รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบตั หิ นาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

คํานํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผูชว ยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) ฉบับนี้ เปนการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ซึ่งการดําเนินการยึดตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 และคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการมุงเนนใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและการพัฒนา
การปรั บ เปลี่ ย นให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค Disruption และการดํ า เนิ น การตามนโยบาย SUTransformation ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งขอเสนอแนะที่คณะกรรมการไดใหไปแลว อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการยังคงคํานึงถึงขอจํากัดทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี อาทิ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลากร เปนตน
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ (1) สวนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
และ (3) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มานําเสนอ
ดว ยเพื่ อให เ ห็ นภาพรวมการดํา เนิ นการที่ผานมา ซึ่งขอมูล ดังกลาวจะเปน ประโยชน อยางยิ่งต ออธิการบดี
รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝายที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เปนกลไกหนึ่งที่สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบั ติหนาที่ของอธิการบดี รวมถึงสวนงาน และหนวยงานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรนําไปใชประโยชนในการสนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย สวนงานตางๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนงาน และหนวยงานตางๆ
ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ในครั้งนี้
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
11 มีนาคม 2563

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุป
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3
สวนที่ 4

ภาคผนวก

การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล
5. ขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
3. ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทาย
และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หนา
ก
ข
ฉ
1
1
3
3
4
6
10
10
19
20
22
23

ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน

ข

สารบัญ ภาคผนวก
ภาคผนวก
1

ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562)
1.1 บทสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิ การบดี ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุ ล าคม 2561 – 30
กันยายน 2562)
1.2 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1 จํานวน 1 เลม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1.3 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

2

3

และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2 จํานวน 1 เลม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1.4 แบบฟอร ม ปม.3 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
1.5 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ข อ มู ล รายงานผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24
มกราคม 2563)
2.1 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
2.2 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
2.3 แบบฟอรม ปม.4 รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ข อมู ลรายงานผลการดํ า เนิ นงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563)
รายงานผลตั ว ชี้วั ดที่ เ กี่ย วกับ ผลการสํารวจความคิดเห็น ของนักศึกษาต อ
คุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ (จํานวน 4 ตัวชี้วัด)

หนา
27-197
28-53
54-97

98-107

108-117
118-197
198-229
199-221
222-224
225-229
230-247

ค

สารบัญ ภาคผนวก (ตอ)
ภาคผนวก
4

5

6

7

8
9

ขอมูลสแกนจาก QR Code ทายรายงาน
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพิ่มเติมจํานวน 1 ตัวชี้วัด (ตามที่คณะกรรมการไดขอความอนุเคราะห
จากคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละความสําเร็จในการแกปญหาตามที่ สตง.
ใหขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในชวงที่อธิการบดีรับผิดชอบ
คะแนนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยคณะกรรมการ
5.1 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
5.2 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
5.3 คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
6.1 ข อเสนอแนะของคณะกรรมการติ ดตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
6.2 ผลการดําเนินการที่มีความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561
6.3 เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
6.4 ข อสั งเกต ข อ เสนอแนะ เพื่ อการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาในดา นต างๆ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
7.1 ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7.2 ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ
ถาวรเวช)
ปฏิ ทินการติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562)

หนา
248-264

265-276
266-271
272-273
274-276
277-306
278-279
280-282
283-287
288-306
307-315
308-313
314-315
316-318
319-322

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12

องค ป ระกอบการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องค ป ระกอบการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอธิ การบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
สรุ ป คะแนนผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยคณะกรรมการ
ตัว ชี้ วั ดที่ ไม บ รรลุ เป า หมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
สรุปคะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่เปนเรื่องเรงดวน
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่เปนเรื่องสําคัญ

หนา
5
5
10
11
12
15
16
16
18
19
23
24

จ

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณะกรรมการ
ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดัวยหลักเกณฑ วิธีการติ ดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และขั้นตอนแนวทางที่กําหนดในคูมือ การติดตาม
และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบ เสร็จแลว
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปไดดังนี้
มหาวิทยาลัย
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 สวน
ส วนที่ 1 ผลการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
ส ว นที่ 4 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
รวมคาน้ําหนัก

อธิการบดี
ประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะ
คา
คา
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
น้ําหนัก
น้ําหนัก
มี 2 สวน
(รอยละ)
(รอยละ)
20 สวนที่ 1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการ 70
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
20 สวนที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 30
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุ คคล (Competency) ที่ จํ าเป นต อการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
20
40
100

รวมคาน้ําหนัก

100

ฉ

2. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
2.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา
2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
รวมถวงน้ําหนัก (คะแนนเต็ม 5.00)
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20
20
20
40
100

คะแนนผลการดําเนินงาน
(คะแนนถวงน้ําหนัก)
4.14
(0.83)
4.33
(0.87)
4.32
(0.86)
4.02
(1.61)
4.17
ดีมาก

สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.17 คะแนน จาก 5.00 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับ ดีมาก
2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิท ยาลั ย มีผู ป ฏิบั ติห นาที่ อธิก ารบดี และผูรั กษาการแทน
อธิการบดี ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ปฏิบัติหนาที่อธิการบดีระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 14 ธันวาคม 2561 (ลาออกตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 75 วัน
2. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทน
อธิการบดี ปฏิบัติหนาที่ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 107 วัน
3. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติ
หนาที่ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 25 กันยายน 2562 รวมประมาณ 178 วัน และตอมาไดรับพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2562
ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 26-30 กันยายน 2562 (5 วัน) รวมในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 183 วัน
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติใหติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร โดยเป น การติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ ให ข อเสนอแนะต อการปฏิ บั ติ ห น าที่ ให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ตามขอ 12 ของขอบังคับฯ)
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี อาทิ การปรับเปลี่ยนให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption นโยบาย SU-Transformation ของสภามหาวิทยาลัย การผลิต
บัณฑิตและการพัฒนากําลังคน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขนสงที่วังทาพระ เปนตน
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3. ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย และขอสังเกต
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.1 วังทาพระ จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุง
และพั ฒ นาพื้ น ที่ วั งท า พระ (นายอภิ สิ ท ธิ์ ไล สั ต รู ไ กล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประธาน
กรรมการ) การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากขึ้น
3.1.2 โครงสร า งองค ก ร มหาวิ ทยาลัย ได ดํา เนิ น การเรื่ องการปรั บ โครงสรา งองค กรของทุ ก
สวนงาน เสร็จแลว อยางไรก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การปรับโครงสรางองคกรตอไป
3.1.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจําป 2562
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization
และ Employability ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กําหนดไว
3.2 เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการออกพระราชบัญญัติ
หลายฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติก ารอุ ด มศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญ ญัติส ภานโยบายการอุด มศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 สงผลกระทบตอการทํางานของมหาวิทยาลัยในหลาย
เรื่องทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ
ตามความต อ งการของประเทศ ซึ่ ง นโยบายต างๆ ดัง กล าวเปน ทั้ ง เรื่ อ งที่เ ป น โอกาส และความท าทายที่
มหาวิทยาลัยที่จะตองเรงศึ กษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การบริหารจัดการใหกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ
1. หลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถสราง ออกแบบหลักสูตร กําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต
2. การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ
ซึ่งจะไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
3. การปรับตัวเพือ่ รองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม
4. การบริหารจัดการ สามารถปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับกฎระเบียบ
รูปแบบการทํางานเดิมๆ (sandbox)
3.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไดใหขอสังเกต ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานหนาที่ของ
อธิการบดี คือ (1) เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาในดานตางๆ และ (3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาขอสังเกต และขอเสนอแนะดังกลาวมีจํานวนมากที่มหาวิทยาลัย
พึงนําไปพิจารณาดําเนินการ โดยขอเสนอแนะในบางเรื่องจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และบางเรื่องตองใช
เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ ดังนั้นในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ จึงใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต และขอเสนอแนะ จากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

