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คํานํา 

 
                 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 มาตรา 22(19) ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
มีหนาท่ีและอํานาจ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยขอบังคับกําหนดใหมีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี โดยการติดตาม และประเมินผลจะใชรอบปงบประมาณ  

คณะกรรมการ ไดนําขอบังคับฯ มาพิจารณาแลวจึงไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) ข้ึนเพ่ือเปนแนวทาง ข้ันตอนในการทํางาน แตเนื่องจาก
การออกขอบังคับ การแตงตั้งคณะกรรมการมาดําเนินการอยูในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ.2560 แลว 
ดังนั้นการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการทํางาน และระยะเวลาตางๆ ในคูมือฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ 
จึงยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีขอบังคับฯ กําหนดไวได  
                  ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะกรรมการจะใชขอมูลระบบท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูแลวมากําหนดเปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จใน
การทํางาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตางๆ มาเกือบสิ้นปงบประมาณแลว ในสวนของการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี
ทํางานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 ประมาณ 6 เดือน (23 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) การติดตาม 
และประเมินผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงยังไมคิดคะแนน โดยจะมุงเนนใหทราบปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน และใหขอเสนอแนะเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลไดใหความสําคัญกับการสนทนากลุมและกําหนดกลุม
ผูเ ก่ียวของกับมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของอธิการบดีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมิติตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย
และการบริหารงานของอธิการบดีตอไป สําหรับการทํางานของคณะกรรมการจะยึดหลักการมีสวนรวมของ
ผูบริหาร ผูเก่ียวของทุกฝาย ความโปรงใส ยุติธรรมและเปนกัลยาณมิตร โดยมุงหวังเพ่ือใหผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ นี้ สะทอนความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของอธิการบดี 
โดยเฉพาะการนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาการทํางานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพตอไป    

 
                                                      คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน                     
                                                      ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

                                        25 ตุลาคม 2560 
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สรุป คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏบัิติหนาท่ีของ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 

 การจัดทําคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทําคูมือฯ ไดดําเนินการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมท้ังไดเชิญผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือหลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย  
   คูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปไดดังนี้ 
1.วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลฯ   

            1.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับฯ) 
   (1) เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
                  (2) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
และหัวหนาสวนงาน 
             1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของ
ขอบังคับฯ) 
                   (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Performance)  
                  (2) เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 
2.องคประกอบของการติดตาม และประเมินผลฯ   
              2.1 องคประกอบของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 เนื่องจากการออกขอบังคับฯ และการแตงตั้งคณะกรรมการ อยูในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนั้นการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการ จึงใชขอมูลระบบท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการอยูแลว เพ่ือมิใหเปนภาระกับผูบริหาร 
                    องคประกอบของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) มี 4 สวน และมีคาน้ําหนัก ดังนี้ 
 
 
 
 

จ 
 



สวนท่ี องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คานํ้าหนัก 
รอยละ 

1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560 * ประกอบดวย 3 เปาหมาย  
เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 
* ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560-2564  ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท 
อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560  

20 
 
         

2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 ** 
จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน 
(1) การผลิตบัณฑิต 
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 
(3) ดานการบริการวิชาการ 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5) ดานการบริหารจัดการ 
** ใชแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อดีต
อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

30 
 
         

3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ปงบประมาณ พ.ศ.2559 20 
4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 30 
  รวมคะแนน 4 สวน   100 

             นอกจากนั้นใหอธิการบดีจัดทํา สรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 
2560 / ปการศึกษา 2559 – 2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและ
สรางสรรค การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย                                   
             2.2 องคประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
                    เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30กันยายน 2560) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (23 มีนาคม -30 กันยายน 
2560) ดังนั้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเปนไป
เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย โดยไมไดคิดคะแนน 
                 ท้ังนี้คณะกรรมการ กําหนดใหผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี รายงานการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง (23 มีนาคม -30 กันยายน 2560) โดยคํานึงถึง
ขอมูลผลการดําเนินงานในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2560 (ชวงท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ  
ถาวรเวช อดีตอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ี) เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ.2560          
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ดังนี้ 
                  2.2.1 รายงานการดําเนินงาน ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนํา
ความรูไปสูสังคม ความม่ันคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน (ตามขอ 10 (2.1) ของ
ขอบังคับฯ)  
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  รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
 รวมท้ังปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการ
แกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  
  2.2.2 รายงานดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม  กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ตามขอ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ)  
                          สรุปภาพรวมของคุณลักษณะในการบริหารงานของอธิการบดีท่ีสงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย    
          ปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไข
ปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
                   นอกจากนั้นคณะกรรมการกําหนดใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานท่ีกําหนดในขอ 10 (2.1) และ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ ดังนี้ 
                   2.2.3 วิเคราะหการดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง และแนวทางการปรับยุทธศาสตร วิธีการ
ดําเนินงาน กลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน                   
                   2.2.4 รายงานการดําเนินงานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน  

3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 

 3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                     3.1.1 ใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด (4 สวน) 
และปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ี
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 2559 
- 2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจัดโครงการ
บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 
 3.1.2 คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (รอยละ) 
 3.1.3 คณะกรรมการเชิญผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี อาทิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา มาสนทนา
กลุมเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย (การสนทนากลุม ไมมี
คะแนน) 
 3.1.4 คณะกรรมการเชิญอธิการบดี มาสนทนาและสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือ
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล 
 3.1.5 คณะกรรมการ รวบรวมและวิเคราะห ประมวลขอมูล แลวจัดทํารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 

