คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

ฉบับผานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12 /2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558

คํานํา
ดว ยขอบั งคั บ มหาวิทยาลัย ศิล ปากรวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีอยางกวางๆ สวนรายละเอียดวิธีการประเมิน ขั้นตอนการประเมินตางๆ ใหจัดทําเปนคูมือระบบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี นั้น
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย
ชั ย ชาญ ถาวรเวช) คณะกรรมการฯ จึ ง ไดจั ดทํา คูมือ ระบบการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยในรอบปที่ 1 ได
จัดทํา คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่
2) ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มุงเนนเพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค วิเคราะหสาเหตุของปญหา
ในการทํางานของอธิการบดี และในรอบปที่ 2 ไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มุงเนนการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี เพื่อใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ ที่ เ ริ่ ม เน น ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น งาน และการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 นี้ คณะกรรมการฯ ไดจัดทําคูมือ
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ เป น การประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี เพื่ อ ใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะมุงเนนผลลัพธที่
เกิ ด ขึ้ นจากการดํ า เนิ น งานและการพั ฒนามหาวิทยาลัย มากขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธที่เกิดขึ้นจากแนวทาง
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย และตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
โดยการปรับเพิ่มคาน้ําหนักคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใน 2 ดานนี้
นอกจากนั้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ยังมีจุดมุงหมายหลักที่สําคัญคือเพื่อให
การทํางานของอธิการบดี การบริหารมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการจะยึดหลักการมีสวนรวมของผูบริหาร
มี ค วามโปร ง ใส ยุ ติ ธ รรมและเป น กั ล ยาณมิ ต รกั บ ทุ กฝ า ย และมุ ง หวัง ให ผ ลการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ นี้ เปนสวนหนึ่งที่จะสะทอนภาพการทํางานของอธิการบดี เพื่อนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
พัฒนาการทํางานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี
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- แผนภูมิ ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ
- สรุ ป ความแตกต า งระหว า งการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปที่ 2 และรอบปที่ 3
แนวทาง ทิ ศ ทาง จุ ด เน น และเป าหมายของสภามหาวิ ทยาลั ย ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย เพื่อมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวาง การ
ดํา รงตํ า แหน ง (6 มิ ถุน ายน 2555- 5 มิถุน ายน 2556) จากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555
แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร ของอธิการบดี 4 ป (พ.ศ.2557-2560) เสนอ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556
- ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (11 ดาน)
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
-ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (11 ดาน)
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 )
หลักธรรมาภิบาล
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2554
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29
มกราคม 2557
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช)
ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4

การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละ
องคประกอบ และแตละดาน
ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี

ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ตารางที่ 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ตารางที่ 6 ตัวอย าง แบบรายงานผลการประเมิน ตามคํารับ รองปฏิบัติร าชการของ
กพร.ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนที่ไ ด รั บ แจ ง อยา งเป น
ทางการ)
ตารางที่ 7 ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2557 (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบ องคประกอบและคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ในรอบปที่ 2 และปที่ 3
ตารางที่ 9 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
ดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน
2559)
ตารางที่ 10 กิจกรรม/โครงการตามนโยบายของอธิการบดี
ตารางที่ 11 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบป
ที่ 1 ของการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 12 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบป
ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 13 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม
2558-12 มีนาคม 2559)
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ
5 ดาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนก
ตามพันธกิจ 5 ดาน
แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการของ กพร.
(คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
(คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)
แบบรายงานการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22
แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย (31 โครงการ)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แบบรายงานผลการดําเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
แบบบันทึกการสนทนา/สนทนากลุม
แบบสอบถามการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของอธิ ก ารบดี
(ฉบับที่ 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย
สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ)
แบบสอบถามการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของอธิ ก ารบดี
(ฉบับที่ 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา)

หนา
36
39
42
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54

60

จ

สรุป คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิ การบดี พ.ศ.2554 ลงวั น ที่ 25 มี น าคม 2554 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวั น ที่ 29 มกราคม 2557
โดยวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปที่ 3 เปนการ
ประเมินเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพื่อใชประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปที่ 3 มีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังนี้
1.องคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย
2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (มี 8 ดาน) สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
(มี 3 ดาน) คะแนนสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 รวมกันเทากับ 100 คะแนน (100%) หรือเทากับระดับคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน คือ

รอยละ /ดานยอย
80

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

6

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

6

1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ กพร.

8

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

10

1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22

5

1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย

20

1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

20

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

5

สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต
2.1.2 ดานการวิจยั และสรางสรรค
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ
2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.1 หลักประสิทธิผล
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ
2.3.3 หลักการตอบสนอง
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ
2.3.5 หลักความโปรงใส

20
10

5

5

4
3
2
1
2
1
1
1
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

ฉ

2.3.6 หลักการมีสวนรวม
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ
2.3.8 หลักนิติธรรม
2.3.9 หลักความเสมอภาค
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม
รวม

100

0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.41
0.41

2. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ และการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
2.1คะแนนสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (มี 8 ดาน) คะแนนในสวนนี้มา
จากการใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม
2559) ตามตัวชี้วัดที่กําหนด 8 ดาน และคณะกรรมการจะตรวจสอบ/สอบทาน/ใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนด
2.2 คะแนนส วนที่ 2 คุณภาพการบริห ารจัดการ (มี 3 ดาน) คะแนนสว นนี้มาจาก การตอบ
แบบสอบถามประเมิ น คุ ณภาพการบริ ห ารจัดการของอธิการบดี ของผู ที่เกี่ ย วของกับ การบริห ารงานของ
อธิการบดีในกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการใน
คณะกรรมการประจําคณะหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน
สํานัก ประธานสภาคณาจารย ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ โดยเมื่อตอบแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี แลว คณะกรรมการจะนํามาคํานวณคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
นอกจากนั้นคณะกรรมการ ยังเชิญผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของอธิการบดีในกลุมตางๆ
ดังกลาว มารวมสนทนา/สนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น (การสนทนา/สนทนา
กลุม ไมมีคะแนน)
3. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
คณะกรรมการนําขอมูลจากสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มาวิเคราะหและประมวลผล ผลรวมคะแนน
ส ว นที่ 1 และส ว นที่ 2 คื อ คะแนนผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ โดยได กํ า หนดการแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50- 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
นอยกวา 1.50

การแปลความคะแนน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน

4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบปที่ 3 (13
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) จะประกอบดวยคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละสวน
และสรุปปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนาการทํางานของอธิการบดี และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ช

5. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่
3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
6. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12
มีนาคม 2559) มีความแตกตางจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (13
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) (ภาคผนวก ก หนา 67) โดยสรุป คือ
6.1) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 จะมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปนกลไกหนึ่งใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะวิชา หนวยงาน
6.2) ปรั บ ค า น้ํ า หนั กการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ ในสว นที่ 1 ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ในดานที่ 1.4 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
รอบปที่ 2
รอบปที่3
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
รอยละ /ดานยอย รอยละ /ดานยอย
ดานที่ 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
20
10
1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
10
10
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)
10
-เหตุผล การตัดดานที่ 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เนื่องจากในรอบปนี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน และตัวบงชี้ของ สมศ. ที่อยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.) ก็ไมมี จึงไมมีคะแนนการประเมินคุณภาพ ของ สมศ. จึงคงเหลือเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)
ดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
15
20
มหาวิทยาลัย
ดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายทีอ่ ธิการบดีนําเสนอตอสภา
15
20
มหาวิทยาลัย
เหตุผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปที่ 3 เนนผลลัพธ การพัฒนามากขึ้น จึงไดนําคะแนน
จากดานที่ 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) มาเพิ่มในดานที่ 1.6 และดานที่ 1.7

6.3) ปรับการรายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้

ดาน
ดานที่ 1.6
ผลการดําเนินงานตาม
แนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย

รอบปที่ 2
1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ที่เกิด
ก อ น อ ธิ ก า ร บ ดี ( ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย
ชัยชาญ ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันที่ 12
มี น าคม 2556 จะไม นํ า มาใช ใ นการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ

รอบปที่ 3
1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ที่เกิด
ก อ นอธิ ก ารบดี (ผู ช ว ยศาสตราจารย ชั ย ชาญ
ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันที่ 12 มีนาคม
2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ

2) นํากิจกรรม/โครงการ ที่อยูในรอบปที่ 2 (13 2) คณะกรรมการและอธิ ก ารบดี ป ระชุ ม หารื อ
มีน าคม 2557 – 12 มี. ค. 2558) ทั้ งหมด มา พิจารณาเลื อกกิจ กรรม/โครงการ ที่ อยูใ นช วงที่
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปที่ 3 ของ
การปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม
2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดัน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของ
ซ

3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํ า งาน แนวทางแก ไ ขป ญ หา การพั ฒ นา
ตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ชวยสนับสนุน ผลักดัน
ดานที่ 1.7
1) นํากิจกรรม/โครงการ ที่อธิการบดีกําหนดใน
ผลการดําเนินงานตาม แผนงานวาจะดําเนินการในชวงปที่ 2 (ป พ.ศ.
นโยบายที่อธิการบดี 2557-2558) มาติ ด ตาม ตรวจสอบและ
นําเสนอตอสภา
ประเมินผลฯ ทั้งหมด
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/
โครงการ เพื่ อ ใช ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ
3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป
รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ต อ งการให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ช ว ย
สนับสนุน ผลักดัน
1) คณะกรรมการและอธิ ก ารบดี ป ระชุ ม หารื อ
พิ จ ารณาเลื อ กกิ จ กรรม/โครงการ ที่ อ ธิ ก ารบดี
กําหนดในแผนงานวาจะดําเนินการในรอบปที่ 3
ของการปฏิบัติงาน (ป พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเปน
กิจกรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดันยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10
กิ จ กรรม/โครงการ เพื่ อ ใช ใ นการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ

2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนา
ตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ชวยสนับสนุน ผลักดัน

2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงาน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป
รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ต อ งการให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ช ว ย
สนับสนุน ผลักดัน

ฌ

สวนที่ 1
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดป ระกาศใช ขอบังคับมหาวิทยาลัย ศิล ปากรวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เพื่อใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และทําใหทราบผลการทํางานของอธิการบดี รวมทั้งเปนการกระตุนและผลักดันใหการ
ทํางานของอธิการบดีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังทําใหสภามหาวิทยาลัยทราบถึงปญหา อุปสรรค
ในการทํางาน การบริหารงานของอธิการบดี และจะไดใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การสนับสนุน
ผลักดัน เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไดตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ขอ 11 ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และ ขอ 15 ไดกําหนดวาวิธีการประเมิน แบบประเมิน ขั้นตอนการประเมินและการ
อื่นที่จําเปนใหเปนไปตามคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่สภา
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ดังนั้นในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิ ก ารบดี คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบั ติงานฯ ที่ไ ดรับ การแต งตั้ง จากสภา
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
สภามหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ในการประชุ มครั้งที่ 6/2556 วั น ที่ 13 มิถุ น ายน 2556 ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ
ถาวรเวช) ขึ้ น ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรวา ด ว ยหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก าร ติด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี (ผู ช ว ย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) จึงไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีฯ มาแลวดังนี้
1. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ 1
ของการปฏิ บั ติง าน (13 มี น าคม 2556-12 มีน าคม 2557) ซึ่ งการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ มี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา และใหขอเสนอแนะและคําแนะนําแกอธิการบดี
ไดถูกตอง
2. คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ 2
ของการปฏิ บั ติง าน (13 มี น าคม 2557-12 มีน าคม 2558) ซึ่ งการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ มี

วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี เ พื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัย และจะเริ่มเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นของการดําเนินงานของอธิการบดี
สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) นี้ คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 4) เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมิน
คุณภาพการบริห ารงานของอธิ การบดี เพื่ อใชป ระกอบการพิจ ารณาของสภามหาวิทยาลัย และการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
โดยเฉพาะผลลัพธที่เกิดขึ้นจากแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย และตามนโยบายที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยไดปรับเพิ่มคาน้ําหนักคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลฯ ใน 2 ดานนี้
นอกจากนั้ น การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลฯ ยังมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือเพื่อใหการ
ทํางานของอธิการบดี การบริหารมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว การดําเนินงานของคณะกรรมการ จึงยึด
หลักการมีสวนรวมของผูบริหาร ความเปนกัลยาณมิตร โปรงใส สามารถตรวจสอบได และมุงหวังที่จะใหผลการ
ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ เป น สวนหนึ่งที่จะสะทอนภาพการทํางานของอธิการบดี และนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาการทํางานและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
ตามขอบังคับ ขอ 6 กําหนดวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ดังนี้
1) ปที่ 1 เพื่อใหทราบปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อใหขอเสนอแนะและคําแนะนําแก
อธิการบดีไดถูกตอง
2) ปที่ 2 และปตอๆ ไป เปนการประเมินเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
3. คําจํากัดความ
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประธานคณะกรรมการ

หมายถึง

กรรมการ

หมายถึง

รอบป
ขอบังคับ

หมายถึง
หมายถึง

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
ระยะเวลาครบรอบปของการดํารงตําแหนงอธิการบดี
ขอ บั งคั บ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากรว าด ว ย หลั กเกณฑ แ ละ
วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554
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และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557
การติดตาม ตรวจสอบและ หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประเมินผลฯ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. คณะกรรมการ
4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับ ขอ 7 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ประกอบดวย
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคน
ประธานกรรมการ
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน
กรรมการ
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําจํานวน กรรมการ
หนึ่งคน
4) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผู อํ า นวยการศู น ย หั ว หน า หนว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี
ฐานะเทียบเทาคณะจํานวนหนึ่งคน
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจมี
บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
4.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับ ขอ 10 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ดังนี้
1) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามนโยบายที่อธิการบดี
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
2) กําหนดใหอธิการบดี จัดทํา ชี้แจง รายงานขอมูลตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
เห็นสมควร

3) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ไดตามที่
4) เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอมูล

5) ใหขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอการกํากับดูแลใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงคโดยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
6) อํานาจอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับ ขอ 8 กําหนด การดําเนิน งานของกรรมการใหสิ้น สุดเมื่อไดเสนอรายงานผลการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในป สุ ด ท า ยของการดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ต อ สภา
มหาวิทยาลัยแลว
หมายความวา การทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อไดเสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปสุดทายของการดํารงตําแหนงอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยแลว (ผูชวย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช หมดวาระวันที่ 12 มีนาคม 2560)
นอกจากนั้นขอบังคับ ขอ 9 ไดกําหนดดังนี้
ขอ 9 ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(6) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการพ น จากตํ า แหน ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามขอ 7 (1)-(4) กอนการดําเนินงานสิ้นสุดตามขอ 8 ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการหรือกรรมการตอไป จนกวาการดําเนินงานไดสิ้นสุดลง
ตามขอ 8
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อกรรมการ พน จากตํ าแหนงตามวรรคหนึ่ง กอนการ
ดําเนินงานตามขอ 8 จะสิ้นสุดลงใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการ
แลวแตกรณีแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตกรณีที่ตําแหนงวางลงในรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปสุดทายของการปฏิบัติงานของอธิการบดีและการดําเนินงานของคณะกรรมการนับแตวันที่ตําแหนง
วางลงจนถึงวันสิ้นสุดการดําเนินงานมีเวลาเหลืออยูไมเกิน 120 วัน สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไมแตงตั้งแทน
ตําแหนงที่วางลงก็ได และใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดจนครบวาระ
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระและเหลือกรรมการ
เทาที่เหลืออยูเปนจํานวนเทาใดใหกรรมการปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตกรรมการเหลืออยูนอยกวา 3 คน ก็ให
สภามหาวิทยาลัยแตตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม
ขอ 9 วรรคสอง หมายความวา
กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ จะพน จากการเปน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร กอนที่การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ จะแลวเสร็จใหประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ทํา
หนาที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตอไป จนกวาจะไดเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปสุดทายของวาระของอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยแลว
ขอ 9 วรรคสาม หมายความวา
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระดวยเหตุผลตามขอ 9
(1)- (6) คือ ตาย ลาออก ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เปนบุคคลลมละลายเปนบุคคลไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือสภามหาวิทยาลัยใหพนตําแหนง ((6) คือ สภามหาวิทยาลัยสั่งใหพนจาก
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ตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
ยกเวนตําแหนงวางลงในรอบการประเมินปสุดทายของวาระอธิการบดี และระยะเวลาใน
การทํางานของประธานกรรมการหรือกรรมการ นับจากวันที่พนจากตําแหนงถึงวันสิ้นสุดของการทํางาน (วัน
สิ้นสุดการทํางาน หมายถึงวันที่นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยแลว) เหลืออยูไมเกิน
120 วัน สภามหาวิทยาลัยอาจจะไมแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการเพิ่มก็ได โดยใหประธานกรรมการ
กรรมการที่เหลืออยูทําหนาที่ตอไปจนครบวาระ
ดังนั้ น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชว ย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 13 มิถุนายน
2556 แต งตั้ งขึ้ น ตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 (รายชื่อตามภาคผนวก ช หนา
116) จะทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ
ถาวรเวช) ไปจนกวาจะเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในปสุดทายของ
วาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช หมดวาระ 12 มิถุนายน 2560)
5.หลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ตามข อบั งคั บ ข อ 11 ได กํา หนดหลักเกณฑแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้
1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินงานใน
ลักษณะ Performance and Management Audit (PMA) คือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารโดยมีการทํางานรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินอยางสรางสรรค และมี
ความสุข (Positive Mental Attitude)
2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจะครอบคลุมและเนนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของหนวยงานอันไดแกมหาวิทยาลัยดวย โดยใหนําผลการปฏิบัติงานระดับ
คณะและหนวยงานมาพิจารณาประกอบดวย
3) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี จะเน น การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิ บัติงานเพื่อการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย และตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด รวมทั้งนโยบายที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการประเมินแบบมีสวนรวมที่กําหนดใหมี
การรั บฟ งความคิ ดเห็ นอย างกว างขวางจากผู มีส วนสั มพั นธ เกี่ยวข องกั บการปฏิ บั ติหนาที่ของมหาวิทยาลั ยและ
อธิ การบดี ประกอบการประเมิ นผลงาน และมีการกําหนดน้ําหนักในการประเมินสําหรับแตละพันธกิจตามความ
เหมาะสมในแตละป
4) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จะประยุกตใชการประเมิน
แบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard: BSC) โดยในแตละพันธกิจหลัก 4 ประการ ของมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาใน 4 ดาน ไดแก
4.1) ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจของผูรับบริการ)
4.2) ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ)
4.3) ดานการเงินและงบประมาณ
4.4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ (นวัตกรรมและการเรียนรู)
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โดยกําหนดตัวบงชี้สําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ที่สะทอนวิสัยทัศนและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย (Target) จากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและใหสภามหาวิทยาลัย
กําหนดคาน้ําหนักสําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป
5) การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน จะพิ จ ารณาตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รับผิดชอบสนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอกและภายใน และความสามารถ
คาดการณได
6) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร เนนการประเมินคุณภาพการ
บริหารโดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ไดแก การบริหารงานในลักษณะฝายบริหารที่เขมแข็ง การสรางทีมงาน และ
ผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการ (Management Performance) และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร
7) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (Financial Audit) จะเปนการ
พิจารณาการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการหารายได แหลงทุน การ
จัดสรรเงินใหสอดคลองกับภารกิจ และมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาในเชิงภารกิจขององคกร
8) คณะกรรมการ จะทํ า หน า ที่เ ป น สื่ อ กลางในการรั บ ขอ มู ล จากผู ต รวจสอบภายนอก (Public
Auditor or External Auditor) ซึ่งไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
ทั้งนี้หากจําเปนคณะกรรมการจะทําหนาที่เปนกลไกใหกับผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ใหขอมูลสง
สัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning) เชิงเปนมิตร (Friendly Audit) มากกวาการจองจับผิด
9) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่อยูระหวางดําเนินการและไดเกิดขึ้นแลว
ใหดําเนินการในลักษณะของการขอความรวมมือจากฝายบริหารและไมควรเปนภาระแกฝายบริหารจนเกินไป
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการมีหลักการในการ
ทํางาน ดังนี้
1) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เปนการดําเนินการเพื่อให
ทราบคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี และการใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการทํางานแกผูบริหาร เพื่อให
การทํางานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน
ทั้งนี้ เ นื่ องจากผลการปฏิ บัติงานของอธิการบดี มิใชเกิดจากอธิการบดีคนเดีย วแตมีปจ จัย ที่
เกี่ยวของหลายประการ อาทิ ทีมผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย งบประมาณ คณะวิชา หนวยงาน บุคลากร เปนตน
2) การทํางานที่เปนกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝาย
3) เนนการทํางานที่มีสวนรวมกับอธิการบดี ทีมผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝาย
4) การทํางานที่ไมสรางภาระแกฝายบริหารจนเกินไป
5) ความโปรงใส ยุติธรรม
6) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ที่เอื้อใหอธิการบดี
สรางงานที่ทาทาย รวมทั้งกําหนดกระบวนการที่ใหอธิการบดีมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
7) การกําหนดระบบ กลไกที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารงานของ
อธิการบดี ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อยางกวางขวาง
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7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จากหลักเกณฑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในขอ 11 ของ
ขอบังคับ และวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการฯ จึงไดนํามาพิจารณา
กําหนดองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้
7.1 องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 2 สวน คือ สวน
ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี สว นที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ คะแนนสว นที่ 1 และ
คะแนนสวนที่ 2 รวมกันเทากับ 100 คะแนน (100%) หรือเทากับระดับคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดีนี้ จะ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปของการดํารงตําแหนงวาอธิการบดีสามารถดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย แผนงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และตามที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ได
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด โดยจะเนนพิจารณาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดังกลาว
การติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลฯ สว นที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประกอบดวย 8 ดาน คือ
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนยุทธศาสตร ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
แผนยุทธศาสตรในแตละปงบประมาณจะกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ในการดําเนินการ ซึ่งสามารถจําแนกเปนพันธ
กิจหลักได 5 ดาน คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัยและสรางสรรค (3) การบริการทางวิชาการ (4) ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ที่นํ า เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยได บ รรลุ ตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด ผลลัพธที่เกิดขึ้น จากการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และเพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค
การพัฒนาการทํางานตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
มหาวิทยาลัยจะเสนอแผนปฏิบัติราชการที่จะดําเนินการในแตละปงบประมาณ โดยจะ
กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงการ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปที่มหาวิทยาลัยนําเสนอนั้น สามารถจําแนกเปนพันธกิจหลักได 5 ดาน คือ (1) การผลิตบัณฑิต
(2) การวิจัยและสรางสรรค (3) การบริการทางวิชาการ (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจหลักได 5 ดาน จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วามหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดเพียงใด
ผลลัพธ ที่เ กิ ดขึ้ น จากการดํา เนิ น งานตามแผนปฏิบัติร าชการประจํ าป เปน อยา งไร และเพื่อใหทราบถึงปญหา
อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ กพร.
มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ กพร. ทุ ก ป ง บประมาณ
ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ มิติที่ 3 การประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพ มิ ติที่ 4 การพั ฒ นาสถาบั น ซึ่งแตล ะมิติ จ ะมี ตัว ชี้วัด ตามที่ กพร.กําหนดไว และ กพร.จะมา
ตรวจสอบขอมูลและใหคะแนนในแตละป
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กพร.จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดาน
การพัฒนาสถาบัน รวมทั้ งเพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การ
พัฒนาการทํางานตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
(กรณี กพร. มีการเปลี่ยนแปลงมิติและตัวชี้วัดในแตละมิติ คณะกรรมการจะปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับ กพร.)
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในรอบปที่ 1 และรอบปที่ 2 จะประกอบดวย 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) คาน้ําหนักรอย
ละ10 และ 2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) คาน้ําหนักรอยละ 10
เนื่ องจากการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลฯ ในรอบปที่ 3 นี้การประเมิน คุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน และตัวบงชี้ของ สมศ. ที่อยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ก็ไมมี จึงไมมีคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.
ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดานที่ 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในรอบนี้จึงคงเหลือเฉพาะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ
10) โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ (1) การผลิตบัณฑิต (2)
การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การบริหารจัดการ จํานวน 13 ตัวชี้วัด
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เปน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจทุกดานของมหาวิทยาลัยและดานการบริหาร
จัดการ และเพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางาน
ตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
(กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ.)
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1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22 ไดกําหนดหนาที่ของ
อธิการบดีไวดังนี้
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(2) ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา
(4) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
(5) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ตาม พรบ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22 จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาอธิการบดีไดทํา
หนาที่ตามบทบาทที่กําหนดครบถวนหรือไมและการใชอํานาจเปนอยางไร และเพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรคใน
การทํางาน แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาการทํางานตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ชวยสนับสนุน ผลักดัน
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2555 วัน ที่ 11 มกราคม 2555 ไดกํ าหนด
แนวทาง ทิศทาง จุด เนนและเป าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมอบใหผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2559) ประกอบดวย
10 ดาน คือ
1) การใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2) มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค
3) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
4) แผนการบริหารจัดการการเงินงบประมาณและการบริหารความเสี่ยง
5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
6) การบูรณาการการใชประโยชนจากพื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่สราง (City
Campus)
7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8) ดานศิลปวัฒนธรรม
9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย
10) นโยบายการประสานงานกั บ หน ว ยงานภายนอกทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หนา 72)
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามที่สภามหาวิทยาลัยได
มอบหมายงานทั้ ง 10 ด า น ให อ ธิ ก ารบดี ไ ปดํ า เนิ น การระหว า งการดํ า รงตํ า แหน ง นั้ น อธิ ก ารบดี ส ามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด และผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย
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โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดําเนินการดังนี้
1) นโยบาย กิ จ กรรม/โครงการใดที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ย กํ า หนดไว ก อ นที่ อ ธิ ก ารบดี (ผู ช ว ย
ศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) จะเขามาดํารงตําแหนง คือวันที่ 12 มีนาคม 2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ
2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อยูในชวงที่
อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ.2559) ซึ่ง
เปนกิจ กรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มา
รายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ
3) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการให
สภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เมื่ออธิการบดีเขามาดํารงตําแหนงไดนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศนฯ แผนงาน โครงการ และ
เป าหมายการทํ า งานต อสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วัน ที่ 10 เมษายน 2556 และสภา
มหาวิทยาลัยไดเห็นชอบแลว (รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 76)
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย จึงเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ วาตามที่อธิการบดีไดนําเสนอแผนงาน โครงการ
เปาหมายที่จะดําเนินงานในแตละปนั้น อธิการบดีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด ผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อธิการบดี
กําหนดวาจะดําเนินการในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (ป พ.ศ. 2558-2559) และเปนกิจกรรม/โครงการ ที่จะ
ชวยผลักดันยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ
2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนนรายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไขปญหา การพัฒนาตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการให
สภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ
ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตอสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จะใหขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานแกอธิการบดี
ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบให อ ธิ ก ารบดี นํ า ไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการทํ า งานให มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
จึ ง เป น การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ ว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให อ ธิ ก ารบดี นํ า
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการนั้น
อธิการบดีไดนําไปดําเนินการอยางไรบาง และการดําเนินการมีคุณภาพเพียงใด
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สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในสวนที่ 2 คุณภาพ
การบริหารจัดการ แบงออกเปน 3 ดาน คือ
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต
2.1.2 ดานการวิจัยและสรางสรรค
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ
2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.1 หลักประสิทธิผล
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ
2.3.3 หลักการตอบสนอง
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ
2.3.5 หลักความโปรงใส
2.3.6 หลักการมีสวนรวม
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ
2.3.8 หลักนิติธรรม
2.3.9 หลักความเสมอภาค
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับในดานที่ 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ตามขอบังคับฯ ขอ 11.5 ซึ่งกําหนดวา การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จะ
พิจารณาตามคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบดวย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ สนองตอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวมจากภายนอก
และภายใน และความสามารถคาดการณได
ทั้งนี้คณะกรรมการ ไดกําหนดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่ม เปน 12 ขอ โดยนํามา
จากการประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน (สกอ). ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลั พธ ต ามพั น ธกิ จ กลุ มสถาบั น และเอกลั กษณ ของสถาบั น เกณฑ ขอ 4 บริห ารดว ยหลักธรรมาภิบ าลอยาง
ครบถวนทั้ง 10 ประการ และจากหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ภาคผนวก จ หนา 102)
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7.2 การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแตละองคประกอบ
ตามที่กําหนดองคประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี มี 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน และสวนที่ 2
คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน นั้น
คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแต
ละองคประกอบและแตละดาน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกําหนดคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในแตละองคประกอบและแต
ละดาน
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน คือ