ซ

งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปพิจารณาดําเนินการตอไป และรายงานผล
การดําเนินการ/ผลลัพธ/ผลกระทบ ในการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง มี ก ารทํ า งานที่ ท า ทายทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง และ Disruption ที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดยสรุปดังนี้
4.1 เรื่องเรงดวน (ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)
4.1.1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากําลังคน
(1) ควรวิ เ คราะห แ นวโน ม ความต อ งการกํ า ลั ง คนที่ มี ทั ก ษะขั้ น สู ง ของประเทศ จาก
แผนพัฒนาประเทศในดานตางๆ แลวนํามาวางแผนการผลิตบัณฑิต/หรือสรางความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ
ในการผลิตกําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงรวมกัน ซึ่งจะไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจาก
รัฐบาล
(2) ควรจั ด ทํ า /การออกแบบสร า งหลั ก สู ต ร กํ า หนดเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ที่ จ ะ
ตอบสนองความตองการของสังคม ผูประกอบการ และผูเรียนในทุกชวงวัย รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะ ความรู
ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสงเสริมนักศึกษาแตละคน
(3) ควรเรงดําเนินการเรื่องหลักสูตรที่ไมไดใหปริญญา (non degree) โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อเพิ่มหรือสรางทักษะแกกําลังคนทุกชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม
(4) ควรเร งดํ า เนิ น การเรื่อ งการจั ดการเรีย นการสอน ที่เ หมาะกั บ ความกา วหน าทาง
วิทยาการ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และลักษณะของนักศึกษาในยุคปจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน Active
Learning เปนตน
4.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพต อการบริห ารจัดการ การใหบ ริการ และการพั ฒนานวั ตกรรมเพื่ อการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการใชระบบ SU-ERP ใหเต็มศักยภาพ
4.1.3 นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart
Student/Student First) ที่เปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสํานึกของผูเกี่ยวของทุกคน
4.1.4 การวิจัย ควรพัฒนาระบบวิธีการทํางานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอม
เพิ่มโอกาสในการไดรับจัดสรรงบประมาณ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
(1) ควรเร ง จั ด ทํ า โครงการวิ จั ย ขนาดใหญ 2-3 โครงการในลั ก ษณะบู ร ณาการ ตาม
platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูลตางๆ อยางรอบดาน รวมถึงการสรางเครือขายการทํางานที่
ตอบโจทยของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ
(2) ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ/หนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน
นําเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพื่อไปแขงขันในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะใน
ดานที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
(3) ควรเตรียมความพรอมการทํางานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
และในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการบูรณาการขนาดใหญ ขยาดยอย เชิงพื้นที่ กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการ
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ตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/ยุบรวมไดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ
ในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาล
4.1.5 การหารายได
(1) ควรเรงการหารายไดเพิ่มจากแหลงตางๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษา และจัดทําเปนแผนการหารายไดทั้งระยะสั้น และระยะ 5 ปที่ชัดเจน เปนรูปธรรม
(2) ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพื่อวางแผนการทํางาน และการบริหาร
จัดการใหทันการณ
(3) ควรมอบหมายให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ/แต ง ตั้ ง คณะกรรมการมาศึ ก ษา วางแผนและ
ดําเนินการเรื่องทรัพยสินที่มีคุณคา การใชประโยชนจากพื้นที่ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการใหเกิด
มูลคา คุณคาอยางเปนรูปธรรม
4.2 เรื่องสําคัญ
4.2.1 การใหบริการ ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงาน ทั้งการใหบริการนักศึกษา อาจารย
บุคลากร ผูมาติดตอ ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลดขั้นตอนการทํางาน การอํานวยความ
สะดวก การใหบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2.2 การบริหารจัดการ ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมี
ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น โดยการรวบรวมปญ หา อุป สรรค และศึกษา แนวปฏิ บัติที่ ดีของสถาบั น การศึ กษา
หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน นํามาวิเคราะห และเรงดําเนินการเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน การลดงบประมาณ อัตรากําลัง อาทิ
(1) การใหเอกชนมารับผิดชอบดําเนินการในภารกิจตางๆ (outsource) คือ การเชา
รถยนต พนักงานขับรถยนต การรับสงเอกสาร ดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนตางๆ การเชาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในสํานักงาน
(2) การยืดหยุน/ปรับเวลาการทํางานในบางภารกิจ บางตําแหนง อาทิ โปรแกรมเมอร
สามารถทํางานที่บานได
4.2.3 บุคลากรสายวิชาการ ควรศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร
สายวิชาการ ใหมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. ศ.
4.2.4 บุคลากรสายสนับสนุน ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ อาทิ
(1) การศึกษา วิจัยวิเคราะหภาระงาน อัตรากําลัง งบประมาณบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย และทุกสวนงาน แลวนํามาใชประโยชนในเรื่องตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ยอัตรากําลัง
ที่เหมาะสมใหกับสวนงาน/หนวยงาน การปรับตําแหนงของบุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง เปนตน
(2) การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรในแต ล ะตํ า แหน ง และแต ล ะระดั บ แล ว
กําหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดไว เพื่อเพิ่มทักษะการทํางาน การบริหาร
จัดการ การเตรียมผูบริหารในแตละระดับ ความกาวหนาในสายงาน
4.2.5 ระบบขนส งที่ วังท า พระ ควรจั ดรถ/เชารถ หรื อเจรจารว มมือ กับ มหาวิ ทยาลัย สว น
ราชการที่ใกลเคียง เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดรถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย บุคลากร จาก
สถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลเคียงมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวก แกนักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ
และเพื่อความประหยัดและคุมคา
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สวนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
1. ความเปนมา
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ลงวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 7 หน า 308) โดยขอบังคับฯ ดังกลาวกําหนดใหมีการติด ตาม และ
ประเมินผล 2 ส วน คื อ การติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลั ย และการติ ดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี และใหดําเนินการตามรอบปงบประมาณทุกป
สภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในการประชุ มครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อวั น ที่ 9 สิ งหาคม 2560 ได แ ต งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ได มี คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่
1817/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) โดยมีนายสุมนต
สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมินผลฯ ตามขอบังคับฯ นี้ เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยในการดําเนินการไดเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท อธิการบดี มารวมประชุมหารือดวย
(การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560) เพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหการ
ติดตาม และประเมินผลฯ เกิดประโยชนกับผูเกี่ยวของทุกฝาย แลวไดกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลฯ รวมทั้งจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ใหความเห็นชอบคูมือฯ) และไดเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 แลว
ตอมาในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดปรับ
ตัวชี้ วัด ค าน้ําหนัก การติด ตาม และประเมิ นผลฯ โดยใหความสําคัญกับความคื บหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการมากขึ้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
อยางตอเนื่อง และมีการดําเนินงานที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และไดกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้ง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ใหความเห็นชอบคูมือฯ) และไดรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 แลว
สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย
ดร.วันชัย สุทธะนันท ไดขอลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561
เปนตนไป ทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี และผูรักษาการแทนอธิการบดี ดังนี้
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท ปฏิบัติหนาที่อธิการบดีระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 14
ธันวาคม 2561 (ลาออกตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 75 วัน
2. อาจารย ป ญจพล เหล าพู นพั ฒน รองอธิ การบดี ฝ ายบริ หาร ได รั บแต งตั้ งเป นผู รั กษาการแทน
อธิการบดี ปฏิบัติหนาที่ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 107 วัน
3. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ปฏิบัติหนาที่
ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 25 กันยายน 2562 รวมประมาณ 178 วัน และตอมาไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน
2562 ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 26-30 กันยายน 2562 (5 วัน) รวมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 183 วัน
เพื่ อให การติ ดตาม และประเมิ น ผลการดํ าเนิน งานของมหาวิท ยาลัย และการปฏิบั ติห นาที่ของ
อธิการบดี เปนไปอยางตอเนื่อง จึงยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1817/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุทธะนันท) และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ 977/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช) โดย
รายชื่อประกอบดวยคณะกรรมการชุดเดิม (ภาคผนวก 8 หนา 316)
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 จึงมีมติใหติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยศาสตราจารย
ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปนการติดตามและประเมินผลเพื่อให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย (ตามขอ 12 ของขอบังคับฯ ที่กําหนดวา ในกรณีที่อธิการบดีปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณ
นั้น มามากกวาหนึ่งร อยยี่สิบ วัน แตไม เกิ น สองรอยสี่สิ บวั น ใหการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติหนาที่
ในรอบนั้น เปนไปเพื่อการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย)
นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ไดเห็นชอบ
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยใหปรับ
ขอ 10 (3) จาก ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเสนอ
คณะกรรมการ ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เปน ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
และมีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป (ภาคผนวก 7 หนา 314)
การติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการมุงเนนใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและการพัฒนา
การปรั บ เปลี่ ย นให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค Disruption และการดํ า เนิ น การตามนโยบาย SUTransformation ของสภามหาวิ ทยาลัย และข อเสนอแนะที่ คณะกรรมการไดใหไปแลว อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการยังคงคํานึงถึงขอจํากัดทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี อาทิ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลากร เปนตน
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเครื่องมือ และกลไกหนึ่ง
ที่สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี รวมถึง
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สวนงาน และหนวยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรนําไปใชในการสนับสนุน ผลักดัน ให
ขอเสนอแนะเพื่อใหมหาวิทยาลัย สวนงานตางๆ สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ)
2.1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
กับนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2.1.2 เพื่อให ทราบปญ หา อุป สรรคและใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับ สนุน การปฏิบัติห นา ที่ของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน
2.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ตามขอ 9 ของขอบังคับฯ)
2.2.1 เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อธิ การบดี ในการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ตามคํา รับ รองการปฏิบัติ ห นา ที่ในตําแหนง อธิก ารบดีมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร (Performance)
2.2.2 เพื่อประเมินภาวะผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
3. หลักการในการติดตาม และประเมินผล
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตามขอ 8 ของขอบังคับฯ)
3.1.1 ให อ ธิ ก ารบดี โ ดยการปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั บ หั ว หน า ส ว นงานเสนอปรั บ แผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีตอ
คณะกรรมการ เพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวให
คณะกรรมการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกลาวมาใชในการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย
3.1.2 ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบภายในหกสิบวัน
กอนสิ้นปงบประมาณ
3.1.3 ใหคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ
และขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ 3.1.2
3.1.4 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณา
ใหทํารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีหรือแยกเปนคนละ
สวนกันก็ได
3.2 การติ ดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หนา ที่ของอธิการบดี (ตามขอ 10 ของขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดัวยหลักเกณฑ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562)
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3.2.1 ใหอธิการบดีนําเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํ ารงตํ า แหน ง ซึ่ งสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลัย พร อมกํ าหนดค าเป าหมาย ตัว ชี้วั ดที่ค รอบคลุ ม
ระยะเวลาดังกลาวรวมทั้งคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน
เกาสิบวันนับแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
ในแตละปงบประมาณใหอธิการบดีนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํ ารับ รองการ
ปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณที่ไดปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
3.2.2 ใหคณะกรรมการเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณา
แลวตอสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งตัวชี้วัด คาเปาหมายและระดับของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ที่ ได รั บ ความเห็น ชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลว ใหนําไปใชในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตอไป
ทั้งนี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี อยางนอยตองมีดังนี้
(1) ดานความสําเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Performance) และคุณภาพ
ของงาน อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการนําความรูไปสูสังคม ความมั่นคง
ทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนตน
(2) ดานภาวะผูนํา (Leadership) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไข
ปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนได
สวนเสีย เปนตน
3.2.3 ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
3.2.4 ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม
โดยแสวงหาขอมูลจากผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมทั้งผูเกี่ยวของ
อื่นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี และคณะกรรมการอาจ
กําหนดวิธีการอื่น
3.2.5 ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง
4. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล
4.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีองคประกอบ 4 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผล
ที่
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
2