ช 
 



               3.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
                   3.2.1 อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดในขอ 2.2.1-2.2.4  
 3.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (ไมมีคะแนน) 
 3.2.3คณะกรรมการเชิญผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของอธิการบดี อาทิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา มาสนทนากลุมเพ่ือใหทราบ
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของอธิการบดี (การสนทนากลุม ไมมี
คะแนน)  
   3.2.4 คณะกรรมการเชิญอธิการบดี มาสนทนาและสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือความ
ถูกตอง ครบถวนของขอมูล 
 3.2.5 คณะกรรมการ รวบรวมและวิเคราะห ประมวลขอมูล จัดทํารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  
 
                     ท้ังนี้การเก็บรวบรวมขอมูลตามขอ 3.1.3-3.1.4 และขอ 3.2.3-3.2.4 คณะกรรมการจะ
ดําเนินการพรอมกัน เพ่ือความสะดวกประหยัดและรวดเร็ว รวมท้ังจะจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 
2559- 30 กันยายน 2560) เปนเลมเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานท้ังหมด 

 

4. คะแนนและระดับความสําเร็จ 
               4.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
                    กําหนดระดับความสําเร็จการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                   4.1.1 นํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (4 สวน) มาคิดคาคะแนน เปนรอยละกําหนด
ทศนิยม 2 หลัก (คะแนนเต็ม 100)  

     4.1.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     รอยละ ระดับความสําเร็จ  

รอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
รอยละ 80 -89 ดมีาก 
รอยละ 70-79 ด ี
รอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
รอยละ 50-59 นอย 
นอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 

            
 4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ยังไมกําหนดระดับ
ความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี เปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
 
 

ซ 
 



5.การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลฯ 
            คณะกรรมการ จะจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เปนเลม
เดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานท้ังหมด โดยประกอบดวย อาทิ 
              5.1 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560) 
 5.2 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2560  (23 มีนาคม 
– 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 5.3 สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 

ฌ 
 



สวนท่ี 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี 
 

1. ความเปนมา 
 
    สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีกําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และกํากับติดตามการทํางาน ใหขอเสนอแนะ รวมท้ังชวยแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยสภามหาวิทยาลัยจะมอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหอธิการบดีนําไป
ดําเนินการ ซ่ึงอธิการบดีจะนํานโยบายทิศทางการพัฒนาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไปจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยจะกํากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี วาสามารถดําเนินงานตามแผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว
เพียงใด ดังนั้นความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีจะเปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสะทอนวานโยบาย ทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวนั้นสําเร็จบรรลุเปาหมายเพียงใดดวย  
                พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22(19) จึงกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีและอํานาจ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยขอบังคับกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 
2 สวน คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบด ีตามรอบปงบประมาณ  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) โดยประกอบดวยผูมีนามดังตอไปนี้ 

1. นายสุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

3. นางดวงสมร วรฤทธิ ์ กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

4. อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล กรรมการ 
 ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  

5. ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  

6. รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

7. นายบุญปลูก ชายเกตุ กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

8. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา เลขานุการ 
 รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  



9. นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ ผูชวยเลขานุการ 
10. นางสาวณัฐดา แชมพวงงาม ผูชวยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

อธิการบดี ตามหนาท่ีและอํานาจในขอ 17 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัย 

3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทําการใดๆ 
อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือชวยปฏิบัติงานในหนาท่ีตามความจําเปน 

4. อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 

คณะกรรมการ ไดนําขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 มาพิจารณาแลว และเพ่ือใหการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มีแนวทาง ข้ันตอนการดําเนินการท่ีชัดเจน จึงไดจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) ข้ึน 
                  เนื่องจากการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 และการแตงตั้งคณะกรรมการ อยู
ในชวงปลายปงบประมาณ 2560 ดังนั้นการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตางๆ ในวาระแรก (ปงบประมาณ 
พ.ศ.2560) จึงยังไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีขอบังคับฯ กําหนดไว รวมท้ังมหาวิทยาลัยไดดําเนินงาน
ตางๆ มาจนเกือบสิ้นปงบประมาณแลว ในการกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จตางๆ คณะกรรมการจึง
ใชระบบตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยูแลวมาใชเพ่ือมิใหเปนภาระกับผูบริหาร  
                  คณะกรรมการ ใหความสําคัญกับผูเก่ียวของกับการบริหารงานของอธิการบดี จึงไดเชิญมาสนทนา
กลุม โดยกําหนดกลุมผูเก่ียวของท่ีมีความครอบคลุมกับการบริหารงานของอธิการบดีและมีจํานวนมากข้ึน เพ่ือให
ไดขอมูลเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลยัตอไป  
                  ท้ังนี้คณะกรรมการไดเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือ
หลักเกณฑ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ดวย 

2. วัตถุประสงค  

          2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
 (1) เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
                (2) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
และหัวหนาสวนงาน 
 
 

2 

 



          2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
                  (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Performance)  
                 (2) เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
3. คําจํากัดความ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี
ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี 

กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี

รอบป หมายถึง ปงบประมาณแผนดิน (วันท่ี 1 ตุลาคม – วันท่ี 30 
กันยายน ของปถัดไป) 

ขอบังคับฯ หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 
2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

การติดตาม และผลการ 
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

หมายถึง การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การติ ดตาม  และผลกา ร
ปฏิบัติหนาท่ีของอธกิารบดี 

หมายถึง การติดตาม ประเ มินผลการปฏิบั ติหน า ท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

การติดตามและประเมินผลฯ หมายถึง การ ติ ดตาม  ประ เ มินผลกา รดํ า เ นิ น ง านขอ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผลฯ 

หมายถึง รายงานการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     
4. คณะกรรมการ 
 4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
       ตามขอ 15 ของขอบังคับ กําหนดองคประกอบของกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประกอบดวย 
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1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน  เปนประธานกรรมการ 
2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  จํานวนไมเกินสองคน  

