รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

คํานํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 – 30 กันยายน 2562) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้งขึ้น การ
ดําเนินการของคณะกรรมการยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการติ ดตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวชี้วัดและคาน้ําหนัก รวมทั้งการรายงานขอมูลของสวนงานใหชัดเจน และสะทอน
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากขึ้น โดยในการเก็บ
ขอมูลจะมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คณะกรรมการไดพยายามใหมีมาตรฐานเดียวกัน และลดภาระการกรอก
ขอมูล อาทิ ขอมูลเชิงปริมาณ จะใชขอมูลจากกองแผนงานและผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เปนหลัก ขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ขอมูลจากการสัมภาษณ มีคณะทํางานชวยกลั่นกรอง
ขอมูล
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัด ในการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งมีทั้งปจจัยภายในและภายนอก อาทิ Disruption
ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตาม เพื่อใหสวนงานสามารถพัฒนาใหทัน
กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และการทํ า งานที่ มุ ง เน น ผลลั พ ธ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งในหลายเรื่องมีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น
ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพื่อใหงานของทุกฝาย ทุกระดับสัมฤทธิผล
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของส วนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานฯ และ
(2) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
นอกจากนั้ น ในปนี้คณะกรรมการยังได รวบรวมข อสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพื่อให
เห็นภาพรวมการดําเนินการที่ผานมา ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝายที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทั้งผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจํ าส วนงาน คณบดี ผูอํานวยการสํานัก บุ คลากรสายวิช าการ สายสนับ สนุ น นักศึกษา
ปจจุบัน และศิษยเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
24 มกราคม 2563

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหั วหนาส วนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเที ยบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
4. จํ า นวนส ว นงานและหั ว หน า ส ว นงานที่ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
2. การดําเนินงานที่มีความกาวหนาเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2561) และ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนา
ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุ ล าคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร

หนา
ก
ข
ฉ
ช
1
1
2
2
3
4
7
10

10
19

20
23
27
31
36
40
43
47
50
54
ข

สารบัญ (ตอ)
สวนที่ 2 (ตอ)

สวนที่ 3
ภาคผนวก
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดี แ ละหั วหน าส วนงานที่เ รียกชื่ออยา งอื่น ที่มีฐานะเทียบเทา คณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ขอมูลบันทึกในแผน CD
รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา
2561
คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
คะแนนความเป น ผู นํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน
คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ
คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา)
สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม

หนา
56
60
63
66
70
73
75
77
79
86
87
90
127
171
173
175
178
180
207

ค

สารบัญ (ตอ)
10

11

สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของ
กลุมตางๆ
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร
11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป
เรื่องสําคั ญเร งดว นที่ตองดํ าเนิ นการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่ อการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาส ว นงานและหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560-2562
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร
11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ

หนา
209
210
215
221
226
232
237
242
247
251
256
261
266
271
277
282
286
289
292
295
296
303
310
315
324
331
336
342
347
355
359
365

ง

สารบัญ (ตอ)

12
13

14

15

13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป
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
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิ่มเติม
ปฏิ ทิน การติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนินงานของสว นงาน และการ
ปฏิ บั ติห น า ที่ ของคณบดีแ ละหัว หนาส ว นงานที่เรี ย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะ
เที ย บเท า คณะ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุ ล าคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
แบบสอบถาม
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส. 4)
- แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปส. 7)

หนา
372
380
387
391
393
397
399
405

412

417

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

จํ า นวนส ว นงานและหั ว หนาสว นงานที่ติด ตาม และประเมิน ผลฯ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะ และผู อํา นวยการส ว นงานมี ฐ านะเที ย บเท าคณะ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หนา
4
4
6
14
17
18

ฉ

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดี และ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทาง
ที่กําหนดในคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้
1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
สวนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. สวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 3
รวม
18

คณะ
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
1. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
มีจํานวน 18 ราย
(รวมคณบดีที่ครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ)
2. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน
ไดรับการยกเวนการติดตาม และประเมินผลฯจํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร
(ปฏิบัติหนาที่ 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน)
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปฏิบัติหนาที่ 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน)

2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนงาน
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก
มี 4 ดาน
(รอยละ)
มี 2 ดาน
(รอยละ)
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
การดําเนินงานของสวนงาน
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผน
30
(นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติการประจําป
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิด รอยละ 60)
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
ช

สวนงาน
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

หัวหนาสวนงาน
10

30
10

20

ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน

-100

รวม

100

3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) รายละเอียด อยูในสวนที่ 2
ของรายงาน
4. สรุปขอมูลการดําเนินการที่มีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการได นํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของหั ว หน า
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร นักศึกษา มาสรุปประมวล
และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้
4.1 การดํ า เนิ น การ การแก ไ ขป ญหา ที่มีค วามกา วหนา เมื่ อเทียบกั บปที่ผา นมาในภาพรวม
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
4.1.1 นักศึกษา ใหความสําคัญกับนักศึกษามากขึ้น อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การใหทุนศึกษา/สนับสนุนนักศึกษาไปประกวด ฝกงานและแสดงผลงานระดับประเทศและนานาชาติ
4.1.2 ข อ ตกลงความร ว มมื อ คณะวิ ช ามี ก ารทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกันมากขึ้น อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม workshop
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
4.1.3 การปรับโครงสราง ทุกสวนงานดําเนินการปรับโครงสรางสวนงานแลวเสร็จ
4.1.4 ดานกายภาพ
(1) วังทาพระ
คณะมัณฑนศิลป คณะโบราณคดี เขาไปจัดการเรียนการสอนที่วังทาพระแลว แมพื้นที่
บางสวนยังไมเสร็จเรียบรอย ซึ่งชวยสงเสริมการเรียนการสอน การเรียนรู และการทํางานมากขึ้น