3

4

คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล
รอยละ
20
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานผลการดํ า เนิ น งาน ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรม ปม.1)
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามที่อธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (ระดับคะแนน)
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
20
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานผลการดํ า เนิ น งาน ตาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
(แบบฟอรม ปม.2)
2. คณะกรรมการสอบทานขอมูล ตามที่อธิการบดี
รายงานและใหคะแนน (ระดับคะแนน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
20
1. อธิ ก ารบดี ร ายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ปการศึกษา 2561
การศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (สกอ.)
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
ปการศึกษา 2561 ที่ไดรับแจงอยางเปนทางการ
(แบบฟอรม ปม.3)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ที่ไดรับแจงอยาง
เปนทางการ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคะแนน)
ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
40
1. อธิการบดีรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จใน
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แบบฟอรม ปม.4)
2. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน
(ระดับคะแนน)
รวมคะแนนสวนที่ 1-4
100

4.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มีองคประกอบ 2 สวน กําหนดคาน้ําหนัก และการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผล
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล
ที่
การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
รอยละ
1 คะแนนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
70
คะแนนสวนที่ 1 มาจาก
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การนําคะแนนการติ ดตาม และประเมิ นผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาคิดรอยละ 70 (ระดับ
คะแนน)
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สวน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผล
คาน้ําหนัก
ที่
การปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
รอยละ
2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
30
มหาวิ ท ยาลั ย และคุ ณลั กษณะส วนบุ คคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดี

รวมคะแนนสวนที่ 1-2

100

วิธีการเก็บขอมูล
1. คณะกรรมการนําแบบสอบถามการประเมินภาวะ
ผูนํา (Leadership) และคุ ณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี (แบบฟอรม ปม.5) เผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. แจ ง ประชาสั ม พั น ธใ ห ผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม ต า งๆ
ตอบแบบสอบถามทางระบบ online (ยกเวน
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุณ วุ ฒิ จั ด ส ง
แบบสอบถามเปนเอกสาร)
3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ทั้งหมดนํามา
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม และ
คิดคะแนน โดยกําหนดคาน้ําหนั กการคิดคะแนน
แตละกลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ = 20 %
กลุมที่ 2 คณบดี ผอ. ศูนย สํานัก
= 40 %
กลุมที่ 3 สายวิชาการ
= 20 %
กลุมที่ 4 สายสนับสนุน
= 20 %
(ระดับคะแนน)