รอยละ /ดานยอย
80

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

6

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
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1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ กพร.
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1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
-ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
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1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22

5

1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย

20

1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

20

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

5

สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต
2.1.2 ดานการวิจยั และสรางสรรค
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ
2.1.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.1 หลักประสิทธิผล
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ
2.3.3 หลักการตอบสนอง
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ
2.3.5 หลักความโปรงใส
2.3.6 หลักการมีสวนรวม
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ
2.3.8 หลักนิติธรรม
2.3.9 หลักความเสมอภาค
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม
รวม

20
10

5

5

100

4
3
2
1
2
1
1
1
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.41
0.41
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8.สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้ําหนักการประเมินตามความเหมาะสมในแตละป
ตามขอบังคับ ขอ 11.3 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดน้ําหนักในการประเมิน
สําหรับแตละพันธกิจตามความเหมาะสมในแตละป และขอ 11.4 ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดคาน้ําหนักการประเมิน
แบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC) สําหรับแตละดานแตละมิติ ตามความเหมาะสมในแตละป
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะกรรมการ ไดกําหนดการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ตามขอบังคับ ขอ 11.3 และขอ 11.4 ไวดังนี้
8.1 ตามขอบังคับ ขอ 11.3 การประเมินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กําหนดไวในสวนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ดานที่ 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ

5 ดาน และ

ดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
8.2 ตามขอบังคับ ขอ 11.4 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ Balanced Scorecard (BSC)
กําหนดไวใน สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานที่ 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced
Scorecard (BSC)
ทั้ ง นี้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 วั น ที่ 11 มี น าคม 2558 ได พิ จ ารณา
กําหนดคาน้ําหนักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2558 เพื่อนําไปใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 ของ
การปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) แลว ดังนี้
1) คาน้ําหนักการประเมิน ดานที่ 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1.ดานการผลิตบัณฑิต
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
3.ดานการบริการวิชาการ
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ดานการบริหารจัดการ
รวม

คาน้ําหนัก (รอยละ)
รอบปที่1
รอบปที่2
รอบปที่ 3
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2557) (พ.ศ.2558)
20
40
40
20
20
20
20
10
10
20
10
10
20
20
20
100
100
100
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2) คาน้ําหนักการประเมิน ดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติราชการประจําปจําแนกตามพันธกิจ
5 ดาน
รอบปที่1
(พ.ศ.2556)
1.ดานการผลิตบัณฑิต
40
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
15
3.ดานการบริการวิชาการ
10
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10
5.ดานการบริหารจัดการ
25
รวม
100

คาน้ําหนัก (รอยละ)
รอบปที่2
รอบปที่ 3
(พ.ศ.2557) (พ.ศ.2558)
40
40
20
20
10
10
10
10
20
20
100
100

3) คาน้ําหนักการประเมิน ดานที่ 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
มิติดาน
1. ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจผูรับบริการ)
2. ดานกระบวนการภายใน (การบริหารจัดการ)
3. ด า นการเรี ย นรู และการพั ฒ นาองค ก าร
(นวัตกรรมและการเรียนรู)
4. ดานการเงินและงบประมาณ
รวม

รอบปที่1
(พ.ศ.2556)
10
30
30
30
100

รอบปที่2
(พ.ศ.2557)
10
30
30
30
100

รอบปที่ 3
(พ.ศ.2558)
10
30
30
30
100

9. การกําหนดเกณฑคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
9.1 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานของอธิการบดี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบดวยตัวชี้วัดหลายดาน และขอมูลมี
ลักษณะและแหลงที่มาแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อความชัดเจน คณะกรรมการ จึงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการ
ดําเนินงานของอธิการบดีในแตละดาน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี มี 8 ดาน
9.1.1 ดานที่ 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
ดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
คะแนน 2 ด า นนี้ เป น การคํ า นวณความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานตามแผน โดยพิ จ ารณา
เปรียบเทียบคาเปาหมายตามที่กําหนดไวกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด คิดเปนรอยละ เทียบเปนคะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
9.1.2 ดานที่ 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
ดานที่ 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
คะแนน 2 ดานนี้จะใชคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามลําดับ
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9.1.3 ดานที่ 1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530

คะแนนดานนี้ คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองใหคะแนน โดยไดกําหนดเกณฑ
การพิจารณากลั่นกรองการใหคะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานของอธิการบดี
1.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํ เสนอไวไดครบถวน และ

คะแนน
ที่ได
4.50-5.00

ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเรื่อง หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชดั เจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรบั คําชืน่ ชม เปนตัวอยาง
ตนแบบ มีการริเริ่มสรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯลฯ
2.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํ เสนอไวไดครบถวน และ
3.50-4.49
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค การหา
มาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํ เสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง

2.50-3.49

4.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํ เสนอไวไดเปนสวนใหญแตไม 1.50-2.49
ครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน หรือ
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาที่ควร
5.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํ เสนอไวไดคอนขางนอย และ 1.00-1.49
ผลการดําเนินงานต่าํ กวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6.ปฏิบัติหนาที/่ ปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามที่นาํ เสนอไวไดนอยมาก และ
0.01-0.99
ผลการดําเนินงานต่าํ กวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเรื่อง หรือ
ผลการดําเนินงานลาชามาก สงผลเสียตอมหาวิทยาลัยมาก
7.ไมไดปฏิบตั ิหนาที/่ ไมไดปฏิบตั ิงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย/ไมไดปฏิบตั ิงานตามที่นาํ เสนอไว
8. ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามทีน่ ําเสนอ/ทีก่ ําหนดไว

0
n/a

9.1.4 ดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
คะแนน 2 ดานนี้ เปนการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของอธิการบดีกับเปาหมายตามที่กําหนดไว/ที่ไดรับมอบหมาย วาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายเพียงใด
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ดังนี้

คณะกรรมการ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) เชิงปริมาณ
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนรอยละ)

คะแนน ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ที่ได

คะแนน
ที่ได

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด รอยละ 10 ขึ้นไป

5.00

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา
ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป

5.00

ผลการดําเนินงานสําเร็จสูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด รอยละ 1-10

4.50

ผลการดําเนินงานสําเร็จกอนระยะเวลา
ที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป

4.50

ผลการดําเนินงานสําเร็จเทากับเปาหมาย
ที่กําหนดไว

3.50

ผลการดําเนินงานสําเร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด

3.50

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ที่กําหนดไว รอยละ 1-10

2.50

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด1 เดือนขึ้นไป

2.50

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
ที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป

1.00

ผลการดําเนินงานสําเร็จชากวาเวลา
ที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป

1.00

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบใหดาํ เนินการตาม
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว

0

ไมมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

0

n/a

ไมไดรับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบใหดาํ เนินการ
ตามแผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว

n/a

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

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

9.1.5 ดานที่ 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คะแนนในดานนี้ จะพิจารณาจากระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
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(1) ระดับการตอบสนอง
ระดับการตอบสนอง
1.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81-100
2.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61-80
3.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41-60
4.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21-40
5.ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0-20

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

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

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ มี 3 ดาน คะแนนทั้ง 3 ดาน มาจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูเกี่ยวของ ซึ่งไดกําหนดเกณฑคะแนนการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ผูเกี่ยวของ

9.1.6 คะแนนความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี จากการตอบแบบสอบถามของ

คะแนน
5
4
3
2
1
n/a

ความหมาย
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น ในระดับมากที่สุด
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น ในระดับมาก
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น ในระดับปานกลาง
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น ในระดับนอย
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น ในระดับนอยที่สุด
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได
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9.2 การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
นําขอมูลจากสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนที่ 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ มาวิเคราะหและประมวลผลแลวนําคะแนนสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มารวมกันจะไดคะแนนผลการติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความคะแนน
4.50- 5.00
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
3.50 - 4.49
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
2.50 – 3.49
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง
นอยกวา 1.50
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน
10. ขอบเขตของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
10.1 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั กเกณฑ และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557
10.2 กลุมผูเกี่ยวของในการเก็บขอมูล
10.2.1 ผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถามและคาน้ําหนักการคิดคะแนนของผูเกี่ยวของที่ตอบ
แบบสอบถาม มีดังนี้
กลุมผูเ กี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน
(1.2) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และประธานสภาคณาจารย จํานวน 2 คน
(1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน
(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/หนวยงาน (หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน (รายชื่อตองไมซ้ํา ขอ (2) )
(19 คณะวิชา หนวยงาน)
(4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก (19 คณะวิชา หนวยงาน)
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สาย
สนับสนุน ในที่ประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ
(5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
คณะละ 4 คน (14 คณะ ) = 57 คน (56 +1)
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39 คน
รวม

จํานวน
(คน)
27

คาน้ําหนักการคิด ตอบแบบสอบถาม
คะแนน (รอยละ) ฉบับที่
20

ฉบับที่ 1
(แบบฟอรมปอ.13)
หนา 54

20

40

95

15

ฉบับที่ 1
(แบบฟอรม
ปอ.13) หนา 54
ฉบับที่ 1
(แบบฟอรมปอ.13)
หนา 54

26

15

96

10

264

100

ฉบับที่ 1
(แบบฟอรมปอ.13)
หนา 54
ฉบับที่ 2
(แบบฟอรมปอ.14)
หนา 60

หมายเหตุ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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10.2.2 ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนา /สนทนากลุม เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางกวางขวางและไดขอมูลปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของ
ป ญ หา ข อ เสนอแนะแนวทางการแก ไ ขป ญ หาและการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ข อ เด น ข อ ด อ ยของอธิ ก ารบดี
ที่ครอบคลุม ในมิติตางๆ มากขึ้น คณะกรรมการ กําหนดกลุมผูเกี่ยวของและจํานวนที่เชิญมารวมสนทนา สนทนา
กลุมดังนี้
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนา /สนทนากลุม
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน
(1.2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน
(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
(3) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
(4) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือ
ผูแทน
(5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ
หรือ ผูแทน
(6) ประธานสภาคณาจารย หรือผูแทน

จํานวน (คน)
25
20
3
2
2
1

(7) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/หนวยงาน
(หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน
(รายชื่อตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)
(8) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก (19 คณะวิชา หนวยงาน)
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนในที่ประชุมคณบดี
กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ
(9) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละ 4 คน (14 คณะ)
= 57 คน (56 +1)
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39 คน

95

รวม

270

เหมาะสม

26
96

หมายเหตุ จํานวนผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนา /สนทนากลุม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความ

10.3 แบบสอบถามมี 2 ฉบับ เนื่องจากผูเกี่ยวของที่ตอบสอบถาม มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีแตกตางกัน คือ
แบบสอบถามฉบั บ ที่ 1 (แบบฟอร มปอ.13 หน า 54) สํ า หรั บ นายกสภา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา หนวยงาน
เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน)
แบบสอบถามฉบับที่ 2 (แบบฟอรมปอ.14 หนา 60 สําหรับผูแทนนักศึกษา)

19

การตอบแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ
1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ สง
แบบสอบถามฯ พรอมรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ
2) ผูเกี่ยวของกลุมอื่นๆ ตอบแบบสอบถามผานระบบคอมพิวเตอร โดยศึกษารายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานของอธิ ก ารบดี ฯ ตามที่ ไ ด เ ผยแพร ไ ว ใ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ก อ นการตอบ
แบบสอบถาม
ทั้งนี้สําหรับรายละเอียดวัน เวลา ขั้นตอนการดําเนินการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ จะแจงใหผูเกี่ยวของทราบตอไป
10.4 ชวงเวลาของการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันที่ 13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559
11 . ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
11.1 คณะกรรมการ พิ จ ารณาแนวทาง ขั้ น ตอนการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
ลงวันที่ 29 มกราคม 2557
11.2 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือ
- แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
- พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ในดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง
จุดเนนและเป าหมายของสภามหาวิทยาลั ย จํานวน 5-10 โครงการ และดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ เพื่อนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ตอไป
11.3 คณะกรรมการพิจารณา จัดทํา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558 – 12 มีนาคม 2559)
11.4 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง คูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
11.5 สภามหาวิทยาลัยประกาศใช คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)
11.6 คณะกรรมการดําเนินการ
- จัดสง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ (ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ 4) และเอกสารต า งๆ เพื่ อใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลดําเนิน งานในรอบปที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
- เผยแพร คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ
11.7 อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13
มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) ตอคณะกรรมการ
11.8 คณะกรรมการนํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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11.9 คณะกรรมการสงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี
(แบบฟอรม ปอ.13 แบบฟอรม ปอ.14 ) ใหผูเกี่ยวของ (ตามขอ 10.2.1 หนา 18) พรอมทั้งแจงใหศึกษารายงาน
ผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ ที่ไดเผยแพรไวแลวกอนตอบแบบสอบถามดวย
11.10 คณะกรรมการมีหนังสือเชิญผูเกี่ยวของ (ตามขอ 10.2.2 หนา 19) มารวมสนทนา /สนทนา
กลุม พรอมทั้งแจงใหศึกษารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีที่ไดเผยแพรไวแลว กอนมารวมสนทนา /
สนทนากลุม
11.11 ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการ พิจารณา
11.12 คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
11.13 ฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา
11.14 คณะกรรมการประชุมพิจารณาราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
11.15 คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
และสอบทานขอมูลในประเด็นตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
11.16 คณะกรรมการ เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
11.17 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ที่ 2

สรุปขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ พิจารณาแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