เปนกรรมการ 

3.ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการ 
4.กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  
  จํานวนหนึ่งคน 

เปนกรรมการ 

5.ผูทรงคุณวุฒจิากภายนอก จํานวนไมเกินสองคน          เปนกรรมการ 
           ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการไดอีกไมเกินสองคน  

 

      4.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ (ตามขอ 17 ของบังคับฯ )               
(1) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ของอธิการบดี รวมท้ังเสนอแนะการใหอธิการบดีพนจากตําแหนงตอสภามหาวิทยาลัย 
 (2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทําการใดๆ 

อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร  
                 (3) เชิญผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิตรวมท้ังผูเก่ียวของอ่ืน
มาชี้แจง หรือขอขอมูลจากบุคคลดังกลาว รวมถึงการเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนตอการติดตาม
และประเมินผล 
                 (4) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีตอ
อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  
                 (5) อํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
  4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 

 ตามขอ 15 วรรค 5 ของบังคับ ฯ กําหนดวา ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ ตาม (1) (2) 
(3) หรือ (4) พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปจนกวาการประเมินอธิการบดีในรอบปท่ี 4 ของการดํารงตําแหนงอธิการบดีจะสิ้นสุดลง และคณะกรรมการ
ไดนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยแลว เวนแตสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือมีการแตงตั้งประธานสภาคณาจารยและพนักงานแลวแตกรณีข้ึนแลว 
              (มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ดํารงตําแหนง
อธิการบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 และจะหมดวาระวันท่ี 22 มีนาคม 2564) 
              นอกจากนั้นขอ 16 ของขอบังคับฯ กําหนด ภายใตขอบังคับขอ 15 วรรคหา ประธานกรรมการและ
กรรมการซ่ึงมิใชกรรมการโดยตําแหนงมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  
              ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ ตายหรือลาออก ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกประธานกรรมการ  
หรือกรรมการ ประเภทนั้นดํารงตําแหนงแทน ใหผูเขามาแทนนั้นดํารงตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
            ในระหวางท่ีสภามหาวิทยาลัยยังมิไดเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนแทนประธานหรือ
กรรมการท่ีตายหรือลาออก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 
 

5. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  
               การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
คณะกรรมการยึดหลักการทํางาน ดังนี้                  
  1) การทํางานท่ีเปนกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
   2) เนนการทํางานท่ีมีสวนรวมกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย 
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   3) การทํางานท่ีไมสรางภาระแกฝายบริหารจนเกินไป  
     4) ความโปรงใส ยุติธรรม  
 5) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม และประเมินผลฯ ท่ีเอ้ือใหอธิการบดีสรางงานท่ี   
ทาทาย รวมท้ังกําหนดกระบวนการท่ีใหอธิการบดีมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง  
    6) การกําหนดระบบ กลไกท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานของ
อธิการบดี ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อยางกวางขวาง 
 

6.ขอบเขตของคูมือ                
           6.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของอธิการบดี ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
           6.2 การดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
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สวนท่ี 2 
หลักเกณฑ และแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

             ตามท่ีขอ 7 ของขอบังคับฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คือ   
                  (1) เพ่ือติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ
นโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
                  (2) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรคและใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
และหัวหนาสวนงาน 
                คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 27 กันยายน 2560 และครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 17 
ตุลาคม 2560 ไดนํามากําหนดเปนแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยยึดหลักการ คือ  
                  เนื่องจากออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 และการแตงตั้งคณะกรรมการ อยูในชวง
ปลายปงบประมาณ 2560 ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตางๆ มาเกือบท้ังหมดแลว ดังนั้นในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560) คณะกรรมการจึงใชระบบ ขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาแลวมากําหนดเปนตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือมิใหเปนภาระกับมหาวิทยาลัย  

           1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีองคประกอบดวย 4 สวน คือ 
              สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
                         ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) เปนชวงท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 
2 แผน คือ 
                     1) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2556-2563 (ปรับแผน) ท่ีผูชวย
ศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดี นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 
10 เมษายน 2556  
                      2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปงบประมาณ 2560-2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย 
ดร. วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 
2560 และนํามาใชเปนแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ป (ภาคผนวก 2 หนา 27) 
 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ .ศ .2560 
คณะกรรมการไดประชุมหารือกับผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี แลวเห็นสมควรใช
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี 
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 เนื่องจาก 
                       (1) การติดตามและประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 ท่ีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีเสนอไวจะมีประโยชนมากกวา อาทิ จะไดขอมูลท่ีเปน Baseline 
สําหรับการติดตาม และประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอไป 
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                   (2) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2556-2563 (ปรับแผน) ท่ีผูชวย
ศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีเสนอ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 - 2564  
ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดีทานปจจุบันเสนอมีสวนหนึ่งท่ีซํ้ากัน 
                        (3) เม่ือผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มาดํารงตําแหนงแลวไดมุงเนน
ดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560   

                          ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2560 ใชแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 โดยจะวัดวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด       

                   ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
       1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560วาสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด พรอมท้ังปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน      
ตามแบบฟอรม ปม.1 หนา 23                        
                        2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
                  การพิจารณาของคณะกรรมการ 
                       คณะกรรมการสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอแลวใหคะแนน    
(รอยละ) 
                       สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 

              สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

                        ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ยังไมได
เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2560 และเม่ือเขามาดํารงตําแหนงอธิการบดีไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยไวในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559  

    ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 จะใชแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัย (ภาคผนวก 3 หนา 38) โดยจะวัดวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพียงใด       
 

   ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                       1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  งบประมาณ พ.ศ.
2560 พรอมท้ังปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา 
และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรมปม.2 หนา 24 
   2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ      
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                   การพิจารณาของคณะกรรมการ 
                    คณะกรรมการสอบทานรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีเสนอ แลวใหคะแนน (รอยละ) 
                    สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการ
แกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 
 

               สวนท่ี 3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร. (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
        ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  มหาวิทยาลัยไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ กพร.   
ซ่ึงผลการประเมินของ กพร.จะสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
                       ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                         1) อธิการบดี รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ปงบประมาณ 
2559 ตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. พรอมท้ังปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไข
ปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตาม
แบบฟอรม ปม.3 หนา 25                     
                        2) อธิการบดีเสนอรายงานผลตอคณะกรรมการ 
     การพิจารณาของคณะกรรมการ 
                         คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ี กพร.แจงอยาง
เปนทางการ (ระดบัคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
                        สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการ
แกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 สวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
  ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
ระบบของ สกอ. ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การบริหารจัดการ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสะทอน
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย                     

                        ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
                          1) อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 ท่ี
ไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พรอมท้ังปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา 
แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปม. 4 หนา 26 
                          2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
  การพิจารณาของคณะกรรมการ 
                            คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 
2559 ท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แจงอยางเปนทางการ (ระดบัคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
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                         สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการ
แกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
                          นอกจากนั้นใหอธิการบดีจัดทํา สรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 
2560/ปการศึกษา 2559 - 2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและ
สรางสรรค การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของ       
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ                                

2. สรุปการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
               การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีองคประกอบ 4 สวน กําหนดคานํา
หนักและการรวบรวมขอมูล ตามตารางท่ี 1 
               ตารางท่ี 1 องคประกอบและคาน้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)  
สวนท่ี องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
คา

นํ้าหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล 

1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป 
พ.ศ. 2560 * ประกอบดวย 3 เปาหมาย  
เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลยัช้ันนําท่ีมีมาตรฐานสากล 
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ                         
(ใหเปนมหาวิทยาลยัท่ีพรอมตอการเปลีย่นแปลง) 
 
* ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560-2564 
ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สทุธะนันท อธิการบดี ได
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

20 
 
            
 
         

1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (ตามแบบฟอรม ปม.1)   
2.คณะกรรมการสอบทานตามท่ีอธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (รอยละ)  
 
 

2 ผลการดํา เนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการประจําป 
2560** จําแนกตามพันธกิจ  5 ดาน 
(1) การผลิตบัณฑิต 
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค 
(3) ดานการบริการวิชาการ 
(4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(5) ดานการบริหารจัดการ 

 

** ใชแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีต
อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

30 
 
         

1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตาม  พันธ
กิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
(ตามแบบฟอรม ปม.2)   
2.คณะกรรมการสอบทานตามท่ีอธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (รอยละ) 
 

3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

20 1.อธิการบดีรายงานการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีไดรับแจงอยางเปน
ทางการจาก กพร. (ตามแบบฟอรม ปม.3) 
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2.คณะกรรมการใชคะแนนผลการประเมินตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ท่ีไดรับ
แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนนแปลงเปน
รอยละ)  

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2559 

30 1.อธิการบดีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.)                
ปการศึกษา 2559 ท่ี ไดรับแจงอย าง เปน
ทางการ  (ตามแบบฟอรม ปม.4) 
2.คณะกรรมการใชคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  
(ระดับคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

 รวมคะแนนสวนท่ี 1-4  100  

  
         3.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
              เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ 
จะเชิญผูเก่ียวของมาสนทนากลุม (ไมนํามาคิดคะแนน)  
            3.1 คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของอธิการบดี มาสนทนากลุม 
โดยกําหนดกลุมผูเก่ียวของ ดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม จํานวน 
   (คน) 

หมายเหตุ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                                                            
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 16 คน                                                                                      
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 6 คน                                         
(1.3) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน                                                                          
(1.4) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากร           

 

24 

 

 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 21* สวนงาน 
      (นับรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

21*  

 (3)  
 (3.1) กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการบริหารสวนงานท่ีมีฐานะ  
        เทียบเทาคณะ หนวยงานละ 2 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) จํานวน 19 สวนงาน *   
(3.2) ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ  สวนงานละ 3 คน  (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) และขอ (3.1) 
       จํานวน 19 สวนงาน*              
      *ไมนับรวมสนง.สภาฯ ตองทําหนาท่ีฝายเลขานุการ  
       และในสวนของสนง.อธิการบด ีไดเชิญผอ.กองเขารวมประชุมท้ังหมดตามขอ (4.2) 

95 ใหสวนงานเสนอ
รายช่ือมา           
โดยวิธีการไดมาซึ่ง
รายช่ือใหสวนงาน
ดําเนินการเลือกตั้ง 
หรือการประชุม
หารือของสวนงาน 

 (4)  
   (4.1) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก             จํานวน 19* คน    
   (4.2) ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี ทุกคน                          
   (4.3) ผูแทนขาราชการ และหรอืผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในท่ีประชุม   
          กบม.                                                   
  (4.4)  ผูแทนขาราชการ และหรอืผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สวนงานละ  
          3 คน (20** สวนงาน)                              จํานวน 60  คน 
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ขอ  4.1 ใหสวนงาน 
แจงรายช่ือมา 

ขอ 4.4 ใหสวนงาน
เสนอรายช่ือมา           
โดยวิธีการไดมาซึ่ง
รายช่ือใหสวนงาน
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    * ไมนับรวมสนง.สภาฯ และสนง.อธิการบดี  
   ** ไมนับรวมสนง.สภาฯ ตองทําหนาท่ีฝายเลขานุการ 