5. ขั้นตอนการดําเนินงานติดตาม และประเมินผล
5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
5.1.1 วันที่ 12 กันยายน 2562 มีหนังสือถึงอธิการบดี
(1) สง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) แจงใหอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามคูมือฯ และ
จัดสงประธานกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
(ตามขอ 10 (3) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนด ให
อธิการบดีจัดทํ ารายงานการประเมิ นตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการ
ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
5.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุ ลาคม 2562 ไดเห็นชอบ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยปรับขอ 10 (3)
จากเดิม ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
เปน
ใหอธิการบดีจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดเสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
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คณะกรรมการ จึงปรับเวลาการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
จากเดิม ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เปน
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
5.1.3 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีและอาจารย
ป ญจพล เหล าพู น พั ฒ น รองอธิ การบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒ นา ได นํ าเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นงานของ
มหาวิ ทยาลั ย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กั นยายน 2562) ในเบื้องต น ต อ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ไดใหขอสังเกต
ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาปรับแกไข กอนสงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ฉบับสมบูรณตอคณะกรรมการ
5.1.4 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 อธิการบดี สง รายงานผลการดํ าเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) ตอ
คณะกรรมการ ประกอบดวย
(1) แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1.1) แบบฟอรม ปม.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
(1.2) แบบฟอรม ปม.2 แบบรายงานผลการดําเนิ นงานตามตั วชี้วั ดแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
(1.3) แบบฟอรม ปม.3 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ประจําปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
(1.4) แบบฟอรม ปม.4 แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
(2) เอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ (1) มีดังนี้
(2.1) รายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
(2.2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
5.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ มีดังนี้
5.2.1 วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2563 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561
- 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) และมีมติโดยสรุป คือ
(1) มีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทําขอมูลเพิ่มเติม/ปรับวิธีการ
เขียนแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ใหครบถวน ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
(2) เชิ ญอธิ การบดี และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในแตล ะตัวชี้วัด เขารว มประชุมกับ
คณะกรรมการ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อชี้แจงในประเด็นตางๆ
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5.2.2 วันที่ 24 มกราคม 2563 อธิการบดี สง ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)
ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในขอ 5.2.1 (1) ตอคณะกรรมการ
5.2.3 วันที่ 29 มกราคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2563 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562) (ตามเอกสารลงวันที่ 24 มกราคม 2563 ขอ 5.2.2) โดยดําเนินการ ดังนี้
(1) เชิญอธิการบดี รองอธิการบดีที่รับ ผิดชอบในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการ เพื่อชี้แจงในประเด็นตางๆ
(2) คณะกรรมการและผูบริหารมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกัน โดยสรุปคือ
(2.1) มี ข อ สั งเกต ข อเสนอแนะให ม หาวิ ทยาลั ย ไปจั ด ทํ า ข อมู ล เพิ่ มเติ ม ในตั ว ชี้ วั ด
เกี่ยวกับ ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ (จํานวน 4 ตัวชี้วัด)
และเสนอคณะกรรมการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
(2.2) ควรใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เป นผูพิจารณาใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละ
ความสําเร็จในการแกปญหาตามที่ สตง. ใหขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในชวงที่อธิการบดี
รับผิดชอบ ในเบื้องตน เนื่องจากเปนผูที่กํากับ ติดตาม การดําเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวมาอยาง
ตอเนื่อง และสงผลใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป
5.2.4 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 อธิการบดี สง ขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563)
ตามขอสังเกต ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในขอ 5.2.3 (2.1)) ตอคณะกรรมการ
5.2.5 วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ 2563 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย
(นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) สงผลการประเมิน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.5 ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการแก ป ญ หาตามที่ สตง. ให ข อ เสนอแนะต อ รายงานการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยในชวงที่อธิการบดีรับผิดชอบ ในขอ 5.2.3 (2.2) ใหคณะกรรมการ
5.2.6 วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2563 พิจารณา
(1) รายงานผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
(2) ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
(3) การขอขยายระยะเวลาดํ า เนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 – 30 กันยายน 2562) เนื่องจากการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ไมแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่
อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการแลว (ตามขอ 10 (5) วรรคแรกของขอบังคับฯ)
ที่ประชุมมีมติใหขยายระยะเวลาดําเนินการออกไป 30 วัน คือ จากวันที่ 25 กุมภาพันธ
2563 เปนวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ตามขอ 10 (5) วรรคสอง ของขอบังคับฯ) และใหประธานเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
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(4) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เห็นชอบ
ใหขยายระยะเวลาดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ออกไปอีก 30 วัน ตามที่คณะกรรมการเสนอ
5.2.7 วันที่ 23 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหอธิการบดีรับทราบและใหขอสังเกต ภายในวันที่ 26
มีนาคม 2563
5.3 ขั้นตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
5.3.1 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ร า ง รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพื่อ
นําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
5.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พิจารณา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
5.3.3 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดําเนินการดังนี้
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย จะมีห นังสื อส งรายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหอธิการบดีทราบ และพิจารณานําขอเสนอแนะตางๆ ไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
(2) ฝายเลขานุการฯ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบั ติหนาที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทาน แลวสรุปคะแนนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุล าคม 2561 - 30
กันยายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา
จากองคประกอบ 4 สวน ซึ่งคณะกรรมการประเมินใหคะแนนในแตละสวนดังนี้
1.1 สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(คาน้ําหนัก รอยละ 20)
1.1.1 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม ปม.1) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 54 ภาคผนวก 2 หนา 199 ภาคผนวก 3 หนา
230 และภาคผนวก 4 หนา 248) โดยสรุปตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
เปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คา
น้ําหนัก

เปาหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มี
มาตรฐานสากล
เปาหมายที่ 2 เปนที่พึ่งของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อ
การเป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ พ ร อ มต อ การ
เปลี่ยนแปลง)
รวมคะแนนสวนที่ 1

40
30
30
100

ผลการดําเนินงาน
จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน คะแนนที่ได
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
(คะแนน
ถวง
ทั้งหมด ที่รายงาน ที่บรรลุ ที่ไมบรรลุ
เปน N/A เปาหมาย เปาหมาย น้ําหนัก)
19
3
16
4.53
(1.81)
11
10
1
4.50
(1.35)
12
2
10
4.85
(1.46)
42*

5**

36

1

4.62

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

10

10

(2.1) โครงการ 1.3.1 ปรับปรุงกายภาพภูมิทัศนสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตัวชี้วัด
ที่ 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ
(2.2) โครงการ 1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ
(2.3) โครงการ 1.3.3 พัฒนาระบบใหบ ริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรม
นักศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ
(2.4) โครงการ 3.3.2 จัดทําแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ระยะ 10 ป ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ
(2.5) โครงการ 3.3.3 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ
(3) ผลการดําเนินงานตามแผนพั ฒนามหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 36 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด รายงานเปน N/A จํานวน 5
ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.62 คะแนน
(4) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ โครงการ 2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัย
และผลิตภาพของผลงานวิจัย ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐาน Scopus
หรือ ISI ตอคน
1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน (ขอ 1.1.1) และคิดคะแนนตามที่
กําหนดในคูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 หนา 15 แลวสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 5 หนา 266) ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ
เปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คา
น้ําหนัก

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

เปาหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีมาตรฐาน
สากล
เปาหมายที่ 2 เปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
รวมคะแนนสวนที่ 1

40

19

30

11

30

11

100

41

คณะกรรมการพิจารณา
จํานวน
จํานวน
คะแนนที่ได
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ที่บรรลุ
ที่ไมบรรลุ ถว(คะแนน
งน้ําหนัก)
เปาหมาย
เปาหมาย
15
4
3.76
(1.51)
10
1
4.50
(1.35)
9
2
4.27
(1.28)
34
7
4.14

จากตารางที่ 4 สรุปไดดังนี้
(1) คณะกรรมการและมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยรายงานผล
เปน N/A จํานวน 5 ตัวชี้วัด แลวสรุปไดดังนี้
11

11

(1.1) โครงการ 3.3.3 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหรายงานผลเปน N/A เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2561 มีขอสังเกต ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายในเรื่องนี้
(1.2) โครงการ 1.3.1, 1.3.2 ,1.3.3 และ 3.3.2 (รวม 4 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการ จะ
ประเมินตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ
ดังนั้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดที่จะตอง
ติดตาม และประเมินผล จํานวน 41 ตัวชี้วัด
(2) คณะกรรมการพิจ ารณาแลว จาก 41 ตั วชี้วัด บรรลุเป าหมาย 34 ตั วชี้วัด ไมบรรลุ
เปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.14 คะแนน
(3) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ตามตารางที่ 5
พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไม บ รรลุ เ ป า หมายตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป ง บประมาณ