คณะกรรมการเชิญอธิการบดีมารวมประชุมหารือแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ และ
พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ในดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ เพื่อนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
คณะกรรมการพิจารณาจัดทํา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
คณะกรรมการ เสนอสภาฯ พิจารณา
ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
สภาฯ ประกาศใชคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
คณะกรรมการจัดสง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ และเอกสารตางๆ ใหอธิการบดีจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพรคูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในเว็บไซตของ สนง.สภาฯ
อธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ และเสนอคณะกรรมการ ตามเวลาที่กําหนด
คณะกรรมการ นํารายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดีฯ เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานสภาฯ
คณะกรรมการ สงแบบสอบถามฯ ใหกลุมผูเ กี่ยวของ
คณะกรรมการ เชิญกลุม ผูเ กี่ยวของ มาสนทนา/สนทนากลุม
คณะกรรมการมอบฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยกราง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
ฝายเลขานุการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และยก ราง รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ เสนอคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาสรุปผล และ ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
คณะกรรมการ เชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ และสอบทานในประเด็นตางๆ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
คณะกรรมการ เสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
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สวนที่ 2
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ตามที่ กํ า หนดองค ป ระกอบการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
อธิการบดี มี 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนที่ 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ นั้น ไดกําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
กําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งมี 8 ดาน ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
(คาน้ําหนักรอยละ 6)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
พรอมทั้ง ป ญหาอุ ป สรรคการดํ า เนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร สาเหตุของปญ หา แนวทางการแกไขปญหา
ระยะเวลาที่ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม
ปอ.1 หนา 36
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
กรรมการสอบทานรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามที่ อ ธิ ก ารบดี เ สนอแล ว ให ค ะแนน
(คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
(คาน้ําหนักรอยละ 6)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตาม
พันธกิจ 5 ดาน พรอมทั้งปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
ผลักดัน ตามแบบฟอรมปอ.2 หนา 39
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
กรรมการสอบทานรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามที่อธิ ก ารบดี เสนอ แล ว ให คะแนน
(คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คาน้ําหนักรอยละ 8)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดี รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ตามที่
ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร. พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.3 หนา 42
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
แลวใชคะแนนตามที่ กพร.แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (งานประจํา) (คาน้ําหนักรอยละ 10)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 10)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ที่ไดรับ
แจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ. 4 หนา 44
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการ ตรวจสอบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
แลวใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แจงอยางเปนทางการ (ระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใช
ในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
มาตรา 22 (คาน้ําหนักรอยละ 5)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2530 มาตรา 22 ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหา ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน
ตามแบบฟอรม ปอ.5 หนา 46
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
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การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่อธิการบดีเสนอ
2) พิจารณากลั่นกรองใหคะแนน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในหนา 15 (ระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
(คาน้ําหนัก รอยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการและอธิ การบดี นํ าแนวทาง ทิ ศ ทาง จุ ดเน น และเป า หมายของสภา
มหาวิทยาลัยที่มอบใหอธิการบดีไปดําเนินการมา ประชุมหารือรวมกัน และพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่
อยูในชวงที่อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม
2559) ซึ่ ง เป น กิ จ กรรม/โครงการ ที่ จ ะช ว ยผลั ก ดั น นโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย และยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพื่อใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
2) อธิ การบดี ร ายงานผลการดําเนิน งาน ตามกิจ กรรม/โครงการ ที่ได ป ระชุม หารือกั บ
คณะกรรมการ เปรียบเทียบเปาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดกับผลการดําเนินงาน และผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย แลวคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์การทํางานในแตละดาน พรอมทั้ง
รายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งที่
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ตามแบบฟอรม ปอ.6 หนา 47
3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกการ
ดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
2) พิจารณาใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนด ในหนา 15 (ระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(คาน้ําหนักรอยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการและอธิ ก ารบดี นํ า นโยบายของอธิ ก ารบดี ที่ นํ า เสนอต อ สภา
มหาวิ ทยาลั ยและได รับ ความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว (จํานวน 31 โครงการ รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค หนา 76) มาประชุมหารือและพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อธิการบดีกําหนดวาจะ
ดําเนินการในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (ป พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดัน
ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย จํ า นวน 5-10 กิ จ กรรม/โครงการ มารายงานเพื่อใช ในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลฯ
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2) อธิ การบดี ร ายงานผลการดําเนิน งาน ตามกิจ กรรม/โครงการ ที่ ไดป ระชุ มหารือกั บ
คณะกรรมการ และเปรี ย บเที ย บเป า หมายที่กํ าหนดกับ ผลการดําเนิ น การ และผลลัพธที่ เ กิด ขึ้น จากการ
ดําเนินงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์การทํางานในแตละดาน พรอมทั้งรายงานปญหา
อุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดัน ตามแบบฟอรม ตามแบบฟอรม ปอ.7 หนา 48
3) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่อธิการบดีเสนอ
2) พิจารณาใหคะแนน ตามหลักเกณฑที่กําหนด ในหนา 15 (ระดับคะแนน)
สําหรับปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่ตองใชใน
การแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (คาน้ําหนักรอยละ 5)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ รอบปที่ 1 (11 ดาน) ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2557 วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และรอบป ที่ 2 (11 ด า น) ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลั ยครั้ งที่ 7/2558 วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2558 ไดมอบใหอธิการบดีนําไปพิจารณาดําเนิน การเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น (รายละเอียดตามภาคผนวก ง หนา 82) มา
รายงานวาไดดําเนินงานอยางไรบาง
การรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ใหแยกรายงาน
ขอเสนอแนะในรอบป 1 และรอบปที่ 2 และรายงานผลการดําเนินงานในแตละดานใหชัดเจนวาดําเนินการ
อยางไรบาง ขอเสนอแนะดานใดยังไมไดดําเนินการ และสรุประดับการตอบสนองและระดับคุณภาพของการ
ดําเนินงานแตละดาน ตามแบบฟอรม ปอ.8 หนา 49
สํ า หรั บ ข อ เสนอแนะของคณะกรรมการในรอบป ที่ 1 ข อ เสนอแนะด า นใดที่
อธิการบดีไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหระบุและสรุปใหคณะกรรมการทราบดวย
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่อธิการบดีเสนอ
2) พิจารณาใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนด ในหนา 16 (ระดับคะแนน)

ดังนี้

คะแนนการประเมินในสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี
คะแนนการประเมินในสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รอยละ 80) =
คะแนนดานที่ 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 โดยมีคาน้ําหนักของแตละดาน
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ดานที่ 1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
ดานที่ 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
ดานที่ 1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
ดานที่ 1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2530 มาตรา 22
ดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย
ดานที่ 1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย
ดานที่ 1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
รวม

รอยละ 6
รอยละ 6
รอยละ 8
รอยละ 10
รอยละ 5
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 5
รอยละ 80

2.การเก็บรวบรวมขอมูลสวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
กําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนที่ 2
คุณภาพการบริหารจัดการ ซึ่งมี 3 ดาน ดังนี้
2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงาน ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมี 4 ดานยอย คือ
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัยและสรางสรรค
(3) ดานการบริการวิชาการ
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยรายงานในลักษณะ เปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
ใชรอบปงบประมาณ พรอมรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.9 หนา
50
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard
(BSC) ซึ่งมี 4 ดานยอย คือ
(1) ดานผลสัมฤทธิ์
(2) ดานกระบวนการภายใน
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(3) ดานการเงินและงบประมาณ
(4) ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรค สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ระยะเวลาที่
ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม ปอ.10 หนา 51
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

คือ

2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) อธิการบดีรายงานการดําเนินงาน ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 12 ดาน
(1) หลักประสิทธิผล
(2) หลักประสิทธิภาพ
(3) หลักการตอบสนอง
(4) หลักภาระรับผิดชอบ
(5) หลักความโปรงใส
(6) หลักการมีสวนรวม
(7) หลักการกระจายอํานาจ
(8) หลักนิติธรรม
(9) หลักความเสมอภาค
(10) หลักมุงฉันทามติ
(11) หลักคุณธรรม /จริยธรรม
(12) หลักความรับผิดชอบตอสังคม

พร อ มทั้ ง รายงานป ญ หาอุ ป สรรค สาเหตุ ข องป ญ หา แนวทางการแก ไ ขป ญ หา
ระยะเวลาที่ตองใชในการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ ผลักดัน ตามแบบฟอรม
ปอ.11 หนา 52
2) อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน สวนที่ 2
1) เมื่ออธิการบดี รายงานผลการดําเนินการสวนที่ 1 สวนที่ 2 ตอคณะกรรมการแลว
คณะกรรมการจะนํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานของอธิ ก ารบดี ไ ปเผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการสงแบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริห ารจัดการของ
อธิการบดี (แบบฟอรมปอ. 13 หนา 54 และแบบฟอรม ปอ. 14 หนา 60) ใหผูเกี่ยวของตอบ (ตามขอ 10.2.1
หนา 18)
3) ฝายเลขานุการรวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาคิดคะแนน ในสวนที่ 2 ดังนี้
ดานที่ 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาจากคะแนนเฉลี่ยของ
ผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถามฯ ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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ดานที่ 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) มาจาก
คะแนนเฉลี่ ยของผูเกี่ย วของที่ตอบแบบสอบถามฯ ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced
Scorecard (BSC)
ดานที่ 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูเกี่ยวของ
ที่ตอบแบบสอบถามฯ ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนี้

โดยกําหนดคาน้ําหนักการคิดคะแนนผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม ในแตละกลุม

10.2.1 ผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถามและคาน้ําหนักการคิดคะแนนของผูเกี่ยวของที่ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้
กลุมผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวน
(คน)

คาน้ําหนักการคิด
คะแนน (รอยละ)

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1.1) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน
(1.2) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย+ประธานสภาคณาจารย
จํานวน 2 คน
(1.3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 9 คน
(2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
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20

(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /คณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะ/หนวยงาน (หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา) หนวยงานละ 5 คน
(รายชื่อตองไมซ้ํา ขอ (2) ) (19 คณะวิชา หนวยงาน)
(4) เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก (19 คณะวิชา หนวยงาน)
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ในที่
ประชุมคณบดี กบพ./กบม. ประธานชมรมขาราชการ
(5) นายกสโมสรนักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
คณะละ 4 คน (14 คณะ) = 57 คน (56+1)
ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 3 คน (13 คณะ) = 39 คน
รวม

20

40

95

15

26

15

96

10

264

100

สําหรับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4) คะแนนการประเมิน ในสวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ (รอยละ 20) =
คะแนนดานที่ 2.1+2.2+2.3 โดยมีคาน้ําหนักคะแนนแตละดาน ดังนี้
ดานที่ 2.1 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดานที่ 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard
(BSC)
ดานที่ 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

รอยละ 10
รอยละ 5
รอยละ 5
รอยละ 20

5) สําหรับขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ ในแบบสอบถาม คณะกรรมการจะรวบรวม
และประมวลผลรายงานสภามหาวิทยาลัยตอไป
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3.การเก็บรวบรวบขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม
การเก็บรวบรวมขอมูลนอกเหนือจากการใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนิน งาน การเก็บ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม ยังเก็บขอมูลโดยการเชิญผูเกี่ยวของมาสนทนา /สนทนากลุม ทั้งนี้เพื่อใหการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางกวางขวาง ไดขอมูล
ปญ หาอุ ป สรรคในการทํ า งาน สาเหตุ ข องป ญ หา ข อ เสนอแนะแนวทางการแก ไ ขป ญ หาและการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในเชิงลึก และครอบคลุมในมิติตางๆ มากขึ้น
ขั้นตอนการเก็บขอมูลจากการสนทนา /สนทนากลุม
1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของ (ตามขอ 10.2.2 หนา 19) เพื่อเชิญมา
สนทนา /สนทนากลุม พรอมทั้งแจงใหผูมาสนทนา /สนทนากลุม ไดศึกษารายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีตามที่คณะกรรมการ ไดเผยแพรไวในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดวย
2) คณะกรรมการ สนทนา /สนทนากลุม กับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
3) คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ สรุปสาระของการสนทนา/สนทนากลุม ลงใน
แบบฟอรม ปอ.12 หนา 53
4) คณะกรรมการรวบรวมขอมูล ปญ หาอุป สรรคในการทํางาน สาเหตุของปญ หา
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
4.สรุปองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการประเมิน
จากองคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ คาน้ําหนักในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล และวิธีการประเมินผล สรุปไดดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ
สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงานของ
อธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน คือ
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ
5 ดาน

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
80

วิธีการประเมินผล

6

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

6

1.3 ผลการประเมินตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ กพร.

8

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย(งานประจํา)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

10

1.5 ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2530 มาตรา 22
1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง
ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย
1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

5

1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน (รอบปงบประมาณ)
ตามแบบฟอรม ปอ.1
2.คณะกรรมการฯกลั่นกรองและสอบทานตามทีอ่ ธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน (รอบปงบประมาณ) ตาม
แบบฟอรม ปอ.2
2.คณะกรรมการฯกลั่นกรองและสอบทานตามทีอ่ ธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (คะแนนรอยละแปลงเปนระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.3
2.ใชคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ
กพร. ที่ไดรับแจงอยาเปนทางการ (ระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.4
2.ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ที่
ไดรับแจงอยางเปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (คะแนนจากทุกองคประกอบ ระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.5
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวกลั่นกรองให
คะแนน (ระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.6
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน
ตามเกณฑที่กาํ หนด (ระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.7
2.คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน
ตามเกณฑที่กาํ หนด (ระดับคะแนน)
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรม ปอ.8
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน
ตามเกณฑที่กาํ หนด (ระดับคะแนน)

1.8 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
คะแนนสวนที่ 1 (รอยละ80) = คะแนนดานที่
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8

20
20
5
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ตารางที่ 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักในแตละสวนและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ (ตอ)
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ
สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
ประกอบดวย 3 ดาน คือ
2.1 ผลงานของอธิการบดี มี 4 ดานยอย
คือ
2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต
2.1.2 ดานการวิจัย
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ
2.1.4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ

Balanced Scorecard (BSC)

องคการ

2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนา

คาน้ําหนัก
รอยละ
20

วิธีการประเมิน

10

วิธีการประเมินในดานที่ 2.1-2.3 มีดังนี้
1.อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานดานที่ 2.1, 2.2, 2.3
ตามแบบฟอรม ปอ.9 ปอ.10 และปอ.11 ตามลําดับ
2. อธิการบดีเสนอรายงานผลการดําเนินงานในสวนที่ 1
สวนที่ 2 ตอคณะกรรมการ
3.คณะกรรมการเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของ
อธิการบดีในเว็บไซตของสํานักงานสภา ฯ
4. คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ (ตามขอ
10.2.1 หนา 18)
5. นําแบบสอบถามมาคิดคะแนน ดังนี้
- คะแนนดานที่ 2.1 มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

4
3
2
1

5

โดยกําหนดคาน้ําหนักการคิดคะแนนผูเกี่ยวของที่ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้
(1) นายกสภากรรมการสภาฯ
= 20 %
(2) คณบดี ผอ. ศูนย สถาบัน สํานัก
= 40 %
(3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
(หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทา) = 15 %
(4) เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ
ประธานชมรมขาราชการ
= 15 %
(5) สโมสรนักศึกษา ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาของ
คณะ และผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา =10%
วิธีการประเมินดานที่ 2.2 เหมือนดานที่ 2.1
โดยคะแนนดานที่ 2.2 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ

2 Balanced Scorecard (BSC)
1
มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม
1 ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced
1 Scorecard (BSC)
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ตารางที่ 3 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักในแตละสวนและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ฯ (ตอ)
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และ คาน้ําหนัก
วิธีการประเมิน
ประเมินผลฯ
รอยละ
2.3 ดานการบริหารงานตามหลัก
5
วิธีการประเมินดานที่ 2.3 เหมือนดานที่ 2.1
ธรรมาภิบาล
โดยคะแนนดานที่ 2.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
0.42
2.3.1 หลักประสิทธิผล
มาจากคะแนนเฉลี่ยของผูต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 4
0.42 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ
0.42
2.3.3 หลักการตอบสนอง
0.42
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ
0.42
2.3.5 หลักความโปรงใส
0.42
2.3.6 หลักการมีสวนรวม
0.42
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ
0.42
2.3.8 หลักนิติธรรม
0.41
2.3.9 หลักความเสมอภาค
0.41
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ
0.41
2.3.11 หลักคุณธรรม /จริยธรรม
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม
0.41
คะแนนสวนที่ 2 (รอยละ 20) =
คะแนนดานที่ 2.1+2.2+2.3
รวมคะแนนทั้งหมด (100) มาจาก
100
คะแนนในสวนที่ 1 (80%)+ คะแนนในสวนที่ 2
(20%)

5. คะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ค ะ แ น น ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี
มาจากคะแนนสวนที่ 1 (รอยละ 80) รวมกับคะแนนสวนที่ 2 (รอยละ 20)
คะแนนสวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี =
คะแนนดานที่ 1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7 +1.8
คะแนน สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ =คะแนนดานที่ 2.1+2.2+2.3
6.การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบขอมูล ไดกําหนดการตรวจสอบขอมูลในขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
6.1 เมื่อคณะกรรมการ มอบขอมูลทั้งหมดใหฝายเลขานุการ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปผล
และจัด ทํา ร า ง รายงานการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ พิจารณา
ในขั้นตอนนี้หากพบวา ขอมูล รายงานผลการดําเนินการที่อธิการบดีนําเสนอไมชัดเจนใน
ประเด็นใด คณะกรรมการจะเชิญอธิการบดีมาหารือ และตรวจสอบขอมูล
6.2 เมื่ อคณะกรรมการ พิ จ ารณา รา ง รายงานการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ แลว
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คณะกรรมการ จะเชิญอธิการบดีมารวมประชุมรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
และสอบทานขอมูลในประเด็นตางๆ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
7.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปที่ 3
ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี จัดทําเปนรูปเลมโดยมีสาระสําคัญประกอบดวย
7.1 บทสรุปผูบริหาร
7.2 รายงานคะแนนผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และสวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ และในแตละดาน เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย
ใชประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี
7.3 ขอเดน ขอที่ควรพัฒนา ในการบริหารงานของอธิการบดีและการบริหารจัดการตางๆ
รวมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย
7.4 รวบรวมปญหาอุปสรรคในการทํางาน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาและ
พัฒนามหาวิทยาลัย จากการตอบแบบสอบถามและการสนทนา/สนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
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สวนที่ 3
แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีดังนี้

ชื่อยอแบบฟอรม
ปอ.1
ปอ.2
ปอ.3
ปอ.4
ปอ.5
ปอ.6
ปอ.7
ปอ.8
ปอ.9
ปอ.10
ปอ.11
ปอ.12
ปอ.13
ปอ.14
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ชื่อของแบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
แบบรายงานการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2530 มาตรา 22
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แบบรายงานผลการดําเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
แบบบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี (ฉบับที่ 1 สําหรับนายก
สภา กรรรมการสภา คณบดี ผอ. กรรมการในคณะกรรมประจําคณะ เลขานุการคณะ
ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ)
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี (ฉบับที่ 2 สําหรับผูแทน
นักศึกษา)

แบบฟอรม ปอ.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
แผนยุทธศาสตร
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
3.ดานการบริการวิชาการ
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ดานการบริหารจัดการ
รวมทั้งหมด
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนน
เต็ม = 5.00 คะแนน)
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน

สภาฯ กําหนด
น้ําหนัก

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

ปญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

100

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )
หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ตารางที่ 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนยุทธศาสตร
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค
1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
3.ดานการบริการวิชาการ
การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใช
เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก
20

20
20
20

10

ผลการ
ดําเนิน
งาน

เปา
หมาย
15

6

10

3

5

5

5

5

4

2

20
20
20

5
5
5

5
5
5

2
3
2

2
3
2

คะแนนถวง ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหา
น้ําหนัก แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการให
สภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /
ผลักดัน

37

ตารางที่ 4 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตอ)

แผนยุทธศาสตร จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก

เปา
หมาย

5.ดานการบริหารจัดการ
20
20
5.1 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหง
5
5
การสรางสรรค
5.2 การพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ดการตามพั นธกิ จให มี
5
5
ประสิทธิภาพ
5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
5
5
5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ
5
5
รวมทั้งหมด
100
50
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน)
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน

ผลการ
ดําเนิน
งาน
13

คิดคะแนน
ถวง
น้ําหนัก

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหา
แนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

1
2

30

5
5

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทไี่ ดรับมอบหมาย ฯ )

หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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แบบฟอรม ปอ.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
แผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
3.ดานการบริการวิชาการ
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ดานการบริหารจัดการ
รวมทั้งหมด
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน
คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน)
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน

สภาฯ กําหนด
น้ําหนัก

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คิดคะแนนถวง
น้ําหนัก

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

100

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทไี่ ดรับมอบหมาย )
หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ตารางที่ 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
1.1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค
1.2 การปรับปรุงและพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
1.3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
พัฒนาการวิจัยและสรางสรรคเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ
3.ดานการบริการวิชาการ
การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก
40

15
10
10

10

เปา
หมาย
10

5

ผลการ
ดําเนิน
งาน
5

3

10

3

1

20

2

1

15
10
10

5
10
5

5
10
5

5
5
5

5
5
5

คิดคะแนน
ถวง
น้ําหนัก

ปญหาอุปสรรคสาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ขอเสนอแนะระยะที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ตารางที่ 5 ตัวอยาง แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตอ)
สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก
5.ดานการบริหารจัดการ
25
5.1 การบริ ห ารจั ด การองค ก รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเป น
10
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
5
ประสิทธิภาพ
5.3 การปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
5
5.4 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสูนานาชาติ
5
รวมทั้งหมด
100
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
(รอยละแปลงเปนระดับคะแนน คะแนนเต็ม = 5.00 คะแนน)
คะแนนที่คณะกรรมการสอบทาน
แผนปฏิบัติราชการประจําป
จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

เปา
หมาย
15

45

ผลการ
ดําเนิน
งาน

คิดคะแนน
ถวง
น้ําหนัก

สิ่งที่ตองการใหสภา
ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
มหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะระยะที่คาดวาจะแลวเสร็จ
สนับสนุน /ผลักดัน

15
5

5

5
5

5
5

35

ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทไี่ ดรับมอบหมาย )
หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
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แบบฟอรม ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)

การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมิน

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

1.
2.
3.
4.

รวมคะแนน
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
คณะกรรมการใชคะแนนตามที่ไดรับแจงอยาง
เปนทางการจาก กพร.
ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทไี่ ดรับมอบหมาย )
หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
2. กรณี กพร. มีการเปลีย่ นแปลงมิติและตัวชี้วัดในแตละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร.
3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนทีไ่ ดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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ตารางที่ 6 ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล
1.....
2.....
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ
5.................
6.................
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพราชการ
7.................
8.................
มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน
9.................
10.................
11.................
12.................

