ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

13 

ตารางท่ี 5 เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 14 
ตารางท่ี 6 วิธีการคํานวณการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 15 
ตารางท่ี 7 องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

18 

ตารางท่ี 8 รูปแบบการจัดสนทนากลุม 26 

 

จ 



บทสรุป 
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏบัิติหนาท่ีของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 และการมุงเนนใหการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทาทาย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
 คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลฯ   
 1.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 
ของขอบังคับฯ) 
 (1) เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลอง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
                   (2) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน 
 1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของ
ขอบังคับฯ) 
                   (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Performance)  
                   (2) เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 
2. การติดตาม และประเมินผลฯ มี 2 สวน คือ  
 2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ฉ 



3. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผลฯ  

 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีดังนี้ 

มหาวิทยาลัย อธิการบดี 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 สวน 
คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 สวน 

คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 
       

สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563/ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

50 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 

40 สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี  ร ว ม ถึ ง
ความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีม
บริหารไปสูเปาหมาย 

50 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็น
สําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 

รวม 100 รวม 100 

 
4. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ  
 4.1 อธกิารบดีรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามองคประกอบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
พรอมปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และ
สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน                      
 4.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ดําเนินการ 
ดังนี้ 
     4.2.1 ตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และใหคะแนนใน 
แตละสวน (มีจํานวน 3 สวน)                      
 4.2.2 นําคะแนนสวนท่ี 1-3 มารวมกันจะไดคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ระดับคะแนน) 
           4.3 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณะกรรมการ ดําเนินการ
ดังนี้ 
                   4.3.1 คะแนนสวนท่ี 1 มาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ตามขอ 4.2.2) นํามาคิดคาน้ําหนักรอยละ 60  
                  4.3.2 คะแนนสวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ มาจาก 
 4.3.2.1 นําแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และใหผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหนา
สวนงาน บุคลากรสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน บุคลากรสายสนับสนุน ตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้น
รวบรวมแบบสอบถาม นํามาคิดคะแนนเฉลี่ย แลวนําคะแนนท่ีไดมาคิดเปนรอยละ 20 
 4.3.2.2 คณะกรรมการพิจารณาความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยฯ และใหคะแนน แลวนําคะแนนท่ีไดมาคิดเปนรอยละ 20  

ช 



 4.3.2.3 นําคะแนนการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ (ตามขอ 4.3.2.1) 
รวมกับคะแนนจากคณะกรรมการ (ขอ 4.3.2.2) จะไดคะแนนสวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสูเปาหมาย (ระดับคะแนน) 
                  4.3.3 นําคะแนนสวนท่ี 1 (ตามขอ 4.3.1) รวมกับคะแนนสวนท่ี 2 (ตามขอ 4.3.2.3) จะได
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
            4.4 รวบรวมขอมูลท้ังหมดท้ังจากรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การสนทนากลุม การ
ตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และสรุปขอมูล 
            4.5 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
            4.6 สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนา ท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหอธิการบดี  รับทราบ/เชิญมาสนทนาและสอบถาม  
สอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือความถูกตอง ครบถวนของขอมูล  
            4.7 เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
              
5. รูปแบบของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
            การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานท้ังหมด โดยประกอบดวย อาทิ 
 5.1 บทสรุปผูบริหาร  
 5.2 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 5.3 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 5.4 สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 
6. คะแนนและระดับความสําเร็จ 
       กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ดังนี้      

    คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายคะแนน 
4.50 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน 
4.00 – 4.49  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99      ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
2.50 – 3.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
นอยกวา 1.50 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 

 
 

ซ 



7. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน        
 การนําผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ไปใชประโยชน อาทิ  
 7.1 สภามหาวิทยาลัย                            
 - รับทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และกํากับ
ติดตาม สนับสนุน ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน       
                    - พิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของแกอธิการบดีตามขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 
                   - อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 7.2 อธิการบดี  
 รับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน      
 7.3 ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ทีมผูบริหาร หัวหนาสวนงาน บุคลากร นักศึกษา 
 รับทราบผลการดําเนินงานและรวมมือกันทํางาน เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานใน
สวนท่ีเก่ียวของ ใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
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สวนท่ี 1 
หลักการ แนวคิดการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
 

1. ความเปนมา 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีและอํานาจในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน และสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุม
ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี โดยมีนายสุมนต สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (รายชื่อกรรมการตามภาคผนวก ง หนา 54) 
              ตามขอบังคับฯ กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลฯ ทุกรอบปงบประมาณ ซ่ึงคณะกรรมการ
ไดเริ่มการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งแรกเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) โดยไดเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีในขณะนั้นมารวมหารือดวย เพ่ือใหการ 
เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค  และไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เพ่ือเปนแนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการได
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561   
   ตอมาในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดนําขอมูลผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
การมุงเนนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง      
ทาทาย มีการบริหารจัดการเชิงรุกท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมถึงสอดรับกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาประกอบการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ และเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีมารวมหารือดวย 
แลวจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ือเปน
แนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการไดเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ 
                สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีตองดําเนินการในปนี้ และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีจะตองดําเนินการในปตอไป จากบริบทของมหาวิทยาลัยท่ีปรับเปลี่ยนอยาง
รวดเร็ว และกฎเกณฑ ระเบียบใหมๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง
นโยบายสําคัญของสภามหาวิทยาลัยเรื่องการปฏิรูปมหาวิทยาลัย การมุงสูความเปนนานาชาติ การนําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx มาใชแทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ฯลฯ 
คณะกรรมการจึงไดเชิญผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี และทีมผูบริหาร มารวมหารือเพ่ือ
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พิจารณาการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังจากนั้นไดจัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานตอไป 
    ในสวนของการเก็บขอมูล เพ่ือใชประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการ กําหนดให
มีการเก็บขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การสนทนา
กับผูเก่ียวของกลุมตางๆ กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานหนาท่ีของอธิการบดี เพ่ือการมี
สวนรวม และเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน
อยางรอบดาน เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของดําเนินงาน และการ
บริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงค  
           2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
 (1) เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลอง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
                (2) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน 

           2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
                   (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Performance)  
                  (2) เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 
3. คําจํากัดความ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบด ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ

หนาท่ีของอธิการบดี 
ฝายเลขานุการ หมายถึง เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
สวนงาน หมายถึง สวนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559  
หัวหนาสวนงาน  หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก  
ป/รอบป ปงบประมาณแผนดิน 
ขอบังคับฯ หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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การติดตาม และประเมินผลฯ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร  

รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ     

หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี แตงตั้งข้ึนเพ่ือชวยในการดําเนินงานตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย    

คูมือ หมายถึง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง.สภาฯ 

หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
นักศึกษาเกา  หมายถึง นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
4. คณะกรรมการ 
 4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
 ตามขอ 15 ของขอบังคับฯ กําหนดองคประกอบของกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประกอบดวย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน  เปนประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   จํานวนไมเกินสองคน  

เปนกรรมการ 

3. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการ 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  
   จํานวนหนึ่งคน 

เปนกรรมการ 

5. ผูทรงคุณวฒุจิากภายนอก จํานวนไมเกินสองคน          เปนกรรมการ 
            ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการไดอีกไม
เกินสองคน  

       4.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ (ตามขอ 17 ของขอบังคับฯ)               
 (1) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ี

เก่ียวของของอธิการบดี รวมท้ังเสนอแนะการใหอธิการบดีพนจากตําแหนงตอสภามหาวิทยาลัย 
  (2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทํา

การใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร  
                  (3) เชิญผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิตรวมท้ัง
ผูเก่ียวของอ่ืนมาชี้แจง หรือขอขอมูลจากบุคคลดังกลาว รวมถึงการเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน
ตอการติดตามและประเมินผล 
                  (4) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีตออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  
                  (5) อํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
  4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 
 ตามขอ 15 วรรค 5 ของขอบังคับฯ กําหนดวา ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ ตาม 
(1) (2) (3) หรือ (4) พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาการประเมินอธิการบดีในรอบปท่ี 4 ของการดํารงตําแหนงอธิการบดีจะสิ้นสุดลง และ
คณะกรรมการไดนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยแลว เวนแตสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานกรรมการ
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หรือกรรมการตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือมีการแตงตั้งประธานสภาคณาจารยและพนักงาน แลวแตกรณีข้ึน
แลว 
                นอกจากนั้นขอ 16 ของขอบังคับฯ กําหนด ภายใตขอบังคับขอ 15 วรรคหา ประธาน
กรรมการและกรรมการซ่ึงมิใชกรรมการโดยตําแหนงมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ ตายหรือลาออก ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกประธาน
กรรมการหรือกรรมการประเภทนั้นดํารงตําแหนงแทน ใหผูเขามาแทนนั้นดํารงตําแหนงตามวาระของ 
ผูซ่ึงตนแทน 
                   ในระหวางท่ีสภามหาวิทยาลัยยังมิไดเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนแทนประธาน
หรือกรรมการท่ีตายหรือลาออก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 
 
5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 
     5.1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
           ขอ 8 ของขอบังคับฯ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) ใหอธิการบดีโดยการปรึกษาหารือรวมกับหัวหนาสวนงานเสนอการปรับแผนพัฒนาของ
มหาวทิยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดี ตอ
คณะกรรมการเพ่ือใหความเห็นกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวให
คณะกรรมการนําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย 
 (2) ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
กอนสิ้นปงบประมาณ 
 (3) ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน (2)  
 (4) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้ คณะกรรมการ
อาจพิจารณาใหทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี หรือแยก
เปนคนละสวนกันก็ได 