ซ

(2) พระราชวังสนามจันทร
คณะวิชาตางๆ พยายามปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะมากขึ้น อาทิ พื้นที่
อเนกประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ ที่นั่งพักผอน หองน้ํา โรงอาหารในสวนของคณะ เปนตน
(3) อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT)
วิทยาลัยนานาชาติยายไปจัดการเรียนการสอนที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) ทํา
ใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น และอยูใกลศูนยกลางแหลงเรียนรู สถานที่ฝก งานที่จะชวยเพิ่มประสบการณแกนักศึกษา
4.2 เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการในภาพรวม
4.2.1 ระบบ TCAS
(1) ควรระดมความคิดเกี่ยวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา เกี่ยวกับการสอบ
TCAS จากผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งนักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป
(2) คณะวิชาที่มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยตองพิจารณาความสามารถภาคปฏิบัติ ควร
ติดตาม ประเมินผลวิธีการคัดเลือก ทบทวนขอสอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ
เขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(3) ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจงเรื่องการสอบ TCAS ของแตละคณะใหมากขึ้น เพื่อให
นักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจที่ถูกตอง ชัดเจน
4.2.2 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาบางคณะวิ ช า มี แ นวโน ม ลดลง โดยเฉพาะระดั บ
บัณฑิตศึกษา
(1) ควรวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ แรงจูงในการเขามาศึกษา
ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํ ามาวางแผนการทํางาน ทบทวนจํ านวนรับ นักศึกษา ใหสอดคลองกับ ความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวยเพื่อใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวน
นักศึกษาที่ลดลง และกระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน
(2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาใหนักศึกษาในตางจังหวัดมากขึ้น
4.2.3 หลักสูตร
(1) ควรสรางจุดเดน เอกลักษณของหลักสูตร และเมื่อมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรควรมีการ
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีศักยภาพสูงกวา รวมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศที่มีชื่อเสียง/มหาวิทยาลัยมีขอตกลงฯ การสรางหลักสูตรรวมกัน เพื่อเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของ
คณะวิชา
(2) ควรเน น ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู ฝ ก งานกั บ สถานประกอบการที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและ
ตางประเทศมากขึ้น
(3) ควรเพิ่มรายวิชาเลือกที่ชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบอาชีพ และเปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจมากขึ้น
(4) ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนไดดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซึ่งจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากขึ้น
4.2.4 การเรียนการสอน
(1) ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมีพื้นฐานทักษะความรู สราง
แรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนําความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนทั้งคุณคา และมูลคา
(2) ควรจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน/Conference กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่
คณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพื่อชวยเพิ่มประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
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นักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ใหนาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของ
นักศึกษารุนใหม
(3) ควรบู ร ณาการสอน การจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ระหว า งสาขา คณะวิ ช าต า งๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และสรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา
(4) ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษาดูงานมากขึ้น เพื่อเสริมสราง
ประสบการณจริง การเรียนรูและแกไขปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสาร และ
การนําไปใชในการทํางานมากขึ้น
4.2.5 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และปลอดภัย อาทิ Smart Classroom รวมทั้งการวางแผน บริหาร
จัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณใหมีประสิทธิภาพ คุมคามากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณที่มีราคาสูง อาทิ
การใชงานรวมกัน การเชาใชอุปกรณ เปนตน
(2) ควรให นักศึ กษาไปฝกงานกั บผู ประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนที่มีเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู เสริมประสบการณ
4.2.6 ความเปนนานาชาติ
(1) ควรวางแผนและพัฒนาใหทุกคณะมีหลักสูตรนานาชาติ อยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจจะ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่มหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ
(2) ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพิ่มนักศึกษาตางชาติ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การใหทุนการศึกษา เชิญอาจารย วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากขึ้น
4.2.7 การวิจัย/ผลงานวิชาการ
(1) ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา และรวมมือกันจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ ที่เนน
ประเด็นที่เปนความตองการของสังคม ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากขึ้น
(2) ควรผลักดัน หากลยุทธใหบุคลากรขอทุนวิจัยจากหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงาน
ระหวางประเทศใหมากขึ้น อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง เปนตน
4.2.8 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
(1) ควรเพิ่มการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึงบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากขึ้น เพื่อใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็วถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากขึ้น
(2) ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
สูภายนอกใหมากขึ้น โดยผานชองทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซึ่งจะชวยสราง
ชื่อเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น
4.2.9 ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร
(1) ควรพั ฒ นาผู บ ริ ห ารให มี ค วามสามารถทั้ ง ในศาสตร ที่ ต นเองเชี่ ย วชาญ และความรู
ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารที่ครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณ
การเงินบัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานในคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม โดยมีการวางแผนการบมเพาะอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน การมาชวยงานสวนกลางของคณะ มหาวิทยาลัย การสง
เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน
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4.2.10 การพัฒนาบุคลากร
(1) ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากขึ้น
(2) ควรพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนให
สอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อรองรับการทํางาน และทุกฝายสามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ
(2.1) อาจารย ควรพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค การมีสวนรวมในการหารายไดใหมาก
ขึ้น และพัฒนาการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง
(2.2) สายสนับสนุน จะตองพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางาน การบริการให
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการจัดทําคูมือการทํางานเพื่อใหการทํางานมีมาตรฐาน เปนแนวปฏิบัติของทุกฝาย
4.2.11 การบริหารจัดการ
คณะวิชาที่ไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางองคกร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะวิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาใน
สายงาน
4.2.12 ดานกายภาพ/สิ่งแวดลอม/ความปลอดภัย
ควรปรั บ ปรุ งพั ฒ นาพื้นที่ใหส ามารถใช ป ระโยชน ไดคุมคา มีป ระสิทธิภ าพ รวมถึ งการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองน้ํา ภูมิทัศนที่รมรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย
ใหมากขึ้น
4.2.13 ศิษยเกา
(1) ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะมากขึ้น อาทิ รวมพัฒนา
หลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษาไปฝกงาน รวมทั้งการเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมของคณะอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน
(2) ควรจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ระหว า งรุ น พี่ รุ น น อ ง ศิ ษ ย เ ก า และผู บ ริ ห าร เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธระหวางกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันใหมากขึ้น และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
(3) ควรพั ฒ นาฐานข อมูล ศิษยเกาของคณะใหครบถ วน สมบูรณมากขึ้น รวมถึ งควรมีการ
ติดตามความกาวหนาของศิษยเกาอยางตอเนื่องดวย
5. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อใหการดําเนินการของสวนงานมีการพัฒนา ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลง และการดําเนินการที่
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี้
5.1 ภาพลั ก ษณ องค ก ร (Branding) ควรดํ า เนิ น การเรื่ อ งภาพลั กษณ (Rebranding) เพราะมี
ความสํา คัญ มากต อการดํ าเนิน งานในยุ คปจ จุบัน ในการสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสวนงานในทุกพันธกิจ ทั้งคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง เทคโนโลยีอาหารของชุมชน โดยการ
ดําเนินการตองมีการวางแผนเปนขั้นตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
5.2 งบประมาณ การหารายได งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ควร
วางแผนและการดําเนินการ อาทิ
(1) จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ที่ชัดเจน และการนํามาสนับสนุน
พันธกิจในดานตางๆ
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(2) จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายในระยะ 5 ป เพื่อวางแผนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 การปรับบทบาทหนาที่ของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จากบริบทที่
มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่
รูปแบบการดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถตอบสนอง สนับสนุนนโยบาย พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
(1) หอศิลป
(1.1) สรางภาพลั กษณใหม (Rebranding) ใหหอศิล ปเปนสั ญลักษณของผู นําการ
สรางสรรคศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษใหม
(1.2) พัฒนาหอศิลป ใหไดทั้งคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และเปนศูนยกลาง
แหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(1.3) นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทางปญญา และแปลง
ใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
(1.4) เปนผูนําศิลปะใหเข าถึงชี วิตประจําวั นของสังคมที่กําลังเปลี่ ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสมัยใหม
(2) สํานักหอสมุดกลาง อาทิ
(2.1) ปรับ/จัดพื้นที่เปนหองประชุม สัมมนา เพื่อใหนักศึกษา และทุกกลุมวัย เขามาทํา
กิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
(2.2) จัดทําฐานขอมูลดิจิทัลในการศึกษาคนควา สามารถเขาถึงอยางสะดวก รวดเร็ว
(2.3) การบริหารจัดการรูปแบบใหมที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความประหยัด
คุมคา ลดตนทุ น อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดทั้งภายในประเทศและตางประเทศในการใชทรั พยากร
รวมกัน เพื่อลดตนทุน
(2.4) ปรั บ platform รู ป แบบการให บ ริก าร และการใหบ ริ การเชิ งรุ ก โดยนํ า
เทคโนโลยีเขามาชวย
(3) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ
(3.1) ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระยะเร ง ด ว น เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ที่จะตอบสนอง
สนับสนุน นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(3.2) ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล และการใช
ขอมูลรวมกันแบบครบวงจรทั้งมหาวิทยาลัย อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงดานการเงิน
(4) บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ
(4.1) ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสวนงาน
เพื่อกําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4.2) ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารจั ด การ และการให บ ริ การ ให มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเอื้ออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ
(4.3) ควรเรงพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ
ทักษะในการทํางาน การปรับตัว ทัศนคติรับความเปลี่ยนแปลง