ผลการประเมิน

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ปญหา/
สนับสนุน /ผลักดัน
การพัฒนา ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

4.5496
4.2680
1.3033
4.3760
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รวมคะแนน
4.1417
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
คณะกรรมการใชคะแนนตามที่ไดรับแจงอยาง
เปนทางการจาก กพร.
ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย)
หมายเหตุ 1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
2. กรณี กพร. มีการเปลีย่ นแปลงมิติและตัวชี้วัดในแตละมิติ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ กพร.
3. กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก กพร.มาดวย

แบบฟอรม ปอ.4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของปญหา/แนวทางแกไข สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
สนับสนุน /ผลักดัน

ผลการประเมิน

องคประกอบการประเมิน

เปาหมาย

ผลการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ได รับ แจ ง
อย า งเป น ทางการจาก คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีทไี่ ดรับมอบหมาย)
หมายเหตุ

1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ.
3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาดวย
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ตารางที่ 7 ตัวอยาง แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2557 (คะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ)

องคประกอบการประเมิน

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุของ
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

ผลการประเมิน
เปาหมาย

ผลการประเมิน

5.00
4.00
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
5.00
4.00
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
5.00
4.00
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
4.00
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
4.00
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
5.00 (ดีมาก) 4.00 (ดี)
คะแนนที่อธิการบดีรายงาน
คณะกรรมการใชคะแนนตามที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ผูใหขอมูล ...................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรบั มอบหมาย)
หมายเหตุ
1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
2.กรณี สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ คณะกรรมการ จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ สกอ.
3.กรุณาแนบรายละเอียดคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาดวย

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
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แบบฟอรม ปอ.5 แบบรายงานการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 22
หนาทีข่ องอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2530 มาตรา 22
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(2)ควบคุมบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับของ ม.
(3)รักษาระเบียบวินัยและสงเสริมกิจการนักศึกษา
(4)เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปของ
ม.
(5)เสนอรายงานประจําปเกีย่ วกับกิจการดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(6)ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
คะแนนเฉลี่ยทีค่ ณะกรรมการกลัน่ กรองใหคะแนน
คะแนนเฉลี่ยทีค่ ณะกรรมการกลัน่ กรอง
ใหคะแนน

รายงานผลการดําเนินการ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/สาเหตุ สิ่งที่ตองการใหสภา
ของปญหาแนวทางแกไขปญหา/การ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
สนับสนุน /ผลักดัน

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรบั มอบหมาย )
หมายเหตุ

1.กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
2.เกณฑการพิจารณากลั่นกรองใหคะแนนของคณะกรรมการ อยูในหนา 15

คณะกรรมการ
กลั่นกรองใหคะแนน
ในแตละขอ
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แบบฟอรม ปอ.6 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย
แนวทาง ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย

เปาหมายที่สภา
มหาวิทยาลัย
กําหนด

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบเปาหมายกับ
ผลการดําเนินงาน
(คะแนนผลสัมฤทธิ์/)

สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จาก
การดําเนินงาน/การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการและ
อธิการบดีประชุมพิจารณา
เลือกมา 5-10 กิจกรรม/
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
คะแนนเฉลี่ย
ที่อธิการบดีรายงาน
คะแนนเฉลี่ยที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ สิ่งที่ตองการใหสภา
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/ มหาวิทยาลัย
การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวา สนับสนุน /ผลักดัน
จะแลวเสร็จ

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรบั มอบหมาย )

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดดานใดที่เกิดกอนอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันที่ 12
มีนาคม 2556 จะไมนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ พิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อยูในชวงที่อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม
2556 –12 มีนาคม 2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดันนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพื่อใชในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ มาจากผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑที่กําหนดหนา 15
4) กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
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แบบฟอรม ปอ.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรม/โครงการที่
อธิการบดีนําเสนอตอสภาฯ
คณะกรรมการและ
อธิการบดีประชุมหารือ
พิจารณาเลือกมา 5-10
กิจกรรม/โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
คะแนนเฉลี่ย
ที่อธิการบดีรายงาน
คะแนนเฉลี่ยที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

เปาหมายที่
กําหนด

รายงานผลการ
ดําเนินการ

เปรียบเทียบเปาหมายกับ
ผลการดําเนินงาน
(คะแนนผลสัมฤทธิ์/)

สรุปผลลัพธที่เกิดขึน้ จาก
การดําเนินงาน/การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของ สิ่งที่ตองการใหสภา
ปญหาแนวทางแกไขปญหา/ มหาวิทยาลัย
การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวา สนับสนุน /ผลักดัน
จะแลวเสร็จ

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )

1) คณะกรรมการและอธิการบดีนํานโยบายของอธิการบดีที่นําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (จํานวน 31 โครงการ รายละเอียดตามภาคผนวก ค หนา 76)
มาประชุมหารือ และพิจารณาเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่อธิการบดีกําหนดวาจะดําเนินการในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (ป พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดันยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ มารายงานเพื่อใชในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ มาจากผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑที่กําหนดหนา 15
3) กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
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แบบฟอรม ปอ.8 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

รอบปที่ 1
ดานที่ 1
ดานที่ 2
......
คะแนนเฉลี่ยรอบปที่ 1 ป ที่อธิการบดีรายงาน
รอบปที่ 2
ดานที่ 1
ดานที่ 2
.........
คะแนนเฉลี่ยรอบปที่ 2 ที่อธิการบดีรายงาน
คะแนนเฉลี่ยรอบปที่1 และรอบปที่ 2 ที่
อธิการบดีรายงาน
คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

คะแนน
ปญหาอุปสรรค/
รายงานผลการ
(ระดับการตอบสนองและระดับ สาเหตุของปญหาแนวทางแกไข
ดําเนินการ
คุณภาพ)
ปญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวา
จะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภา
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )

1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบปที่ 1 มี 11 ดาน รอบปที่ 2 มี 11 ดาน รายละเอียดภาคผนวก ง หนา 82)
2) นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการแตละดานมารายงานใหชัดเจนวาดําเนินการอยางไรบาง ขอเสนอแนะดานใดยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางการดําเนินการใหระบุให
ชัดเจนดวย และสรุประดับการตอบสนองและระดับคุณภาพของการดําเนินงานแตละดาน
3) เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนองและระดับคุณภาพ อยูในหนา 16
4) กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
49

แบบฟอรม ปอ. 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานที่ 2.1)
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินการ

1.ดานการผลิตบัณฑิต
2.ดานการวิจัยและสรางสรรค
3.ดานการบริการวิชาการ
4.ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปญหาอุปสรรค/
สาเหตุของปญหาแนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนาระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )
หมายเหตุ

1.รายงานในลักษณะเปาหมายในการทํางานเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใชรอบปงบประมาณ
2. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
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แบบฟอรม ปอ. 10 แบบรายงานผลการดําเนินงานในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
(สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานที่ 2.2)
มิติดา น/ ตัวชี้วดั ในและมิติ

สภาฯ
กําหนด
น้ําหนัก

คะแนน
เต็มแต
ละขอ

คะแนนที่ม.
ได

คะแนนถวง
น้ําหนัก

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหา สิ่งที่ตองการใหสภา
แนวทางแกไขปญหา/ การพัฒนา มหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

1.ดานผลสัมฤทธิ์ (ความพึงพอใจ)
1.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ตัวชี้วัด 4.1 กพร.)
1.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (ตัวชี้วัด 4.2 กพร.)
2.ดานกระบวนการภายใน
2.1 ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
2.2 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
3.ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 ระดับความสําเร็จของแผนกลยุทธทางการเงิน
(ตัวบงชี้ 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.)
3.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายภาพรวม
4.ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคกร
4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
(ตัวบงชี้ 1.1 ระดับสถาบัน สกอ.)
4.2 ผลการบริหารของคณะ
(ตัวบงชี้ 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.)
รวม

100

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )
หมายเหตุ 1.ในการกําหนดตัวชี้วัดในแตละมิติ มุงใชตัวชี้วัดที่มีอยูแลว อาทิ ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) กพร.
เพื่อมิใชเปนการสรางภาระแกผูบริหาร แลวหารือรวมกัน
2.กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
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แบบฟอรม ปอ. 11 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ดานที่ 2.3)
หลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดําเนินการ

1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปรงใส
6. หลักการมีสวนรวม
7. หลักการกระจายอํานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุงฉันทามติ
11.หลักคุณธรรม/ จริยธรรม
12.หลักความรับผิดชอบตอสังคม

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุของปญหาแนว
ทางแกไขปญหา/การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน /ผลักดัน

ผูใหขอมูล ..................................................................... (อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย )

หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวย
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แบบฟอรม ปอ. 12 แบบบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม
ผูใหขอมูล....................................ตําแหนง .....................................................ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง.............................................................................
วัน เวลา สถานที่ที่มาสนทนา /สนทนากลุม ..........................................................................
คําถาม

สรุปสาระสําคัญของคําตอบ

1.

2.
3.

ลงชื่อกรรมการทีส่ นทนา /สนทนากลุม
1…………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………

ฝายเลขานุการบันทึกการสนทนา /สนทนากลุม
1…………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………
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แบบฟอรม ปอ.13
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี
(ฉบับที่ 1 สําหรับนายกสภา กรรมการสภาฯ คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการคณะ ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานฯ)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
1.1 ใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร
1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ รอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาอาน ศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ที่ไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)
4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ตอนที่ 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม
5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
n/a
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

ในระดับมากที่สุด
ในระดับมาก
ในระดับปานกลาง
ในระดับนอย
ในระดับนอยที่สุด
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม
ผลการดําเนินงานของอธิการบดี

ความสําเร็จ/
ความพึงพอใจ

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเรื่อง หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่ สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ

มากที่สุด

5.00

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค
การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาก

4.00

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง

ปานกลาง

3.00

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน หรือ
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาที่ควร

นอย

2.00

5.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดคอนขางนอย
และ

นอยที่สุด

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

n/a

ระดับคะแนน

1.00

--
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ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

1.1 สถานภาพ

 (กลุม 1)* นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
* ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
* ประธานสภาคณาจารย
 (กลุม 2) คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก
 (กลุม 3) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะวิชา/หนวยงาน /
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/ หนวยงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
 (กลุม 4) *เลขานุการคณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก
*ผูแทนขาราชการ ผูแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุน
ในที่ประชุมคณบดี กบพ./กบม.
*ประธานชมรมขาราชการ
 (กลุมที่ 5) นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากร /กรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ

 อื่นๆ..................................................
1.2 ระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหนงนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ ริหาร (คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก)
 นอยกวา 1 ป

 1-3 ป

 4-6 ป

 6 ขึ้นไป

1.4 ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร (นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมตองตอบขอนี้)
 นอยกวา 3 ป
 11-15 ป
 25 ขึ้นไป

 6-10 ป
 21 -25 ป

 3-5 ป
 16-20 ป

ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอ

1
2
3
4
5.
6.

การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ดานการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัยและสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการบริหารจัดการ
การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม

5

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

n/a
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ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ขอ

การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC)

1.

ดานผลสัมฤทธิ์
1.1 การสงเสริม สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
1.2 การสงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการแกขาราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
1.3 ความสามารถของอธิการบดีในการเปนผูน ํามหาวิทยาลัย
ดานกระบวนการภายใน
2.1 การตัดสินใจและการแกไขปญหา
2.2 การถายทอดนโยบาย การสือ่ สารภายในองคกร ในระดับตางๆ
เพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน
2.3 การสรางความสัมพันธ พันธมิตรกับหนวยงานองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.4 การบริหารในลักษณะที่ฝา ยบริหารเขมแข็ง
2.5 การสรางทีมงาน
ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 ความสามารถในการหาแหลงทุนและรายได จากแหลงทุน
ภายนอก (external grants) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
3.2 การวางแผนดานการเงินและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3.3 การกํากับติดตามการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
4.1 การจัดทําฐานขอมูลดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
4.2 การดําเนินงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
4.3 การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.

3.

4.

ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ

1

2
3

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

หลั กประสิท ธิ ผ ล (Effectiveness) มี วิ สั ย ทัศ น เชิ ง ยุท ธศาสตร
เปาหมาย ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานที่สงผลให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่สงผลใหมหาวิทยาลัยประหยัดทั้ง
ต น ทุ น (รายจ า ย) แรงงาน (บุ ค ลากร) และเวลา ตลอดจนการ
ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ที่สงผลใหผูที่เกี่ยวของ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปนไปตาม
ความคาดหวัง หรือความตองการของผูที่เกี่ยวของ

5

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

n/a

ระดับความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1 n/a
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4
5
6

7
8
9

10

11.

12.

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตอบคําถามและ
ชี้แ จงไดเมื่อมี ขอสงสั ย หรื อขอรองเรี ยน รวมทั้ ง มีการจั ดเตรี ย ม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น
หลักความโปรงใส (Transparency) ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา ผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
ตองหามตามกฎหมายไดโดยงาย
หลักการมีสวนรวม (Participation) ที่มีกระบวนการที่ใหผูมีสวน
เกี่ยวของไดเขารวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ
รวมเสนอปญหาหรือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกไขปญหา
ตัดสินใจ และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และ
ดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานระดับตางๆไดอยางเหมาะสม
หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการใชอํานาจของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผูที่เกี่ยวของ
หลักความเสมอภาค (Equity) ที่สามารถปฏิบัติและบริการไดอยาง
เทาเทียวกันโดยไมแบงแยกดานเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม อื่นๆ
หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ที่มีกระบวนการใน
การแสวงหาขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรบั ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมขี อ
คัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นสําคัญ
หลักคุณธรรมจริยธรรม (Morality/Ethics) ที่การปฏิบัติราชการมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมี
ศีลธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
จรรยาบรรณ
หลักความรับผิดชอบตอสังคม ที่ตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึก
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของ
บานเมือง และกระตือรือรนในการแกไขปญหา

หมายเหตุ. ขอคําถามตอนที่ 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ 1-10 นํามาจาก คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอ 11-12 นํามาจากขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 ขอเดนของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5.2 ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
.....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5.5 สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

……………………………..............…………………………………………………………………………….........……………………………………….........................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5.6 อื่นๆ

……………………………..............…………………………………………………………………………….........……………………………………….........................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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แบบฟอรม ปอ.14
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของอธิการบดี
(ฉบับที่ 2 สําหรับผูแทนนักศึกษา)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
1.1 ใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร
1.2 รวบรวมปญหา อุปสรรคในการทํางาน ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การปรับปรุง
พัฒนาการทํางานของอธิการบดี ทีมผูบริหาร แลวประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํางานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)
3. กอนการตอบแบบสอบถามกรุณาอาน ศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ที่ไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th)
4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ดานผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ดานผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ตอนที่ 4 ดานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5. เกณฑการใหคาคะแนนการตอบแบบสอบถาม
5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ/มีความพึงพอใจ/มีความเชื่อมั่น
n/a
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

ในระดับมากที่สุด
ในระดับมาก
ในระดับปานกลาง
ในระดับนอย
ในระดับนอยที่สุด
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หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม
ผลการดําเนินงานของอธิการบดี

ความสําเร็จ/ ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ

1.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกเรื่อง หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพเชิงประจักษที่ชัดเจน อาทิ ไดรับรางวัล ไดรับคําชื่นชม เปน
ตัวอยาง ตนแบบ มีการริเริม่ สรางสรรค การพัฒนาการทํางาน พัฒนานวัตกรรม ฯ

มากที่สุด

5.00

2.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค
การหามาตรการในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาพันธกิจ การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาก

4.00

3.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานสงผลตอการพัฒนา ชวยแกไขปญหาบางในบางเรื่อง

ปานกลาง

3.00

4.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดเปนสวนใหญ
แตไมครบถวน และ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวบางสวน หรือ
ผลการดําเนินงานยังไมชัดเจนเทาที่ควร

นอย

2.00

5.ปฏิบัติหนาที่/ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย/ปฏิบัติงานตามทีน่ ําเสนอไวไดคอนขางนอย
และ

นอยที่สุด

1.00

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวเปนสวนใหญ หรือ
ผลการดําเนินงานไมชัดเจน การทํางานลาชา สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนี้ได

n/a

--
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ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 ระดับปริญญา
1.3 ชั้นปที่
1.4 ดํารงตําแหนง









เพศชาย
 เพศหญิง
ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ชั้นปที่ 1
 ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
 ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
 อื่นๆ...............................
นายกสโมสรนักศึกษา /กรรมการสโมสรนักศึกษา
กรรมการในคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ

 ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 อื่น............................
ตอนที่ 2 ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอ

1
2
3
4
5.
6.

การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ดานการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัยและสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการบริหารจัดการ
การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม

5

ตอนที่ 3 ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
ขอ

การดําเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC)

1.

ดานผลสัมฤทธิ์
1.1 ความพึงพอใจตอการสนับสนุนนักศึกษา
1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ สวัสดิการตางๆ ที่จัดให
นักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจตอปจจัยที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา
1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารงานของอธิการบดี ในภาพรวม
ดานกระบวนการภายใน
2.1 การถายทอด การสื่อสาร เผยแพรนโยบายของมหาวิทยาลัยสู
นักศึกษา
2.2 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ใหกับนักศึกษา
2.3 การใหความสําคัญกับงานกิจกรรมนักศึกษา
2.4 การเปดโอกาส / ชองทาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย
ดานการเงินและงบประมาณ
3.1 งบประมาณทีส่ นับสนุนดานการเรียนการสอน
3.2 งบประมาณทีส่ นับสนุนดานนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

2.

3.

5

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ

4

3

2

1

n/a

n/a
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4.

ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ
4.1 การจัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา
4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
นักศึกษา
4.3 หองสมุด สื่อการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการเรียนรู
การพัฒนานักศึกษา

ตอนที่ 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ

1

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ท า น คิ ด ว า ใ น ภ า พ ร ว ม อ ธิ ก า ร บ ดี บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย ยึ ด
หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย

ระดับความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1 n/a

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอธิการบดี
5.1 ขอเดนของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
5.2 ขอที่ควรพัฒนาของอธิการบดี
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
5.3 ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
................................................................................................................................................................................................................
5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย
……………………………..............…………………………………………………………………………….........………………………………………......................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5.5 สิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

……………………………..............…………………………………………………………………………….........……………………………………….........................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5.6 อื่นๆ

……………………………..............…………………………………………………………………………….........……………………………………….........................................................

................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ขอคําถามในแบบสอบถามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
63

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
- แผนภูมิ ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
- สรุป ความแตกตางระหวางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบปที่ 2 และรอบปที่ 3

สรุปความแตกตางระหวางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในรอบปที่ 2 และรอบปที่ 3
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2558-12
มีนาคม 2559) มีความแตกตางจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (13
มีนาคม 2557-12 มีนาคม 2558) คือ
1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ในปที่ 3 จะมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
และการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ เปนกลไกหนึ่งในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา หนวยงาน
2. การปรั บ ค า น้ํ า หนั ก การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลฯ ในส ว นที่ 1 ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ในดานที่ 1.4 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้

1.4

องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

รอบปที่ 2

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี

รอยละ /ดานยอย รอยละ /ดานยอย

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)

รอบปที่3

10

20
10

10

10

--

เหตุผลการตัดดานที่ 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เนื่องจากในรอบปนี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.ยังไมมีความชัดเจน และตัวบงชี้ของ สมศ.ที่อยูในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.) ก็ไมมี จึงไมมีคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.จึงคงเหลือเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
1.6

ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัย

15

20

1.7

ผลการดําเนินงานตามนโยบายทีอ่ ธิการบดีนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย

15

20

เหตุผล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ในรอบปที่ 3 เนน ผลลัพธ การพัฒนามากขึ้น จึงไดนําคะแนน
จากดานที่ 1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาเพิ่มในดานที่ 1.6 และดานที่ 1.7
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบ องคประกอบและคาน้ําหนักการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
ในรอบปที่ 2 และปที่ 3
องคประกอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ประกอบดวย 8 ดาน คือ

รอบปที่ 2

รอบปท3ี่

รอยละ /ดานยอย

รอยละ /ดานยอย

80

80

1.1

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

6

6

1.2

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จําแนกตามพันธกิจ 5 ดาน

6

6

1.3

ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ กพร.