      5.2 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 ขอ 10 ของขอบังคับฯ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ดังนี้ 
  (1) ใหอธิการบดี นําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุม
ระยะเวลาดํารงตําแหนง ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดท่ี
ครอบคลุมระยะเวลาดังกลาว รวมท้ังคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี 
        ในแตละปงบประมาณ ใหอธิการบดีเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรองการปฏิบัติ
หนาท่ีในแตละปงบประมาณท่ีไดปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) ใหคณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
แลวตอสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับของผลการประเมินเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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แผนบริหารมหาวิทยาลัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอไป 
                  ท้ังนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อยางนอยตองมีดังนี้ 
  (2.1) ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และ
คุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม 
ความม่ันคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนตน 
                        (2.2) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลือ่นมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไขปญหา 
การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดัน
นโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน 
  (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
                   (4) ใหคณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบ สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม 
โดยแสวงหาขอมูลจากผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมท้ัง
ผูเ ก่ียวของอ่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และ
คณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
  (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 
 
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  
 ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
คณะกรรมการยึดหลักการทํางาน ดังนี้                  
 1) การทํางานท่ีเปนกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
 2) เนนการทํางานท่ีมีสวนรวมกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
 3) การทํางานท่ีไมสรางภาระแกฝายบริหารจนเกินไป  
 4) ความโปรงใส ยุติธรรม  
 5) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม และประเมินผลฯ มุงเนนใหการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง อธิการบดีสามารถสรางงานท่ีทาทาย มีการบริหารจัดการ 
เชิงรุกท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
 6) การกําหนดระบบ กลไกท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานของ
อธิการบดี ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลฯ อยางกวางขวาง 
 
7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบด ี 
           จากวัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลฯ รวมท้ังเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางงานท่ีทาทาย มีการบริหาร
จัดการเชิงรุกท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว คณะกรรมการ จึงกําหนดองคประกอบ และ     
คาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 1 องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัย อธิการบดี 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 สวน 
คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 สวน 

คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 
       

สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563/ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

50 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 

40 สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี  ร ว ม ถึ ง
ความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีม
บริหารไปสูเปาหมาย 

50 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็น
สําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 

รวม 100 รวม 100 

       
8. คะแนนและระดับความสําเร็จในการติดตาม และประเมินผลฯ 

      กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
ดังนี้      

    คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายคะแนน 
4.50 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน 
4.00 – 4.49  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99      ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
2.50 – 3.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
นอยกวา 1.50 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 

 
9. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ 
  9.1 การติดตาม และประเมินผลฯ ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560               
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2) 
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 9.2 ชวงระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผลฯ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 9.3 กลุมผูเก่ียวของในการเก็บขอมูล 
                    เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของอยาง
กวางขวางและไดขอมูลปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
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การพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงลึกท่ีครอบคลุมในมิติตางๆ คณะกรรมการ ไดกําหนดกลุมผูเก่ียวของท่ีจะตอบ
แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และการสนทนากลุม ดังนี้  
                    9.3.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม และคาน้ําหนักการคิดคะแนนของแตละกลุม มีดังนี้ 

 ตารางท่ี 2 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม และคาน้ําหนักการคิดคะแนนของแตละกลุม 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั                 
 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(จํานวน 16 คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 3 คน) = 13 คน 
 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (จํานวน 6 คน ยกเวนรอง
อธิการบดีฯ 1 คน เน่ืองจากเปนฝายบริหาร และคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สํานัก 5 คน อยูในกลุมท่ี 2 แลว) = ไมม ี
 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (จํานวน 6 คน 
ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 1 คน) = 5 คน 
 1.4 นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน     
      1.5 ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน  (เน่ืองจาก
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ)  

20 20  

2. คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก (จํานวน 20 สวนงาน ยกเวน สนง.สภา
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) = 19 คน 

19 40  

3. สายวิชาการ 
 บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (ยกเวนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี 22 คน เน่ืองจากเปนฝายบริหาร และคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สํานัก 19 คน อยูในกลุมท่ี 2 แลว) 

1,142 20  

4. สายสนับสนุน 
 4.1 เลขานุการคณะ และหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ (18 สวนงาน 
เน่ืองจาก สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขานุการสวนงาน) 
= 18 คน 
 4.2 ผูอํานวยการกองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบด ี
 - ผูอํานวยการกอง จํานวน 10 คน 
 - ผูอํานวยการหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีท่ีข้ึนตรงตอ
อธิการบด ีจํานวน 9 คน  
 4.3 บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด นอกเหนือจากขอ 4.1, 4.2 (ยกเวน 
สนง.สภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) 

955 20  

รวม 2,136 100  
หมายเหตุ  1. ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
 2. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 3. ผูตอบแบบสอบถาม จะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสิ้นสุด

ปงบประมาณน้ันๆ  
              4. กรณีผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง/สถานะอยูมากกวา 1 กลุม ใหเลือกตอบไดเพียง 1 สถานะ  
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                9.3.2 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ดังนี้ 

 ตารางท่ี 3 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั                 
 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 16 คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
3 คน) = 13 คน 
 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (จํานวน 6 คน 
ยกเวนรองอธิการบดีฯ 1 คน และคณบดี หัวหนาสวนงานฯ 5 คน อยูใน
กลุมท่ี 2 แลว)  
 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (จํานวน 6 
คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 1 คน) = 5 คน 
 1.4 นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน     
      1.5 ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน  
(เน่ืองจากประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ)  

20  

2. คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก (จํานวน 20 สวนงาน ยกเวน สนง.
สภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) = 19 คน 

19  

3. สายวิชาการ 
 3.1 กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน สวนงานละ  
2 คน (18 สวนงาน ยกเวน สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย) 
= 36 คน 
 3.2 บุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน (15 สวนงาน ยกเวน
ศูนย สํานัก) = 45 คน 
      3.3 ผูแทนสายวิชาการในท่ีประชุม ก.บ.ม. จํานวน 2 คน 
 3.4 รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สายวิชาการหรือ
ผูแทน จํานวน 1 คน  

84 ขอ 3.1, 3.2 มีหนังสือแจงใหสวน
งานเสนอรายช่ือมา โดยวิธีการ
ไดมาซึ่ งราย ช่ือ ใหดํ า เ นินการ
เลือกตั้ง หรือการประชุมหารือของ
สวนงาน  
ขอ 3.3 รายช่ือตามท่ีดํารงตําแหนง 
ขอ 3.4 มีหนังสือถึงประธานสภา
คณาจารยฯ ใหสงรายช่ือมา  

4. สายสนับสนุน 
 4.1 เลขานุการคณะ และหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ (18 สวนงาน 
เน่ืองจาก สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขานุการ
สวนงาน) = 18 คน 
 4.2 ผูอํานวยการกองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบด ี
 - ผูอํานวยการกอง จํานวน 10 คน 
 - ผูอํานวยการหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีท่ีข้ึนตรงตอ
อธิการบด ีจํานวน 9 คน  
 4.3 บุคลากรสายสนับสนุน  
          - สวนงานละ 3 คน (19 สวนงาน ยกเวน สนง.สภามหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการ) = 57 คน 
         - ผูแทนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ท่ี ข้ึนตรงตอ
อธิการบดี งานละ 1 คน (4 งาน) = 4 คน 
      4.4 ผูแทนสายสนับสนุนในท่ีประชุม ก.บ.ม. จํานวน 1 คน 
 4.5 รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สายสนับสนุนหรือ
ผูแทน จํานวน 1 คน         

100 ขอ 4.1 มีหนังสือแจงใหสวนงาน
เสนอรายช่ือมา 
ขอ 4.2, 4.4 รายช่ือตามท่ีดํารง
ตําแหนง 
ขอ 4.3 มีหนังสือแจงใหสวนงาน
เสนอรายช่ือมา โดยวิธีการไดมาซึ่ง
รายช่ือ ใหดําเนินการเลือกตั้ง หรือ
การประชุมหารือของสวนงาน  
ขอ 4.5 มีหนังสือถึงประธานสภา
คณาจารยฯ ใหสงรายช่ือมา  

5. นักศึกษา 
 5.1 นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษา = 4 คน 
 5.2 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ 
ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย) = 56 คน   
 5.3 ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (14 คณะ 
ยกเวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) = 42 คน 

102 ขอ 5.1 ใหกองกิจการนักศึกษาแจง
รายช่ือมา  
ขอ 5.2, 5.3 มีหนังสือแจงใหคณะ
สงรายช่ือมา 
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กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

6. นักศึกษาเกา คณะละ 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                       
 

45 มีหนังสือแจงใหคณะ และสมาคม
นักศึกษาเกาสงรายช่ือมา 

7. ผูใชบัณฑิต คณะละ 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                                              45 มีหนังสือแจงใหคณะสงรายช่ือมา 
รวม 415  

           หมายเหตุ 1. จํานวนผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
                           2. กรณผีูไดรับการเสนอช่ือมีตําแหนง/สถานะอยูมากกวา 1 กลุม ใหเลือกไดเพียง 1 สถานะ  

                    
10. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ  
 ตามท่ีขอบังคับฯ กําหนดดังนี้  
 ขอ 8 (4) ใหคณะกรรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงาน
รวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี หรือแยกเปนคนละสวนกันก็ได  
 ขอ 10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
 ขอ 10 (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว กําหนดจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี เปนเลมเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงาน โดย
รูปเลมของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย อาทิ 
 10.1 บทสรุปผูบริหาร  
 10.2 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 10.3 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
 10.4 สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
 
11. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 
 การนําผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ไปใชประโยชน อาทิ  
 11.1 สภามหาวิทยาลัย                            
 - รับทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และกํากับ
ติดตาม สนับสนุน ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน       
                    - พิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของแกอธิการบดีตามขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 
                   - อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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 11.2 อธิการบดี  
 รับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน      
 11.3 ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ทีมผูบริหาร หัวหนาสวนงาน บุคลากร นักศึกษา 
 รับทราบผลการดําเนินงานและรวมมือกันทํางาน เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานใน
สวนท่ีเก่ียวของ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สวนท่ี 2 
หลักเกณฑ และแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
              
 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลักเกณฑ แนวทาง ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 
1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีองคประกอบ 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
 1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย คือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ซ่ึงมี
การดําเนินการ ดังนี ้
 1.1 อธิการบดีเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ให
คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 และครั้งท่ี 5/2562 เม่ือ
วันท่ี 3 กันยายน 2562 และไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 
2562 ใหความเห็นชอบ  
 1.2 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 พิจารณา และมีมติโดยสรุปคือ เห็นชอบใหอธิการบดีใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 
กันยายน 2562 เห็นชอบแลว เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีผลใชบังคับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
 1.3 อธิการบดีเสนอปรับคาเปาหมายและตัวชี้วัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป 
พ.ศ. 2562-2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับแกไข  
 หลังจากนั้นไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และนํามาใชในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตอไป 
 2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คือ การรายงานผลการดําเนินการตาม 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และนําผลการดําเนินการมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ี
กําหนดไววาสําเร็จเพียงใด (ระดับคะแนน)       
 3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอรม ปม.1 หนา 29 และพิจารณาวาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด (เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 
ตารางท่ี 5 หนา 14)  
                         พรอมระบุท้ังปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน   
 3.2 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
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                 4. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
                      คณะกรรมการสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ี
อธิการบดีเสนอ แลวใหคะแนน (ระดับคะแนน) 
 สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การดําเนินการ และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

   สวนท่ี 2 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (คาน้ําหนัก
รอยละ 40) 
                  1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2562-2566 ซ่ึงมีการดําเนินการ ดังนี ้
 อธิการบดีเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-
2566 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563  
            2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การรายงานผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนําผลการดําเนินการมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย
ท่ีกําหนดไววาสําเร็จเพียงใด (ระดับคะแนน)     
 3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                3.1 อธิการบดีรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 ตามแบบฟอรม ปม.2 หนา 30 และพิจารณาวาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด (เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 
ตารางท่ี 5 หนา 14) 
 พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 3.2 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
  4. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
                      คณะกรรมการสอบทานรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีอธิการบดีเสนอ แลวใหคะแนน (ระดับคะแนน)  
                       สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
  1. ประเด็นสําคัญและเรงดวน ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการมุงเนนใหการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทาทาย ทันตอสถานการณและความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมถึงเพ่ือติดตามการทํางานในเรื่องสําคัญเรงดวนของมหาวิทยาลัยวาไดดําเนินการ
อยางไรบาง ความคืบหนา ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 คณะกรรมการจึงใหมหาวิทยาลัยเสนอประเด็นสําคัญและเรงดวน ไมเกิน 10 เรื่อง ท่ีจะ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเม่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแลววาการดําเนินการในเรื่องตางๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแตกตางจากเดิมอยางไร รวมถึง
การแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ประเด็นสําคัญและ
เรงดวน อาจวิเคราะหมาจาก อาทิ 
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 (1) นโยบายสําคัญ และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย อาทิ การปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
 (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
 (3) กฎเกณฑ ระเบียบใหมๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีเปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย อาทิ การของบประมาณดานการวิจัย การผลิตบัณฑิต    
 2. ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน เปนการติดตามวามหาวิทยาลัยได
ดําเนินการในเรื่องท่ีจะขับเคลื่อนและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การแกปญหาการทํางานในเรื่อง
สําคัญและเรงดวน  โดยเฉพาะเม่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวการดําเนินการใน
เรื่องตางๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแตกตางจากเดิมอยางไร รวมถึงสงผลใหมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง 
มีความกาวหนา มีผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบอยางไร 
 3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 อธิการบดีเสนอประเด็นสําคัญและเรงดวน ไมเกิน 10 เรื่อง ใหคณะกรรมการพิจารณา 
 3.2 อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลว ตามแบบฟอรม ปม.3 หนา 32 
วาสามารถดําเนินการในเรื่องตางๆ นั้นไดมีความกาวหนา มีผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบอยางไร  
 พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 3.3 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 4. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและ
เรงดวน ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 4.2 คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (ระดบัคะแนน) 
 สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใช
ในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 
2. สรุปองคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
      องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามตารางท่ี 4 

 ตารางท่ี 4 องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ 
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 
 

 
         

1. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอรม ปม.1) 
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามท่ีอธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (ระดับคะแนน)  

2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 

40 1.  อธิการบดีรายงานผลการดํ า เ นินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

2562/ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 (แบบฟอรม 
ปม.2) 
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามท่ีอธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (ระดับคะแนน) 

3 ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและ
เรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 1. อธิการบดีเสนอประเด็นสําคัญและเรงดวน ไมเกิน 
10 เรื่อง ใหคณะกรรมการพิจารณา  
2. อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็น
สําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นชอบแลว (แบบฟอรม ปม.3) 
3. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (ระดับคะแนน) 

 รวมคะแนนสวนท่ี 1-3 100  

 
3. เกณฑและการคิดคะแนนในแตละสวน 
     การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 3 สวน คณะกรรมการ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละสวน ดังนี้  
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

       คะแนน 2 สวนนี้ เปนการเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผน กับผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด โดยมีเกณฑการเทียบคะแนนดังนี้ 

 ตารางท่ี 5 เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                  
ท่ีกําหนด รอยละ 10 ข้ึนไป       

5.00 
 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา               
ท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป        

5.00 
 

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย                    
ท่ีกําหนด รอยละ 1-10                   

4.50 
 

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา                     
ท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป   

4.50 
 

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย                    
ท่ีกําหนด                                

3.50 ผลการดําเนินงานสําเร็จตาม
ระยะเวลา                       ท่ีกําหนด  

3.50 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย                                   
ท่ีกําหนด รอยละ 1-10                      

2.50 
 

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาระยะเวลา                             
ท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป   

2.50 
 

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย                            
ท่ีกําหนด รอยละ 10 ข้ึนไป                  

1.00 ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาระยะเวลา                            
ท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป   

1.00 
 

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว     

0 ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว     

0 

ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 
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 ตัวอยางวิธีการคํานวณ สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสวนท่ี 2  
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ตารางท่ี 6 วิธีการคํานวณการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 

เปาหมายท่ีกําหนดใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการดําเนินงาน 
สรุปสาระสําคัญ 

ของการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลผลิต/ผลลพัธ/ผลกระทบ 

1. รอยละของหลักสูตรท่ี
ใช เ กณฑ การประ เมิ น
คุณภาพ AUN-QA ป
การศึกษา 2563 รอยละ 
70 ของหลักสูตรท้ังหมด 

1. จัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตร 
AUN-QA จํานวน 10 ครั้ง และ
มีอาจารยผานการอบรมเปนผู
ประเมิน AUN-QA จํานวน 
200 คน 
2. จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ
หลักสูตร  AUN-QA มีความ 
กาวหนา รอยละ 80 จะแลว
เสร็จเดือนมกราคม 2564 

1. หลักสูตรท่ีใช เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ AUN-QA               
ในปการศึกษา 2563 มีจํานวน 
3 0 0  ห ลั ก สู ต ร จ า ก  4 0 0 
หลักสูตร คิดเปนรอยละ 75 
ของหลักสูตรท้ังหมด 
2. รอยละของเปาหมาย = 
(75/70)x100 = 107.14  
3. ผลการดําเนินการสูงกวา
เปาหมาย = รอยละ 7.14 
ไดคะแนน 4.50 คะแนน 

1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มีความเปนนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
2. สงผลตอการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

2 .  จั ดตั้ ง ศู นย อ นุ รั กษ
ศิลปกรรมนานาชาติ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ประชุมการเตรียมจัดตั้ ง
ศูนยฯ และจัดทําแผนการ
พัฒนาศูนยฯ 
2. สภามหาวิทยาลัยครั้ ง ท่ี 
2/2563 วันท่ี 12 ก.พ. 2563  
อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง ศู น ย อ นุ รั ก ษ
ศิลปกรรมนานาชาติ 
3. เปดหลักสูตรอนุรักษมรดก
วัฒนธรรม (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 5/2563)  

1 .  จั ด ตั้ ง ศู น ย อ นุ รั ก ษ 
ศิลปกรรมนานาชาติแลวเสร็จ
เมื่อเดือนกันยายน 2563  
2. ผลการดําเนินการแลวเสร็จ
ต า ม เ ว ล า ท่ี กํ า ห น ด ใ น 
ปงบประมาณ 2563 
ไดคะแนน 3.50 คะแนน 

1. ความเขมแข็ง/ความเปน
ผูนําดานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
2. ภาพลักษณองคกรของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คะแนนเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัย 

 4.50 + 3.50 = 8.00 
8.00/2 = 4.00 คะแนน 

 

คณะกรรมการสอบทาน 
ใหคะแนน 

  
 

 

               ตัวอยางการกรอกขอมูลแบบฟอรม ปม.1 ปม.2 และวิธีการคิดคะแนน หนา 31 

 สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน 

 คะแนนดานนี้คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองใหคะแนน (ระดับคะแนน) 
 

4. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
         คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มาจากผลรวมของคะแนน  
3 สวน คือ 