เปาหมาย/โครงการ/ตัวชี้วัด/
คะแนน/เหตุผล
การรายงานผลของมหาวิทยาลัย
เปาหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีมาตรฐานสากล จํานวน 4 ตัวชี้วัด
คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
1 โครงการ 1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
เหตุผล และขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ระดั บ ความสามารถเฉลี่ ย ด า นภาษา
ผลการสอบภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ
อังกฤษฯ ตามมาตรฐาน CEFR
ยังสอบได ระดับ A2 (รอยละ 59.41)
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนเมื่อ
ขอเสนอแนะ ควรปรับคาเปาหมายใหชัดเจนมากขึ้น
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูมือ
ระดับ B2
ระดับ B2
3.50
หรือเทียบเทา หรือเทียบเทา
ที่

2
3
4

โครงการ 1.3.1 ปรับปรุงกายภาพภูมิทัศนสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย
โครงการ 1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
โครงการ 1.3.3 พั ฒ นาระบบให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาและ
ศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
1. มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ
ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ
คะแนนเมื่อ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูมือ
> 3.51
N/A
N/A
คะแนน

คณะกรรมการพิ จารณาขอ มูล ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย
รายงานในข อ 3 (ด า นซ า ยมื อ ) แล ว ให ค ะแนนทั้ ง 3
ตัวชี้วัด = 2.00 คะแนน (เทียบเปนคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดในคูมือฯ ต่ํากวาเปาหมายเกินกวารอยละ 10 ได
คะแนน = 1.00 คะแนน)
เหตุผล และขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ข อ มู ล ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นํ า มาเสนอสามารถ
เทียบเคียงกับตัวชี้วัดโครงการ 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ไดใน
ระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมตัวอยาง เวลาที่
เก็บขอมูลควรมาจากนักศึกษาที่รับบริการในปจจุบัน
2. คณะกรรมการมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีความ
พยายามที่จะดําเนินการเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การใหบริการแกนักศึกษา อยางไรก็ตามการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย ควรวางแผนการทํ างานใหครบวงจร
โดยเมื่อไดวางแผน และดําเนินการปรับปรุงในดานตางๆ
แลว สิ่งที่สําคัญมากคือ การกํากับติดตาม ประเมินผลวา

12

12

ที่

เปาหมาย/โครงการ/ตัวชี้วัด/
การรายงานผลของมหาวิทยาลัย
2. เนื่ องจากเป นตั วชี้ วั ดที่ สํ าคั ญเพราะเกี่ ยวข องกั บ
นั ก ศึ ก ษาควรมี สํ า รวจความคิ ด เห็ น อย า งต อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการจึงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมผลการ
สํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา/ผู รั บ บริ ก ารฯ ที่
มหาวิทยาลัย/กองตางๆ ไดดําเนินการ และมีขอมูลอยูแลว
ซึ่งสามารถนํามาใชแทน/เทียบเคียงกับ ผลสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่
ไดรับ มาเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา

คะแนน/เหตุผล
สิ่ ง ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นานั้ น นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประโยชนเพียงใด มีความคิดเห็น ความพึงพอใจอยางไร
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป อาทิ การจัดรถราง
รับสงในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร ที่รับบริการเห็น
วายังไมไดรับความสะดวกอยางไร สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
ตอไป
ทั้งนี้ในการกํากับติดตาม ประเมินผล ควรดําเนินการ
อย างรอบคอบดวย เพื่อให ได ขอมูลที่ สะทอนความจริ ง
อาทิ
(1) การออกแบบ/สรางแบบสอบถาม ที่จะไดขอมูลที่
ครบถวน สะทอนความจริง หรือการออกแบบวิธีการเก็บ
ขอมูลแบบอื่นๆ อาทิ การจัดประชุมกลุมยอย
(2) กลุ ม ตั ว อย า ง ระยะเวลาที่เ ก็ บ ข อมู ล ควรเก็ บ
ขอมูลกับนักศึกษาปจจุบันที่ไดทราบการดําเนินการ และ
ใชบริการ มากกวาที่จะเก็บกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
(3) เน น ผลลั พ ธ (outcome) และผลกระทบ
(impact) ที่เกิดขึ้น

3. มหาวิทยาลัยนําขอมูลจาก
3.1 รายงานการศึ ก ษา เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของ
บัณฑิตตอคุณภาพของหลักสูตรที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
กลุ ม ตั ว อย า ง บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ป
การศึกษา 2560 จํานวน 4,188 คน
ชวงเวลาที่เก็บขอมูล ปการศึกษา 2561 ระหวาง
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2561
3.2 ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561
กลุมตัวอยาง นักศึกษาและศิษยเกาจาก 3 วิทยา
เขต จํานวน 839 คน
ช ว งเวลาที่ เ ก็ บ ข อ มู ล ก อ นป ด ภาคการศึ ก ษา
ปลาย ปการศึกษา 2561
มารายงานเพื่ อเที ยบเคี ยงกั บตัวชี้วัดโครงการ 1.3.11.3.3 ดังนี้
(1) การจั ดภู มิ ทั ศน สภาพแวดล อมโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย รมรื่น สวยงาม สะอาดและ
เหมาะสม
(เปนขอคําถาม 1 ขอ จากขอคํ าถามทั้งหมด 20
ขอ) คะแนน = 3.94 คะแนน
(2) การจัดแหลงเรียนรู หองสมุด ที่เอื้อตอการพัฒนา
ศักยภาพ และสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
(เปนขอคําถาม 1 ขอ จากขอคํ าถามทั้งหมด 20
ขอ) คะแนน = 3.91 คะแนน
(3) คะแนนคุณภาพการใหบริการในภาพรวมของทุก
วิทยาเขตในมหาวิทยาลัย คะแนน = 3.87 คะแนน
เปาหมายที่ 2 เปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จํานวน 1 ตัวชี้วัด
5 โครงการ 2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิต
คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
ภาพของผลงานวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
ปรากฏในฐาน Scopus หรือ ISI ตอคน
13

13

ที่

เปาหมาย/โครงการ/ตัวชี้วัด/
การรายงานผลของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนเมื่อ
เทียบกับ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เกณฑในคูม ือ
0.23
0.20
1.00

คะแนน/เหตุผล

เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) จํานวน 2 ตัวชี้วัด
6 โครงการ 3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการใหคะแนน = 3.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ
เหตุผล
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ระบบ การใหบริ การ ยั งไม เสถี ยร และไมครอบคลุ ม
คะแนนเมื่อ
อาทิ Wi-Fi
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
ขอเสนอแนะ ควรตั้งคาเปาหมายใหชัดเจน
เกณฑในคูมือ
ไมไดตั้ง
รายงานการ
4.50
คาเปาหมาย ดําเนินงาน
ของ
มหาวิทยาลัย
7

โครงการ 3.3.2 จัดทําแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยา
คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ป
เหตุผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสําเร็จของการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการแลว สามารถพิจารณา
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ใหคะแนนได
คะแนนเมื่อ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูม ือ
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 3
N/A*
* มหาวิทยาลัยใหคะแนน N/A โดยใหเหตุผลวาอยู
ระหวางการเปลี่ยนผูบริหาร จึงขอทบทวนขอมูลฯ

สรุปคะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.2 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คาน้ําหนัก
รอยละ 20)
1.2.1 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรม ปม.2) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 98 ภาคผนวก 2 หนา 222 และภาคผนวก 3 หนา
230) โดยสรุปตามตารางที่ 6