8

8

20

10

1.4 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)

10

10

10

--

1.5

ผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530
มาตรา 22

5

5

1.6

ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย

15

20

1.7 ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

15

20

1.8

5

5

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

สวนที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ
2.1

ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

20
10
4
3
2
1

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต
2.1.2 ดานการวิจัยและสรางสรรค
2.1.3 ดานการบริการวิชาการ
2.1.4 ดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2.2

ผลงานของอธิการบดีในมิติของ Balanced Scorecard (BSC)
2.2.1 ดานผลสัมฤทธิ์
2.2.2 ดานกระบวนการภายใน
2.2.3 ดานการเงินและงบประมาณ
2.2.4 ดานการเรียนรูและการพัฒนาองคการ

10

5

4
3
2
1
5

2
1
1
1

2
1
1
1
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2.3

5

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.1 หลักประสิทธิผล
2.3.2 หลักประสิทธิภาพ
2.3.3 หลักการตอบสนอง
2.3.4 หลักภาระรับผิดชอบ
2.3.5 หลักความโปรงใส
2.3.6 หลักการมีสว นรวม
2.3.7 หลักการกระจายอํานาจ
2.3.8 หลักนิติธรรม
2.3.9 หลักความเสมอภาค
2.3.10 หลักมุงฉันทามติ
2.3.11 หลักคุณธรรม/จริยธรรม
2.3.12 หลักความรับผิดชอบตอสังคม

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

5

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

100

รวม

3. ปรับการรายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 1.6 และ 1.7 เปนดังนี้
ดาน

รอบปที่ 2

รอบปที่ 3

ดานที่ 1.6
ผลการ
ดําเนินงานตาม
แนวทาง
ทิศทาง จุดเนน
และเปาหมาย
ของสภา
มหาวิทยาลัย

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ที่
เกิ ด ก อ นอธิ ก ารบดี (ผู ช ว ยศาสตราจารย
ชัยชาญ ถาวรเวช) มาดํารงตําแหนง คือวันที่
12 มี น าคม 2556 จะไม นํ า มาใช ใ นการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

1) เปาหมาย นโยบาย กิจกรรม/โครงการ ที่เกิดกอน
อธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ชัยชาญ ถาวรเวช)
มาดํารงตําแหนง คือวันที่ 12 มีนาคม 2556 จะไม
นํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

2) นํากิจกรรม/โครงการ ที่อยูในรอบปที่ 2 2) คณะกรรมการและอธิการบดีประชุมหารือ และ
(13 มีนาคม 2557 – 12 มี.ค. 2558) ทั้งหมด พิ จ าณาเลื อ กกิ จ กรรม/โครงการ ที่ อ ยู ใ นช ว งที่
มาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
อธิการบดีมาดํารงตําแหนงจนถึงรอบปที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน (13 มีนาคม 2556 – 12 มีนาคม 2559)
ซึ่งเปนกิจกรรม/โครงการ ที่จะชวยผลักดันนโยบาย
ของส ภาม หาวิ ทยา ลั ย แ ละยุ ทธศ าสต ร ข อง
มหาวิทยาลัย มารายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/
โครงการ เพื่ อ ใช ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ
3) การรายงานผลการดํ า เนิ น การให เ น น 3) การรายงานผลการดํ า เนิ น การให เ น น รายงาน
รายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสงผลตอการ
และส งผลต อการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย และ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และป ญ หา อุ ป สรรคในการ
ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไข ทํ า งาน แนวทางแก ไ ขป ญ หา การพั ฒ นาต อ ไป
ปญหา การพัฒนาตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการ รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ต อ งการให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ช ว ย
ใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน
สนับสนุน ผลักดัน
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ดาน

รอบปที่ 2

รอบปที่ 3

ดานที่ 1.7
ผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายที่
อธิการบดี
นําเสนอตอ
สภา
มหาวิทยาลัย

1) นํากิจกรรม/โครงการ ที่อธิการบดีกําหนด
ในแผนงานวาจะดําเนินการในชวงปที่ 2 (ป
พ.ศ. 2557-2558) มาติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ทั้งหมด

1) คณะกรรมการและอธิการบดี ประชุมหารือและ
พิ จ ารณาเลื อ กกิ จ กรรม/โครงการ ที่ อ ธิ ก ารบดี
กํ า หนดในแผนงานว า จะดํ า เนิ น การในรอบป ที่ 3
ของการปฏิ บั ติ ง าน (ป พ.ศ. 2558-2559) ซึ่ ง
พิจ ารณาเห็ น ว า เป น กิ จ กรรม/โครงการ ที่ จ ะช ว ย
ผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มา
รายงาน จํานวน 5-10 กิจกรรม/โครงการ เพื่อใชใน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
2) การรายงานผลการดํ า เนิ น การให เ น น รายงาน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและสงผลตอการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย และป ญ หา อุ ป สรรคในการ
ทํ า งาน แนวทางแก ไ ขป ญ หา การพั ฒ นาต อ ไป
รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ต อ งการให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ช ว ย
สนับสนุน ผลักดัน

2) การรายงานผลการดําเนินการใหเนน
รายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
และสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางแกไข
ปญหา การพัฒนาตอไป รวมทั้งสิ่งที่ตองการ
ใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน ผลักดัน

3.ปรับตัวชี้วัด ใน Balanced Scorecard (BSC)
ดวยตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) จะนํามาจากตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ตัวชี้วัดของ สมศ. กพร.
เนื่ อ งจากในป ก ารศึ ก ษา 2557 ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ สกอ. มี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปมาก และไมมีตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.
ฝายเลขานุการไดประสานกับมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเสนอ
ปรับตัวชี้วัดในมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ในการประเมินฯ รอบปที่ 3 ดังนี้
มิติ
รอบปที่ 2
รอบปที่ 3
1 ดานผลสัมฤทธิ์ 1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใช
(ค วา มพึ งพอใจ บัณฑิตตอบัณฑิต (ตัวชี้วัดที่ 5.1 กพร.)
ผูรับบริการ)
1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
(ตัวชี้วัดที่ 5.2 กพร.)
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอน
ของคณาจารยระดับปริญญาตรี
(ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
2 ดาน
2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (คุณภาพของ
กระบวนการ
แผนกลยุทธ) (ตัวชี้วัดที่ 1.1 สกอ.)
ภายใน
2.2 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน (ตัวชี้วัดที่ 7.1 สกอ.)
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการ
ตัดสินใจ (ตัวชี้วัดที่ 7.3 สกอ.)
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ตัวชี้วัดที่ 7.4
สกอ.)

1.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต
(ตัวชี้วัด 4.1 กพร.)
1.2 ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาต อ
สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชี้วัด 4.2 กพร.)

2.1 ภาวะผู นํ า ของสถาบั น และผู บ ริ ห ารทุ ก
ระดับของสถาบัน
2.2 ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2.3 ระบบการบริหารความเสี่ยง
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มิติ

รอบปที่ 2

3.ดานการเงินและ 3.1 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู (ตัวชี้วัดที่ 2.5 สกอ.)
งบประมาณ

รอบปที่ 3

3.ดานการประเมินประสิทธิภาพ
3.1 ระดับ ความสํา เร็จ ของแผนกลยุท ธท าง
3.2 การพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู
การเงิน
(ตัวชี้วัดที่ 7.2 สกอ.)
(ตัวบงชี้ 5.1 ระดับสถาบัน สกอ.)
3.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ลงทุนและรายจายภาพรวม
4 ดานการเรียนรู 4.1 ระบบและกลไกการเงินงบประมาณ
4.ดานการพัฒนาองคกร
(ตัวชี้วัดที่ 8.1 สกอ.)
และการพัฒนา
4.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
4.2
ร
อ
ยละของการเบิ
ก
จ
า
ยเงิ
น
งบประมาณ
องคการ
(ตัวบงชี้ 1.1 ระดับสถาบัน สกอ.)
รายจายลงทุนและรายจายภาพรวม
4.2 ผลการบริหารของคณะ
(ตัวบงชี้ 5.2 ระดับสถาบัน สกอ.)
หมายเหตุ ในการกําหนดตัวชี้วัดในแตละมิติของ Balanced Scorecard (BSC) มุงใชตัวชี้วัดที่มีอยูแลว อาทิ
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) กพร. เพื่อมิใชเปนการสรางภาระแกผูบริหาร แลวหารือรวมกัน
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ภาคผนวก ข
แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อมอบใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการในระหวาง
ดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555- 5 มิถุนายน 2556)
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555

ตารางที่ 9 แนวทาง ทิศทาง จุดเนนและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีดําเนินการ
ในระหวางการดํารงตําแหนง (6 มิถุนายน 2555 – 5 มิถุนายน 2559)
ทิศทาง /จุดเนน
เปาหมาย
1) ก า ร ใ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น 1.มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา พรบ. การปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยในกํากับ ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2555 และจัดทํา
ขอบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ พรบ. และเตรียมความ
พรอมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให
แล ว เสร็ จ ภายในป พ.ศ. 2556 โดยสามารถดํ า เนิ น การในการขอ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพได เมื่อรัฐบาลใหการสนับสนุน
2) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร เ ป น 1.นําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ศิลปากร ป พ.ศ.2554-2563 มา
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ทบทวนให เ หมาะสมกั บ สถานภาพในป จ จุ บั น และแนวโน ม ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และนําเสนอแผนปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและ
ดําเนินการไดในระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55
2. เรงรัดและผลักดันจัดทําแผนเศรษฐกิจสรางสรรคใหเต็มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงาน ภายในป พ.ศ. 2556
3. มหาวิทยาลัยจัดทํา Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง
2-4 ป ข า งหน า เพื่ อ เปน แนวทางในการบริ ห ารจั ด การ กํ ากั บ ดู แ ล
มหาวิทยาลัย และดําเนินการบริหารจัดการตามแผน ภายในป พ.ศ.
2555
4. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย เป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับ ชาติและนานาชาติ โดยสนับ สนุน งบประมาณในทุกดาน และ
จัดทําระบบ กลไกการติดตามและประเมินผลงานวิจัย และเผยแพร
เกียรติคุณในความสําเร็จ
3) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 1.ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสรางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การของ ภายในป พ.ศ.2555
2.สงเสริมความสัมพันธ สรางความรวมมือ ของทุกหนวยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ภายในป พ.ศ.2555
4) แ ผ นบ ริ ห าร จั ด กา ร กา ร เ งิ น 1. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งบประมาณแผนดิน
งบประมาณและการบริหารความเสี่ยง และงบประมาณรายจายจากเงินรายได รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
อื่ น ๆ ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และนํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย.55
2. สะสางงาน และตรวจสอบงบประมาณที่คางอยูใหเสร็จสิ้นภายในป
พ.ศ. 2555
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ทิศทาง /จุดเนน

เปาหมาย
3.ดําเนิ น การตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิทยาลัย ดานการเงิน งบประมาณและความเสี่ยงในดานตางๆให
แลวเสร็จภายในป พ.ศ.2555
4. ปรับปรุงระเบีย บ/ขอบังคับวาดว ยเงิน รายได/ เงินโครงการพิเศษ
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ และเหมาะสมสอดคล อ งกั บ สภาพป จ จุ บั น
ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2556
5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 1.ทบทวนระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะ
ผูปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเติบโตและ
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใชหลักเกณฑที่ไดทบทวนแลว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.2555 เปนตนไป)
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2.1 มีแผนงานสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2555
โดยพั ฒ นาให มี อ าจารย วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
รอยละ 40 ตออาจารยประจําทั้งหมด ภายในป พ.ศ.2559
(ขอมูลปพ.ศ. 2554 กําหนดเปาหมาย ป.เอก มากกวา 37 %
ผล ป พ.ศ. 2554 ป.เอก 35.78 % )
2.2 มีแผนงานสนับสนุนการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
ภายในป พ.ศ. 2555
โดยอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+ รศ. + ศ.) รอยละ
50 ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ภายในป 2559
(ขอมูลปพ.ศ.2554 กําหนด เปาหมาย ผศ.+ รศ. + ศ. = 50 %
ผลป พ.ศ. 2554 ผศ.+ รศ. + ศ.
= 39.22 %)
2.3 มหาวิทยาลัย เปน ผูนําในการผลักดัน สรางมาตรฐานการ
กํ า หนดตําแหนงทางวิช าการ ดา นการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ที่
เหมาะสมกับ ลักษณะธรรมชาติของมหาวิทยาลัย ศิล ปากร เชน การ
เสนอเทียบเคียงตําแหนง ศิลปนแหงชาติ กับตําแหนงศาสตราจารย
3.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- มีแผนงานสนับสนุนที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและใหเกิดความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุน ภายในป
พ.ศ.2555
4. ในปงบประมาณ 2557 สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
แผนงานที่นําเสนอในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. เนนใหมหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับ สกอ. เชิงรุก เพื่อเรงรัด
การพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
6) การบู ร ณาการใช ป ระโยชน จ าก 1.เรงรัดการจัดทําแผนแมบทของวังทาพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
พื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่สราง City เพชรบุรี ภายในป พ.ศ. 2555
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ทิศทาง /จุดเนน
Campus ใหมของมหาวิทยาลัย

เปาหมาย
2. ดําเนินงานและวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาแผนแมบทของพื้นที่
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหชัดเจนภายในปงบประมาณ 2556
3. การเสริมสราง เชื่อมโยง และรอยเรียงวัฒนธรรม ศักยภาพและความ
เขมแข็งของทั้ง 4 วิทยาเขต ตั้งแตวังทาพระ ตลิ่งชัน พระราชวังสนาม
จันทร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อสรางความเขมแข็งและแสดง
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เชน โครงการ Creative Corridor
4.จั ด ทํ า แผนงานการบู ร ณาการใช ป ระโยชน จ ากพื้ น ที่ เ ดิ ม ของ
มหาวิ ทยาลั ย และการขยายพื้ น ที่ ส ร าง City Campus ใหม ข อง
มหาวิทยาลัย อยางชัดเจน ภายในป พ.ศ.2556
7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 1.มีแผนพัฒ นาคุณภาพนักศึกษาใหเปน พลเมืองที่มีคุณคา มีคุณภาพ
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีความสามารถดานภาษา มีจิต
อาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และอัตลักษณของความเปนศิลปากร
2.ผลักดันใหเกิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนการสอนเพื่อรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน
3. ปรับปรุงสวัสดิการของนักศึกษาอยางชัดเจนภายในป พ.ศ.2555
- มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เชน การหาพื้น ที่นันทนาการ
ดานกิจกรรมและกีฬา การสงเสริมเขารวมกิจกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ ภายในป พ.ศ.2556
4.มี ก ารพั ฒ นาองค ก รนั ก ศึ ก ษาเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นอย า งเป น
รูปธรรม
8) ดานศิลปวัฒนธรรม
1. มีแผนงานอยางเปนรูป ธรรมในการผลักดัน ใหมหาวิทยาลัยเป น
องคกรหลัก สรางความตระหนักรูใหกับประชาชน และมีบทบาทในการ
ผลักดันและจัดทํานโยบายสาธารณะในดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ภายในป พ.ศ.2556
2. มหาวิ ท ยาลั ย เป น ศู น ยข อ มูล การเรี ย นรู ท างศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2557
9) ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสามารถจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการเงิน การประกัน
คุณภาพ บุคลากร ฯลฯ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย ภายในป พ.ศ. 2556
10) นโยบายการประสานงานกั บ 1. มีแผนงานการประสานงาน สรางความรวมมือ กับหนวยงานภายนอก
หนวยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อยางชัดเจน ในปพ.ศ. 2555-2559
และตางประเทศ
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ภาคผนวก ค
แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตรของอธิการบดี 4 ป
(พ.ศ.2557-2560) เสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 10 เมษายน 2556

ตารางที่ 10 กิจกรรม/โครงการตามนโยบายของอธิการบดี
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค

แผนงาน/โครงการ

1.แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลเพือ่ สรางความตระหนักรูข องบัณฑิตเรื่อง
ประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และ เอกลักษณ
ศิลปากร
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสรางสรรคเชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

จํานวนหลักสูตรสรางสรรคเชิง
บูรณาการตามมาตรฐานสากล

หนวยนับ

หลักสูตร

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557

2558

2559

2560

2

2

2

2

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความคิดสรางสรรค ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม

2.แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสูส ากล
2.โครงการเสริมสรางทักษะการสอนและการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ

จํานวนรายวิชาที่มกี ารจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

รายวิชา

4

4

4

4

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชา

3.โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University Social
Responsibility

4.โครงการเครือขายกิจการนักศึกษาอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค

3.แผนงาน : สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและความคิด
สรางสรรค
5.โครงการปรับปรุงวิทยาเขตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพือ่
การเรียนรูและสรางสรรค

จํานวนกิจกรรมโครงการที่
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคม

กิจกรรมโครงการ

จํานวนโครงการที่สงเสริม
เครือขายกิจการนักศึกษาอาเซียน

โครงการ

จํานวนโครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอม

โครงการ

30

30

30

30

รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะวิชา

2

2

2

2

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
คณะวิชา

1

1

1

1 รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจยั และการ
สรางสรรค เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่
ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557

2558

2559

2560

2

2

2

2

4.แผนงาน : เสริมสรางความเขมแข็งนักวิจยั และศิลปน
6.โครงการเครือขายการวิจัยและการสรางสรรค

จํานวนเครือขายการวิจัยและการ
สรางสรรค

เครือขาย

จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการทําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

โครงการ

8.โครงการแหลงเรียนรูและทุนเพือ่ การวิจัยและการ
สรางสรรค

จํานวนทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย
และการสรางสรรค
จํานวนแหลงเรียนรู

ทุน

50

50

50

50

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แหลง

1

1

1

1

คณะวิชา

9.โครงการเพิม่ มูลคาสินคาและบริการจากงานวิจัยและ
สรางสรรครวมกับภาครัฐและเอกชน

จํานวนผลงานวิจัยทีน่ ําไปตอยอด
ในเชิงพาณิชย

ผลงาน

3

4

5

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

6.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศ
10.โครงการบูรณาการการบริการวิชาการขามศาสตรเพือ่
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละโครงการบูรณาการการ
บริการวิชาการขามศาสตรตอ
โครงการบริการวิชาการทัง้ หมด

โครงการ

7.โครงการบมเพาะนักวิจัยและศิลปนรุนใหม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา

4

4

4

4

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา

5.แผนงาน : สนับสนุนการวิจัยและการสรางสรรค

ยุทธศาสตร 5. การมีสวนรวมกับชุมชนในการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะวิชา

17

20

25

25

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

คณะวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักบริการวิชาการ
11.โครงการแผนแมบทสํานักบริการวิชาการ

มีแผนแมบทสํานักบริการวิชาการ

มี/ไมมี

มี

สํานักบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
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แผนงาน/โครงการ

12.โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
7.แผนงาน : บูรณาการขามศาสตรระหวางหนวยงานระหวาง
ประเทศ
13.โครงการบูรณาการความรูข ามวัฒนธรรมอาเซียน
14.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาเซียน

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557

2558

2559

2560

จํานวนโครงอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

โครงการ

3

3

3

3

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
คณะวิชา

จํานวนกิจกรรม/โครงการบูรณา
การความรูข ามวัฒนธรรมอาเซียน

โครงการ

2

2

2

2

คณะวิชา

มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจอาเซียน

มี/ไมมี

มี

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
คณะวิชา
ศูนยบมเพาะฯ

ยุทธศาสตร 6. การอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
การประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคา
ในระดับชาติและนานาชาติ

8.แผนงาน : สรางมาตรฐานและใชประโยชนมรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย
15.โครงการ : แผนแมบทการอนุรกั ษและการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย

จํานวนฐานขอมูลออนไลนเพือ่
การเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

ฐานขอมูล

2

2

2

2

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

16.โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

จํานวนโครงการศูนย
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา

โครงการ

1

1

1

1

ผอ.หอศิลป

จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

17.โครงการแผนแมบทการอนุรกั ษและการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย

คณะวิชา
100

100

100

100

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผอ.หอศิลป
คณะวิชา

18.โครงการสันสกฤตศึกษาเพือ่ การพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน

จํานวนกิจกรรม/โครงการเพือ่ การ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน

โครงการ

5

5

5

5
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ยุทธศาสตร 7. การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางสรรค

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2557

2558

2559

2560

คน

26

26

26

26

รองอธิการบดีฝายบริหาร

โครงการ

5

5

5

5

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

9.แผนงาน : พัฒนาบุคลากรเพือ่ สังคมยุคใหม
19.โครงการบมเพาะนักบริหารรุนใหม

จํานวนผูเขารวมโครงการ

10.แผนงาน : ภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร
20.โครงการเสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน

จํานวนโครงการทีเ่ สริมสรางและ
เผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสูสาธารณชน

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
คณะวิชา
ศูนยคอมพิวเตอร

21.โครงการจัดอันดับ (ranking) และการตรวจประเมิน
(accreditation) มหาวิทยาลัยศิลปากร

11.แผนงาน : การปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
22.โครงการกําหนดมาตรฐานและวิธกี ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร 8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการตามพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนโครงการเพือ่ เตรียมความ
พรอมสําหรับจัดอันดับ (ranking)
และการตรวจประเมิน
(accreditation) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

โครงการ

1

1

1

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

มีเกณฑการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารและ
และพนักงาน

มี

มี

มี

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

23.โครงการยกรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.
12.แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพเครือขาย

เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบภายในปพ.ศ.2557

มี/ไมมี

24.โครงการปรับปรุงระบบเครือขายเพือ่ รองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

จํานวนระบบที่ไดรับการปรับปรุง

ระบบ

มี

2

2

รองอธิการบดีฝายบริหาร

2

2

รองอธิการบดีฝายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย
2557

.