คะแนนสวนท่ี 1  รอยละ 30 
คะแนนสวนท่ี 2  รอยละ 40 
คะแนนสวนท่ี 3  รอยละ 30 
รวม รอยละ 100 
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5. การตรวจสอบขอมูล/สอบทานขอมูล             
           วิธีการตรวจสอบขอมูล/สอบทานขอมูล ของคณะกรรมการ อาทิ    
 5.1 คณะกรรมการประชมุตรวจสอบ สอบทานขอมูล  
 - กรณีพบวาขอมูล รายงานผลการดําเนินงานท่ีอธิการบดีนําเสนอไมชัดเจน ไมตรงกันในประเด็น
ใด คณะกรรมการจะขอขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมาใหขอมูล 
 - เชิญอธิการบดีมาสอบถาม สอบทานขอมูล 
           5.2 เม่ือคณะกรรมการ จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ เสร็จในเบื้องตนแลว จะ
สงใหอธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน เปดโอกาสใหชี้แจง และอาจจะเชิญมาสนทนาดวย  
 
6. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 เม่ือนําคะแนนองคประกอบในสวนท่ี 1 + สวนท่ี 2 + สวนท่ี 3 มารวมกันจะไดคะแนนผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 

    คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายคะแนน 
4.50 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน 
4.00 – 4.49  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99      ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
2.50 – 3.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
นอยกวา 1.50 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 
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สวนท่ี 3 
หลักเกณฑ และแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลักเกณฑ แนวทาง ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 
1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
            การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีองคประกอบ 2 สวน คือ 

           สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก 
รอยละ 50) 
 คะแนนในสวนนี้ มาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 ข้ันตอนการคิดคะแนน  
 เม่ือไดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแลว นําคะแนน
สวนนี้มาคิดรอยละ 50 จะไดคะแนนในสวนท่ี 1  

 สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกํากับ 
ขับเคล่ือนทีมบริหารไปสูเปาหมาย (คาน้ําหนักรอยละ 50) 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการคิดคะแนน 
 1. คณะกรรมการ เผยแพรแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ตามแบบฟอรม ปม.4 
หนา 33 
 2. แจง ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ (ตารางท่ี 2 หนา 7) ตอบแบบสอบถามทาง
ระบบ online ยกเวนกลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จัดสงแบบสอบถามเปนเอกสารเพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวก 
 3. รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ นํามาวิเคราะหประมวลผล
คิดคะแนนเฉลี่ย แลวนําคะแนนเฉลี่ยมาคิดเปนคาน้ําหนักรอยละ 25  
 4. การพิจารณารวมกันของคณะกรรมการในเรื่องความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ (คาคะแนน) รอยละ 25 
 5. นําคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาคิดคะแนน รอยละ 
25 (ขอ 3) รวมกับคะแนนจากคณะกรรมการ (ขอ 4) รอยละ 25 จะไดคะแนนในสวนท่ี 2 รอยละ 50  
                       
2. สรุป องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี  
           องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามตารางท่ี 7 
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 ตารางท่ี 7 องคประกอบและคาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สวน
ท่ี 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ
ดํา เ นินงานของมหาวิทยาลัย  ประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 63 / ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

50 
 
 
 

คะแนนสวนท่ี 1 มาจาก 
    การนําคะแนนการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ .  2563/ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
มาคิดรอยละ 50 (ระดับคะแนน) 

2 ความเปนผู นํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิ บั ติ หน า ท่ี ขอ งอ ธิ ก า รบดี  ร ว ม ถึ ง
ความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีม
บริหารไปสูเปาหมาย 

50 1. คะแนนมาจาก 2 สวน 
1.1 การตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุม

ตางๆ รอยละ 25 
  1.2 การพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ  
รอยละ 25  
2. การตอบแบบสอบถามและคะแนน 
    2.1 คณะกรรมการนําแบบสอบถามการประเมิน
ภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี (แบบฟอรม ปม.4) เผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
    2.2 แจง ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
ตอบแบบสอบถามทาง online (ยกเวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จัดสงแบบสอบถามเปน
เอกสาร) 
    2.3 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ท้ังหมดนํามา 
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม และคิด
คะแนน โดยกําหนดคานํ้าหนักการคิดคะแนนแตละกลุม 
ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ    = 20 % 
กลุมท่ี 2 คณบดี ผอ. ศูนย สํานัก  = 40 % 
กลุมท่ี 3 สายวิชาการ              = 20 %                         
กลุมท่ี 4 สายสนับสนุน = 20 % 
(ระดับคะแนน) 
3. การคิดคะแนน  

3.1 คะแนนจากการตอบแบบสอบถามของ
เก่ียวของกลุมตางๆ (ตามขอ 2) รอยละ 25 

3.2 การพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ  
รอยละ 25 
 นําคะแนน 3.1 + 3.2 (ระดับคะแนน) 

 รวมคะแนนสวนท่ี 1-2 100  

 
3. วิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากผูเกี่ยวของกลุมตางๆ    
 การคิดคะแนนสวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี รวมถึงความสามารถใน
การกํากับ ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสูเปาหมาย โดยการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ มีคาน้ําหนัก
รอยละ 25 
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  3.1 ลักษณะของแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี เปนขอคําถามและใหแสดงความคิดเห็นเปน 
Rating Scale 5 ระดับ (แบบฟอรม ปม.4 หนา 33) 
             3.2 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม และคาน้ําหนักการคิดคะแนนของแตละกลุม ดังนี้  

กลุมผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั                 
 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(จํานวน 16 คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 3 คน) = 13 คน 
 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (จํานวน 6 คน ยกเวนรอง
อธิการบดีฯ 1 คน เน่ืองจากเปนฝายบริหาร และคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สํานัก 5 คน อยูในกลุมท่ี 2 แลว) = ไมม ี
 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (จํานวน 6 คน 
ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 1 คน) = 5 คน 
 1.4 นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน     
      1.5 ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน  (เน่ืองจาก
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ)  

20 20  

2. คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก (จํานวน 20 สวนงาน ยกเวน สนง.สภา
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) = 19 คน 

19 40  

3. สายวิชาการ 
 บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (ยกเวนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี 22 คน เน่ืองจากเปนฝายบริหาร และคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สํานัก 19 คน อยูในกลุมท่ี 2 แลว) 

1,142 20  

4. สายสนับสนุน 
 4.1 เลขานุการคณะ และหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ (18 สวนงาน 
เน่ืองจาก สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขานุการสวนงาน) 
= 18 คน 
 4.2 ผูอํานวยการกองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบด ี
 - ผูอํานวยการกอง จํานวน 10 คน 
 - ผูอํานวยการหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีท่ีข้ึนตรงตอ
อธิการบด ีจํานวน 9 คน  
 4.3 บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด นอกเหนือจากขอ 4.1, 4.2 (ยกเวน 
สนง.สภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) 

955 20  

รวม 2,136 100  
หมายเหตุ  1. ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
 2. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 3. ผูตอบแบบสอบถาม จะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสิ้นสุด

ปงบประมาณน้ันๆ  
              4. กรณีผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง/สถานะอยูมากกวา 1 กลุม ใหเลือกตอบไดเพียง 1 สถานะ  

 3.3 เม่ือผูเก่ียวของกลุมตางๆ ตอบแบบสอบถามแลว รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด
นํามาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล แลวนําคะแนนท่ีไดมาคิดเปนรอยละ 25 
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4. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
          คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มาจาก 2 สวน คือ 
          สวนท่ี 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (คาน้ําหนัก 
รอยละ 50) 
          สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีม
บริหารไปสูเปาหมาย (คาน้ําหนักรอยละ 50) โดยคะแนนสวนท่ี 2 มาจาก 
                   - คะแนนจากการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ รอยละ 25  
                   - คะแนนการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการในเรื่องความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ รอยละ 25         
       สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มาจากผลรวมของคะแนน  
2 สวน คือ 

คะแนนสวนท่ี 1  รอยละ 50 
คะแนนสวนท่ี 2  รอยละ 50 
รวม รอยละ 100 

    
5. การตรวจสอบขอมูล/สอบทานขอมูล             
         วิธีการตรวจสอบขอมูล/สอบทานขอมูล ของคณะกรรมการ อาทิ    
 5.1 คณะกรรมการประชมุตรวจสอบขอมูล  
 - กรณีพบวาขอมูล รายงานผลการดําเนินงานท่ีอธิการบดีนําเสนอไมชัดเจน ไมตรงกันในประเด็น
ใด คณะกรรมการจะขอขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมาใหขอมูล 
 - เชิญอธิการบดีมาสอบถาม สอบทานขอมูล 
           5.2 เม่ือคณะกรรมการ จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ เสร็จในเบื้องตนแลว จะ
สงใหอธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน เปดโอกาสใหชี้แจง และอาจจะเชิญมาสนทนาดวย  
 
6. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 เม่ือนําคะแนนองคประกอบสวนท่ี 1 + สวนท่ี 2 มารวมกันจะไดคะแนนผลการติดตาม และการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ไดกําหนดการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 

    คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายคะแนน 
4.50 ข้ึนไป ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน 
4.00 – 4.49  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99      ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
2.50 – 3.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง 
นอยกวา 1.50 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน 
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สวนท่ี 4 
ข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี 
  