ฏ

สวนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
1. ความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาที่และอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปนกรอบแนวทาง
การดําเนินงาน โดยขอบังคับฯ ดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
สภามหาวิ ทยาลัย ศิล ปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวัน ที่ 11 ตุล าคม 2560 ไดแต งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ได มี คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ที่ 2344/2560 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2560 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ นงานของส วนงาน และการปฏิ บัติ ห นาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะ (ภาคผนวก 13 หน า 405) โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุ ร นต ถิ ร ะวั ฒ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีฯ ตาม
ข อบั งคั บ ฯ นี้ เริ่ ม ดํ า เนิ น การครั้ งแรกในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมิน ผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนด
หลั กเกณฑ ขั้ น ตอนการติ ดตาม และประเมิน ผลฯ แลว นํามาจัดทํา คูมือการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ใชเ ป น แนวทางในการปฏิบัติง าน และสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ง ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดใหความเห็นชอบคูมือฯ ดังกลาว และคณะกรรมการไดรายงานผล
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี ฯ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามลําดับ
ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 นั บ เป น การติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ตามขอบังคับฯ นี้ ซึ่งคณะกรรมการไดรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผานมา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช
ประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหชัดเจนมากขึ้น อาทิ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปส.1)
กํ า หนดให ทุ ก ส ว นงานใช ค ะแนนผลการดํ า เนิ น การของกองแผนงานที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แลว เพื่อใหที่ประชุมดังกลาวชวยกลั่นกรองขอมูล และขอมูลที่
นํามาใชคิดคะแนนมีมาตรฐานเดียวกัน การรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ (แบบฟอรม
ปส.6) ใหใชขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (ในปที่ผานมา) เพื่อใหการรายงานความคืบหนา/
ความสําเร็จในการดําเนินการ มีกรอบที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดเกณฑการให
คะแนนด ว ย จากนั้ น คณะกรรมการได นํ า หลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือฯ
ดังกลาว แลว
ในสวนของการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ ไดกําหนดใหมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป สําหรับ ขอมูล เชิ งคุณภาพส วนใหญ คือ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับ ผูเกี่ ยวของกลุมต างๆ อาทิ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ซึ่งการเชิญมา
สนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม
ทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมาก
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของส วนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และ
(2) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติด ตาม และประเมิน ผลฯ ตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึ งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานํ าเสนอดว ย
(ภาคผนวก 11 หนา 295) เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินการที่ผานมา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เปนสวนหนึ่งที่สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เขมแข็งของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีฯ ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของควรนําไปใชประโยชนในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการทํ า งาน การสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น เพื่ อ ให ส ว นงานสามารถพั ฒ นา ขั บ เคลื่ อ นได มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานที่สอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
(3) เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความสํ าเร็จ ของการบรรลุตามคํารับ รองการปฏิบัติห นาที่ในตํา แหน ง
หัวหนาสวนงาน
(2) เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
3. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ)
3.1 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้
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(1) ในแต ล ะป ง บประมาณให ค ณะกรรมการกํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงานแต ล ะส ว นงานตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวใน (1)
(3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละ
สวนกันก็ได
3.2 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
(1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํามาใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
ในแตละปงบประมาณ ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรอง
การปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติห นา ที่ ของหั ว หน าสว นงาน รวมทั้งกําหนดระดั บ ของผลการประเมิน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ รวมทั้งแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน
ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปน
ผูนํา (Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ
(4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเกี่ยวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได
(5) ใหคณะกรรมการจัดทํ ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติหน าที่ของหัวหน า
สวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันที่หัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ กําหนดวา
- ในกรณีที่หัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแต
ไม เ กิ น สองร อ ยสี่ สิ บ วั น ให ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นรอบป นั้ น เป น ไปเพื่ อ การให
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ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ในกรณี ที่ หั ว หน า ส ว นงานปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นรอบป ง บประมาณนั้ น มาไม เ กิ น หนึ่ งร อยยี่ สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานในรอบ
นั้นตอสภามหาวิทยาลัยได
4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2562 พิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ปฏิบัติหนาที่ประมาณ
81 วัน (12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562)
(2) อาจารย นฤชร สังขจั นทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 106 วัน (17 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562)
4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. สวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 3
รวม
18

คณะ
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
1. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
มีจํานวน 18 ราย
(รวมคณบดีที่ครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ)
2. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน
ไดรับการยกเวนการติดตาม ประเมินผลฯ จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร
(ปฏิบัติหนาที่ 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน)
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปฏิบัติหนาที่ 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน)

5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30 1. ขั้นตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจําป
1.1 ส ว นงาน กรอกข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานตาม
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ
ตอรองกับอธิการบดี)

คาน้ําหนัก
รอยละ

ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พั นธสั ญญาของหั ว หน า
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)

ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)

ด า นที่ 2 ระดั บ การมี ส ว นร ว มและความ 30
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

MIS ตามที่กองแผนงานกําหนด
1.2 กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน
สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ม.
1.3 ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ
หั ว หน า ส ว นงาน รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลใน
ขอ 1.3 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.1)
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการ
เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.2)
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ป ก ารศึ ก ษา 2561 (แบบฟอร ม ปส.3)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่ คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ
1. คณะกรรมการ จั ด ส ง แบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1. ใหกับ
2.1 คณะกรรมการประจําสวนงาน
2.2 ภาควิ ช า สาขาวิ ช า (รวมทั้ ง ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
2.3 สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
3. แตละกลุมตามขอ 2.1 - 2.3 จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม
คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี
(สวนงาน)
พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดที่ควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดสงให
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ 10
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
ประธานกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ สอบทานการใหคะแนน
1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.6)
หลั ง จากนั้ น จั ด ส ง ให ค ณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
ประเมินใหคะแนน
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
4. คณะกรรมการ พิ จ ารณาและประเมิ น ให ค ะแนนโดยใช
เกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงานใหประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และเขามา
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ทางระบบ online
2. นํ า แบบสอบถามเผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแจงคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามฯ
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ทางระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา

5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ของส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 นํ า มาคิ ด
รอยละ 60
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องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน 40
การขั บเคลื่ อนส ว นงาน และคุ ณลั กษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
1. หั ว หน า ส ว นงาน เขี ย นสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5)
2. หั ว หน า ส ว นงาน เสนอคณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ส ง ผลการประเมิ น ให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
4. เลขานุ ก ารส ว นงาน ส ง ให ป ระธานกรรมการ โดยผ า น
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลั ยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม
2562 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1.2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหนาสวนงาน จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหดําเนินการดังนี้
(1) จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
(ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
(2) เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดั บปริ ญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึ กษา ศิษยเ กา) และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 16
กันยายน 2562
6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการดังนี้
(1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) เพื่อใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ
(1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(1.2) ภาควิชา/สาขาวิช า (รวมทั้งที่มีฐ านะเทีย บเทาภาควิช า สาขาวิช า)
ทั้งหมดในสวนงาน
(1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
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โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามฯ แลวจัดสง
ใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
หลังจากนั้นใหเลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 7
ตุลาคม 2562
(2) ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.2.3 มอบหมายใหฝา ยเลขานุการฯ ดําเนินการดังนี้
(1) เผยแพรคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
(2) นํ า แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรมปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.3 วันที่ 3 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มี
หนั ง สื อ ถึ ง ประธานคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา (14 คณะ) ขอให ช ว ยประชาสั ม พั น ธ เ รื่ อ งการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และขอความรวมมือ
นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ภายใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.4 วันที่ 10 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
ชี้แจงหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กับหัวหนาสวนงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
6.1.5 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญเขารวมสนทนากลุม
6.1.6 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.6.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) สงใหคณะกรรมการ
6.1.6.2 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7)
6.1.7 วันที่ 17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุม
6.1.8 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
6.1.8.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอคณะกรรมการ
6.1.8.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6)
6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
6.2.1 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 8/2562 และครั้งที่ 9/2562)
พิจารณา ราง สรุปการสนทนากลุม จํานวน 18 สวนงาน
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6.2.2 วันที่ 13 และ 19 ธันวาคม 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 10/2562 และครั้งที่
11/2562) พิจารณา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จํานวน 18 สวนงาน
6.2.3 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป
วิเคราะห ประมวลขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)
6.2.4 วันที่ 9 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2563) พิจารณา ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของสวนงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหั วหน าสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
6.2.5 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหหัวหนา
สวนงานรั บทราบผลการติ ดตาม และประเมิน ผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานกรรมการ
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 (ถามี)
6.2.6 วันที่ 24 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2563) ดําเนินการดังนี้
6.2.6.1 นําขอสังเกต จากหัวหนาสวนงาน (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณา
6.2.6.2 เตรีย มขอมูลในการนํ าเสนอ ร าง รายงานผลการติ ดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอสภามหาวิทยาลัย
6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้
6.3.1 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 พิจารณา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครัง้ นี้
6.3.3 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ดําเนินการดังนี้
6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหแตละสวนงาน
ทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
6.3.3.2 ฝายเลขานุการฯ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการได นํ ารายงานผลการดํ าเนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น าที่ ของหั ว หน า
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ
สอบทาน แลวใหคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส วนงาน และการปฏิบั ติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ในสวนของขอมูลจากการสนทนากลุม (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 10 หนา 209)
การตอบแบบสอบถามการประเมิ นการบริหารงานของส วนงาน และการปฏิ บั ติหน าที่ของหัวหน าส วนงาน
(โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) คณะกรรมการได
ประมวล สรุปสาระสําคัญมานําเสนอในภาพรวมของแตละสวนงาน นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังได
รวบรวมข อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ผานมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คะแนนการติด ตาม และประเมิ น ผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหั วหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
1) สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนัก รอยละ 30)
1.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ที่กองแผนงานดําเนินการ
และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
กองแผนงานนํ า เสนอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) ดั งกล าว จะไมมีขอมูลผลการ
ดําเนินงานใน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย และกองแผนงานแจงวาไมสามารถจําแนกเปน
รายคณะได คือ
- ตัวชี้วัดที่ 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top
500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
- ตัวชี้วัดที่ 23 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 1.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7)

1.3) อนึ่งในสวนของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ คือ สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และหอศิลป ซึ่งการเจรจาตอรองตัวชี้วัดกับอธิการบดี จะมีความแตกตางจากคณะวิชา คือ
อธิการบดีใหสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดตัวชี้วัดที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเอง
หรือจะเลือกจาก 33 ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยก็ได ซึ่งสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ได
กําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตัวชี้วัดที่เจรจาตอรองกับอธิการบดี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
รวม
33 ตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติการ
ที่สวนงานกําหนดเอง
ของมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุดกลาง
10 ตัวชี้วัด
10 ตัวชี้วัด
สํานักดิจิทลั เทคโนโลยี
2 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
5 ตัวชี้วัด
(16, 33)*
หอศิลป
4 ตัวชี้วัด
6 ตัวชี้วัด
10 ตัวชี้วัด
(25, 28, 29, 33)*
หมายเหตุ * 16. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษาตอเงินรายได
25. จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาชุมชน/
สังคม/ประเทศ
28. จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตรและศิลป
29. จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
33. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สวนงานที่มฐี านะ
เทียบเทาคณะ

จากขอมูลขางตน
- แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป
มีทั้งตัวชี้วัดที่มาจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเอง และไดรายงานคะแนนผลการ
ดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัด จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ
- แผนปฏิ บั ติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักหอสมุดกลาง มี เฉพาะ
ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเอง ในรายงานผลการดําเนินงานฯ มีเฉพาะคะแนนผลการดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัดของ
สํานักหอสมุดกลาง
ดังนั้นการคิดคะแนนของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีดังนี้
(1) สํานักดิจิทัล เทคโนโลยี และหอศิลป ใหใชคะแนนผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําป จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ
(2) สํานักหอสมุดกลาง ใหตัดคะแนนในสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี คาน้ําหนัก รอยละ 30) ออกไป เนื่องจาก
ไมมีผลการดําเนินงานในสวนนี้ ซึ่งจะเหลือคาน้ําหนักรวมทั้งหมดรอยละ 70 แลวใหเทียบรอยละ 70 เปน
รอยละ 100
1.4) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของแตละสวนงาน
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) อยูในภาคผนวก 2 หนา 90
2) สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (คาน้ําหนัก
รอยละ 10)
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2.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยาง
นอย 3 เรื่อง)
2.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 2.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7)
2.3) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
อยูในภาคผนวก 3 หนา 127
3) สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนัก รอยละ 20)
คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 4 หนา 171
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)
1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวน
งาน และการปฏิบัติห นาที่ของหั วหนาสวนงาน (โดยบุ คลากร) (แบบฟอร ม ปส.4) จาก 3 กลุม คือ (1)
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) (สวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม คือ (1) และ (3))
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม
3) คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารเสนอ
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 5 หนา 173
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนัก รอยละ 10)
1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ซึ่งประกอบดวย
1.1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จํานวน 4 ขอ
1.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะในภาพรวม จํานวน 16 ขอ
โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ กอนสงใหคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ
การให ค ะแนน ตามคู มื อ การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 9) รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 7 หนา 178
ดานที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
1) คะแนนในส ว นนี้ ม าจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) ผานระบบออนไลน (แบบฟอรม ปส.7)
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม
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3) คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารเสนอ
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 8 หนา 180
ทั้งนี้คะแนนในสวนนี้ไมไดนํามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 60)
นํ า คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน (ข อ 1.1) มาคิ ด
รอยละ 60
ดานที่ 2 ความเปนผู นํา (Leadership) ในการขั บเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะส วนบุ คคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)
1) คะแนนในสวนนี้มาจาก หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership)
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
(แบบฟอรม ปส.5)
โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนกอนเสนอคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานและใหคะแนน รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 6 หนา 175
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ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของคณะวิชา และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ส่วนงาน/
หัวหน้าส่วนงาน

คณะจิตรกรรมฯ
ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง
หมายเหตุ *
+


ผลการดาเนินงานของส่วนงาน*
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของส่วนงาน (ร้อยละ 60)
ด้านที่ 3
ด้านที่ 2
ความคืบหน้า/ คะแนนรวม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ระดับการมี
ความสาเร็จ (ด้านที่ 1 +
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ส่วนร่วมและ
ในการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ประเมิน
่2+
ความร่วมมือ ดาเนินการตาม ด้ด้าานที
ตามแผน
ตามนโยบาย
คุณภาพ
นที
่ 3)
ปฏิบัติการ
ของหัวหน้า
การศึกษา ของบุคลากรฯ ข้อเสนอแนะฯ
ประจาปี
ส่วนงาน
ภายในฯ
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 10) (ร้อยละ 20) (ร้อยละ 30)
21.8