14

14

ตารางที่ 6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คา
น้ําหนัก

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

เปาหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีมาตรฐาน
สากล
เปาหมายที่ 2 เปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
รวมคะแนนสวนที่ 2

40

18

30

12

30

3

100

33

มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน
จํานวน
จํานวน
คะแนนทีไ่ ด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ที่บรรลุ
ที่ไมบรรลุ ถว(คะแนน
งน้ําหนัก)
เปาหมาย
เปาหมาย
16
2
4.55
(1.82)
9
3
3.88
(1.16)
3
4.67
(1.40)
28
5
4.38

จากตารางที่ 6 สรุปไดดังนี้
(1) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 33 ตัวชี้วัด
บรรลุเปาหมาย 28 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.38 คะแนน
(2) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพ
ชีวิตและประสบการณที่ไดรับ (QS)
ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
ตัวชี้วัดที่ 19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. ที่ได 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus
หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ)
ตัวชี้วัดที่ 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top
500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1.2.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน (ขอ 1.2.1) และคิดคะแนนตามที่กําหนดในคูมือ
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 15
และสรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดคะแนน
ภาคผนวก 5 หนา 272) ไดตามตารางที่ 7

15

15

ตารางที่ 7 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยคณะกรรมการ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คา
น้ําหนัก

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

เปาหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีมาตรฐาน
สากล
เปาหมายที่ 2 เปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อการเปน
มหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
รวมคะแนนสวนที่ 2

40

18

30

12

30

3

100

33

คณะกรรมการพิจารณา
จํานวน
จํานวน
คะแนนที่ได
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ที่บรรลุ
ที่ไมบรรลุ ถว(คะแนน
งน้ําหนัก)
เปาหมาย
เปาหมาย
16
2
4.42
(1.77)
9
3
3.88
(1.16)
3
4.67
(1.40)
28
5
4.33

จากตารางที่ 7 สรุปไดดังนี้
(1) คณะกรรมการพิจารณาแลว จาก 33 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 28 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย
5 ตัวชี้วัด คิดเปนผลสําเร็จตามคาถวงน้ําหนัก = 4.33 คะแนน
(2) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
คะแนน/เหตุผล
การรายงานผลของมหาวิทยาลัย
เปาหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีมาตรฐานสากล จํานวน 2 ตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น)
คณะกรรมการพิ จารณาขอ มูล ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย
ของนักศึกษาต อคุณภาพชีวิ ตและประสบการณที่ไดรั บ รายงานในขอ 3 (ดานซายมือ) แลวใหคะแนน = 2.00
(QS)
คะแนน (เทียบเปนคะแนนตามเกณฑที่กําหนดในคูมือฯ
1. มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ต่ํากวาเปาหมายเกินกวารอยละ 10 ไดคะแนน = 1.00
คะแนนเมื่อ
คะแนน)
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เหตุผล และขอสังเกต ขอเสนอแนะ
เกณฑในคูมือ
เชนเดียวกับตัวชี้วัดโครงการ 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ของ
> 3.51
3.44
2.50
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามตารางที่ 5 ขอ 2-4 (ดาน
คะแนน
ขวามือ) หนา 12
2. คณะกรรมการพิจารณาแลว ผลลัพธ 3.44 เปนผลการ
ประเมินในป พ.ศ. 2561 จึงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
รวบรวมผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/ผูรับ
บริการฯ ที่มหาวิทยาลัย/กองตางๆ ไดดําเนินการ และมี
ขอมูลอยูแลว ซึ่งสามารถนํามาใชแทน/เทียบเคียงกับ ผล
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณที่ไดรับ มาเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
ที่

3. มหาวิทยาลัยนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561
16

16

ที่

2

เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
การรายงานผลของมหาวิทยาลัย
กลุมตัวอยาง นักศึกษาและศิษยเกาจาก 3 วิทยา
เขต จํานวน 839 คน
ช ว งเวลาที่ เ ก็ บ ข อ มู ล ก อ นป ด ภาคการศึ ก ษา
ปลาย ปการศึกษา 2561
ซึ่งในแบบสอบถามมีขอคําถามที่เทียบเคียงกับตัวชี้วัด
ที่ 2 คื อ คะแนนคุ ณภาพการให บริ การในภาพรวมของ
ทุกวิทยาเขตในมหาวิทยาลัย คะแนน = 3.87 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนเมื่อ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูมือ
130
61.31
1.00

คะแนน/เหตุผล

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน

เปาหมายที่ 2 เปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จํานวน 3 ตัวชี้วัด
คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
3 ตัว ชี้ วั ด ที่ 19 เงิ น ทุ น วิ จั ย เฉลี่ ย ต อ อาจารย ตามเกณฑ
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน
สาขาของ สกอ. ที่ได 5 คะแนน
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนเมื่อ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูมือ
5.00
4.11
1.00
4

ตัวชี้วัดที่ 20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม proceeding
หรือบทคัดยอ)
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนเมื่อ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูมือ
300
262
1.00

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน

5

ตัวชี้วัดที่ 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ
มหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนเมื่อ
เปาหมาย
ผลลัพธ
เทียบกับ
เกณฑในคูมือ
50
41
1.00

คณะกรรมการใหคะแนน = 1.00 คะแนน
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน

สรุปคะแนนสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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1.3 สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม
2561 – 31 กรกฎาคม 2562) (คาน้ําหนัก รอยละ 20)
1.3.1 มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) (แบบฟอรม ปม.3) ซึ่งเปนคะแนนปลาสุดที่มหาวิทยาลัยไดรับ
รายงานอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดคะแนนเฉลี่ยทุก
องคประกอบ 4.32 คะแนน (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 108)
1.3.2 คณะกรรมการใชคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแจงอยาง
เปนทางการ และเปนผลการประเมินปลาสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดคะแนน 4.32 คะแนน
สรุปคะแนนสวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ได 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
1.4 สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
(คาน้ําหนัก รอยละ 40)
1.4.1 มหาวิ ทยาลั ย ได นํ า ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (ตามเลมรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)) ซึ่งไดใหขอเสนอแนะ
จําแนกเปน 3 ดาน คือ
(1) เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ จํานวน 12 ขอ
(2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 17 ขอ
(3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี จํานวน 6 ขอ
นํามาจัดทํารายงานความคืบหน า/ความสําเร็จ ในการดําเนินการตามข อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (แบบฟอรม ปม.4) (รายละเอียด ภาคผนวก 1 หนา 118 และภาคผนวก 2 หนา 225)
1.4.2 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามที่มหาวิทยาลัยรายงาน (ตามขอ 1.4.1) ในดานการตอบสนอง และคุณภาพ ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนา 16-17
1.4.3 คณะกรรมการพิ จ ารณาให คะแนน ความคืบ หนา/ความสําเร็ จ ในการดํา เนิน การตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (รายละเอียดคะแนน ภาคผนวก 5 หนา 274) และสรุปตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุป คะแนนความคืบหน า/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะ
1. เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
2. เรื่องทั่วไป
3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
รวมคะแนนสวนที่ 4

คะแนนที่มหาวิทยาลัย
ประเมินตนเอง
4.13
4.38
4.29
4.30

คณะกรรมการ
พิจารณาใหคะแนน
3.85
4.13
3.79
4.02
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สรุปคะแนนสวนที่ 4 ผลการดํ าเนิน งานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนิ นการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ได 4.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
2. สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
จากคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในส ว นที่ 1 - ส ว นที่ 4 นํ า มาสรุ ป คะแนนผลการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ไดตามตารางที่ 10
ดังนี้
ตารางที่ 10 สรุ ป คะแนนผลการติ ดตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มี 4 สวน
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา
2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
สวนที่ 4 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
รวมถวงน้ําหนัก (คะแนนเต็ม 5.00)
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20
20
20
40
100