 ข้ันตอนการดําเนินการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
 
1. ข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ  
      1.1 คณะกรรมการ พิจารณาดําเนินการ 
 1.1.1 กําหนดหลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 รวมท้ังการมุงเนนใหการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและ
สามารถสรางงานท่ีทาทาย มีการบริหารเชิงรุกทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว    
 1.1.2 เชิญอธิการบดีมารวมประชุม เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เพ่ือหารือ หลักเกณฑ แนว
ทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนไปอยางสรางสรรค  
 1.1.3 นําหลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลฯ มาจัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 1.1.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 พิจารณา ราง 
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1.5 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               1.1.6 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ใหอธิการบดีทราบ และแจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอคณะกรรมการภายใน 90 วันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ (ตามขอ 10 (3) ของขอบังคับฯ) 
               1.1.7 มอบหมายฝายเลขานุการ เผยแพร เอกสารตางๆ บนเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย อาทิ 
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 (1) คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (2) แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล  
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (แบบฟอรม ปม.4)                             
               1.1.8 มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงานใหเสนอรายชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (กลุม
ผูเก่ียวของตามตารางท่ี 3 หนา 8)           
              1.1.9 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ (ตามขอ 
10 (3) ของขอบังคับฯ) 
 1.1.10 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563/ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวนําไปเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
               1.1.11 คณะกรรมการดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
 (1) จัดสง แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (แบบฟอรม ปม. 4 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก 
 (2) แจง ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน) ตอบแบบสอบถาม
การประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี (แบบฟอรม ปม. 4) ทางระบบ online  
 พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีไดเผยแพรไวแลว
กอนตอบแบบสอบถามดวย    
 (ข้ันตอนรายละเอียดการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม อยูในหัวขอ 2.1 หนา 23)                     
                1.1.12 คณะกรรมการดําเนินการเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม 
 (1) คณะกรรมการมีหนังสือเชิญผูเก่ียวของ (ตามขอ 1.1.8) มารวมสนทนากลุม  
 พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท่ีไดเผยแพรไวแลว
กอนมารวมสนทนากลุม 
 (2) จัดสนทนากลุม  
 (ข้ันตอนรายละเอียดการเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม อยูในหัวขอ 2.2 หนา 25) 
 1.1.13 ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ  
 1.1.14 คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยก ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
 1.1.15 คณะกรรมการพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1.1.16 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุม/มีหนังสือแจง ราง รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหรับทราบในเบื้องตน และสอบถาม  
สอบทานในประเด็นท่ีอาจจะยังไมชัดเจน เพ่ือไดขอมูลเชิงลึกท่ีจะเปนประโยชนตอการติดตาม และ 
ประเมินผลฯ รวมท้ังเปดโอกาสใหอธิการบดีชี้แจงในประเด็นตางๆ  

22 



                1.1.17 ประธานคณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 1.2 การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 1.2.1 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.2.2 เม่ือสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 
 - มีหนังสือแจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ใหอธิการบดีทราบ และนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา 
 - มอบหมายสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให
บุคลากรทราบ 
 
2. รายละเอียดข้ันตอนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม  
 การเก็บรวบรวมขอมูลนอกเหนือจากการใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
แลว เพ่ือการมีสวนรวมของผูเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
คณะกรรมการจึงกําหนดการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และการเชิญผูเก่ียวของมาสนทนากลุม เพ่ือการรับ
ฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และเพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมากข้ึน โดย
กําหนดข้ันตอนการเก็บขอมูลดังนี้ 
          2.1 รายละเอียดข้ันตอนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม            
                ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี สวนท่ี 2 ความเปนผูนํา 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (คาน้ําหนักรอยละ 50) ในสวนของการตอบแบบสอบถามของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
(นํามาคิดคะแนนรอยละ 25) คณะกรรมการกําหนดใหผูเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอบ
แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ซ่ึงมีข้ันตอนการเก็บขอมูล ดังนี้                    
 2.1.1 กําหนดผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม และคาน้ําหนักการคิดคะแนนของแตละกลุม ดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั                 
 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(จํานวน 16 คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 3 คน) = 13 คน 
 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (จํานวน 6 คน ยกเวนรอง
อธิการบดีฯ 1 คน เน่ืองจากเปนฝายบริหาร และคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สํานัก 5 คน อยูในกลุมท่ี 2 แลว) = ไมม ี

20 20  
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กลุมผูเกี่ยวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 
(คน) 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (จํานวน 6 คน 
ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 1 คน) = 5 คน 
 1.4 นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน     
      1.5 ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน  (เน่ืองจาก
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ)  
2. คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก (จํานวน 20 สวนงาน ยกเวน สนง.สภา
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) = 19 คน 

19 40  

3. สายวิชาการ 
 บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (ยกเวนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี 22 คน เน่ืองจากเปนฝายบริหาร และคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สํานัก 19 คน อยูในกลุมท่ี 2 แลว) 

1,142 20  

4. สายสนับสนุน 
 4.1 เลขานุการคณะ และหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ (18 สวนงาน 
เน่ืองจาก สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขานุการสวนงาน) 
= 18 คน 
 4.2 ผูอํานวยการกองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบด ี
 - ผูอํานวยการกอง จํานวน 10 คน 
 - ผูอํานวยการหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีท่ีข้ึนตรงตอ
อธิการบด ีจํานวน 9 คน  
 4.3 บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด นอกเหนือจากขอ 4.1, 4.2 (ยกเวน 
สนง.สภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) 

955 20  

รวม 2,136 100  
หมายเหตุ  1. ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
 2. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 3. ผูตอบแบบสอบถาม จะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสิ้นสุด

ปงบประมาณน้ันๆ  
              4. กรณีผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง/สถานะอยูมากกวา 1 กลุม ใหเลือกตอบไดเพียง 1 สถานะ  

             2.1.2 มอบหมายฝายเลขานุการเผยแพรแบบสอบถามฯ บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
             2.1.3 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการ คณะกรรมการ
มอบหมายฝายเลขานุการนําไปเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
             2.1.4 คณะกรรมการแจงใหผูเก่ียวของตอบแบบสอบถาม 
                    (1) กลุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
จัดสงแบบสอบถามใหพรอมรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก 
                     (2) ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ ตอบแบบสอบถามผานระบบ online  
                           พรอมท้ังแจงใหศึกษารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดเผยแพรไว
บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยกอนการตอบแบบสอบถาม  
 สําหรับรายละเอียดวัน เวลา การตอบแบบสอบถาม คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
จะแจงมีหนังสือใหผูเก่ียวของทราบตอไป 
             2.1.5 คณะกรรมการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม รวบรวม และ
ประมวลผลขอมูลในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (รายชื่อตามภาคผนวก จ  
หนา 57) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห ประมวลผลฯ และแจงผลใหคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการตอไป  
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         2.2 รายละเอียดข้ันตอนการเก็บขอมูลจากสนทนากลุม  
               เพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ไดขอมูลในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ รวมท้ังจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี และเพ่ือการมีสวนรวมของผูเก่ียวของกลุม
ตางๆ คณะกรรมการจึงกําหนดใหเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ มารวมสนทนากลุม โดยกําหนดข้ันตอนดังนี้ 
 2.2.1 กําหนดผูเก่ียวของท่ีจะเชิญมาสนทนากลุม ดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยั                 
 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 16 คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
3 คน) = 13 คน 
 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (จํานวน 6 คน 
ยกเวนรองอธิการบดีฯ 1 คน และคณบดี หัวหนาสวนงานฯ 5 คน อยูใน
กลุมท่ี 2 แลว)  
 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (จํานวน 6 
คน ยกเวนกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 1 คน) = 5 คน 
 1.4 นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน     
      1.5 ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน  
(เน่ืองจากประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ)  

20  

2. คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก (จํานวน 20 สวนงาน ยกเวน สนง.
สภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการฯ) = 19 คน 

19  

3. สายวิชาการ 
 3.1 กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน สวนงานละ  
2 คน (18 สวนงาน ยกเวน สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย) 
= 36 คน 
 3.2 บุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน (15 สวนงาน ยกเวน
ศูนย สํานัก) = 45 คน 
      3.3 ผูแทนสายวิชาการในท่ีประชุม ก.บ.ม. จํานวน 2 คน 
 3.4 รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สายวิชาการหรือ
ผูแทน จํานวน 1 คน  

84 ขอ 3.1, 3.2 มีหนังสือแจงใหสวน
งานเสนอรายช่ือมา โดยวิธีการ
ไดมาซึ่ งราย ช่ือ ใหดํ า เ นินการ
เลือกตั้ง หรือการประชุมหารือของ
สวนงาน  
ขอ 3.3 รายช่ือตามท่ีดํารงตําแหนง 
ขอ 3.4 มีหนังสือถึงประธานสภา
คณาจารยฯ ใหสงรายช่ือมา  

4. สายสนับสนุน 
 4.1 เลขานุการคณะ และหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ (18 สวนงาน 
เน่ืองจาก สนง.อธิการบดี และ สนง.สภามหาวิทยาลัย ไมมีเลขานุการ
สวนงาน) = 18 คน 
 4.2 ผูอํานวยการกองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบด ี
 - ผูอํานวยการกอง จํานวน 10 คน 
 - ผูอํานวยการหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีท่ีข้ึนตรงตอ
อธิการบด ีจํานวน 9 คน  
 4.3 บุคลากรสายสนับสนุน  
          - สวนงานละ 3 คน (19 สวนงาน ยกเวน สนง.สภามหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากเปนฝายเลขานุการ) = 57 คน 
         - ผูแทนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ท่ี ข้ึนตรงตอ
อธิการบดี งานละ 1 คน (4 งาน) = 4 คน 
      4.4 ผูแทนสายสนับสนุนในท่ีประชุม ก.บ.ม. จํานวน 1 คน 
 4.5 รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน สายสนับสนุนหรือ
ผูแทน จํานวน 1 คน      
    