25.โครงการกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบภายในปพ.ศ.2558

2558

มี/ไมมี

ผูรับผิดชอบ

2559

2560

มี

มี

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณะวิชา

ยุทธศาสตร 9 ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

13.แผนงาน : กลยุทธทางการเงิน
26.โครงการกลยุทธการเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยศิลปากร

27.โครงการศิษยเกาเพื่อศิลปากร
ยุทธศาสตร 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู
นานาชาติ

14.แผนงาน : อนุรกั ษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ
28.โครงการเจ็ดทศวรรษ อัตลักษณ ศิลปากร บูรณาการ
ศาสตรและศิลป

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การเงิน

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสราง
ความสัมพันธศิษยเกา

โครงการ/กิจกรรม

3

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมอัตลักษณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

โครงการ/กิจกรรม

5

3

3

3

รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : การขยายพื้นทีก่ ารใหบริการทางการศึกษา
29.โครงการ City Campus

30.โครงการโรงเรียนนานาชาติ

มีพื้นทีส่ ําหรับการจัดตั้ง City
Campus
มีแผนพัฒนาพืน้ ที่ City Campus

มี/ไมมี

จัดทําผังแมบท City Campus

มี/ไมมี

มี

จํานวนกิจกรรม/โครงการเพือ่
เตรียมความพรอมสําหรับการ
จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม

1

มี/ไมมี

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา

มี
มี

1

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองวิทยาเขต
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ภาคผนวก ง
-

ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (11 ดาน)
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เห็นชอบแลว)

-

ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (11 ดาน)
(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบแลว)

ตารางที่ 11 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 1 ของการปฏิบัติงาน
ดาน
ปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1.แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ 1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดวิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ 1) ควรปรับยุทธศาสตรใหเขาใจงายขึ้น มีความชัดเจน และแสดงถึง อัตลักษณความเปน
ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ สร า งสรรค แต ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ นํ า ไปสู วิ สั ย ทั ศ น ดั ง กล า ว ยั ง ไม ชัด เจน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นโยบายที่อธิการบดีนําเสนอ เนื่องจาก
นําแหงการสรางสรรค
ตอสภามหาวิทยาลัย
1.1.1 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวไมชัดเจน รวมทั้งแผนงาน โดยยุทธศาสตรควรมุงเนนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา
โครงการ เป า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ส ว นใหญ เ ป น ภารกิ จ ประจํ า ซึ่ งไม ส ามารถ คุณภาพนักศึกษา การกาวสูความเปนนานาชาติ ซึ่งอาจจะเนนเพียง 4- 5 เรื่อง อาทิ การจัด
ขับเคลื่อน ผลักดัน ใหกาวไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค และ อันดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและหลักสูตร นโยบายการพัฒนานักศึกษา
ความเปนนานาชาติได
City Campus
1.1.2 ยุ ท ธศาสตร ข องคณะวิ ช า หน ว ยงาน ส ว นหนึ่ ง ไม ส อดคล อ ง 2) สํ า หรั บ แผนงาน โครงการ ที่ กํ า หนดไว ใ นแผนยุ ท ธศาสตร ควรมี ก ารติ ด ตามและ
ยุทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลัย โดยแผนงาน โครงการสวนหนึ่ง ดําเนินการ ประเมินผล หากไมสามารถดําเนินการได หรือไมชวยสนับสนุน ผลักดัน แผนยุทธศาสตร ก็
เพื่อใหเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. และสวนหนึ่งเปน ควรปรับปรุง ยกเลิก แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แผนงานตามภารกิ จ ประจํ า จึ ง ยั ง มิ ไ ด มุ ง เน น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเป น 3) คณะวิชา หนวยงาน อาจารย บุคลากรเปนกลไกที่สําคัญมากในการดําเนินงานตามพันธ
กิจ และการขับเคลื่อน ผลักดันแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุเปาหมาย จึงควร
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคเทาที่ควร
1.1.3 ผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สวน ดําเนินการ
หนึ่งยังขาดความรูความเขาใจเรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน
3.1) ร วมกับ คณะวิชา หน วยงาน นํ าแผนยุท ธศาสตรข องคณะวิ ชา หน วยงาน มา
ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป การตั้งคาเปาหมาย การกําหนด พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ให มี ค วามสอดคล อ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข อง
ตั ว ชี้ วั ด และการกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น แผน ส ง ผลให แ ผนงาน กิ จ กรรม มหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนั้ น ในการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การตั้ ง ค า เป า หมาย ควรวิ เ คราะห
โครงการ ตั ว ชี้ วั ด ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ไม ส อดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร สถานภาพของมหาวิทยาลัยและเทียบเคียงกับเกณฑของประเทศและความเปนนานาชาติ
มหาวิทยาลัย และไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได
ดวย เพื่อจะเปนแรงผลักดันในการทํางานและขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกาวสูความเปน
1.1.4 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ นานาชาติ
ราชการประจําป มุงเนนเชิงปริมาณ ซึ่งไมไดสะทอนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
3.2) วางแผนระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตั้งแตในระดับภาควิชา คณะวิชา
ผลลัพธที่เกิดขึ้นเทาที่ควร
หนวยงาน เพื่อใหการเก็บขอมูลในทุกระดับมีมาตรฐาน มีความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งเปนปจจัย
หนึ่งที่จะชวยใหการกํากับ ติดตามในระดับมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก
3.3) ควรอบรมใหความรูแกผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ให
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1.2 แผนงาน โครงการ ที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก
นอกจากนั้ น ยั ง มี น โยบาย ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี
กิจกรรม โครงการที่จะตองดําเนินการจํานวนมาก
เนื่องจากแผนงาน โครงการ ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมาย การทํางานที่
ชัดเจนในแตละป รวมทั้งการจัดเรียงลําดับความสําคัญ จุดเนนของแผนงาน
โครงการ ทําใหมีความเสี่ยงสูงที่มหาวิทยาลัยจะไมสามารถดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ทั้งหมดใหสําเร็จไดภายในระยะ 4 ป หรือมีการดําเนินการ
แตไมเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไว

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
มี ค วามรู ความเข า ใจ เรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร เ ป น
แผนปฏิ บัติราชการประจําป การกํา หนดตัว ชี้วัด เปาหมายการกํ ากับ ติ ดตาม และการ
ประเมินผลกิจกรรม โครงการ แผนงาน เปนตน
3.4) ควรชี้แจงทําความเขาใจกับอาจารย บุคลากร ในทุกระดับ เพื่อใหทุกคนไดทราบ
นโยบาย ทิศทางเปาหมายการทํางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และขอความรวมมือใหทุกคน
มีสวนรวม มีความรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามบทบาทหนาที่
นอกจากนั้นควรนําไปกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนงานของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิ์ผล
4) ในการประชุมคณบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรนําเรื่อง แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ป ญ หาการดํ า เนิ น งาน มาพิ จารณาร ว มกั นให ม ากขึ้ น เพื่อ ช ว ยสนั บ สนุ น
ผลักดันใหแผนยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย
1) ควรนําแผนงาน โครงการ ที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ
2) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการทํางานที่ชัดเจนในแตละ
ป รวมทั้งสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน แลวนําขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย

2.ดานหลักสูตรการเรียนการ 2.1 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาใหกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการ 1) ควรจัดแผนการเปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ในภาพรวมระยะ 5-10 ป เพื่อ
สอน /การพัฒนานักศึกษา
สรางสรรค การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน การกาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนนานาชาติ โดยควรเนน
- หลักสูตรบูรณาการ
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2.2 รูปแบบการเรียนการสอนสวนใหญยังเปนแบบเดิม คือ การบรรยาย ทําให
นักศึกษาขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห และสงเสริม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซึ่งสงผลตอคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

2.3 นโยบายพัฒนานักศึกษาเปนสิ่งที่ดี แตการนําไปสูการปฏิบัติยังไมชัดเจน
มีความลาชาในการดําเนินการ และยังไมเอื้อตอการเรียนรู เทาที่ควร อาทิ
- การปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
สวัสดิการ อาทิ ระบบ Internet หอพัก รถรางที่วิ่งในมหาวิทยาลัย รานคา
สนามกีฬา โรงอาหาร ยังไมเพียงพอ รวมทั้งความสะดวกในการเขาถึงบริการ
ยังมีนอย
- กองกิจการนักศึกษา ยังทํางาน ใหบริการลาชา การใหคําแนะนําในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษายังยึดตามรูปแบบเดิมๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
นอกจากนั้นในบางกิจกรรม โครงการ ของกองกิจการนักศึกษา มีความ
เสี่ยงเรื่องความไมโปรงใสในการทํางาน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรที่เปนความตองการของตลาดในประชาคมอาเซียน
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2) ควรเผยแพรประชาสัมพันธการเปดหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหผูสนใจ รวมทั้ง
สถาบัน หนวยงาน องคกร ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางตางๆ ให
มากขึ้น เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมตัวที่จะเขามาศึกษา และเปนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสูภายนอก
1) ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาตางๆ ควรเนนใหมีการศึกษาดู
งาน การฝกงาน สหกิจศึกษา มากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริง
2) ควรอบรม พัฒนาอาจารย ใหมีทักษะการสอนรูปแบบใหมๆ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ความคิ ด วิ เ คราะห ความคิ ด สร า งสรรค อาทิ การเรี ย นการสอนโดยวิ ธี
Research Problem Issue Problem
3) ควรมีชองทางที่จะใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ผลงาน ออกสูสาธารณชนทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติใหมากขึ้น
1) มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินงานตามนโยบายพัฒนานักศึกษา เพราะมีหลายเรื่องที่ตอง
เร ง ปรั บ ปรุ ง ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ควรกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น อย า งต อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธรายงานความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัย คณะวิชา นักศึกษา ทราบเปน
ระยะๆ ดวย
2) กองกิจการนักศึกษา เปนกลไกที่สําคัญในการทํางานดานการพัฒนานักศึกษาและการ
ดําเนินนโยบายพัฒนานักศึกษา จึงควร
2.1) ควรพัฒนาบุคลากรของกองกิจการนักศึ กษา และปรับรู ปแบบการทํางาน การ
ใหบริการ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา ทัศนคติ ในการทํางานเชิงรุก เพื่อชวยขับเคลื่อน
นโยบายพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
2.2) กํากับติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินกิจกรรม โครงการตางๆ อยางใกลชิด ใหทุก
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2.4 การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญเปนการดําเนินการ
ตามรูปแบบเดิมๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
นอกจากนั้ น กิ จ กรรมส ว นหนึ่ ง ไม ส อดคล อ ง ส ง เสริ ม จุ ด เน น ของ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน ที่เนนเรื่อง ความคิดสรางสรรค อัตลักษณนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตน
3.ดานการวิจัยและสรางสรรค

3.1 จํานวนงานวิจัยและสรางสรรค ในบางคณะวิชายังมีจํานวนนอย ซึ่งมา
จากหลายสาเหตุ อาทิ
3.1.1 อาจารย บุคลากร สวนหนึ่งยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะและ
ประสบการณการทํางานวิจัยและสรางสรรค การเขียนผลงานวิชาการ การ
นําเสนอผลงาน
3.1.2 อาจารย บุคลากร สวนหนึ่งไมประสงคทํางานวิจัยและสรางสรรค
และผลงานวิชาการใดๆ แมจะมีทุนสนับสนุนจากทั้งมหาวิทยาลัย คณะวิชา
หนวยงาน และหนวยงานภายนอก
3.1.3 อาจารย บุคลากร มีภาระงานประจํามาก

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
โครงการมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เรื่อง สิทธิประโยชนของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาทราบอยาง
ทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงการใหบริการ การเขาถึงบริการ ใหสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
1) ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สรางสรรค และมีการกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอยาง
ใกลชิด
ทัง้ นี้อาจจะริเริ่มจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนตนแบบ เพื่อเปนตัวอยาง แนวทางปฏิบัติที่ดี
แกนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
2) ควรจัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนโครงการแลกเปลี่ยน การเปดโอกาสใหนักศึกษาได
แสดงความสามารถ นําเสนอผลงาน ในชองทางตางๆ ใหมากขึ้น
1) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยและสรางสรรค และผลงานทาง
วิชาการ ดวยมาตรการตางๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนวิจัยและสรางสรรค ทุนสนับสนุนการ
ผลิตตํารา
จึงควรพิจารณามาตรการที่ใหคุณและโทษเพิ่มเติม อาทิ
- การนํามาตรการที่ สกอ. กําหนดใหอาจารยผูดํารงตํา แหนงทางวิชาการจะตองทํ า
ผลงานทางวิชาการปละกี่เรื่องมาใช และหากไมสามารถทําไดตามเกณฑที่กําหนดควรมี
มาตรการลงโทษ
- การกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
- การจัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาในการทํางานวิจัยและสรางสรรค การทําผลงาน
วิชาการ การนําเสนอผล
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางคณะวิชา
- การจัดโครงการอบรมใหความรู และใหบุคลากรที่เขารวมโครงการนําไปปฏิบัติจริง
- ระบบฐานขอมูล สารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางาน รวมทั้งความสะดวกในการใช
งานระบบตางๆ
- สรางเครือขายอาจารยรุนใหม ดําเนินกิจกรรมทํางานวิจัยและสรางสรรค
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3.2 การกําหนดบทบาท หนาที่ระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะวิชา ในบางภารกิจยังไมชัดเจน มีความคาบเกี่ยวกัน อาทิ การจัดสรร
งบประมาณ กองทุนวิจัยและสรางสรรค ซึ่งสงผลตอการสงเสริม สนับสนุนการ
ทํางานวิจัยและสรางสรรค
3.3 ระบบการเบิก จา ยเงิ นงบประมาณสนั บสนุน การทํา วิจั ย การนํา เสนอ
ผลงานวิจัย รวมทั้งการทําสัญญารับทุน ลาชา
4.ดานบริการทางวิชาการ

มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน จัดโครงการบริการทางวิชาการจํานวนมาก
และสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก รูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ที่
จัดสืบตอกันมา โดยเนนการจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนา ใหความรู และ
ตัวชี้วัดการประเมินโครงการ คือ จํานวนผูเขารวมโครงการ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
การจัดโครงการบริการวิชาการที่ผานมายังมิไดมีการพิจารณา ความคุมคา
ประโยชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติตางๆ และมีความสูญเปลาคอนขางมาก
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรลงไป

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2) สงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยในลักษณะเปนชุดวิจัย เพื่อใหการวิจัยมี
ประโยชนมากขึ้น สามารถแกไขปญหาไดครอบคลุมในมิติตางๆ มากขึ้น
- ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒ นา คณะวิ ชา ในการกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ภารกิ จ ที่ ชัด เจนของแต ล ะฝ าย รวมทั้ ง
นโยบาย เปาหมายการวิจัยและสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย และรวมกันทํางานเพื่อนําไปสู
มหาวิทยาลัยวิจัยและสรางสรรค
- มหาวิทยาลั ยควรศึกษาข อมูล สํารวจสาเหตุ ปญ หาการเบิก จายที่ลาชา และวางแผน
ดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะทําในลักษณะ
งานวิจัยสถาบัน
1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนา การจัดโครงการบริการวิชาการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิชา หนวยงาน อาทิ
1.1) การจัดบริการวิชาการ ควรพิจารณากําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจนกอนวา
ตองการใหเกิดผลอยางไร เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูงกวาเดิม 50 % แลวจึงจัดทํา
กิจกรรม โครงการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น
1.2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญลักษณะบูรณาการ เพียง 1-2
โครงการ ที่ใหทุกคณะวิชา หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมได และกอใหเกิด
ประโยชนที่ยั่งยืนแกชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งอาจจะเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว
1.3) ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม โครงการทั้งดานปริมาณ คุณภาพ ผลกระทบ อาทิ
- การวิเคราะห Cost Benefit
- วัดผลลัทธ Outcome ที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ คุณภาพ
ชีวิต รายไดที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
1.4) การตั้งเปาหมาย ประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ อาทิ
- ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอชุมชน ประเทศ
- องคความรู ผลงานวิจัยสรางสรรค ผลงานวิชาการที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ
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ศิลปวัฒนธรรม

6.การบริหารจัดการ
6.1 การบริหารงาน

ปญหาและสาเหตุของปญหา

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป

บริการวิชาการ
- ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
2) ควรริเริ่มการจัดโครงการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน
สามารถขยายตอยอดองคความรูใหกวางขวางมากขึ้น
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ใชงบประมาณจํานวนมากในดานทํานุ 1) ควรพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการจัดจะเปนโครงการเดิมๆ ที่จัดสืบตอกัน เดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ ที่กลาวในขอ 4
มา
2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน รวมทั้งบุคลากร ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและ
(ลักษณะปญหาเชนเดียวกับการจัดโครงการบริการวิชาการ)
นานาชาติ ในหลากหลายสาขาวิชา จึงควรแสดงบทบาท ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการ
มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ชา ไม ได แ สดงบทบาท ศัก ยภาพในการชว ยแก ไ ข นําเสนอแนวคิด นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการออกแบบฯ ตอหนวยงาน
ปญหา พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เทาที่ควร
ภาครัฐและเอกชน ใหมากขึ้น อาทิ การเปนตนแบบ การเปนผูนํา เปนที่ปรึกษาดานศิลปะ
วัฒนธรรม ศูนยกลางแหลงเรียนรูดานการออกแบบ การสรางมาตรฐานงานการจัดการดูแล
บูรณโบราณสถาน เปนตน
3) จัดใหมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแหลงเรียนรู ศูนยการศึกษา ที่สรางแรงบันดาลใจ และ
เปดโอกาส ใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคมทั้งภายในและภายนอกมาศึกษา
เรียนรู สรางสรรคผลงาน การประกอบอาชีพฯ ใหมากขึ้น
6.1.1 วัฒนธรรมองคกร
มีความหลากหลายของวัฒนธรรมองคกรตามสถานที่ตั้ง ประวัติความ 1) มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ตองพยายามสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากรทุก
เปนมา ลักษณะของคณะวิชา โดยเฉพาะวังทาพระ มีวัฒนธรรมที่ยากตอการ ระดับ ปรับทัศนคติ เปดกวางรับการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ ย นแปลง และมี ก ารถา ยทอดวั ฒ นธรรมองค ก รไปสูค นรุ น ใหม การ 2) การสรางคานิยม จุดมุงหมายรวมกันในการทํางาน คือ การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา
เปลี่ยนแปลงแมมีบางแตชามาก
วั ฒ นธรรมองค ก รบางด า น อาทิ ความเป น อิ ส ระ การไม ยุ ง เกี่ ย วกั น หนวยงาน ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
สงผลตอการบริหารงานเชิงรุก การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน 3) การนําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ประชาคมภาคภูมิใจ มาใชเปนแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
6.1.2 โครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ของศูนย มหาวิทยาลัยควรเชิญผูบริหารของคณะวิชา หนวยงาน ทั้งหมด มาประชุมและพิจารณา
สถาบัน สํานัก สวนหนึ่งยังไมชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทใน รวมกันวาปจจุบันโครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การประสานงาน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา หนวยงาน ระหวางหนวยงาน มีปญหา ขอขัดของดาน
ดานตางๆ ซึ่งสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนามหาวิทยาลัย หนวยงาน
ใดบ า ง และเสนอแนวทางการแก ไ ขป ญ หา เพื่ อ ให ก ารทํ า งานของทุ ก หน ว ยงานมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานของมหาวิทยาลัย
6.13 การบริหารของคณะวิชา หนวยงานสวนใหญเปนการดําเนินงานตามพันธ 1) ในการกํ า หนดเป า หมายการทํ า งานของคณะวิ ช า ควรมี ก ารวิ เ คราะห ส ถานภาพ
กิจที่เปนงานประจํา
สถานการณของคณะวิชา หนวยงาน โดยเทียบกับหนวยงานภายนอก เกณฑการจัดอันดับ
อาจารย บุ คลากร ยั ง ทํา งานในลั ก ษณะและเป นรู ป แบบเดิ มๆ การ มหาวิทยาลัย และสื่อสารใหอาจารย บุคลากรไดรับทราบ และมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
ทํางานเชิงรุก ยุทธศาสตรยังมีนอย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคณะวิชา หนวยงาน เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย
ให ทั น ต อ ความเปลี่ ย นแปลง และการก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ความเป น 2) บุคลากรในตําแหนงหนาที่ตางๆ ควรสรางเครือขายการทํางานทั้งภายในและภายนอก
นานาชาติ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน เปนการเปดโลก
ทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน
6.2 บุ ค ลการ/การพั ฒ นา 6.2.1 ปญหาผูบริหารระดับคณะวิชา หนวยงาน (คณบดี ผูอํานวยการศูนย 1) ควรอบรมพั ฒ นาผู บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ ทั้ ง คณบดี ผู อํ า นวยการศู น ย สถาบั น สํ า นั ก
บุคลากร
สถาบัน สํานัก) และระดับภาควิชา
หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกองฯ
- ปจจุบันสวนใหญจะใหผูมีวัยวุฒินอยมาทําหนาที่ สวนหนึ่งขาดทักษะ
โดยในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจะไดนําภารกิจ อํานาจ
ประสบการณในการบริหารงาน และสงผลตอการบริหารงาน การพัฒนาคณะ หนาที่ของแตละตําแหนง มาพิจารณาและจัดหลักสูตรการอบรมใหสอดคลองกับบทหนาที่
วิชา หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอความเปลี่ยนแปลงและกาวสูความ รวมทั้ ง จั ด หาวิ ท ยากรที่ มี ป ระสบการณ ต รง ประสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงาน
เปนนานาชาติ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อถายทอดความรูประสบการณเพื่อใหการจัดอบรมเกิดประโยชนและ
- สวนหนึ่งไมสามารถใชภาวะความเปนผูนําในการตัดสินใจ การเปนผูนํา นําไปใชประโยชนอยางแทจริง
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอาจารยอาวุโสสวนหนึ่งที่ไมยอมรับการทํางาน 2) การวางแผนเตรียมความพรอมอาจารย บุคลากรในทุกระดับเพื่อกาวสูการเปนผูบริหาร
และมีอทิ ธิพลตอการตัดสินในการทํางาน
นอกจากนั้นในระดับหัวหนาภาควิชา ยังมีปญหา
- ต อ งรั บ ผิ ด ชอบทํ า ด า นธุ ร การจํ า นวนมาก ทั้ ง งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา กพร. งานยุทธศาสตร และสงผลตอภารกิจประจํา การขอกําหนด
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6.3 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ/ระบบ
สารสนเทศ

ปญหาและสาเหตุของปญหา
ตําแหนงทางวิชาการ
- ขาดแรงจูงใจในการทํางานดานบริหาร
- ลาออกกอนครบวาระจํานวนมาก การทํางานขาดความตอเนื่อง
6.2.2 ปญหาอาจารยชาวตางชาติ อาทิ
- ดานอัตราคาตอบแทน ที่ไมจูงใจใหทํางาน
- ไมมีสิทธิในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
- การตอสัญญาจาง ระยะสั้น ขาดความมั่นคงในการทํางาน
6.3.1 การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย สูภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสังคมภายนอกไดรูจักมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยังมีนอย
6.3.2 การสื่อสารภายในองคกรยังมีนอย มีความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของแตละวิทยาเขต ทําใหบางครั้งบุคลากรเสียโอกาส เชน
หนังสือ การแจงเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตางๆ

6.4 สวัสดิการ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป

การพิจารณาทบทวน กฎระเบียบที่เอื้อประโยชนตออาจารยชาวตางชาติมากขึ้น เพื่อสราง
แรงจูงใจในการทํางาน ทั้งดานสวัสดิการ คาตอบแทน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
การตอสัญญาจาง การรับทุนวิจัยฯ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ควรใหความสําคัญกับชุมชน/ผูนําทองถิ่น ใหมากขึ้น
โดยการเขาพบ การรวมกิจกรรมกับชุมชน การสื่อสารใหขอมูล การเชิญผูนําชุมชนเขารวม
กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า หน ว ยงาน เพื่ อ ให ชุ ม ชน สั ง คมภายนอกรู จั ก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น และเปนการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูภายนอก
1)ขอความรวมมือทุกคณะวิชา หนวยงาน ปรับปรุงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โดยเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารใหมากขึ้น
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เปน 2-3 ภาษา ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการกาวสูการเปน
ประชาคมอาเซียน และความเปนนานาชาติ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน ในโอกาส
ตอไป ควรมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอร ดูแลประสานงาน หรือการจางบริษัทเอกชน มา
ชวยการจัดระบบเพื่อใหขอมูล สารสนเทศ มีความเชื่อมโยงกัน สามารถใชประโยชนได
รวมกันมากขึ้นและคุมคากับงบประมาณที่จัดสรรลงไป

6.3.3 ระบบฐานขอมูล สารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า หน ว ยงาน มี ก ารลงทุ น เรื่ อ ง การจั ด ทํ า
ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศของตนเอง ทําใหมีหลากหลายของระบบ ขาด
ความเชื่อมโยงกันและการนํามาใชประโยชนรวมกัน จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ
มาก และไมคุมคากับงบประมาณที่ลงทุนไป
6.4.1 สวัสดิการ
ควรพิจารณา ทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยังไดรับสวัสดิการ สิทธิรักษาพยาบาล
เพื่อใหมีความทันสมัย สรางแรงจูงใจในการทํางาน
นอย
- จํานวนที่พักของบุคลากรที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วิทยาเขต
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ปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
สารสนเทศเพชรบุรี ไมเพียงพอ และแออัดมาก
7.ระบบการเงิน งบประมาณ/ 7.1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน และ 1) มหาวิทยาลัยมีแผนกลกลุทธการเงินแตยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการแสวงหา แหลงทุนจาก
การบริหารความเสี่ยง
งบประมาณรายจายจากเงินรายได คาหนวยกิตนักศึกษา เนื่องจากคาใชจาย ภายนอก ซึ่งผูบริหารควรแสดงศักยภาพในดานนี้เพิ่มขึ้น
ประจํ า มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น และมหาวิ ท ยาลั ย ไม ไ ด ขึ้ น ค า หน ว ยกิ ต มาเป น 2) การพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบ ชัดเจน อาทิ
เวลานาน จึงมีความเสี่ยงตอการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัย
- การวิเคราะหตนทุนการทํางาน การบริหารจัดการหลักสูตร คาใชจายตอหัวนักศึกษา
แตละคณะวิชา สาขาวิชา เปนตน
- การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย วาควร
จั ด เก็ บ ในลั ก ษณะเหมาจ า ยหรื อ แบบหน ว ยกิ ต เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย
3) ควรวางแผนการบริหารจัดการทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยที่จะกอใหเกิด
รายไดมากขึ้น อาทิ ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว รานอาหาร
เพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
7.2 ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงิน ลาสมัยไมเอื้อตอการทํางาน ขาดความ ควรนําระเบียบ ขอบังคับดานการเงินทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มาพิจารณา และทบทวน
คลองตัว
ปรับแกไขใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเอื้อประโยชนตอการทํางาน
7.3 ดานการเงิน บัญชี
1) ควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในทุกหนวยงาน
การเบิกจายเงินจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยลาชา และเจาหนาที่แตละ 2) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดานการเงิน การคลัง และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตาม
คนมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแตกตางกัน เมื่อมีการแกไขระเบียบ ขอบังคับ แลวเผยแพรใหเจาหนาที่ของคณะวิชา หนวยงาน ทราบ
สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะวิชา หนวยงาน ตองปรับแกไขหลายรอบเปน เพื่อยึดเปนแนวปฏิบัติ
การสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลาในการทํางาน
3) ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับของคณะวิชา และดําเนินการให
ครอบคลุมทุกภารกิจอื่นๆ มิใชเฉพาะดานการเงินเทานั้น
8.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย 1) ควรเร งรัด ติดตามการดําเนิ นงาน เรื่ อง การจัด อันดับมหาวิ ทยาลัย จัด ทําแผนงาน
การเตรียมความพรอมเขาสู พิจาณาแลว แตการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ยังดําเนินการชามาก งบประมาณที่ตองใชในการทํางานแตละขั้นตอนใหชัดเจน
ประชาคมอาเซียนและ
การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการกาวสูประชาคมอาเซียน 2) มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งมีประสบการณเรื่องการจัดอันดับ
นานาชาติ
ความเปนนานาชาติ ยังไมชัดเจน
มหาวิทยาลัยมาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น
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ปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
9.1 หอพัก โรงอาหาร หองน้ํา ภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอและมีสภาพ ควรวางแผนการแกไขปญหา เปนระยะๆ อาทิ
ทรุดโทรม สกปรก เนื่องจาก
1) ในระยะแรก คือ ในสภาพปจจุบันควรเนนเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ของ
- จํานวนนักศึกษา บุคลากร มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สถานที่
- ขาดการดูแลบํารุงรักษามาเปนเวลานาน
2) ระยะต อ ไป ควรวางแผน เร ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ ม กายภาพ
- ขาดการวางแผน การเตรียมการเพื่อรองรับจํานวนที่เพิ่มขึ้น
ภูมิทัศน หอพัก โรงอาหาร หองน้ํา ใหเพียงพอ
ทั้งนี้ในการดําเนินการควรคํานึงถึงการสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และการเปน
แหลงเรียนรูดวย
9.2 ภายในมหาวิทยาลัย มีการดื่มแอลกอฮอล สิ่งเสพติด และบริเวณรอบๆ 1) ควรเขมงวดกับการดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวนมาก
2) ควรหารือกับตํารวจ จังหวัด ขอความรวมมือเรื่องการจัดโซนนิ่งรอบๆมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเป นมหาวิท ยาลัยสีเ ขียว ปลอดแอลกอฮอล สิ่ งเสพติด
การพนัน และเป น
ตัวอยางของการดําเนินการที่ดีใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ

10.สภามหาวิทยาลัย

10.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มีปญ
 หา อาทิ
- บางเรื่องเปนงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีความคาบเกี่ยว
ในการทํางาน หนาที่ระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
- บางเรื่องยังมีขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อนําเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยก็จะนําประเด็นที่ยังมีขอขัดแยงมาอภิปรายอีกครั้ง ซึ่งสงผลตอ
บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
การตัดสินใจของสภา
มหาวิทยาลัยมีความลาชา

เรื่ อ งที่ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา หากอธิ ก ารบดี เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย เห็นวายังมีขอขัดแยงในระดับมหาวิทยาลัย หรือเอกสารขอมูลประกอบการ
พิ จ ารณายั ง ไม พ ร อ ม ควรจะได ดํ า เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น เรี ย บร อ ยก อ นนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางสรางสรรค และการ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ รวดเร็วมากขึ้น

10.2 สภามหาวิ ท ยาลั ย ไม ก ล า ในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ ๆ ทํ า ให ก าร 1) ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีควรเปนผูชี้แจง รายงาน ความเปนมาของแตละ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยลาชา ไมบรรลุเปาหมาย
เรื่อง เปาหมาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ สิ่งที่
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนผลักดันใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบแนวทาง การดําเนินการ และตัดสินใจดวยขอมูลที่เพียงพอที่ชัดเจน
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ดาน

11.ศิษยเกา

ปญหาและสาเหตุของปญหา

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2) สภามหาวิทยาลัยควรเนนพิจารณาวาระเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และการกํากับ ติดตาม
การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น เพื่อผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัย

11.1 ปญหาเกี่ยวกับศิษยเกา
- ฐานขอมูลศิษยเกาทั้งในระดับของมหาวิทยาลัย คณะวิชายังมีนอย
และไมเปนปจจุบัน การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหทราบขอมูลขาวสาร ของ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีนอยมาก
- มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ใช ศั ก ยภาพของศิ ษ ย เ ก า ซึ่ ง มี จํ า นวนมากและ
หลากหลายสาขาอาชีพ มาชวยสนับสนุนกิจกรรม ภารกิจของมหาวิทยาลัย
นอยมาก
- มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับศิษยเกานอย โดยมีศิษยเกาเพียง
บางกลุมที่เขามามีบทบาทชวยงานมหาวิทยาลัยบาง แตก็ยังนอยมาก
- ศิ ษ ย เ ก า ไม ท ราบช อ งทาง ที่ จ ะให เ ข า มาร ว มกิ จ กรรม ช ว ยเหลื อ
มหาวิทยาลัย

1) ควรนําเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมมาชวยในการสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของมหาวิทยาลัยใหศิษยเกาไดทราบ รวมทั้งมีชองทางมีสวนรวมการสนับสนุน กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัย คณะวิชาที่เปดโอกาสใหศิษยเกาเขามามี
สวนรวมใหมากขึ้น อาทิ การจัดอบรมพัฒนาความรูใหศิษยเกา
3) การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาที่ถูกตอง ทันสมัย เพื่อใชประโยชนตอไป
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ตารางที่ 12 ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขและพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ตอการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีในรอบปที่ 2 ของการปฏิบัติงาน
ดาน
ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
1.การพัฒนานักศึกษา/
1.1 การพัฒนานักศึกษา การศึกษา เพื่อสงเสริมสนับสนุนความแตกตาง
1) ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลาย
ดานกิจการนักศึกษา/สวัสดิการ หลากหลายของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพ
ใหมากขึ้น อาทิ อาคารสถานที่รองรับนักศึกษาที่มีความบกพรองใหไดรับความสะดวก
นักศึกษา
เหมาะสมสอดคลองกับเทคโนโลยียุคปจจุบันยังมีไมมากพอ
ปลอดภัยในการเขามาศึกษา
2)ควรพัฒนารูปแบบการศึกษา การเรียนรูที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และขยายฐานนักศึกษาไปสู
ประเทศอาเซียนและนานาชาติใหมากขึ้น อาทิ การเรียนผานระบบ online เปนตน
3) ควรจัดสถานที่ที่เอื้อตอการพัฒนานักศึกษา ชีวิตการเปนนักศึกษา อาทิ จัดใหมี
student union เพื่อทํากิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน
1.2 ปญหาเรื่องหอพักนักศึกษา
4) ควรดูแลสภาพหอพักใหมีความสะอาด ความปลอดภัย จัดบริการ สิ่งอํานวยความ
- มีจํานวนไมเพียงพอ นักศึกษาอยูอยางแออัด ทําใหนักศึกษาจํานวนมาก สะดวกที่เพียงพอแกนักศึกษา ใหมากขึ้น
ตองไปเชาหอพักเอกชน ที่มีราคาแพง
รวมทั้งควรขอความรวมมือกับหอพักเอกชนในการเขาไปดูแลคุณภาพชีวิตของ
- สภาพหอพักทรุดโทรมขาดการดูแล บํารุงรักษา
นักศึกษา ใหมีความปลอดภัยและปองปรามเรื่องยาเสพติด และอบายมุขตางๆ
- ขาดความปลอดภัย อาทิ หอพักของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนักศึกษา
หญิง ชาย อยูตึกเดียวกัน
- การใหบริการไมเพียงพอ ไมไดรับความสะดวก เชน น้ําประปาไมเพียงพอ
1.3 ดานความปลอดภัย สภาพการเดินทาง การจราจร ทั้งภายในและบริเวณ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ขาดความปลอดภัย นักศึกษาประสบอุบัติเหตุบอย และ
สภาพการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ถนน ทางเทามีความแออัดมาก

5) มหาวิทยาลัยควรดูแล เอาใจใสกวดขัน ดานกายภาพ สิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย
แกนักศึกษา บุคลากรมากขึ้น อาทิ
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ควรประสานงานกับจังหวัดในการสราง
สะพานลอย อุโมงคลอดขามถนน
ภายในมหาวิทยาลัยควรจัดระบบการจราจร ทางเดินรถ ที่จอดรถยนต โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และควรจัดรถรางใหบริการแกนักศึกษา
บุคลากร เพื่ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการใชยานพาหนะ
เปนตน
-วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การจัดรถรางใหบริการเพิ่มในชวงเชา และชวงเย็น
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ดาน

2.การพัฒนาอาจารย

3.ดานการวิจัยและสรางสรรค

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
1.4 การใหบริการของเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษาตั้งแตระดับเจาหนาที่ถึง
ผูอํานวยการ นักศึกษาสวนใหญเห็นวายังมีปญหาในการใหบริการ และในการ
เสนอขอจัดกิจกรรม/โครงการ จะทํางานเสมือนผูบังคับบัญชาของนักศึกษา
เพราะมีอํานาจในการอนุมตั ิการจัดกิจกรรม/โครงการ และการเสนอขอ
งบประมาณของนักศึกษา
2.1 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย และการสนับสนุนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ แตจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย
ไมเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว

2.2 มหาวิ ท ยาลั ย มี อ าจารย ที่ มี ศั ก ยภาพ ความเชี่ ย วชาญเป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ นานาชาติ จํานวนมาก แตการทํางานวิชาการ งานสรางสรรคจะมี
ลัก ษณะตา งคนต างทํ า การรว มมือ กั นทํ า งานในลั กษณะบู รณาการ เพื่ อการ
สงเสริม สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคยังมีนอย
3.1 ไมมีแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทําใหไมมีทิศทางการวิจัยและสรางสรรค
ของมหาวิ ทยาลัย วา จะไปในทิศ ทางใด การทํ างานวิ จัย และสร า งสรรค การ
สนับสนุนงบประมาณ จึงมีลักษณะตางคนตางทําตามความสนใจ การนําวิจัย
และสรางสรรคมาชวยผลักดันสูมหาวิทยาลัยวิจัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
การชวยสังคม ประเทศชาติจึงมีนอย
3.2 ระบบกลไกการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและสรางสรรค
เปนอุปสรรค ตอการเพิ่มงานวิจัย อาทิ
- ในแตละปจะมีงานวิจยั และสรางสรรคของมหาวิทยาลัย ทีผ่ านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว แตไมไดรับ
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจํากัดไมเพียงพอ
ตอการจัดสรร ทําใหบุคลากรขาดกําลังใจ และมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
6) มหาวิทยาลัยควรมอบนโยบายการทํางาน และมีการกํากับ ติดตามการทํางาน การ
ใหบริการของเจาหนาที่ใหมากขึ้น
รวมทั้งควรเปดชองทางใหนักศึกษาที่ไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ การ
ใหบริการที่ไมสภุ าพ สามารถแจงเรื่องไดเพื่อปรับปรุงการใหบริการ ทั้งนี้ชองทางที่เปด
ใหรองเรียนนั้นนักศึกษาควรไดรับการคุมครองดานความปลอดภัยดวย
1) ควรมีมาตรการและจัดโครงการใหอาจารยที่มีศักยภาพ และมีความสนใจ ในการ
เตรียมความพรอมและสนับสนุนใหสามารถสรางผลงาน เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ อาทิ จัดทําคายผูมีความพรอมขอศาสตราจารย เปนตน
2) ควรกําหนดมาตรการในการเพิ่มจํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ที่ชัดเจน
เปนรูปธรรมมากขึ้น อาทิ กําหนดในสัญญาจาง การตอสัญญาจาง การออกขอบังคับ
กําหนดภาระงาน ระยะเวลาที่จะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และหาก
พนักงานไมสามารถปฏิบัติไดก็ควรมีมาตรการผลักดันและสนับสนุน
3)มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด สถานที่ เป ด โอกาส ให อ าจารย ข องคณะวิ ช าต า งๆ
ไดมาพบปะทําความรูจัก พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทํางาน
รวมกันในเชิงสรางสรรคและบูรณาการใหมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอ
มหาวิทยาลัย
1) ควรจัดทําแผนการวิจัย เพื่อเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และการเขาสูการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทําแผนภาพ (diagram) วิธีการนําไปสูเปาหมาย และ
นํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองกัน เพื่อผลักดันไปสูเ ปาหมายที่กําหนดไว
2) มหาวิทยาลัย คณะวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการประชุมแกไขปญหา
งานวิจัยและสรางสรรคทผี่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แลว
แตไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ การนําเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย มาสนับสนุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนทางวิชาการ การสรางองคความรู
ใหม การสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร และเปนการเพิม่ งานวิจัยและสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย
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3) ควรมีรองอธิการบดีฝายวิจัย โดยตรงเพื่อรับผิดชอบงาน ผลักดัน ขับเคลื่อน
3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณในการสนับสนุน ผลักดันงานวิจัย
นอยมาก ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งควรมี สนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และควร
จัดระบบ ความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะวิชา หนวยงาน และ
บทบาทสําคัญในการผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทําไดอยางจํากัด
ระหวางสถาบันวิจยั และพัฒนากับรองอธิการบดี โดยรองอธิการบดีฝา ยวิจัยจะตองเปน
ผูที่มีศักยภาพสูงในการหาแหลงทุน การประสานสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ

4.การผลักดันสูค วามเปน
นานาชาติ

3.4 แม ว า มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น วิ จั ย และสร า งสรรค โดย 4) มหาวิทยาลัย คณะวิชาควรพิจารณาทบทวน ประเมิน ระบบสนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณสวนหนึ่งอยูที่มหาวิทยาลัย และอีกสวนหนึ่งอยูที่คณะวิชา แตการ จากเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรค เพื่อใหมีอาจารย บุคลากร มาขอรับเงินสนับสนุน
มากขึน้ และ บรรลุวตั ถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน
เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย บุคลากร ยังมีไมมากนัก
5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการหาแหลงทุนสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ อาทิ ประสานงานหาเครือขาย แหลงทุน
ตางๆ เปนตน
4.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
1) ควรจัดทําแผนงาน เปาหมายการทํางานเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
- ไมมีแผนการทํางานเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การทํางานจึง และมีแผนที่สอดคลอง รองรับกันในทุกระดับตั้งแตมหาวิทยาลัย คณะวิชา หนวยงาน
ไมมีทิศทางใหเห็นวาจะดําเนินการอยางไรบางเพื่อนําไปสูจ ุดมุงหมาย
อาจารย บุคลากร นักศึกษา แลวสือ่ สารใหประชาคมทุกคนทราบ เพื่อใหทุกคนมีสวน
รวมรับผิดชอบตามบทบาทหนาทีข่ องตน
- การดําเนินการยังไมกา วหนา ไมตอเนื่อง เปลีย่ นผูร ับผิดชอบหลายครั้ง
4.2 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน หนวยงานในตางประเทศ จํานวนมาก แตจํานวนนักศึกษาตางชาติ
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ยังมีจํานวนนอยมาก
มหาวิทยาลัยยังไมไดใชขอ ตกลงความรวมมือมาใชเปนประโยชนในการผลักดันสู
ความเปนนานาชาติเทาที่ควร
4.3 การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ยังไมเอื้อ ไมตอบสนองการผลักดันสูความเปนนานาชาติ อาทิ

2) ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ ควรเสนอแผนการทํางานในแตละปใหชัดเจน

และมหาวิทยาลัยดําเนินการกํากับติดตาม การจัดกิจกรรม/โครงการทุกรอบ 6 เดือน
รวมทั้งควรนําขอตกลงความรวมมือเดิมมาทบทวนดวย และหากสถาบันใดที่ไมได
ดําเนินการกิจกรรมรวมกันเกิน 1 ป ขึ้นไป ควรทบทวน/วางแผนเรงการจัดทํากิจกรรม
รวมกัน

3) สนับสนุนใหมีการจัดทําเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา เปนภาษาตางประเทศ เพื่อ
เพิ่มการคนควาอางอิง รวมทั้งงานที่เปนภารกิจดานการบริหาร การใหบริการ และอื่นๆ
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- งานใหบริการ เอกสาร แบบฟอรม ตางๆ ยังเปนภาษาไทย
ควรจัดทําเปนภาษาอังกฤษควบคูด วย เพื่อรองรับอาจารย นักศึกษาตางชาติและ
- เอกสาร บทความ ตํารา ผลงานทางวิชาการสวนใหญจดั ทําเปนภาษาไทย เผยแพรมหาวิทยาลัยสูสังคมโลก รวมทั้งควรปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย
การคนควาอางอิง จึงยังมีนอยมาก
4) พัฒนาบุคลากร ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ใหมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศมากขึ้น
พื้นที่บริเวณตางๆ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ขาดการดูแลบํารุงรักษา
1)ควรมีแผนการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสรางอัตลักษณ ที่ใชความสามารถ
มีสภาพทรุดโทรม
ในการออกแบบของมหาวิ ทยาลั ยศิล ปากรให เกิ ดประโยชน เพื่อใหม หาวิท ยาลัย มี
สภาพแวดลอมนาอยู ลดมลพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และชวย
สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
2) สรางจิตสํานึกใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
3) ควรดูแลซอมแซม สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง
6.1 การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ในแผนยุทธศาสตร แผนปฎิบัติ
ราชการประจําป สวนใหญจะกําหนดคาเปาหมายที่ไมทาทายในเชิงการพัฒนา
และเอื้อตอการสรางผลงานเชิงคุณภาพและกาวสูความเปนนานาชาติ
โดยเฉพาะในดานที่สําคัญ อาทิ การวิจัยและสรางสรรค สัดสวนจํานวนนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ
(1) แผนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หลัง
สําเร็จการศึกษา 1 ป
เปาหมายป 2556 รอยละ 84.00 ผล รอยละ 89.66
เปาหมายป 2557 รอยละ 84.50 ผล รอยละ 87.99