คะแนนผลการดําเนินงาน
(คะแนนถวงน้ําหนัก)
4.14
(0.83)
4.33
(0.87)
4.32
(0.86)
4.02
(1.61)
4.17
ดีมาก

สรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ได 4.17 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก
ทั้งนี้ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 18 ไดกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51 ขึ้นไป
4.00 – 4.50
3.50 – 3.99
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
นอยกวา 1.50

การแปลความหมายคะแนน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุงเรงดวน
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3. ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทาย และขอสังเกต ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1) วังทาพระ
จากการรายงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นที่วังทาพระ (นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) การ
ปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนามากขึ้น
(2) โครงสรางองคกร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องการปรับโครงสรางองคกรของทุกสวนงาน เสร็จแลว อยางไร
ก็ตามจะตองมีการติดตาม และประเมินผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปรับโครงสรางองคกรตอไป
(3) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ประจําป 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อยูในระดับ 4 ดาว และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ Employability
ไดระดับ 5 ดาว บรรลุตามแผนที่กําหนดไว
3.2 เรื่องที่เปนโอกาสและความทาทายของมหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และได
ออกพระราชบัญญัติหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ฯลฯ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการปรับเปลี่ยนระบบวิธีการทํางานของ
มหาวิทยาลัยในหลายเรื่อง อาทิ นโยบายการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย การใหความสําคัญกับการผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศตามความตองการของประเทศ ระบบคลังหนวยกิตระดับ
อุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาทุกชวงวัยและการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งนี้นโยบายตางๆ ดังกลาวเปนทั้งเรื่องที่เปนโอกาส และความทาทาย ที่มหาวิทยาลัยจะตองเรง
ศึกษา วางแผนและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การบริหารจัดการในดานตางๆ เพื่อใหกาวทัน และพัฒนาใหทัน
ความเปลี่ยนแปลง อาทิ
1. หลักสูต ร เป นโอกาสและความทาทายในการที่จะสราง ออกแบบหลักสูตร กําหนดเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษา
ระบบคลังหนวยกิต
2. การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะขั้นสูงเพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ตามความตองการของประเทศ เปน
โอกาสใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
3. การปรับตัวเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยแบบใหม
4. การบริหารจัดการ เปนความทาทาย ในการปรับวิธีการบริหารจัดการ โดยไมตองยึดติดกับ
กฎระเบียบ รูปแบบการทํางานเดิมๆ (sandbox)

20

20

3.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คณะกรรมการไดเ ชิ ญผู เ กี่ย วของกลุมตางๆ อาทิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี/ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการกอง/เลขานุการส วนงาน นักศึกษา ศิษยเกา ผู ใชบัณฑิ ต มาสนทนากลุ ม เพื่อใหความคิดเห็ น
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
และได ร วบรวมประมวลเป น ข อสั งเกต ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมิ น ผลการดํา เนิน การของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบดวย (1) เรื่องทาทายที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ และ (3) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ (ภาคผนวก 6 หนา 277)
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาขอสังเกต และเสนอแนะดังกลาวมีจํานวนมากที่มหาวิทยาลัยพึง
นําไปพิจารณาดําเนินการ โดยขอเสนอแนะในบางเรื่องจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และบางเรื่องตองใช
เวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลลัพธ
ดั งนั้ น ในการติ ดตาม และประเมินผลฯ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจึ งให
มหาวิทยาลัยนําขอสังเกต ขอเสนอแนะในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกลาว
ไปรวบรวม วิเคราะห และสรุป (อาทิ ขอสังเกต ขอเสนอแนะเรื่องหลักสูตร อาจจะอยูทั้งในเรื่องที่ตองดําเนินการ
เรงดวนและเรื่องทั่วไป เรื่องกายภาพ อาจจะมีขอสังเกต ขอเสนอแนะไวทั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) และรายงานความกาวหนา/ผลลัพธ/ผลกระทบ ในการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ
1. เรื่องที่ดําเนินการเสร็จแลว/ผลลัพธ/ผลกระทบ
2. เรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการ มีความกาวหนา/ความสําเร็จอยางไร (รอยละความสําเร็จ)
3. เรื่องที่ยังไมไดดําเนินการ
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สวนที่ 4
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการ ไดนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงบริบท สถานการณทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
ที่มคี วามเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาแลว เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการทํางาน
ที่ทาทายทันตอการเปลี่ยนแปลง และ Disruption ที่สงผลกระทบตอพันธกิจ และการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย จึงใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดย
สรุปดังนี้
1. เรื่องเรงดวน (ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564)
ตารางที่ 11 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่เปนเรื่องเรงดวน
ประเด็น
1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนากําลังคน

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. ควรวิเคราะหแนวโนมความตองการกําลังคนที่มีทักษะขั้นสูง
ของประเทศ จากแผนพั ฒ นาประเทศในด า นต า งๆ แล ว นํ า มาวาง
แผนการผลิตบัณฑิต/หรือสรางความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการ
ผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ มี ทั ก ษะขั้ น สู ง ร ว มกั น ซึ่ ง จะได รั บ การจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาล
2. ควรจั ด ทํ า /การออกแบบสร า งหลั ก สู ต ร กํ า หนดเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต ร ที่ จ ะตอบสนองความต อ งการของสั ง คม
ผูประกอบการ และผูเ รีย นในทุ กชว งวั ย รวมถึ งการเพิ่ม สมรรถนะ
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสงเสริมนักศึกษาแตละคน
3. ควรเร ง ดํ า เนิ น การเรื่ อ งหลั ก สู ต รที่ ไ ม ไ ด ใ ห ป ริ ญ ญา (non
degree) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต เพื่อเพิ่มหรือ
สรางทักษะแกกําลังคนทุกชวงวัย ตอบสนองความตองการของสังคม
4. ควรเรงดําเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับ
ความก า วหน า ทางวิ ท ยาการ บริ บ ทสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และ
ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาในยุ ค ป จ จุ บั น ทั้ ง การสอนออนไลน Active
Learning หรืออื่นๆ
ควรเร ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศให เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิ ภาพตอ การบริ หารจัดการ การให บริ การ และการพั ฒนา
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการใชระบบ SU-ERP
ใหเต็มศักยภาพ
ควรมีแผนขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษา (Smart Student
/Student First) ที่เปนรูปธรรม และปลูกฝงใหอยูในจิตสํานึกของ
ผูเกี่ยวของทุกคน

23

ประเด็น
ขอเสนอแนะ
4. การวิจัย
ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยของ
ควรพัฒนาระบบวิธีการทํางานเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ให มี ค วามพร อ ม เพิ่ ม โอกาสในการได รั บ จั ด สรรงบประมาณ และ
การปรั บ เปลี่ ย นระบบ วิ ธี ก ารทํ า งาน ยั ง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย อาทิ
ดําเนินการไดชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียโอกาสในการ
1. ควรเรงจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ 2-3 โครงการในลักษณะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการ ตาม platform ของรัฐบาล โดยการศึกษา ติดตามขอมูล
ตางๆ อยางรอบดาน รวมถึงการสรางเครือขายการทํางานที่ตอบโจทย
ของประเทศ ผูประกอบการ ฯลฯ
2. ควรสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ/หนวยงาน
องคกรภาครัฐ/เอกชน นําเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ เพื่อไปแขงขัน
ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะในดานที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
3. ควรเตรียมความพรอมการทํางานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่องตลอดเวลา และในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการ
บูรณาการขนาดใหญ ขยาดยอย เชิงพื้นที่ กายภาพ ฯลฯ โดยโครงการ
ตางๆ เหลานี้ สามารถปรับเปลี่ยน/ยุบรวมไดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณไดทันการณ ในทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของรัฐบาล
5. การหารายได
งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรจากรั ฐ บาลมี
1. ควรเร ง การหารายได เ พิ่ ม จากแหล ง ต า งๆ นอกเหนื อ จาก
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่คาใชจาย คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และจัดทําเปนแผนการหารายได
ด า นบุ ค ลากรในแต ล ะป ของมหาวิ ท ยาลั ย อยู ที่ ทั้งระยะสั้น และระยะ 5 ปที่ชัดเจน เปนรูปธรรม
2. ศึกษาวิเคราะหรายรับ–รายจายในชวง 5 ป เพื่อวางแผนการ
ประมาณรอ ยละ 70 และมี ภาระค า ใช จ า ยด า น
ทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ
ตางๆ เพิ่มขึ้น
3. ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการมาศึกษา
วางแผนและดําเนินการเรื่องทรัพยสินที่มีคุณคา การใชประโยชนจาก
พื้นที่ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และดําเนินการใหเกิดมูลคา คุณคาอยาง
เปนรูปธรรม