ดําเนินการเลือกตั้ง 
หรือการประชุม
หารือของสวนงาน 

 (5) นักศึกษา 
 (5.1) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา    รวม 4   คน 
 (5.2) ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 56 คน  
 (5.3) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39  คน 

99 ขอ 5.1 ใหกอง
กิจการนักศึกษาแจง
รายช่ือ  

ขอ 5.2-5.3 ใหคณะ
วิชาแจงรายช่ือมา 

(6) ผูใชบัณฑิต คณะละ 3 คน (14 คณะ) = 42 คน                                                                              42 ใหคณะวิชาแจงมา 
(7) ศิษยเกา คณะละ 3 คน (14 คณะ) = 42 คน                                                                              42 ใหคณะวิชา และ

สมาคมนักศึกษาเกา
แจงรายช่ือมา  

รวม 415  
        หมายเหตุ ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุมอาจปรับเปลี่ยน จํานวน และกลุมตามความเหมาะสม 

              3.2 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดี มาสนทนา และสอบทานขอมูลในดานตางๆ 
              3.3 สรุป ประมวลปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  
 
        4. คะแนนและระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                4.1 นํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ( 4 สวน) มาคิดคาคะแนนเปนคารอยละ        
คิดทศนิยม 2 หลัก (คะแนนเต็ม 100)  

 4.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     รอยละ ระดับความสําเร็จ  

รอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
รอยละ 80 -89 ดมีาก 
รอยละ 70-79 ด ี
รอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
รอยละ 50-59 นอย 
นอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 

 

         5. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 
                    ตามขอ 17 (1) ของขอบังคับฯ กําหนด ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจในการให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของของอธิการบดี รวมท้ัง
เสนอแนะการใหอธิการบดีพนจากตําแหนงตอสภามหาวิทยาลัย  
                  คณะกรรมการ จึงเสนอดังนี้ 
 
                 5.1 การพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือ คาตอบแทนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                       การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของของอธิการบดี 
ใหคิดเปนรอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปถัดไป)  ปงบประมาณละ 1 ครั้ง   
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                      สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ปฏิบัติ
หนาท่ีประมาณ 192 วัน (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) ดังนั้นในรอบปงบประมาณ พ .ศ .2560 
คณะกรรมการ จึงยังไมเสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือ คาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
อยางไรก็ตามเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา 
 
               5.2 การปรับปรุงพัฒนาการทํางาน   
                       เห็นสมควรเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ใหอธิการบดี และผูเก่ียวของพิจารณา
นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
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สวนท่ี 3 
หลักเกณฑ และแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 
 

          ตามท่ีขอบังคับฯ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
ดังนี้ 
 1. ขอ 9 กําหนด วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ดังนี้  
  (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Performance)  
   (2) เพ่ือประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
 2. ขอ 10 กําหนด การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อยางนอยตองมี 
 (2.1) ดานความสําเร็จของอธิการบดี ในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความม่ันคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
 (2.2) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
เปนตน 
 3. ขอ 12 กําหนดวาในกรณีท่ีอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบ
วันแตไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปนั้นเปนไปเพ่ือการให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  
                 เนื่องจาก มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท ไดปฏิบัติหนาท่ีมาประมาณ 192 วัน คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 27 กันยายน 
2560 และครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 จึงกําหนดแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ดังนี้ 
 1.ผลการดําเนินงานของอธิการบดี (ไมคิดคะแนน)  
                   เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 192 วัน (23 มีนาคม - 30 กันยายน 
2560) ดังนั้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงเปนไป
เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย โดยไมไดคิดคะแนน 
                  คณะกรรมการ กําหนดใหผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี รายงานการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในชวงท่ีมาดํารงตําแหนง (23 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) โดยคํานึงถึง
ขอมูลผลการดําเนินงานในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2560 (ชวงท่ีผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ   
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ถาวรเวช อดีตอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ี) เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ.2560   
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ดังนี้ 
                   1.1 รายงานการดําเนินงาน ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(Performance) และคุณภาพของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนํา
ความรูไปสูสังคม ความม่ันคงทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน (ตามขอ 10 (2.1)  
ของขอบังคับฯ)  
                          รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 ท่ีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 
                          รวมท้ังปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน  
  1.2 รายงานดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม         
การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวน
เสีย (ตามขอ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ)  
                          สรุปภาพรวมของคุณลักษณะในการบริหารงานของอธิการบดีท่ีสงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย    
          ปญหา อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไข
ปญหา และสิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
                  นอกจากนั้นคณะกรรมการกําหนดใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานท่ีกําหนดในขอ 10 (2.1) และ 10 (2.2) ของขอบังคับฯ ดังนี้ 
                  1.3 วิเคราะหการดําเนินงานในชวงท่ีมาดํารงตําแหนงและแนวทางการปรับยุทธศาสตร วิธีการ
ดําเนินงาน กลยุทธ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน                   
                  1.4 รายงานการดําเนินงานดานความสัมพันธของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมชน  

 2. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
                       เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี (ไมคิดคะแนน) คณะกรรมการ จะเก็บขอมูลจากผูเก่ียวของ ดังนี้ 
                 2.1 คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยและการบริหารงานของอธิการบดี มาสนทนากลุม 
โดยกําหนดกลุมผูเก่ียวของ ดังนี้ 

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม จํานวน 
   (คน) 

หมายเหตุ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั                                                                                            
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 16 คน                                                                                      
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จาํนวน 6 คน                                         
(1.3) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน                                                                          
(1.4) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศลิปากร           
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 (2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 21* สวนงาน 
      (นับรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