1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลผลิต /ผลลัพธ มากกวา ปจจัย
นําเขา (input) และกระบวนการ (process) รวมทั้งควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด คา
เปาหมาย ใหทาทายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญเชิงนโยบาย และเรื่องที่เปนจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยและสรางสรรค การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เปนตน
2) สภามหาวิทยาลัย ควรใหความสําคัญกับการพิจาณาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบตั ิ
ราชการ ที่มหาวิทยาลัยเสนอมาใหมากขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด
คาเปาหมาย และการกํากับ ติดตาม ที่เขมขนมากขึ้น
โดยในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด เปาหมายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
อาจจะดําเนินการ ดังนี้
2.1) แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเปนผูไมมสี วนไดสวนเสียกับการทํางานของ
มหาวิทยาลัย เปนผูกําหนดตัวชี้วดั และคาเปาหมาย
2.2) ใชเกณฑของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของอาเซียน /โลก มาเทียบเคียงใน
(2) แผนปฏิบัติราชการประจําป
ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค การกําหนด
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด
ทั้งนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัตริ าชการ เปนเครื่องมือ กลไกในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการยกระดับสูความเปนนานาชาติ
เปาหมายป 2556 45 ผล 47.91
เปาหมายป 2557 40 ผล 54.66
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6.2 มหาวิทยาลัยพยายามจัดทํากิจกรรม โครงการจํานวนมาก แตการขับเคลื่อน 3) คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยควรนํากิจกรรม โครงการยอยๆ ที่มีจํานวนมาก มา
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อกาวไปขางหนายังไดผลคอนขางนอยมาก
ยุ บ รวมกั น เป น โครงการขนาดใหญ และกํ า หนดจุ ด เน น เป า หมายการทํ า งานที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่ งจะทํา ให การจัด กิจ กรรม โครงการ มี ผลตอการพัฒ นาภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อดําเนินการเสร็จแลวควรมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกทราบดวย
6.3 การทํางานสวนใหญจะมีลักษณะตางคนตางทํา ไมคอยมีการประสานงาน 4) ควรกําหนดเปาหมายในการทํางาน การพัฒนารวมกัน และมอบหมายภารกิจความ
รวมมือ ปรึกษากัน เนื่องจากประชาคมยังไมมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน จึง รับผิดชอบใหแตละระดับ ใหมีความเชื่อมโยง ประสานสอดคลองกันอยางชัดเจน เพื่อ
ขาดการหลอมรวมพลั ง ในการทํ า งานร ว มกั น การผลั ก ดั น วิ สั ย ทั ศ น แผน ขับเคลื่อนวิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนงานตางๆ จึงยังไมบรรลุเปาหมายและสําเร็จ ตามที่กําหนดไว
ตามที่กําหนดไว
7. ดานการบริหารจัดการ
7.1 การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ

7.2 การบริหารงาน

7.1.1 มหาวิทยาลัยไมคอยมีการประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ศักยภาพของ 1) ควรมีแผนงานการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยควรเนนการเผยแพร
มหาวิทยาลัยใหสังคมภายนอกทราบ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด
ประชาสัมพันธ เรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค
วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค แตการประชาสัมพันธ
ใหสังคมภายนอก นานาชาติไดรับทราบมากขึ้น
สื่อสารใหภายนอกทราบมีนอยมาก
2) ควรปรับวิธีการทํางานของงานประชาสัมพันธ ทั้งในสวนกลางของมหาวิทยาลัย
คณะวิชา ใหทํางานเชิงรุกใหมากขึน้ และมีการประสานงานในการทํากิจกรรม
ประชาสัมพันธตางๆรวมกัน เพื่อใหการทํางานไดผลที่ชัดเจนมากขึ้นดวย
3) ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยดวย
7.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป ที่นํามาจัดทํา 1) ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบงาน วิธีการทํางานของหนวยงานสวนกลางของ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของอธิ ก ารบดี ส ว นใหญ เ ป น ผลงานของคณะวิ ช า มหาวิ ท ยาลัย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเอื้ อ อํ า นวยสนั บ สนุ น การทํ า งานของคณะวิ ชา
หนวยงาน ซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานที่มีความเขมแข็งมากขึ้น
หนวยงาน ใหมากขึ้น อาทิ ปรับระบบการเบิกจายเงินใหรวดเร็ว การใหขอมูลที่ถูกตอง
ในขณะที่งานในสวนกลางของมหาวิทยาลั ย ซึ่งเปนสวนที่ตองสนับสนุ น ชัดเจน การพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานของเจาหนาที่ทุกระดับ
เอื้ อ อํ า นวยต อ การทํ า งานในภารกิ จ ต า งๆ ยั ง ไม ส ามารถทํ า งานได อ ย า งมี 2) ปรับทัศนคติวิธีการทํางาน การพัฒนาเจาหนาที่ทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานได
ประสิทธิภาพ อาทิ การเบิกจายเงิน งบประมาณที่ลาชา การตัดสินใจที่ไมชัดเจน อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใหขอมูล การตอบคําถามที่ไมตรงกัน ขาดความยืดหยุนในการทํางาน เปนตน
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7.3 การบริหารจัดการหารายได

8.การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
7.2.2 การทํางานของทีมผูบริหารที่ขาดการเตรียมความพรอม ขาดขอมู ล 3) ทบทวนปรับปรุงวิธีการทํางานของอธิการบดีและทีมผูบริหาร ใหมีการทํางานเปนทีม
สนับสนุนที่เพียงพอ และการวางแผนที่ขาดความละเอียดรอบคอบ ทําใหเกิด การนําเสนอกิจกรรม โครงการ ควรมีการพิจารณาขอมูล และวิเคราะหในมิติตางๆ อยาง
ปญหาการทํางานที่ตามมาในภายหลัง อาทิ
ละเอียดรอบคอบ
- การเสนอขอโยกงบประมาณการกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ จากวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ไปที่ City Campus และภายหลังเสนอขอกลับสราง
ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรอีก
7.2.3 การทํางาน การบริหารงานที่ขาดความไววางใจกันในทีมผูบริหาร ทําให
การบริหารงาน การพัฒนางานในแตละเรื่องตองมีการพิจารณาหลายครั้ง ทําให
การทํางานลาชา อาทิ
- วิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันวาแตล
- งบประมาณกอสรางอาคารศูนยเรียนรวมฯ 300 ลานบาท
- งบประมาณกอสราง การจัดซื้อที่ดินที่ เมืองทองธานี
7.3.1ระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม รายได ยั ง มี จุ ด อ อ น ทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา หนวยงาน
7.3.2 การรับงานบริการวิชาการในนามมหาวิทยาลัยยังมีนอย

8.1 สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของ
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย ที่ไดใหขอเสนอแนะดานการตรวจสอบภายใน (วันที่ 4 กันยายน
2557) อาทิ การทําแผนบูรณาการระดับมหาวิทยาลัย ที่แผนการเงินเปน
สวนประกอบสําคัญในการสรางความยั่งยืนใหมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุม
มากกวาการพิจารณางบประมาณรายรับรายจายปตอป ไปดําเนินการและ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมกี ารรายงาน
ความกาวหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

4) ในการทํางานผูบริหารตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการทํางาน
และในการดําเนินโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอประชาคม ควรมีการสื่อสาร สราง
ความเขาใจและการมีสวนรวมใหมากขึ้น

1)มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ระบบการจั ด หารายได และการจั ด การทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรมและสงเสริมสนับสนุนการจัดหารายไดของคณะวิชาดวย
2) ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหารายได
3) ควรปรับปรุงหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดบริการวิชาการ โดยทํางานในลักษณะเชิง
รุกใหมากขึ้น เชน โรงพิมพ ศูนยหนังสือ รวมทั้งควรทบทวนภารกิจของหนวยงาน
เหลานี้วาควรยังคงมีอยู หรือควรปรับปรุง
1) ควรเรงนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไป
ดําเนินการใหครบถวนและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
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ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ
8.2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ หลายโครงการ อาทิ
โครงการจัดซื้อที่ดินสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี
การปรับปรุงพัฒนาวังทาพระ จํานวน 800 ลานบาท ซึ่งการจัดทําโครงการ
ดังกลาวมีความเสีย่ งในการดําเนินงานหลายดาน อาทิ ความลาชา การทิ้งงาน
งบประมาณ เปนตน แตมหาวิทยาลัยไมไดจัดทําความเสีย่ งและมาตรการในการ
ปองกัน/ลดความเสีย่ ง ทําใหการดําเนินงานอาจจะเกิดผลกระทบตอการบริหาร
จัดการ งบประมาณ รวมทั้งดานอืน่ ๆ ดวย
9.การปรั บ เปลี่ ย นสถานเป น การปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนนโยบายที่มี
ความสําคัญมาก และมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่จะตองดําเนินการจํานวนมาก
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แตขณะนี้การดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ยังลาชามาก อาทิ
(1) การออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ยังดําเนินการลาชามาก
และอาจจะดําเนินการไมทันเมื่อมีการออกนอกระบบราชการแลว
(2) การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสารแกประชาคม นักศึกษา มี
นอยมาก ทําให
-ประชาคม มีความกังวลใจมาก เนื่องจากตองการทราบขอมูลดานสิทธิ
ประโยชน คาตอบแทน สวัสดิการ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกวา
จะอยูในระบบราชการหรือลาออกเปนพนักงาน
- นักศึกษา มีความกังวลใจ เรื่อง การขึ้นคาหนวยกิต และเมื่อออกนอก
ระบบราชการแลวจะทําใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอยางไร เปนตน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
2) ในการจัดทําโครงการขนาดใหญทุกโครงการ ควรกําหนดเปนหลักเกณฑวาจะตองมี
การวิเคราะหความเสีย่ ง มาตรการปองกันความเสี่ยง/ลดความเสี่ยงดวย เพื่อความ
รอบคอบและประโยชนตอการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย ควรเรงดําเนินการ ดังนี้
1) เรงดําเนินการจัดทํากฎหมายลูก เพื่อรองรับการออกนอกระบบราชการ
2) เรงการสื่อสาร การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหประชาคมทุกกลุมทราบอยาง
ชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบการใหขอมูล ขาวสาร ในเรื่องนี้
เพื่อใหประชาคมสามารถสอบถามขอมูลไดเมื่อมีปญหาในดานตางๆ
3) ควรมีการศึกษาปญหา อุปสรรค การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ออกนอก
ระบบไปแลววามีปญหาการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกอะไรบาง แนวการแกไขปญหา
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการทํางานตอไป
4) ควรมีการวางแผนการทํางาน และ timeline ในแตละขั้นตอน แตละเรื่องใหชัดเจน
เพื่อใหการทํางานในดานตางๆ ทันตอการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
5) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร แมวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถาน
(3) งานดานการบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ จะมีการปรับเปลีย่ น เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ก็ควรยึดมั่นในอุดมการณ อัตลักษณความเปน
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณในการมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ค า มี คุ ณ ภาพ
อยางมาก และทั้ง 2 เรื่องนี้จะเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยจะเพิม่ ขึ้นจํานวนมาก และเปนปญหาสําคัญที่จะเกิดขึน้ กับทุก
มากกวาเชิงธุรกิจการศึกษา
มหาวิทยาลัย แตขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีความชัดเจนดานการบริหารงาน
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่มีคุณคาในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
บุคคล เงินเดือน คาตอบแทน ซึ่งจะสงผลตอการเตรียมจัดทําคําของบประมาณ ของประเทศ เชน ดานจารึกศึกษา ภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตรศิลปะ
แผนดิน งบประมาณเงินรายไดเพื่อรองรับก็จะไมชัดเจนดวย รวมทั้งระยะเวลาก็
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองใหการสนับสนุน อาทิ การใหทุนมาศึกษา อัตรากําลังที่เพียงพอ
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กระชั้นชิดมากแลว

ขอสังเกต/ปญหาในดานตางๆ

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาตอไป
งบประมาณ เปนตน ทั้งนี้อาจจะตองจัดทําเปน ประกาศเจตนารมณของมหาวิทยาลัย
เมื่อปรับเปลี่ยนสถานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว
ควรใหสมาคมนักศึกษาเกา/ศิษยเกา เขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาภารกิจ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น รวมทั้งการ
สนับสนุนใหองคกรของสมาคมนักศึกษาเกามีความเขมแข็ง
1) คณะวิชา หนวยงาน ที่ประชุมระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ควรชวยกันพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหรอบคอบมากขึ้น รวมทั้ง
จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน เพียงพอ ตอการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

10 ดานสมาคมนักศึกษาเกา/
ศิษยเกา

สมาคมนักศึกษาเกา ศิษยเกายังมีบทบาทในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัยนอย

11.การประชุมสภามหาวิทยาลัย

11.1 ปญหาการเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มีหลายประการ อาทิ
(1) การจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
คณะวิชา หนวยงาน มหาวิทยาลัยยังจัดทําขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยไมครบถวน ขาดความชัดเจน สงผลตอการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย ที่ไมสามารถตัดสินใจไดและตองเสนอใหพิจารณาหลายครั้ง
ทําใหการทํางานลาชาไมเปนไปตามแผน สิ้นเปลืองทรัพยากร
(2) เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยยังไมมีขอยุติ ในระดับมหาวิทยาลัย
ไมชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการจะดําเนินการอยางไร สงผลตอการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย
(3) เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยบางเรื่องเปนอํานาจหนาทีใ่ นสวนของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย มิใชอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(4) ขาดการวางแผนการทํางาน นําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยเรงดวน ทําใหขาดความรอบคอบในการจัดทําขอมูล การนําเสนอขอมูล และ
ในบางครั้งมหาวิทยาลัยตองขอถอนเรื่องออกไป

2) เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาที่ประชุมระดับตางๆ ควรมีมติรวมกันกอน
กรณีมีขอขัดแยงควรหารือใหไดขอยุติเสียกอนแลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน
3) ควรเครงครัดการบรรจุวาระใหตรงตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะตองมีการวางแผนการทํางาน การนําเสนอเรื่องใหสอดคลองกับปฏิทิน
การทํางาน ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเวลาในการจัดทําขอมูล การเตรียมความพรอมใน
การนําเสนอเรื่องที่มีความรอบคอบมากขึ้น

11.2 มหาวิทยาลัยยังนําเสนอวาระเชิงนโยบายใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
นอยมาก

4) ควรมีการนําเสนอวาระเชิงนโยบายทุกครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก จ
หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล
จากคู มือ การประกั น คุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ.2557 ของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุ มสถาบั น และเอกลั กษณ ส ถาบั น เกณฑขอ 4 บริห ารงานดว ยกลักธรรมาภิบ าลอยางครบถว นทั้ง 10
ประการ ที่อธิ บายการดํ าเนิน งานอย างชัดเจน เนื่องจากในคูมือฯ ไมไดแจกแจงวาหลักธรรมาภิบ าล 10
ประการ มีอะไรบาง จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามที่กําหนดไวในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ในปการศึกษา 2555-2556 (ใชในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 1 และ ปที่ 2 ดวย) มาใช โดยหลักธรรมาภิบาล 10
ประการ ประกอบดวย
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใช ทรั พยากรทั้ งด า นต น ทุ น แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสู งสุดตอการพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น)
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและ
อื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคล
ที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติ
ไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
2.หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ ก.พ.ร.
ภารกิจหลักประการหนึ่งของสํานักงาน ก.พ.ร. คือการสงเสริมใหระบบราชการไทยนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาใชในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติ
และประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2545 และพระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลักเกณฑ และวิธีก ารบริห ารกิจ การบานเมือ งที่ดี พ.ศ.2546
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย 10 หลัก ไดแก
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) หลั กประสิ ทธิภ าพ/
คุ ม ค า (Efficiency/Value for money) หลั ก ความเสมอภาค (Equity) หลั ก มุ ง เน น ฉั น ทามติ
(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปดเผย/
โปร ง ใส
(Transparency) หลั ก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) หลั ก การมี ส ว นร ว ม
(Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)
อยางไรก็ตาม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ไดมีขอสังเกตวาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี 10 หลักดังกลาว เปนหลักที่จํายาก จึงควรจัดกลุมใหม (Regroup) โดยรวมเรื่องที่เกี่ยวของไวดวย
กันเปนหมวดหมู เพื่อใหเปนหลักการที่งายตอความเขาใจและการนําไปปฏิบัติ และใหนําเสนอตอ ก.พ.ร.
และคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชตอไป
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และหารือในเบื้องตนกับประธาน อ.ก.พ.ร.
เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม) เพื่อนํามา
ประกอบการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหม ใหเขาใจไดงายขึ้น สะดวก
ตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของประเทศไทย
โดยไดนําเอาประเด็นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญ
ในเรื่ องความรั บ ผิ ดชอบทางการบริ ห าร โดยเพิ่ มเติม ในเรื่องการสรา งจิต สํานึ กดา นคุณ ธรรมและ
จริยธรรม อันเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งได
กําหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแต
ละประเภทไวดวย
จากผลการศึกษาดังกลาว ทําใหไดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(GG Framework) ซึ่งประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย ดังนี้
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1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวยหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)
2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบ ดวยหลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule
of Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)
3) ประชารั ฐ (Participatory State) ประกอบด ว ยหลั ก การกระจายอํ า นาจ
(Decentralization) และหลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวยหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
ตอมา อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการประชุมครั้ง
ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน และเห็นชอบหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG Framework) ซึ่งประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการ
ยอยดังกลาวขางตนและโดยที่ในบริบทของประเทศไทยอาจไมสามารถใชแนว ทางฉันทามติกับทุกเรื่องได จึง
เปนควรรวมหลักนี้ไวกับหลักการมีสวนรวม และปรับถอยคําเปนหลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา
ฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) แสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (GG Framework) ดังภาพตอไปนี้

แผนภาพแสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG Framework)
และ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติ
เห็นชอบขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อ การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีอยางยั่งยืน และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
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บานเมืองที่ดี (GG Framework) เปนสวนหนึ่งในขอเสนอแผนการสงเสริมฯ ดังกลาว ซึ่ง คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมา
ภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG Framework) เปนสวนหนึ่งในขอเสนอแผนการ
สงเสริมฯที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว
สําหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG
Framework) ทั้ง 4 หลักการสําคัญ และ 10 หลักการยอย มีดังนี้
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย
● ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
● ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายปฏิบัติหนาที่ตาม
พันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่
ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มี
การจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
● การตอบสนอง (Responsiveness) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ
ใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไว
วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย
● ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปา หมาย ที่กําหนดไวตอสาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ
การใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น
● เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนได รับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย
● หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ
● ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
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สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ อีกทั้งยัง
ตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคม
ดวย
3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย
● การมี ส ว นร ว ม/การพยายามแสวงหาฉั น ทามติ (Participation/Consensus
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชน
มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
ร ว มคิ ด แก ไ ขป ญ หา ร ว มในกระบวนการตัดสิ น ใจและการดํา เนิ น งานและร ว มตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมี สวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดใน
ประเด็น ที่สําคัญ
● การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ภาค สวนอื่น ๆ ในสังคม
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย
● คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน ไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความ
คาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ไดแก
I - Integrity ซื่อสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง
E - Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ
A - Accountability ตรวจสอบได
D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
Y - Yield มุงผลสัมฤทธิ์

อางอิงจาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442
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ภาคผนวก ซ
ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี
(13 มีนาคม 2558-12 มีนาคม 2559)

ตารางที่ 13 ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559)
วัน เดือน ป

การดําเนินการ

13 พ.ย. 2558

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558
1.พิจารณา ราง แนวทางขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558-12
มีนาคม 2559)
- พิจารณาปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ

30 พ.ย. 2558

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558
1.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 และพิจารณาเลือกพิจารณาเลือก
กิจกรรม/โครงการ ในดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานที่ 1.7 ผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ
เพื่อนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
2. พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ

1 ธ.ค. 2558

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง คูมือระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อนําเขาที่สภา
มหาวิทยาลัย

9 ธ.ค. 2558

ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2557 วั น ที่ 9 ธ.ค. 2558 พิ จ ารณา
ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ

14-18 ธ.ค. 2558

คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาปรับคูมือฯ

ภายใน 22 ธ.ค. 2558 เสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประกาศใช คู มื อ ระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ภายใน 25 ธ.ค. 2558 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง
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- คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
- จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13
มีนาคม 2558 -วันที่ 12 มีนาคม 2559) สงคณะกรรมการตามเวลาที่กําหนด
10 ก.พ. 2559

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 พิจารณาวางแผนการสงแบบสอบถาม
รูปแบบการสนทนา สนทนากลุม

12 มี.ค. 2559

ครบรอบ 3 ป ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

11 เม.ย.2559

อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
(รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบ 1 ป ของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันที่ 11 เมษายน 2559)

18 เม.ย. 2559

1.คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) บนเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของใหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนคณะกรรมการ
ภายในวันที่ 29 เม.ย.2559
3. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม

25-29 เม.ย. 2559

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 /2559
- คณะกรรมการเชิญผูเกี่ยวของมารวมสนทนา สนทนากลุม

6 พ.ค. 2559

คณะกรรมการ ตรวจสอบขอมูลทั้งหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

9-20 พ.ค. 2559

ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา

26 พ.ค. 2559

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559
พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ

3 มิ.ย.2559

คณะกรรมการ ประชุมครั้งที่ 5/2559
1.พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นตางๆ กอนเสนอ
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สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
10 มิ.ย.2559

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อพิจารณานําเขาที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
(ครบ 60 วัน นับจากวันที่อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ)

13 ก.ค.2559

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พิจารณา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

10 ส.ค.2559

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พิจารณารับรอง
รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ภายในวันที่ 17
ส.ค.2559

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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