100 ขอ 4.1 มีหนังสือแจงใหสวนงาน
เสนอรายช่ือมา 
ขอ 4.2, 4.4 รายช่ือตามท่ีดํารง
ตําแหนง 
ขอ 4.3 มีหนังสือแจงใหสวนงาน
เสนอรายช่ือมา โดยวิธีการไดมาซึ่ง
รายช่ือ ใหดําเนินการเลือกตั้ง หรือ
การประชุมหารือของสวนงาน  
ขอ 4.5 มีหนังสือถึงประธานสภา
คณาจารยฯ ใหสงรายช่ือมา  
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กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

5. นักศึกษา 
 5.1 นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษา = 4 คน 
 5.2 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ 
ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย) = 56 คน   
 5.3 ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (14 คณะ 
ยกเวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) = 42 คน 

102 ขอ 5.1 ใหกองกิจการนักศึกษาแจง
รายช่ือมา  
ขอ 5.2, 5.3 มีหนังสือแจงใหคณะ
สงรายช่ือมา 

6. นักศึกษาเกา คณะละ 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                       
 

45 มีหนังสือแจงใหคณะ และสมาคม
นักศึกษาเกาสงรายช่ือมา 

7. ผูใชบัณฑิต คณะละ 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                                              45 มีหนังสือแจงใหคณะสงรายช่ือมา 
รวม 415  

           หมายเหตุ 1. จํานวนผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
                           2. กรณผีูไดรับการเสนอช่ือมีตําแหนง/สถานะอยูมากกวา 1 กลุม ใหเลือกไดเพียง 1 สถานะ  

 
             2.2.2 คณะกรรมการแจงหัวหนาสวนงานใหเสนอรายชื่อผูเก่ียวของกลุมตางๆ ท่ีจะสนทนากลุม
ตอคณะกรรมการ 
          2.2.3 ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาสนทนากลุม พรอมท้ังแจงให
ศึกษารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ดวย  
 สําหรับรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ีการสนทนากลุม คณะกรรมการจะมีหนังสือแจงให
ผูเก่ียวของทราบตอไป 
          2.2.4 จัดสนทนากลุม มีรูปแบบ ดังนี้ 

 ตารางท่ี 8 รูปแบบการจัดสนทนากลุม 

กลุม 
ผูดําเนินการ 
สนทนากลุม 

ผูสังเกตการณ 

1.  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ  
2.  คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ 
3.  สายวิชาการ กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ 
4.  สายสนับสนุน เลขานุการ ผูอํานวยการกองหรือท่ีมีฐานะ

เทียบเทาในสํานักงานอธิการบด ี
กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ 

5.  นักศึกษา กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ 
6.  นักศึกษาเกา กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ 
7.  ผูใชบัณฑิต กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจ 

 หมายเหตุ รูปแบบอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 2.2.5 ฝายเลขานุการของแตละกลุม สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุม ลงในแบบฟอรม ปม.5 
หนา 35 
 2.2.6 คณะกรรมการรวบรวมขอมูล สรุปขอมูล และนํามาใชประโยชนในการใหขอเสนอแนะ เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี   
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3. สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี 
 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปไดดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการ ประชุมพิจารณาแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ  
 

คณะกรรมการ พิจารณาจดัทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลยั พิจารณา  ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
 

1. นายกสภามหาวิทยาลยั ลงนาม ประกาศใช คูมือ การตดิตาม และประเมินผลฯ 
2. เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการ 1. แจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในคูมือฯ   
 2. แจงสวนงานเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม                

 
        1. อธิการบดี จัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการ  
        2. สวนงาน เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม ตอคณะกรรมการ  

 
คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  แลวเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภาฯ  
 

คณะกรรมการ  ดําเนินการเก็บขอมูล 
 1. แจงใหผูเก่ียวของกลุมตางๆ ตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ผานทางระบบ online (ยกเวนกลุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สงเปนเอกสาร) 
 2. เชิญกลุมผูเก่ียวของมาสนทนากลุมและจัดสนทนากลุม 

 
คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลท้ังหมด แลวนํามาสรุปวิเคราะห ประมวลผล  

และยก ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลฯ เสนอคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
 
คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลฯ ใหอธิการบดีรับทราบในเบ้ืองตน/เชิญอธิการบดมีาสนทนา 
และสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลยั พิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
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สวนท่ี 5 
แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

 
 แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้   
 

ชื่อยอแบบฟอรม ชื่อแบบฟอรม 
ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 
ปม.3 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปม.4 แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency)  

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ปม.5 แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม 
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แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร/ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กําหนด 
คาน้ําหนัก 

คา
เปาหมาย 

รายงานผลการดําเนินงาน  ปญหา/อุปสรรค 
แนวทางการ 
แกไขปญหา 

หมายเหตุ สรุปสาระสําคัญ 
ของการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
(คะแนน) 

ผลผลิต/ผลลัพธ 
/ผลกระทบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1         
ตัวชี้วัดท่ี 1 .....................................        
ตัวชี้วัดท่ี 2 .....................................        
        
ยุทธศาสตรท่ี 2        
ตัวชี้วัดท่ี 1 .....................................        
ตัวชี้วัดท่ี 2 .....................................        
        
        
        
        
ยุทธศาสตรท่ี 5        
ตัวชี้วัดท่ี 1 .....................................        
ตัวชี้วัดท่ี 2 .....................................        

รวม 100       
คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 
จากคะแนนเต็ม 5.00  

       

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

       

 ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย) 

 หมายเหตุ   1. ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 
               2. เกณฑและการคดิคะแนนผลการดําเนินงาน ตามตารางท่ี 5 หนา 14 
            3. ตารางการนําเสนออาจจะปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตใหมีหัวขอตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหครบถวน 
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แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562/ปการศึกษา 2563 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
กําหนด 

คาน้ําหนัก 
คา

เปาหมาย 

รายงานผลการดําเนินงาน  ปญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแกไข

ปญหา 
หมายเหตุ สรุปสาระสําคัญ 

ของการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 

(คะแนน) 
ผลผลิต/ผลลัพธ 

/ผลกระทบ 
1. ..................................... 
 
 

       

2. ..................................... 
 
 

       

        
        

รวม 100       
คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 
จากคะแนนเต็ม 5.00  

       

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

       

 ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย) 

 หมายเหตุ  1. ใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562-2566 
   2. เกณฑและการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน ตามตารางท่ี 5 หนา 14 
            3. ตารางการนําเสนออาจจะปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตใหมีหัวขอตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหครบถวน 
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ตัวอยางการกรอกขอมูลแบบฟอรม ปม.1 ปม.2 และวิธีการคิดคะแนน 
แบบฟอรม ปม..... แบบรายงานผล................................................................................................................ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ................ /ปการศึกษา................ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
กําหนด 

คาน้ําหนัก 
คาเปาหมาย 

รายงานผลการดําเนินงาน  ปญหา/อุปสรรค 
แนวทางการ
แกไขปญหา 

หมายเหตุ สรุปสาระสําคัญ 
ของการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
(คะแนน) 

ผลผลิต/ผลลัพธ 
/ผลกระทบ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของหลักสูตรท่ี
ใชเกณฑการประเมินคุณภาพ AUN-
QA ปการศึกษา 2563 รอยละ 70 
ของหลักสูตรท้ังหมด 

 รอยละ 70 1. จัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตร 
AUN-QA จํานวน 10 ครั้ง 
และมีอาจารยผานการอบรม
เปนผูประเมิน AUN-QA 200 
คน  
2.  ทํ าฐานขอมู ล เ ก่ี ยว กับ
หลักสูตร มีความกาวหน า 
รอยละ 80 จะแลวเสร็จเดือน
มกราคม 2564  

1. หลักสูตรท่ีใช เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ AUN-QA               
ใ นป ก า ร ศึ ก ษา  2563  มี
จํานวน 300 หลักสูตรจาก 
400 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 
75 ของหลักสูตรท้ังหมด 
2. รอยละของเปาหมาย = 
(75/70)x100 = 107.14  
3. ผลการดําเนินการสูงกวา
เปาหมาย = รอยละ 7.14 
ไดคะแนน 4.50 คะแนน 

1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มีความเปนนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
2.  ส งผลตอการจัด อันดับ
มหาวิทยาลัย 

  

ตัวชี้วัดท่ี 2 จัดตั้งศูนยอนุรักษ
ศิลปกรรมนานาชาติ 

 ดําเนินการ
สําเรจ็ 

1. ประชุมการเตรียมจัดตั้ง
ศูนยฯ และจัดทําแผนการ
พัฒนาศูนยฯ 
2. สภามหาวิทยาลัยครั้ง ท่ี 
2/2563 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 
2563   อ นุมั ติ จั ดตั้ ง ศู น ย
อนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ 
3. เปดหลักสูตรอนุรักษมรดก
วัฒนธรรม (สภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 5/2563)  

1 .  จั ด ตั้ ง ศู น ย อ นุ รั ก ษ 
ศิลปกรรมนานาชาติแลวเสร็จ
เมื่อเดือนกันยายน 2563  
2. ผลการดําเนินการแลวเสร็จ
ต า ม เ ว ล า ท่ี กํ า ห น ด ใ น 
ปงบประมาณ 2563 
ไดคะแนน 3.50 คะแนน 

1. ความเขมแข็ง/ความเปน
ผูนําดานศิลปวัฒนธรรมของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ 
2.  ภาพลักษณองคกรของ
คณะ มหาวิทยาลัย 

  

รวม 100       
คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 
จากคะแนนเต็ม 5.00  

   4.50 + 3.50 = 8.00 
8.00/2  = 4.00 คะแนน 

   

คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
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แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการดําเนินผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................ 