9.6

15.7

20.7

6.8

74.6 +

ผลการดาเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่นามาคิดคะแนน
หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับความสาเร็จ:
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี

คะแนนร้อยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 50-59
น้อย
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง
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2. การดําเนินงานที่มีความกาวหนาเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2561) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหั ว หน า ส ว นงานฯ ข อ มู ล จากการสนทนากลุ ม ของผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม ต า งๆ ข อ เสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเปน
ประเด็น คือ การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับป
ที่ผานมา (ป 2561) ขอเสนอแนะที่เปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดํ าเนิ นงานของส วนงาน และการปฏิ บั ติหนาที่ ของหัว หนาสว นงาน รวมทั้งเรื่องที่ต องการใหมหาวิทยาลั ย
สนั บ สนุ น เพื่ อให ส ว นงาน มหาวิ ทยาลั ย และทุ กฝ ายที่ เ กี่ ย วข องได นํ าไปใช ป ระโยชน ในการวางแผนการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอ (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูใ นภาคผนวก 10 หนา 209)
นอกจากนั้นคณะกรรมการไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวย เพื่อ
สื่อให เ ห็น ถึ งการดํ าเนิ นการ ความก า วหนาในการพัฒ นาของสว นงาน และจักไดนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 11 หนา 295)
สรุปการดําเนินงานที่มีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของ
สวนงาน มีดังนี้
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1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
1.1 มีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะ
1.2 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ นั ก ศึ ก ษามากขึ้ น อาทิ โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ ต่ า งประเทศ ให้
ทุนการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนนักศึกษาไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ
1.3 ความก้าวหน้าทางวิชาการ อาทิ การจัดกิจกรรม workshop ร่วมกับศิลปินชาวต่างชาติ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ อาทิ เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน การอนุรักษ์ศิลปะ
ของชาติ
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน
1. การปรับปรุงวังท่าพระ
1.1 ใช้ เ วลานาน ท าให้ ข าดโอกาสในการใช้ พื้ น ที่ ท า
ประโยชน์ ใ นด้ า นการเรี ย นการสอน การบริ ก าร
วิชาการ
1.2 บุคลากรไม่ค่อยทราบความคืบหน้า
1.3 บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เดินทางไปปฏิบัติงานที่พระราชวังสนามจันทร์
1.4 นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งศิลปะ
สาคัญในกรุงเทพฯ อาทิ หอศิลป์
2. การบริหารจัดการ
ไม่มีเลขานุการคณะ ทาให้การทางานไม่มีความคล่องตัว
ต้องไปสอบถามวิธีทางานของคณะอื่น

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรเร่ งรัด การปรับ ปรุงพื้น ที่ใ ห้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ว และ
ดาเนินการจัดทาแผนฟื้นฟู
2. ควรแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงวังท่าพระให้บุคลากร
และนักศึกษาทราบอย่างต่อเนื่อง
3. ควรรับฟังผลกระทบจากการปรับปรุง วังท่าพระ และหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

ควรแต่งตั้งเลขานุการคณะฯ เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
กลั่ น กรองเรื่ อ งต่ า งๆ และจั ด ระบบการท างานในการ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

3. กายภาพ (พระราชวังสนามจันทร์)
มี พื้ น ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอรองรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ควรปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่
ขึ้น

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ

1. การรับนักศึกษา
ระบบ TCAS ทาให้ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี 1. ควรประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ ข้ อมู ล ของคณะ ระบบการสอบ
คุณสมบัติที่จะเรียนได้ ส่งผลให้นักศึกษาลาออกกลางคัน
คัดเลือกของคณะ เพื่อสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ชัดเจน
2. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และข้อสอบ
ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่
มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของ
คณะด้วย
2. หลักสูตร การเรียนการสอน
2.1 เน้นการสอนด้านศิลปะ ไม่ครอบคลุมทักษะอื่นๆ ที่ 1. ควรระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องและศิษย์เก่า เพื่อให้
ใช้ ใ นการประกอบอาชี พในยุ ค ปั จจุ บั น ซึ่งต้ อ งใช้ ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การเปิดรายวิชา
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ความสามารถที่หลากหลายด้าน
ใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือก และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2.2 นักศึกษาส่วนหนึ่งมีปัญหาการสอบภาษาอังกฤษ ไม่ การประกอบอาชีพ อาทิ ศิ ลปะกับเทคโนโลยี ศิลปะกับ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้สาเร็จการศึ กษาได้ยาก การจัดการ การจัดการ งานสร้างสรรค์กับเทคโนโลยี
ขึ้น
2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มากขึ้น
2.3 นักศึกษามีพื้นฐานที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ ฝึกฝน 3. ควรสอนปรับพื้นฐานด้านศิลปะของนักศึกษาให้มีความ
พัฒนาได้ไม่เท่ากัน
เข้ ม แข็ ง มี พ้ื น ฐานใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
4. ควรเร่งดาเนินการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA เพื่อ
ประโยชน์ของนักศึกษา
3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
การผลักดันด้านศิลปะกับเทคโนโลยี จะต้องใช้อุปกรณ์ 1. ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันกับยุคสมัย อาทิ ห้อง
เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ซึ่ ง มี ก ารลงทุ น สู ง อาทิ ห้ อ ง Studio
Studio
2. ควรส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับผู้ประกอบการที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย มีความพร้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ เรียนรู้การ
ทางาน โดยนับเป็นเวลาเรียนและได้หน่วยกิตด้วย หรือ
การออกแบบหลักสูตรที่เรียนและทางานไปพร้อมกันได้
4. ศูนย์กลางข้อมูลด้านศิลปะ
ควรจัดทาฐานข้อมูลผลงานศิลปะของอาจารย์ นักศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และการหารายได้เพิ่ม
5. การบริการวิชาการ
ควรให้ มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มาช่ ว ยงานด้ า นการ
ติดต่อ ประสานงาน รวมถึงการจัดทาเอกสาร การเบิก -จ่าย
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการจั ด โครงการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
6.1 เกณฑ์ ก ารขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการใหม่
ควรผลักดันให้สภาคณบดีทางศิลปะ พิจารณาแนวทาง
ยากขึ้น
ในการตีความผลงานทางวิชาการ ของสายศิลปะให้มีความ
6.2 การตีความงานศิลปะเป็นผลงานทางวิชาการ ถูกตี ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
กรอบให้ผ่านเกณฑ์ยากขึ้น และยังไม่มีความชัดเจน และการพัฒนาการทางานของทุกฝ่าย
7. การบริหารจัดการ
7.1 การบริหารจัดการ 2 วิทยาเขต ทาได้ยาก ไม่คล่องตัว 1. ควรวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการ ของทั้ง 2 วิทยา
อาทิ การสื่อสาร การเดินทาง การบริหารงาน
เขต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.2 นโยบายประหยัดงบประมาณ บางครั้งไม่สอดคล้อง 2. ควรบริหารจัดการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สานักงาน ให้
กั บ ลั ก ษณะของการท างาน อาทิ การใช้ printer สอดคล้ อ ง และเอื้ อ ต่ อ การท างานโดยค านึ ง ถึ ง ความ
ร่วมกันในสานักงาน 5 คน : 1 เครื่อง เนื่องจากงาน ประหยัดและคุ้มค่า และติดตาม ประเมินผล สอบถาม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น ต้ อ งจั ด ท าเอกสาร ปัญหา อุปสรรคในการทางาน แนวทางการแก้ไขปัญหา
จานวนมาก
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
การสื่อสารภายในคณะมีน้อย บางครั้งมีความเข้าใจไม่ 1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองค์กร ให้มีความชัดเจน
ตรงกัน ระหว่างสายวิชาการกับสายสนับสนุน
ทั่วถึงในทุกระดับ
2. ควรประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น ถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค ในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และแนวทางการดาเนินการ อาทิ
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ปรับวิธีการสื่อสาร เพื่อให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
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ด้าน
9. การพัฒนาบุคลากร
10. กายภาพ/สิ่งอานวยความสะดวก
10.1 วังท่าพระ
พื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอในจัดการเรียนการสอน
การแสดงผลงานของนักศึกษา การจัดกิจกรรม
หารายได้
10.2 พระราชวังสนามจันทร์
- พื้ น ที่ ใ นการท างาน แสดงงาน ส่ ง ผลงานของ
นักศึกษา ไม่เพียงพอ
- การจัดสรรพื้นที่จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
การทางานด้วย (การกัดกรดภาพพิมพ์)
- ทาเลอยู่ใกล้แหล่งขายของ มีขยะมาก
- การซ่อมแซมอาคารในระหว่างเรียน ทาให้มีปัญหา
เรื่องฝุ่น และการดาเนินการไม่เสร็จตามกาหนดเวลา ทาให้
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนบ่อยครั้ง