21*  
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 (3)  
 (3.1) กรรมการในคณะกรรมการประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการบริหารสวนงานท่ีมีฐานะ 
        เทียบเทาคณะ หนวยงานละ 2 คน (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) ) จํานวน 19 สวนงาน *   
(3.2) ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน  (รายช่ือตองไมซ้ํา ขอ (2) และขอ (3.1) 
       จํานวน 19 สวนงาน*              
      *ไมนับรวมสนง.สภาฯ ตองทําหนาท่ีฝายเลขานุการ  
       และในสวนของสนง.อธิการบด ีไดเชิญผอ.กองเขารวมประชุมท้ังหมดตามขอ (4.2) 

95 ใหสวนงานเสนอ
รายช่ือมา           
โดยวิธีการไดมาซึ่ง
รายช่ือใหสวนงาน
ดําเนินการเลือกตั้ง 
หรือการประชุม
หารือของสวนงาน 

 (4)  
   (4.1) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก             จํานวน 19* คน    
   (4.2) ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี ทุกคน                 
   (4.3) ผูแทนขาราชการ และหรอืผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในท่ีประชุม 
          กบม.                                                   
  (4.4)  ผูแทนขาราชการ และหรอืผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สวนงานละ  
          3 คน (20** สวนงาน)                             จํานวน 60  คน 

    * ไมนับรวมสนง.สภาฯ และสนง.อธิการบดี  
    ** ไมนับรวมสนง.สภาฯ ตองทําหนาท่ีฝายเลขานุการ 

92 ขอ  4.1 ใหสวนงาน 
แจงรายช่ือมา 

ขอ 4.4 ใหสวนงาน
เสนอรายช่ือมา           
โดยวิธีการไดมาซึ่ง
รายช่ือใหสวนงาน
ดําเนินการเลือกตั้ง 
หรือการประชุม
หารือของสวนงาน 

 (5) นักศึกษา 
 (5.1) นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา    รวม 4  คน 
 (5.2) ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 56 คน  
 (5.3) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39  คน 

99 ขอ 5.1 ใหกอง
กิจการนักศึกษาแจง
รายช่ือ  

ขอ 5.2-5.3 ใหคณะ
วิชาแจงรายช่ือมา 

(6) ผูใชบัณฑิต คณะละ 3 คน (14 คณะ) = 42 คน                                                                              42 ใหคณะวิชาแจงมา 
(7) ศิษยเกา คณะละ 3 คน (14 คณะ) = 42 คน                                                                              42 ใหคณะวิชา และ

สมาคมนักศึกษาเกา
แจงรายช่ือมา  

รวม 415  
        หมายเหตุ ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุมอาจปรับเปลี่ยน จํานวน และกลุมตามความเหมาะสม 
         

               2.2 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดี มาสนทนา และสอบทานขอมูลในดานตางๆ 
               2.3 สรุป ประมวลปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  
                 

         3. คะแนนและระดับความสําเร็จ ของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี                
                   ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ยังไมกําหนดระดับ
ความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี เนื่องจากการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี เปนไปเพ่ือใหขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  

         4. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 
                    ตามขอ 17(1) ของขอบังคับฯ กําหนด ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจในการให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของของอธิการบดี รวมท้ัง
เสนอแนะการใหอธิการบดีพนจากตําแหนงตอสภามหาวิทยาลัย  
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                  คณะกรรมการ จึงเสนอดังนี้ 
                 4.1 การพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือ คาตอบแทนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                       การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของของอธิการบดี 
ใหคิดเปนรอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปถัดไป)  ปงบประมาณละ 1 ครั้ง   
                      สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ปฏิบัติ
หนาท่ีประมาณ 192 วัน (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) ดังนั้นในรอบปงบประมาณ พ .ศ .2560 
คณะกรรมการ จึงยังไมเสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน การใหเงินรางวัลหรือ คาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
อยางไรก็ตามเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา 
 
                4.2 การปรับปรุงพัฒนาการทํางาน   
                       เห็นสมควรเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ใหอธิการบดี และผูเก่ียวของพิจารณา
นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
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สวนท่ี 4 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดทํารายงาน 

  
             คณะกรรมการกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) โดยยึดหลักการความสะดวก ประหยัดรวดเร็ว ครบถวนและถูกตอง จึงกําหนด
ข้ันตอนการเก็บขอมูลและการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ดังนี้ 
 
1.ข้ันตอนการเก็บรวมขอมูล 
 1. คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
พิจารณา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน  
 2. ภายในวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2560 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 3. ภายในวันท่ี 15 พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการดําเนินการ 
 3.1 ใหฝายเลขานุการ เผยแพร คูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)     
ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                    
 3.2 มีหนังสือถึงอธิการบดี 
   3.2.1 สง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    
                     3.2.2 ใหอธิการบดีจัดทํา      
                               (1) รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560        
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
                                     พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560/       
ปการศึกษา 2559 - 2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค 
การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ         
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
                              (2) รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
                                โดยจัดสงคณะกรรมการภายในวันท่ี 15 มกราคม 2561 (สงภายใน 60 วันนับจาก
วันท่ีคณะกรรมการแจง จะครบวันเสารท่ี 13 มกราคม 2561 แตเนื่องจากเปนวันหยุด จึงเล่ือนสงเปนวัน
จันทรท่ี 15 มกราคม 2561) 
                              หมายเหตุ ตามขอ10(3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ  
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    3.2.3 มีหนังสือถึงสวนงานใหเสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม และสงคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561 โดยแจงขอมูลวันสนทนากลุม (วันท่ี 30 มกราคม 2561) ใหสวนงานทราบ  
                4. ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561 สวนงานเสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีเขารวมสนทนากลุม ตอคณะกรรมการ 
                5. ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2561 อธิการบดีสงรายงานตอคณะกรรมการ ดังนี้ 
                     5.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                           พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 /          
ปการศึกษา 2559 - 2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค 
การจัดโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
                      5.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
                      5.3 มีหนังสือถึงผูเก่ียวของขอเชิญมารวมสนทนากลุม ในวันท่ี 30 มกราคม 2561 
 