2. เรื่องที่สําคัญ
ตารางที่ 12 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่เปนเรื่องสําคัญ
1. การใหบริการ

ประเด็น

2. การบริหารจัดการ
2.1 มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมา 3 ปกวาแลว แต
การบริหารจัดการสวนใหญยังไมมีการปรับเปลี่ยน
ยังยึดติดกับระบบราชการ ทําใหการบริหารจัดการ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนางานใหบริการในทุกหนวยงานที่ตองทําหนาที่ใหบริการ
ทั้งการใหบริการนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมาติดตอขอรับบริการ
ในทุกพันธกิจแบบ one stop service รวมถึงการลดขั้นตอนการ
ทํ า งาน การอํ า นวยความสะดวก การให บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สวนงาน ให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวบรวมปญหา อุปสรรค และศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันการศึกษา หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน นํ า มาวิ เ คราะห และเร ง ดํ า เนิ น การเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน การลดงบประมาณ อัตรากําลัง อาทิ
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ประเด็น
ขอเสนอแนะ
2.2 งบประมาณด า นบุ ค ลากร และการ
1. การให เ อกชนมารั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การในภารกิ จ ต า งๆ
ดําเนินการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ รัฐบาลมี (outsource) คือ
แนวโนมจัดสรรงบประมาณใหลดลง
1.1 การเชารถยนต พนักงานขับรถยนต
1.2 การรับสงเอกสาร
1.3 ดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนตางๆ
1.4 การเชาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน
2. การยืดหยุน/ปรับเวลาการทํางานในบางภารกิจ บางตําแหนง
อาทิ โปรแกรมเมอร สามารถทํางานทีบ่ านได
3. บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการมีความถนัด ความสนใจ
ควรศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการสนั บ สนุ น ความก า วหน า ของ
ความสามารถ แตกตางกัน
บุคลากรสายวิชาการ ใหมีชองทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจาก
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. ศ.
4. บุคลากรสายสนับสนุน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทั้ ง ในส ว นกลางของ
ควรมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ อาทิ
มหาวิทยาลัย และคณะ
1. การศึ กษา วิ จั ยวิ เคราะห ภาระงาน อัตรากํ าลั ง งบประมาณ
4.1 สวนหนึ่งยังไมสามารถทํางานสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และทุกสวนงานในมิติตางๆ
ภารกิ จ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสร า งสรรค แลวนํามาใชประโยชนในเรื่องตางๆ อาทิ การมอบภาระงาน การเกลี่ย
พัฒนาการทํางาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ อัตรากําลังที่เหมาะสมใหกับสวนงาน/หนวยงาน การปรับตําแหนงของ
แนวคิดในการทํางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลงมี บุคลากร การวางแผนอัตรากําลัง เปนตน
นอย
2. การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนง และ
4.2 จํ า นวนอั ต รากํ า ลั ง และภาระงาน ใน แตละระดับ แลวกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองเขารับการพัฒนาตาม
บางสวนงานไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับภารกิจ หลักสูตรที่กําหนดไว เพื่อเพิ่มทักษะการทํางาน การบริหารจัดการ การ
อาทิ บางสวนงานมีจํานวนบุคลากรนอยแตมีภาระ เตรียมผูบริหารในแตละระดับ ความกาวหนาในสายงาน อาทิ ทักษะ
งานมาก บางสวนงานมีจํานวนบุคลากรมากแตมี ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี การใหบริการ การบริหาร
ภาระงานนอย ทําใหไมสมดุล
จัดการ เปนตน
5. ระบบขนสงที่วังทาพระ
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คับ
ป จ จุ บั น มี ส ถานี ร ถไฟฟ า ใต ดิ น อยู ใ กล ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
แคบ การจราจรติดขั ด ที่จอดรถมีจํานวนนอย วังทาพระ (สถานีสนามไชย บริเวณวัดโพธิ์)
ไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง การมาติดตอ
ควรจัดรถ/เชารถ shuttle bus รับ-สงนักศึกษา อาจารย บุคลากร
การจัดงานตางๆ
จากสถานีรถไฟฟาใตดินมาที่มหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวก แก
นักศึกษา อาจารย ผูมาติดตอ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจะเจรจารวมมือ
กับมหาวิทยาลัย สวนราชการที่ใกลเคียง เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดรถ shuttle bus รวมกันเพื่อความประหยัดและคุมคา
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ภาคผนวก 1
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562)
QR Code ภาคผนวก 1
เนื้อหา
1.1 บทสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
1.2 แบบฟอรม ปม.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

หนา 27-197
หนา
28-53
54-97

และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.1 จํานวน 1 เลม
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1.3 แบบฟอรม ปม.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

(1 เลม)
98-107

และเอกสารประกอบแบบฟอรม ปม.2 จํานวน 1 เลม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1.4 แบบฟอรม ปม.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
1.5 แบบฟอร ม ปม.4 รายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

(1 เลม)
108-117
118-197

ภาคผนวก 2
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)
QR Code ภาคผนวก 2
เนื้อหา
2.1 แบบฟอร ม ปม.1 รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
2.2 แบบฟอร ม ปม.2 รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
2.3 แบบฟอร ม ปม.4 รายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

หนา 198-229
หนา
199-221
222-224
225-229

ภาคผนวก 3
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563)
QR Code ภาคผนวก 3

หนา 230-247

รายงานผลตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต
และประสบการณที่ไดรับ (จํานวน 4 ตัวชี้วัด)
ภาคผนวก 4
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม จํานวน 1 ตัวชี้วัด
(ตามที่คณะกรรมการไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร)
QR Code ภาคผนวก 4
ผลการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.5 ร อยละความสํ าเร็จ ในการแก ปญ หาตามที่ สตง. ให
ขอเสนอแนะตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในชวงที่อธิการบดีรับผิดชอบ

หนา 248-264

ภาคผนวก 5
คะแนนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยคณะกรรมการ
QR Code ภาคผนวก 5
เนื้อหา
5.1 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
5.2 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
5.3 คะแนนความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ

หนา 265-276
หนา
266-271
272-273
274-276

ภาคผนวก 6
สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
QR Code ภาคผนวก 6
เนื้อหา
6.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561
6.2 ผลการดําเนินการที่มีความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560-2561
6.3 เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
6.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561

หนา 277-306
หนา
278-279
280-282
283-287
288-306

ภาคผนวก 7
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
QR Code ภาคผนวก 7
เนื้อหา
7.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

หนา 307-315
หนา
308-313
314-315

ภาคผนวก 8
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช)
QR Code ภาคผนวก 8

หนา 316-318

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช)
ภาคผนวก 9
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
QR Code ภาคผนวก 9
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หนาที่ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30
กันยายน 2562)

หนา 319-322