ประเด็นสําคัญและเรงดวน 
ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรค 

แนวทางการแกไขปญหา 

คะแนนท่ี
คณะกรรมการ

ประเมิน 
หมายเหตุ สรุปประเด็นท่ีจะ

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการท่ีแสดงถึงความ
เปลี่ยนแปลง/ความกาวหนา 

/รอยละความสําเร็จ 

ผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบ 

1. .....................................       
2. .....................................       
       
       
       
       
คะแนนเฉลี่ยท่ีคณะกรรมการประเมนิ       

 ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย) 

 หมายเหตุ   1. ประเด็นสําคัญและเรงดวน ไมเกิน 10 เรื่อง มหาวิทยาลัยอาจวิเคราะหมาจาก อาทิ (1) นโยบายสําคัญ ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ (3) กฎเกณฑใหมๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ีเปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ               

  2. ตารางการนําเสนออาจจะปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตใหมีหัวขอตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหครบถวน 
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แบบฟอรม ปม.4 แบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership)  
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับน้ี คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 
 1.1 ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
             1.2 ใชประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี รวมถึงความสามารถในการกํากับ ขับเคลื่อนทีมบริหารไปสูเปาหมาย ของ ผูชวยศาสตราจารย 
ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 2. การตอบแบบสอบถามจะเปนความลับ และไมมีผลกระทบตอตัวทาน คณะกรรมการฯ จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความจริง และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาเชิงสรางสรรค เพ่ือจะไดนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

 3. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จํานวน 3 ขอ 
 ตอนท่ี 2 การประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ขอ 
               ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
 เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม   

รายละเอียดพฤติกรรม คุณลักษณะ เพ่ือประกอบการใหคะแนน ระดับ         ระดับคะแนน 
1. การดําเนินการ/พฤติกรรมแสดงออกถึงภาวะผูนํา และคุณลักษณะสวนบุคคล สงผลตอ

การปฏิบัติหนาท่ี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในเชิงประจักษท่ีชัดเจนมาก  
มากท่ีสุด 5.00 

2. การดําเนินการ/พฤติกรรมแสดงออกถึงภาวะผูนํา และคุณลักษณะสวนบุคคล สงผลตอ
การปฏิบัติหนาท่ี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในเชิงประจักษท่ีชัดเจน  

มาก 4.00 

3. การดําเนินการ/พฤติกรรมแสดงออกถึงภาวะผูนํา และคุณลักษณะสวนบุคคล สงผลตอ
การปฏิบัติหนาท่ี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในเชิงประจักษไดพอสมควร  

ปานกลาง 3.00 

4. การดําเนินการ/พฤติกรรมแสดงออกถึงภาวะผูนํา และคุณลักษณะสวนบุคคล สงผลตอ
การปฏิบัติหนาท่ี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในเชิงประจักษไดนอย 

นอย 2.00 

5. การดําเนินการ/พฤติกรรมแสดงออกถึงภาวะผูนํา และคุณลักษณะสวนบุคคล สงผลตอ
การปฏิบัติหนาท่ี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในเชิงประจักษไดนอยมาก 

นอยท่ีสุด 1.00 

6. ไมแนใจ/ไมมีขอมูลเพียงพอ หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ีได  N/A -- 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1 สถานภาพ กลุมท่ี 1    นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ 
                กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
                                      นายกสมาคมนักศึกษาเกา ผูแทนประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
   กลุมท่ี 2    คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สํานัก 
   กลุมท่ี 3    บุคลากรสายวิชาการ  กลุมท่ี 4   บุคลากรสายสนับสนุน 
   (กลุมท่ี 3 และ 4 ผูตอบแบบสอบถาม จะตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศลิปากรไมนอยกวา 1 ป นับถึงวัน
สิ้นสุดปงบประมาณน้ันๆ) 

1.2 ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร (คณบดี ผอ. ศูนย สํานัก)  
   นอยกวา 1 ป   1-3 ป   4-6 ป   6 ป ข้ึนไป 

1.3 ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมตองตอบขอน้ี) 
   นอยกวา 3 ป   3-5  ป   6-10  ป   11-15 ป   
   16-20 ป   21-25 ป   25 ป ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 การประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคณุลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
 มีขอคําถามท้ังหมด 7 ขอ การพิจารณาใหคะแนนในแตละขอคําถาม ใหทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีเห็นวาตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 1-5 และตอบ N/A ในกรณีท่ีไมแนใจ/ไมมีขอมูลเพียงพอ หรือไมสามารถ
ประเมินในขอน้ันได พรอมท้ังขอความกรุณาระบุเหตุผล ยกตัวอยาง คุณลักษณะ ของอธิการบดีในแตละขอดวย 

ขอคําถาม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 N/A 
1. มีวิสัยทัศนในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย เชน ริเริ่มนโยบายใหมๆ 

ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 
      

2. การขับเคลื่อนกลยุทธใหประสบความสําเร็จ และวางแผนกระบวนการเพ่ือ
การบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

3. การสื่อสารเร่ืองสําคัญท่ัวถึงและทันสถานการณ 
3.1 ภายในองคกร 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

3.2 ภายนอกองคกร 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

4. มีความสามารถในการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอองคกรและประชาคม
อยางทันทวงที เชน COVID-19 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

5. การกํากับ ดูแล สนับสนุน การทํางานของทีมอธิการบดี รองอธิการบดี และ
ผูชวยอธิการบดี  
5.1 รองอธิการบด ี
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

5.2 ผูชวยอธิการบดี 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

6. การบริหารจัดการ  
6.1 เชิงรุก เตรียมพรอมรับสถานการณ มีความคิดริเริ่มในการสรางงานใหม 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

6.2 การทํางานสอดคลองและเทาทันตอสถานการณ และความเปลี่ยนแปลง 
เชน จํานวนนักศึกษาลดลง Disruption 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

7. การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
7.1 นักศึกษา 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

7.2 บุคลากร 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

7.3 ภายนอก เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูปกครอง สังคม ประเทศ 
ระบุตัวอยาง........................................................................................................ 

      

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
 
หมายเหตุ รูปแบบ/ขอคําถาม/จาํนวนขอ อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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แบบฟอรม ปม.5 แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม  
 
กลุม .................................................................................................... จํานวนผูเขารวม ................................................ คน 
วัน เดือน ป .................................................... เวลา ........................................................ สถานท่ีจัดสนทนากลุม .................................................................................. 
 

คําถาม สรุปสาระสําคัญของคําตอบ 

1. 
 
 

 
 
 

2. 
 
 

 
 
 

3. 
 
 

 
 
 

                           
 ลงชื่อกรรมการท่ีสนทนากลุม                                                   ฝายเลขานุการบันทึกการสนทนากลุม 
 1…………………………………………………………………………….                     1…………………………………………………………………………….   
 2…………………………………………………………………………….                     2…………………………………………………………………………….   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แผนภาพสรุปแนวทาง ขั้นตอนการตดิตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนภาพสรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 

 
 
 
 

การเก็บขอมูล 

คะแนน 
การติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 
(สวนที่ 1+2+3) 

อธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/2564 ตามองคประกอบที่กําหนด  
 
 
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563/2564 (แบบฟอรม ปม.1)  
2. คณะกรรมการ สอบทานและใหคะแนน (ระดับคะแนน) 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2562/2563 (แบบฟอรม ปม.2)  
2. คณะกรรมการ สอบทานและใหคะแนน (ระดับคะแนน) 
 
 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเรงดวน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว (แบบฟอรม ปม.3)  
2. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (ระดับคะแนน) 
 
 
 

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ 
อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณบดี ผอ .  สายวิ ชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา นักศึกษาเกา 
ผูใชบัณฑิต มาสนทนากลุม  
(การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล 
ประมวลผล และสรุปผล 
 
 

1. คณะกรรมการ จัดทํา ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผล                    
2. คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมา
สนทนา รับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผล และสอบถาม สอบทานใน
ประเด็นตางๆ  
3. คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผล ตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
4. นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผล
การติดตาม และประเมินผลให
อ ธิ ก า รบ ดีทราบและพิ จ า รณา
ดําเนินการตอไป 

การแปลความหมายคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย   ระดับ 
 4.50 ขึ้นไป ดีเดน 
 4.00 – 4.49 ดีมาก 
 3.50 – 3.99 ดี 
 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
 1.50 – 2.49 ปรับปรุง 
 นอยกวา 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 

 

การจัดทํารายงานผล 
การติดตาม และประเมินผล 

การเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม 

องคประกอบ 
การติดตาม และประเมินผล 

สวนที่ 1 คะแนนการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563/2564 (รอยละ 50) 

 

สวนที่ 2 ความเปนผูนํา 
(Leadership) ในการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่จําเปน
ตอการปฏบิัติหนาที่ของอธกิารบดี 
รวมถึงความสามารถในการกาํกับ 
ขับเคล่ือนทีมบริหารไปสูเปาหมาย 
(รอยละ 50) 

 

2.
 ก

าร
ติด

ตา
ม 

แล
ะป

ระ
เม

นิผ
ล 

กา
รป

ฏิบั
ติห

นา
ที่ข

อง
อธ

ิกา
รบ

ดี 
 

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นสําคัญและเรงดวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563/2564 (รอยละ 30) 

 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา 2562/2563  
(รอยละ 40) 

 

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563/2564  
(รอยละ 30)  

 