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
พระราชวังสนามจันทร์ ให้มากขึ้น
ควรปรั บ ตั ว วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารท างานให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
1. วังท่าพระ
ควรปรับปรุงพัฒนาการใช้พื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ และสร้างโอกาสใน
การหารายได้
2. พระราชวังสนามจันทร์
2.1 ควรปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น
2.2 ควรปรับปรุงห้องน้า และดูแลความสะอาดให้มาก
ขึ้น
2.3 ควรเร่งรัดการซ่ อมแซมอาคารเรีย นให้ แล้ว เสร็ จ
และแจ้งกาหนดการที่ชัดเจน
2.4 ควรเพิ่มจานวนถังขยะ และดูแลความสะอาดให้
มากขึ้น

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ

1. งานวิจัย
การขอทุนวิจัยภายนอก มีความยุ่งยาก และมีขั้นตอน
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการขอทุน
มาก
วิจัยภายนอกให้สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความยุ่งยากมาก
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ ข้อบังคับ มีขั้นตอนมาก ทาให้การดาเนินการมี
ควรจัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มี
ความล่าช้า ขาดความคล่องตัว
ความชัดเจน และสะดวกรวดเร็วขึ้น
3. ความปลอดภัย
มีทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอกนารถจักรยานยนต์เข้า
ควรเข้มงวดเรื่องวินัยการจราจรในมหาวิทยาลัยให้มาก
มาในมหาวิทยาลัย บางครั้งขับขี่ค่อนข้างเร็ว
ขึ้น

4. สรุป เรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หน้า 296)
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สวนที่ 3
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จากการสนทนา
กลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน
ศิษยเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน นํามาสรุปประมวลนําเสนอในภาพรวมเปน 2 สวน คือ
1. ขอเสนอแนะที่เปนเรื่องเรงดวน
2. ขอเสนอแนะทั่วไป
โดยสรุปดังนี้
1. เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

1. ระบบ TCAS
1.1 มีความยุงยาก ซับซอน
1. ควรระดมความคิดเกี่ยวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการ
1.2 เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให บ างคณะวิ ช าได แกไขปญหา เกี่ยวกับการสอบ TCAS จากผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้ง
นั ก ศึ ก ษาลดลง และนั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพลดลง นักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป
นักศึกษามี พื้นฐานความรูที่แตกตางกัน สงผลให
2. คณะวิ ช าที่ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยต อ งพิ จ ารณา
สวนหนึ่งลาออกกลางคัน
ความสามารถภาคปฏิ บัติ ควรติด ตาม ประเมิ น ผลวิ ธีก ารคั ด เลื อ ก
ทบทวนข อ สอบอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ไ ด นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู
ความสามารถเขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
3. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจงเรื่องการสอบ TCAS ของแต
ละคณะใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจที่
ถูกตอง ชัดเจน
2. จํานวนนักศึกษา
2.1 จํานวนนักศึกษาบางคณะวิชา มีแนวโนม
1. ควรวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ
ลดลง
แรงจูงใจในการเขามาศึกษา ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํามาวาง
2.2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง แผนการทํ า งาน การทบทวนจํา นวนรั บ นั กศึ ก ษา ให สอดคลอ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวย
เพื่อใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลง และ
กระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูล เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาให
นักศึกษาในตางจังหวัดมากขึ้น
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตรสวนใหญ การปรับปรุงยังมีนอย
1. ควรสร า งจุ ด เด น เอกลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต ร และเมื่ อ มี ก าร
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
ลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
3.2 หลักสูตรยังมีความยืดหยุนนอย ไมเอื้อตอ ประเทศและตางประเทศที่มีศักยภาพสูงกวา
การเรียนขามคณะ สาขา ในลักษณะบูรณาการ หรือ
2. ควรร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย ง/
ตามความสนใจ การนําไปใชในการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยที่มีขอตกลงความรวมมือ ในการสรางหลักสูตรรวมกัน
3.3 Disruption และความคาดหวังตอผูสําเร็จ เพื่อเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของคณะวิชา
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การศึ กษาเปลี่ ยนแปลงไปโดยมุ งหวั งให มี
3. ควรเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู ฝกงานกับสถานประกอบการที่มี
ความสามารถในการสรางสรรคงานในยุคใหมๆ
ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศมากขึ้น
4. ควรเพิ่มรายวิชาเลือกที่ชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบ
อาชีพ และเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ
มากขึ้น
5. ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลาย
มากขึ้น อาทิ การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนได
ดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซึ่งจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากขึ้น
4. การเรียนการสอน
4.1 นักศึกษาสวนใหญเห็นวาการเรียนการสอน
1. ควรสํ า รวจพื้ น ฐานความรู ข องนั ก ศึ ก ษาใหม และปรั บ พื้ น
เนนการบรรยาย เปนรูปแบบเดิมไมนาสนใจ
ฐานความรู เพื่อใหมีทักษะ ความรูพรอมที่จะศึกษาตอไป
4.2 เนื้ อ หาที่ สอนส วนหนึ่ ง ล า สมั ย สามารถ
2. ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมี
คนคว าได ด วยตนเอง เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานทักษะ ความรู สรางแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนํา
สวนหนึ่งลาสมัย
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนทั้งคุณคา และมูลคา
3. ควรการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน Conference กับ
4.3 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนรูป
แบบเดิ ม ๆ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษายั ง มี ทั ก ษะภาษา มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่คณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพื่อ
ตางประเทศนอย
ชวยเพิ่มประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให
นาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของนักศึกษารุนใหม
4. ควรบูร ณาการการสอน การจัด กิจกรรม/โครงการ ระหวา ง
สาขา คณะวิชาตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และ
สรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา
5. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษา
ดูงานมากขึ้น เพื่อเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและแกไข
ปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
6. ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสาร และการนําไปใชในการทํางานมากขึ้น
5. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และ
ปลอดภัย อาทิ Smart Classroom
2. ควรให นั กศึ กษาไปฝ กงานกั บผู ประกอบการ หน วยงานภาครั ฐ
เอกชนที่มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู เสริมประสบการณ
3. ควรวางแผน บริ ห ารจั ด การการใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ ห มี
ประสิทธิภาพ คุมคามากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณที่มีราคาสูง
อาทิ การใชงานรวมกัน การใหเชาใชอุปกรณ เปนตน
6. ความเปนนานาชาติ
6.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ มีจํานวนนอย
1. ควรวางแผนและพั ฒ นาให ทุ ก คณะมี ห ลั ก สู ต รนานาชาติ
6.2 จํานวนนักศึกษาตางชาติยังมีนอย
อย า งน อย 1 หลั ก สู ต ร โดยอาจจะรว มมื อ กับ สถาบัน การศึก ษาใน
ตางประเทศที่มหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ
2. ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพิ่มนักศึกษาตางชาติ
อาทิ การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา การให ทุ น การศึ ก ษา เชิ ญ อาจารย
วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากขึ้น
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8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
8.1 สวนใหญเห็ นวา การสื่ อสารภายในคณะ
ยังมีนอย ไมทั่วถึง
8.2 โครงสรางการบริหารงานที่มีหลายระดับ
ทําใหขอมูลไปถึงอาจารย บุคลากรลาชา
8.3 นักศึกษารับรูขอมูล ขาวสารลาชา ทําให
บางครั้งเสียโอกาส

9. ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร
9.1 ผู บ ริ ห ารของส ว นงาน ส ว นหนึ่ ง มี
ประสบการณการบริหารไมมากนัก ทําใหมีปญหา
การบริหารจัดการภายในคณะ และสงผลตอการ
บริหารงาน
9.2 ขาดระบบการเตรี ย มผู บ ริ ห ารในระดั บ
ตางๆ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ควรมีก ารบู รณาการระหวา งคณะวิชา และรวมมือกัน จัดทํ า
โครงการวิจัยขนาดใหญ ที่เนนประเด็นที่เปนความตองการของสังคม
ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากขึ้น
2. ควรผลั กดั น หากลยุ ทธ ใหบุ คลากรขอทุ นวิจั ยจากหน วยงาน
ภาคเอกชนและหน ว ยงานระหว า งประเทศให ม ากขึ้ น อาทิ เชิ ญ
ผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง
1. ควรเพิ่มการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึง
บุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากขึ้น เพื่อใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็ว
ถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากขึ้น
2. ควรสื่อ สาร ประชาสั มพั นธ ผลงานของคณาจารย นัก ศึก ษา
ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ สูภายนอกใหมากขึ้น โดยผานชองทางที่
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซึ่งจะชวยสราง
ชื่อเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น
1. ควรพัฒ นาผูบ ริหารใหมีค วามสามารถทั้งในศาสตรที่ ตนเอง
เชี่ยวชาญ และความรู ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารที่
ครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน
บัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานใน
คณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทุกสวนงานควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม
โดยมี ก ารวางแผนการบ ม เพาะอย า งต อ เนื่ อ ง อาทิ การร ว มเป น
คณะกรรมการ/คณะทํ า งาน การมาช ว ยงานส ว นกลางของคณะ
มหาวิทยาลัย การสงเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน

10. การพัฒนาบุคลากร
10.1 การปรั บ ตั ว มี น อ ย ทํ า งานแบบเดิ ม ไม
1. ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยน มีประสิทธิภาพนอย
และปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยใน
10.2 อัตรากําลังมีแนวโนมลดลง
การทํางานใหมากขึ้น
10.3 สวนใหญยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
2. พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
ทํางาน
สายสนับสนุนในทุกระดับ ที่สอดคลองกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ
เพื่อรองรับการทํางาน และทุกสวนงานในคณะ มหาวิทยาลัย สามารถ
พัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 อาจารย
- พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคใหมากขึ้น รวมทั้งมีสวน
รวมในการหารายไดใหมากขึ้น
- ปรับการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง
เนนการกระตุน สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา
2.2 สายสนับสนุน
พัฒนาการทํางาน การบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มีการจัดทําคูมือการทํางานเพื่อใหมีมาตรฐาน
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11. การบริหารจัดการ
คณะวิ ชาส วนหนึ่ ง ไม มี เลขานุ การคณะ
คณะวิชาที่ไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพื่อใหเปนไป
มีปญหาในการบริหารจัดการ การประสานงาน และ ตามโครงสรางสวนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะ
ประสิทธิภาพในการทํางาน
วิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาในสายงาน
12. ดานกายภาพ
ควรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห ส ามารถใช ป ระโยชน ไ ด คุ ม ค า มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองน้ํา
ภู มิ ทั ศ น ที่ ร ม รื่ น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ความสะอาด เรี ย บร อ ย และ
ปลอดภัยใหมากขึ้น
13. ศิษยเกา
13.1 ศิษยเกาส วนใหญต องการเข ามามี สวน
1. ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
รวม/มีบทบาทในการพัฒนาคณะ ชวยเหลือรุนนอง มากขึ้น อาทิ รวมพัฒนาหลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษา
13.2 ความสัมพันธระหวางรุนพี่ รุนนอง และ ไปฝ กงาน รวมทั้ งการเชิ ญ ศิ ษย เ ก าเข า ร วมกิ จ กรรมของคณะอย า ง
ผูบริหารมีคอนขางนอย
ตอเนื่อง เพื่อใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน
13.3 บทบาทของศิษยเกาในปจจุบัน สวนมาก
2. ควรจั ดกิ จกรรมรว มกัน ระหวา งรุ นพี่ รุน นอ ง ศิ ษย เ กา และ
เปนเรื่องของการสนับสนุนทุน
ผูบริหาร เพื่อสรางความสัมพันธระหวางกัน และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันใหมากขึ้น และดําเนินการอยางตอเนื่อง
3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน สมบูรณ
มากขึ้ น รวมถึ ง ควรมี ก ารติ ด ตามความก า วหน า ของศิ ษ ย เ ก า อย า ง
ตอเนื่องดวย
4. จัดทําชองทางการติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูลใหศิษยเกาทราบ
อยางตอเนื่อง

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
ประเด็น
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาไมรูจักเพื่อนตางสาขา ตางคณะ รุนพี่
1. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชา วิทยาเขตใหมากขึ้น
และความสัมพันธระหวางกันมีนอยมาก โดยเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยควรเปนผูริเริ่ม เพื่อใหนักศึกษาตางคณะวิชาไดมี
คณะวิชาที่ตั้งอยูนอกวิทยาเขตหลัก เชน วิทยาลัย โอกาสมาพบกัน ทํางานรวมกัน มีความรัก ความผูกพัน ความเปนหนึ่ง
นานาชาติ คณะดุ ริยางคศาสตร คณะเทคโนโลยี เดียวกัน
สารสนเทศและการสื่อสาร (เมืองทองธานี)
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมากขึ้น
3. ควรสนับสนุ นงบประมาณการจัดกิจ กรรมนั กศึกษา และลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อความรวดเร็วในการทํางานเพิ่มขึ้น
4. ควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาดวย
2. การตออายุพนักงาน/ราชการ
เนื่องจากงบประมาณมีแนวโนมลดลง
ควรปรั บ แนวคิ ด เรื่ อ งการต อ อายุ พ นั ก งาน ราชการ เพื่ อ ให
สอดคลองกับการบริหารงานยุคใหม แนวโนมงบประมาณที่ลดลง อาทิ
จางตามความจําเปน การจางเปนรายป จางเปนโครงการ โดยจัดทําเปน
TOR ภาระงาน การทํางานวิจัย การหารายไดใหแกคณะใหชัดเจน
3. การบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอสังคม
1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ ระดับชาติ นานาชาติ
และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สรางชื่อเสียงสูสาธารณะ และนักศึกษา
เขามาเรียนมากขึ้น
2. ควรใหความสําคัญกับหนวยงาน องคกร ที่อยูใกลกับคณะวิชา
82