                6. ภายในวันท่ี 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการพิจารณา 
                       6.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
                             พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560/ปการศึกษา  
2559-2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจัด
โครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
                       6.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
                       

              7. ภายใน 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการ มอบหมายใหฝายเลขานุการ เผยแพรรายงานตางๆ ใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                  7.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 
- 30 กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                        พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560/ปการศึกษา 
2559-2560 อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจัด
โครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
                   7.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
(23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
                            

           8. วันท่ี 30 มกราคม 2561 เชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนากลุม  
 

           9. ภายในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูลท้ังหมด และมอบฝายเลขานุการสรุป 
วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) (จัดทํา
เปนเลมเดียวกัน)  
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             10. วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการฯ พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 
- 30 กันยายน 2560)  
 

             11. วันท่ี 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี 
มารวมสนทนาและประชุมหาหรือกับคณะกรรมการฯ เพ่ือสอบถาม และสอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชน
ตอการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 

 12. ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอ รายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 13. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 11 เมษายน 2561 พิจารณา รายงานการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 

 14. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 11 เมษายน 2561 แลว  
 

                 15. ภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลรายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560                
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ใหอธิการบดีทราบ และพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
 
2. รูปแบบรายงาน 
             คณะกรรมการกําหนดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เปนเลมเดียวกัน โดยรายงานมี
รูปแบบประกอบดวย อาทิ 
             5.1 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
             5.2 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (23 มีนาคม 
– 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
             5.3 สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 
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3. สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ีของ    
อธิการบดี 

ตารางท่ี 2 สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการ ประชุมพิจารณาแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยและการ

ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดฯี 
 

คณะกรรมการเชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลฯ  
 

คณะกรรมการพิจารณาจดัทํา ราง คูมือการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลัย พิจารณา  ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการเผยแพรคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไซต สนง.สภาฯ 
และแจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560  

ตามรายการท่ีคณะกรรมการกําหนด  และแจงสวนงานเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม 
 

อธิการบดีจัดสง รายงานผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ตอคณะกรรมการ  

และสวนงานเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุมตอคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการ นํารายงานผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560  
เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภาฯ  

 
คณะกรรมการ  เชิญกลุมผูเก่ียวของมาสนทนากลุม 

 
คณะกรรมการมอบฝายเลขานุการวิเคราะหขอมลู สรุปผล และยกราง รายงานการติดตาม และประเมินผลฯ  

แลวเสนอคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการ  เชิญอธิการบดี มาสนทนา และรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ  และสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ  
กอนเสนอสภาฯ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหสภาฯ พิจารณา 

 
สภามหาวิทยาลยั พิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
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4. แบบฟอรมการเก็บขอมูล 
              แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีดังนี้   

 

ชื่อยอ
แบบฟอรม 

ชื่อของแบบฟอรม 

ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560  
  
(ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560-2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย 
สุทธะนันท อธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560) 

ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลยั ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2560  
(ใชแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
อดีตอธิการบด ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559) 

ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปม.4 แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) ปการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอรมการเกบ็ขอมูล 

 
 

ช่ือยอ
แบบฟอรม 

ช่ือของแบบฟอรม 

ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560  
  
(ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560-2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วัน
ชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560) 

ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560  จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
 
(ใชแผนปฏิบัติราชการประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ    
ถาวรเวช อดีตอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559      
วันท่ี 19 ตุลาคม 2559) 

ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปม.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2559  (สกอ.) 
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แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560   

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ประจําป พ.ศ. 2560   

คาน้ําหนัก เปาหมาย 
ผลการ
ดําเนินงาน  

ปญหา
อุปสรรค 
 

สาเหตุของ
ปญหา/
อุปสรรค 
 

แนวทางแกไข
ปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาด
วาจะแลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให
สภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /
ผลักดัน 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 
2560 ประกอบดวย 3 เปาหมาย 
 

       

   เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ี
มีมาตรฐานสากล 
 

       

   เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน 
สังคมและประเทศชาต ิ
 
 

   

    

   เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ                         
(ใหเปนมหาวิทยาลยัท่ีพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง) 
 

       

                       รวม 100       
คะแนนรอยละ        
คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน        

 
                                      ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย) 

หมายเหตุ 1. ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560-2564 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 
         2.อาจปรับเปลี่ยนตารางการนําเสนอไดตามความเหมาสม แตใหมีหัวขอตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหครบถวน 
               23  
 



  

แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

คาน้ําหนัก 
เปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 
  

ปญหาอุปสรรค 
 

สาเหตุของ
ปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

แผนปฏิ บัติ ร าชการประจํ าป ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน 

       

   1. ดานการผลิตบัณฑิต 40       
   2.ดานการวิจัยและสรางสรรค 20       
   3.ดานการบริการวิชาการ 10       
   4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10       
   5.ดานการบริหารจัดการ 20       
                       รวม 100       
คะแนนรอยละ        
คะแนนท่ีคณะกรรมการสอบทาน        
                            
                                  ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบด ีหรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ) 
 

หมายเหตุ 1. ใชแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559  
         2.อาจปรับเปลีย่นตารางการนําเสนอไดตามความเหมาสม แตใหมีหัวขอตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหครบถวน 
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แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ)                      

การประเมินตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน 

ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

1.      
2.      
3.      
4.      
            คะแนน      
  คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับ
แจงอยางเปนทางการจาก กพร. 