1.
 ก

าร
ติด

ตา
ม 

แล
ะป

ระ
เม

นิผ
ล 

กา
รดํ

าเ
นิน

งา
นข

อง
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

นําคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 มาคิดรอยละ 50  
 

1. คณะกรรมการ เผยแพรแบบสอบถามการประเมินความเปนผูนํา (Leadership) 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี (แบบฟอรม ปม.4) (online) บนเว็บไซต สนง.สภาฯ 
2. แจง ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผอ. 
สายวิชาการ สายสนับสนุน ตอบแบบสอบถาม (กลุมนายกสภาฯ และกรรมการ
สภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ จัดสงแบบสอบถามพรอมรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ เปนเอกสาร สวนกลุมอื่นๆ ตอบผานระบบ online) 
3. คณะกรรมการ รวบรวม วิเคราะห ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม โดย
กําหนดคาน้ําหนักแตละกลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 นายกสภาฯ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (20%) กลุมที่ 2 คณบดี ผอ. (40%) กลุมที่ 3 สายวิชาการ (20%) 
กลุมที่ 4 สายสนับสนุน (20%) แลวนําคะแนนที่ไดมาคิดรอยละ 25 
4. คณะกรรมการ พิจารณาคะแนนรวมกัน รอยละ 25 
5. นําคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ (ขอ 3) รวมกับ
คะแนนจากคณะกรรมการ (ขอ 4) 

คะแนน 
การติดตาม และประเมินผล 

การปฏบิัตหินาที่ของอธิการบด ี 
(สวนที่ 1+2) 

 

คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
(online) บนเว็บไซต สนง.สภาฯ 
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ภาคผนวก ข 

 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)    

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

1 3 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2563 พิจารณา 
1. มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับคาเปาหมายและตัวช้ีวัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. ราง หลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ราง ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2 24 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2563 พิจารณา 
1. ราง หลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 ภายใน  
24 กรกฎาคม 2563 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับคาเปาหมายและตัวช้ีวัด ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 5 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 พิจารณา 
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 6 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการปรับแกไข 
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)   

6 ภายใน 
7 สิงหาคม 2563 

1. ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอลงนามประกาศใช 
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ฝายเลขานุการ นําคูมือ เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

7 ภายใน 
10 สิงหาคม 2563 
 

คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงอธิการบด ี
    1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.2 แจงใหอธิการบดี จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2563  
 (ตามขอ10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ) 
2. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนา
กลุม และตอบแบบสอบถาม ภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  

8 ภายใน 
6 พฤศจิกายน 2563 

หัวหนาสวนงาน เสนอรายช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม ตอคณะกรรมการ 

9 9 ธันวาคม 2563 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2563  
1. เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารมานําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเบ้ืองตน เพ่ือนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปปรับ 
แกไข 
2. พิจารณากําหนดรูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 

10 ภายใน 
16 ธันวาคม 2563 

1. คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
2. เผยแพรแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี บนเว็บไซตของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

11 ภายใน 
28 ธันวาคม 2563 

อธิการบดีจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตอคณะกรรมการ 

12 8 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2564 พิจารณา 
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

13 ภายใน  
8 มกราคม 2564 

คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ 
1. เผยแพร รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
2. สงแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (เปนเอกสาร) สวนผูเก่ียวของกลุม
อ่ืนๆ ตอบแบบสอบถามทางระบบ online โดยใหตอบภายในวันท่ี 22 มกราคม 2564 

14 13-14 มกราคม 2564 - 13 มกราคม 2564 สนทนากลุม (กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี + ผอ. 
เลขานุการสวนงาน + ผอ.กองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบดี)  
- 14 มกราคม 2564 สนทนากลุม (สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
นักศึกษาเกา) 

15 15-29 มกราคม 2564 1. ฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ วิเคราะหขอมูล ประมวลผล สรุปผล และยก  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

16 5 กุมภาพันธ 2564  
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

17 15 กุมภาพันธ 2564  
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2564 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

18 ภายใน  
18 กุมภาพันธ 2564   

คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในเบ้ืองตน ให
อธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ และสงคณะกรรมการภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 
หรือเชิญอธิการบดีมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ  

19 25 กุมภาพันธ 2564  
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2564 สรุป  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

20 ภายใน  
25 กุมภาพันธ 2564   

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ) 

21 10 มีนาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 10 มีนาคม 2564 
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

22 ภายใน  
19 มีนาคม 2564 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจง ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ใหอธิการบดีทราบ 
และนําไปใชประโยชนในการทํางานตอไป 

 
หมายเหตุ  1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 2. วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รวมท้ังกรณีมีวันหยุดของทางรัฐบาลเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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2. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)    

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

1 ภายใน 
13 สิงหาคม 2564 
 

คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงอธิการบด ี
    1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.2 แจงใหอธิการบดี จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564  
 (ตามขอ10 (3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ) 
2. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนา
กลุม และตอบแบบสอบถาม ภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  

2 ภายใน 
5 พฤศจิกายน 2564 

หัวหนาสวนงาน เสนอรายช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม ตอคณะกรรมการ 

3 8 ธันวาคม 2564 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2564  
1. เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารมานําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเบ้ืองตน เพ่ือนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปปรับ 
แกไข 
2. พิจารณากําหนดรูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 

4 ภายใน 
17 ธันวาคม 2564 

1. คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
2. เผยแพรแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี บนเว็บไซตของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

5 ภายใน 
28 ธันวาคม 2564 

อธิการบดีจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตอคณะกรรมการ 

6 7 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2565 พิจารณา 
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7 ภายใน  
7 มกราคม 2565 

คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ 
1. เผยแพร รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 บนเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
2. สงแบบสอบถามการประเมินภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (เปนเอกสาร) สวนผูเก่ียวของกลุม
อ่ืนๆ ตอบแบบสอบถามทางระบบ online โดยใหตอบภายในวันท่ี 21 มกราคม 2565 

8 12-13 มกราคม 2565  - 13 มกราคม 2565 สนทนากลุม (กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี + ผอ. 
เลขานุการสวนงาน + ผอ.กองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทาในสํานักงานอธิการบดี)  
- 14 มกราคม 2565 สนทนากลุม (สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
นักศึกษาเกา) 

9 14-28 มกราคม 2565 1. ฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูลท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ วิเคราะหขอมูล ประมวลผล สรุปผล และยก  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
10 4 กุมภาพันธ 2565  

 
ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2565 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

11 14 กุมภาพันธ 2565 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2565 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

12 ภายใน  
17 กุมภาพันธ 2565   

คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในเบ้ืองตน ให
อธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ และสงคณะกรรมการภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 
หรือเชิญอธิการบดีมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ  

13 24 กุมภาพันธ 2565  
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2565 สรุป  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

14 ภายใน  
24 กุมภาพันธ 2565   

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ) 

15 9 มีนาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 9 มีนาคม 2565 
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

16 ภายใน  
18 มีนาคม 2565 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจง ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ใหอธิการบดีทราบ 
และนําไปใชประโยชนในการทํางานตอไป 

 
หมายเหตุ  1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 2. วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รวมท้ังกรณีมีวันหยุดของทางรัฐบาลเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 
 

44 



ภาคผนวก ค 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบด ี

 

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560  

(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 
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ภาคผนวก ค 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบด ี

 

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560  

(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 

 

  



ภาคผนวก ง 

 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี  

(ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 

  

 
 



ภาคผนวก จ 

 

คําสั่งแตงตัง้คณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม  

รวบรวม และประมวลผลขอมูล 

ในการติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติหนาที่ของอธิการบดี 

 
 



ภาคผนวก ง 

 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี  

(ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) 
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ภาคผนวก จ 

 

คําสั่งแตงตัง้คณะอนุกรรมการจัดทําแบบสอบถาม  

รวบรวม และประมวลผลขอมูล 

ในการติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติหนาที่ของอธิการบดี 
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	1 ปก 28 07 63
	จัดทำโดย
	คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
	ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

	2 คำนำ สารบัญ  28 07 63
	คำนำ
	24 กรกฎาคม 2563
	สารบัญ
	สารบัญ (ต่อ)
	สารบัญ (ต่อ)

	3 บทสรุป 28 07 63
	(1) เพื่อติดตามและประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
	(2) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
	1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ตามข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
	(1) เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการบรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Performance)
	(2) เพื่อประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	2. การติดตาม และประเมินผลฯ มี 2 ส่วน คือ
	2.1 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	4 ส่วนที่ 1 28 07 63
	ส่วนที่ 1
	หลักการ แนวคิดการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	(1) เพื่อติดตามและประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
	(2) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
	(1) เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการบรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Performance)
	(2) เพื่อประเมินภาวะผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
	3. คำจำกัดความ

	5 ส่วนที่ 2 มหาวิทยาลัย 28 07 63
	2. สรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก และวิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
	4. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

	6 ส่วนที่ 3 อธิการ 28 07 63
	7 ส่วนที่ 4 ขั้นตอน 28 07 63
	1.1 คณะกรรมการ พิจารณาดำเนินการ
	1.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามข้อบังคับมหาวิทย...
	1.1.2 เชิญอธิการบดีมาร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อหารือ หลักเกณฑ์ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และประจำปีงบประมาณ พ....
	1.1.3 นำหลักเกณฑ์ แนวทางการติดตาม และประเมินผลฯ มาจัดทำ ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบ...
	1.1.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พิจารณา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1.1.5 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	1.1.6 จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้อธิการบดีทราบ และแจ้งให้อธิการบดีจัดทำรายงานผลดำเนินงานของ...
	1.1.7 มอบหมายฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ เอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาทิ
	1.1.8 มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานให้เสนอรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (กลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามตารางที่ 3 หน้า 8)
	1.1.9 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ตามข้อ 10 (3) ของข้อบังคับฯ)
	1.1.10 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	1.1.11 คณะกรรมการดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
	1.1.12 คณะกรรมการดำเนินการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
	(2) จัดสนทนากลุ่ม
	1.1.13 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการ
	1.1.14 คณะกรรมการมอบให้ฝ่ายเลขานุการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และยก ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณา
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