ประเด็น

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยเปนอันดับตนๆ และขยายใหกวางขวางออกไป
3. ควรมี การวิ เคราะห ติ ดตาม และประเมิ นผลการจั ดโครงการ
บริการวิชาการอยางจริงจัง โดยควรนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ความคิ ดเห็ นต างๆ มาวิ เคราะห ป ญหาอุ ปสรรค และนํ าไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บทบาทของคณะต อ ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศใหมีมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ ซึ่งจะทําให
คณะเปนที่รูจักและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
5. ควรให มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มาช ว ยงานด า นการติ ด ต อ
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ ใน
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพื่อชวยอํานวยความสะดวก
และการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนด รวมทั้งมีการ
กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อให
บรรลุผลตามที่กําหนดไว
2. ควรนําข อตกลงความร วมมื อมาตอ ยอดใหเ กิด ประโยชนกั บ
คณะมากขึ้น อาทิ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลักดันใหคณะวิชามีศักยภาพสูงขึ้น

นอกจากนั้นจาก Disruption บริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน ดังนั้นเพื่อใหสวนงานมีการพัฒนา และปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง การดําเนินการที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี้
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
ดาน
1. ภาพลักษณองคกร (Branding)
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ร (Branding) เป น สิ่ ง ที่
สํ า คั ญ มากต อ การดํ า เนิ น งานในยุ ค ป จ จุ บั น
ในขณะที่ ค ณะวิ ช าส ว นใหญ ยั ง มี ภ าพลั ก ษณ
องคกรที่ไมชัดเจน ทําใหการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา/การสรางความเขมแข็ง/จุดเดนไมชัดเจน

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
ควรดําเนินการเรื่องภาพลักษณ (Rebranding) อัตลักษณของคณะ
ที่ชัดเจน เพราะมีความสําคัญมากตอการดําเนินงานในยุคปจจุบัน ใน
การสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา
สวนงานในทุกพันธกิจ ทั้งคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร
การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง
เทคโนโลยีอาหารของชุมชน คณะศึกษาศาสตร เนนการศึกษาปฐมวัย
การดําเนินการเปนขั้นตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย อาทิ
1. วิเคราะหขอมูลเชิงศักยภาพจุดเดน สิ่งที่ควรพัฒนา บริบทความ
เปลี่ย นแปลงอยา งรอบดาน และประชุ มระดมความคิด รวมกั นของ
บุคลากรทุกฝาย ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในภายนอก จนตกผลึก เพื่อ
กําหนดภาพลักษณ อัตลักษณของคณะ
2. ควรหาผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคําปรึกษาการดําเนินการในขั้นตอน
ตางๆ/ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆ อาทิ ดานการตลาด
โฆษณา ประชาสัมพันธ
3. ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธอัตลักษณของคณะวิชา กับทั้ง
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ดาน

2. งบประมาณ การหารายได
งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น

3. การปรับบทบาทหนาที่ของสวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
จากบริ บ ทความเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในและ
ภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สงผล
ตอการดําเนินงานของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาและพันธกิ จด านตางๆ ของมหาวิ ทยาลั ย
สวนงาน
สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ รูปแบบการดําเนินการ
ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนอง สนับสนุนนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
ภายในและภายนอก
4. จัดทํ าแผนพั ฒนาสวนงาน และการดําเนินงานในทุ กพันธกิ จ
เพื่อใหบรรลุตาม Branding/อัตลักษณ ที่สวนงานกําหนดไว
5. การกํากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ควรการดําเนินการ อาทิ
1. จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ที่ชัดเจน
และการนํามาสนับสนุนพันธกิจในดานตางๆ
2. จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายใน
ระยะ 5 ป เพื่อวางแผนการทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะควรปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ รูปแบบ
การดําเนินการ อาทิ
1. หอศิลป
1.1 สรางภาพลักษณใหม (Rebranding) ใหหอศิลปเปนสัญลักษณ
ของผู นํ า การสร า งสรรค ศิ ล ปะและการออกแบบของมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรในทศวรรษใหม
1.2 พัฒนาหอศิลปใหไดทั้งคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และ
เปนศูนยกลางแหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
1.3 นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทาง
ปญญา และแปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพึ่งพา
ตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
1.4 เป น ผู นํ า ศิ ล ปะให เ ข า ถึ ง ชี วิ ต ประจํ า วั น ของสั ง คมที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงใหมอยางรวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสมัยใหม
1.5 แตงตั้งกรรมการบริหารที่ปรึกษาในดานตางๆ อาทิ
(1) กรรมการบริหารที่ปรึกษาดานนโยบาย
(2) กรรมการบริหารที่ปรึกษาดาน Fine Arts Curatorial
(3) กรรมการบริหารที่ปรึกษาดานการหาทุน
2. สํานักหอสมุดกลาง
ควรปรับบทบาทหนาที่ รูปแบบการใหบริการที่สอดรับกับวิถีชีวิต
ของนักศึกษารุนใหม รวมถึงใหความสําคัญกับผูรับบริการในทุกกลุมวัย
ทั้งเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ อาทิ
2.1 ปรับ/จัดพื้นที่เปนหองประชุม สัมมนา เพื่อใหนักศึกษา และทุก
กลุมวัย เขามาทํากิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
2.2 ฐานข อ มู ล ดิ จิ ทั ล ในการศึ กษาค น คว า สามารถเข าถึ งอย า ง
สะดวก รวดเร็ว
2.3 การบริหารจัดการรูปแบบใหมที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด คุมคา ลดตนทุน อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดทั้ง
ภายในประเทศตางประเทศในการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อลดตนทุน
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ดาน

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
2.4 ปรับ platform รูปแบบการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุก
โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย
3. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ ว งบประมาณมีจํากั ด
และระบบ โครงสรางพื้นฐานยังลาสมัย สงผลตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
และการสนั บ สนุ น งานตามพั น ธกิ จของมหาวิ ท ยาลั ย ส ว นงานให มี
ประสิทธิภาพ
3.1 ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเรงดวน
เพื่อให การดํ าเนินการทั นต อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอยางรวดเร็ ว
รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ที่จะตอบสนอง สนับสนุน นโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
- ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุม
และเพียงพอตอการใชงาน
- ระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน นวัตกรรมการบริการ ที่
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพันธกิจ (การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ) และการบริหารจัดการ
- ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล อาทิ การบู ร ณาการ
เชื่อมโยงขอมูล และการใชขอมูลรวมกันแบบครบวงจรทั้งมหาวิทยาลัย
อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงดานการเงิน
3.3 ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ การใหบริการ
เชิงรุก ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
4. บัณฑิตวิทยาลัย
บทบาทหนาที่ระหวางคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย สวนหนึ่งไม
ชัดเจน โดยภาระงานสําคัญๆ สวนใหญอยูที่คณะวิชา จึงควรพิจารณา
บทบาทหนาที่ใหชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพในดานตางๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย อาทิ
4.1 ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ผูบริ หารส วนงาน เพื่ อกํ าหนดโครงสร าง บทบาทหน าที่ ของบั ณฑิ ต
วิทยาลัยและคณะวิชาใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการ
แกไขปญหา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 ควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริ หารจัดการ และการ
ให บ ริ ก าร ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ทั น สมั ย ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง และเอื้ออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ
4.3 ควรเรงพัฒนาบุ คลากรของบั ณฑิตวิทยาลั ยในทุ กระดับให มี
ความรู ความสามารถ ทั กษะในการทํางาน การปรับตัว ทั ศนคติ รั บ
ความเปลี่ยนแปลง
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