     

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

                                          
                    หมายเหตุ ใหแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย 
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แบบฟอรม ปม.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2559 (สกอ.) (คะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

องคประกอบการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 
ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 
 

สาเหตุของปญหา 
 

แนวทางแกไขปญหา/ 
การพัฒนา 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน /ผลักดัน 

เปาหมาย  ผลการประเมิน 
 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
       คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ       
   คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีไดรับแจง
อยางเปนทางการจาก คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน    

      

                           
                                  ผูใหขอมูล  ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย)           
 
                            หมายเหตุ ใหแนบรายละเอียดคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มาดวย 
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ภาคผนวก 3 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลยั  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 

                  
(ใชแผนปฏิบัติราชการประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช  
อดีตอธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559) 
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ภาคผนวก  5  

ปฎิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

(1 ตลุาคม 2559 -30 กันยายน 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ปฎทิินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย                                                          

และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  
 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 
27 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2560 พิจารณา                                                                

   - ราง แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  

4 ตุลาคม 2560 ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือเชิญอธิการบดีรวมประชุม หารือการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยัและการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 
ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2560  

17 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2560 พิจารณา 
 1. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย                                                          
และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 
2560) 
 2. เชิญอธิการบดีรวมประชุมหารอืการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) 
 3. พิจารณาวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ภายใน 25  ตุลาคม 
2560 

ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลยั เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ราง คูมือ การติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  

8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 พิจารณา 
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) 

9-10 พฤศจิกายน 
2560 

คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการปรับแกไข 
(ถามี)   

ภายใน 13 พฤศจิกายน 
2560 

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 
กันยายน 2560) 

ภายใน 15 พฤศจิกายน 
2560 

1.คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการ นํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 
กันยายน 2560) เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดี 

2.1 สงคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)    

2.2 แจงอธิการบดจีัดทํา  
2.2.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 

2559 -30 กันยายน 2560)                                                                                              
พรอมท้ังสรุปขอมลูพ้ืนฐานท่ีสําคญัของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 2559-2560 
อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลกัสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจดัโครงการ
บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

 

60 
 



วัน เดือน ป การดําเนินการ 
2.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด  
             โดยจัดสงคณะกรรมการภายในวันท่ี 15 มกราคม 2561 (สงภายใน 60 วันนับจากวันท่ี
คณะกรรมการแจง จะครบวันเสารท่ี 13 มกราคม 2561 แตเนื่องจากเปนวันหยุด จึงเลื่อนสงเปนวัน
จันทรท่ี 15 มกราคม 2561) 
         หมายเหตุ ตามขอ10(3) ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ                                                                                                      
3.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงสวนงานใหเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม โดยสงรายช่ือให
คณะกรรมการภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561  

ภายในวันท่ี 3 มกราคม 
2561 

สวนงานเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีเขารวมสนทนากลุม ตอคณะกรรมการ 

วันท่ี 15 มกราคม 
2561 

อธิการบดีจัดสงรายงานตอคณะกรรมการ ดังน้ี 
    1. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 
กันยายน 2560)  
พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 2559-2560  
อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจัดโครงการ
บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

2. รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2560         
(23 มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดาํเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

3. มีหนังสือถึงผูเก่ียวของขอเชิญมารวมสนทนากลุม ในวันท่ี 30 มกราคม 2561 
22 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2561 พิจารณา 

1. คณะกรรมการพิจารณา 
   1.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 
กันยายน 2560)  
พรอมท้ังสรุปขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 2559-2560 
อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจัดโครงการ
บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

1.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (23 
มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดาํเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด                                                                                              
2. พิจารณาแนวทางการสัมภาษณ 

ภายในวันท่ี  
23 มกราคม 2561 

คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ  เผยแพรรายงานตางๆ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                         
1.รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 
กันยายน 2560)  
พรอมท้ังสรุปขอมลูพ้ืนฐานท่ีสําคญัของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560 /ปการศึกษา 2559-2560  
อาทิ จํานวนนักศึกษา จํานวนหลกัสูตร จํานวนอาจารย จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค การจดัโครงการ
บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ฯลฯ   
2.รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี  ชวงท่ีมาดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (23 
มีนาคม – 30 กันยายน 2560) รวมท้ังรายงานผลการดาํเนินการดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด                                                                                                                            

วันท่ี 30 มกราคม 
2561 

ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2561  
 เชิญผูเก่ียวของเขารวมสนทนากลุม  
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วัน เดือน ป การดําเนินการ 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2561 

คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมลู สรุปผล และยก ราง รายงานผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -
30 กันยายน 2560)  

5-19 กุมภาพันธ 2561  ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมลู สรุปผลและยก ราง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบด ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตลุาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  

26 กุมภาพันธ 2561  
เวลา 9.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2561  
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  

14 มีนาคม 2561  
เวลา 9.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2561  
1. พิจารณา ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏบัิติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)        
2. เชิญอธิการบดี สนทนาและรวมประชุมหารือ สอบทานในประเด็นตางๆ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา    

ภายในวันท่ี 15  
มีนาคม 2561 
 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลยั เสนอ 
รายงานผลการติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) เพ่ือพิจารณานําเขาท่ี
สภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
(ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ) 

11 เมษายน 2561 
 

สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 4/2561 วันท่ี  11 เมษายน 2561 
พิจารณา รายงานรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)  

9 พฤษภาคม 2561 
 

สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี 5/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
พิจารณา รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 11 เมษายน 2561 

ภายในวันท่ี 14                          
พฤษภาคม 2561 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหอธิการบดีทราบและพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
จบการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

ต้ังแตเดือน มิถุนายน 2560 เปนตนไปเร่ิมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 6 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก 7 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยัและ 
การปฏิบัตหินาทีข่องอธิการบดี  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สทุธะนันท) 
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