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 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) ฉบับนี้ จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตามหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว.ในปัจจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของสภามหาวิทยาลัย  
ที่ก าหนดให้ทุกส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
และในการรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้เพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง
การเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ 
เพ่ือให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น 
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ ค านึงถึงข้อก าจัด
ในการด าเนินงานของส่วนงานที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การด าเนินการ
ต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ 
การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ และ  
(2) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน 
รวมถึงศิษย์เก่า จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 

25 มกราคม 2564 



ข 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ฉ 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่

ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ช 

ส่วนที่ 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

1 

1. ความเป็นมา 1 
2. วัตถุประสงค์ 2 
3. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 2 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 

5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 6 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

10 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

10 

2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

18 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 19 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 
3) คณะโบราณคด ี 28 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 32 
5) คณะอักษรศาสตร์ 37 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 41 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 44 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 47 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 55 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 
12) คณะวิทยาการจัดการ 62 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 67 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 70 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 74 



ค 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 16) ส านักหอสมุดกลาง 76 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 80 
18) หอศิลป์ 82 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

84 

ภาคผนวก ข้อมูลสแกนจาก QR Code ท้ายเล่ม 89 

1 รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

90 

2 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

93 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 94 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 97 
3) คณะโบราณคด ี 100 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 103 
5) คณะอักษรศาสตร์ 106 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 109 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 112 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 115 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 118 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 121 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 124 
12) คณะวิทยาการจัดการ 127 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 133 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 136 
16) ส านักหอสมุดกลาง 139 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 142 
18) หอศิลป์ 145 

3 คะแนนและข้อเสนอแนะการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563) 

148  

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 149 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 151 
3) คณะโบราณคด ี 154 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 156 

 
 



ง 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 5) คณะอักษรศาสตร์ 159 

6) คณะศึกษาศาสตร์ 162 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 165 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 168 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 171 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 174 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 177 
12) คณะวิทยาการจัดการ 180 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 182 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 185 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 187 

4 สรุปความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ  

189 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 190 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 197 
3) คณะโบราณคดี 202 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 207 
5) คณะอักษรศาสตร์ 214 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 219 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 224 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 228 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 234 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 241 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 245 
12) คณะวิทยาการจัดการ 250 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 257 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 261 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 266 
16) ส านักหอสมุดกลาง 270 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 274 
18) หอศิลป์ 276 

5 เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560-2562 

278 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 279 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 285 
3) คณะโบราณคดี 291 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 295 
5) คณะอักษรศาสตร์ 303 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 309 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 313 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 318 



จ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 323 

10) คณะดุริยางคศาสตร์ 330 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 334 
12) คณะวิทยาการจัดการ 339 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 346 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 353 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 359 
16) ส านักหอสมุดกลาง 363 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 365 
18) หอศิลป์ 368 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 

370 

7 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

376 

8 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

384 

9 แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4) 
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปส. 7) 

388 



ฉ 

สารบัญตาราง 
 

     หน้า 
ตารางที ่1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
4 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

4 

ตารางที ่3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) 

6 

ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 
กันยายน 2563) 

13 

ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

16 

ตารางที่ 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และผู้อ านวยการส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

17 

 



ช 

บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่
ก าหนดในหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 

1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายที่ได้รับการยกเว้นการ

ติดตาม และประเมินผลฯ จัดท าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะประเด็นส าคัญที่ควรมุ่งเน้น/
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม 
และประเมินผลฯ ต่อไป 

             
2. องค์ประกอบ และค่าน  าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ          
 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี  
 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
         ส่ วนที่  2  ผลการด า เนิ น งานตาม

60 
 

   30 
 

     
 

10 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน 
 (น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน มาคิด ร้อยละ 60) 
 

60 
 

 



ซ 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

 
 
 
 

20 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) รายละเอียด อยู่ในส่วนที่ 2 
ของรายงาน 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
 คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงสิ่งที่ควรด าเนินการโดยเร่งด่วน สิ่งที่ควรด าเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ   
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ 
            คณะกรรมการ ได้จัดท าข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ 
 4.1 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน   
 4.1.1 การหารายได้ ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 4.2.1 ชื่อคณะ สาขาวิชา ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  
การเสนอขอทุนวิจัย ทิศทางการพัฒนาคณะ ฯลฯ 
 



ฌ 

 4.2.2 หลักสูตร  
 (1) ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวโน้มอาชีพ
ใหม่ๆ ในอนาคต 
 (2) การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)  
 (3) ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก  
 (4) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การน า
หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 ภาษา 
 (5) ก าหนดให้มีการฝึกงาน/สหศึกษา และเพ่ิมระยะเวลาฝึกงานในทุกหลักสูตรและ
สาขาวิชาให้มากขึ้น 
 (6) ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
 4.2.3 อาจารย์ ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ 
 (1) การก าหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ ประโยชน์ การน าไปใช้  
การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 (2) การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทันการเปลี่ยนแปลง 
 (3) ระบบกลไกการก ากับติดตามอาจารย์ให้น าผลการประเมินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา 
 (4) การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด   
 (5) การก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ท าหน้าที่ พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2.4 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียน 
การสอน อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ฯลฯ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.2.5 กิจกรรมนักศึกษา 
 (1) ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษา การจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ส่งเสริมสนับสนุน
หลักสูตร การเรียนการสอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และ
นักศึกษาด้วย 
 (2) ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่จัดท าขึ้น 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.2.6 การจัดโครงการบริการวิชาการ 
 (1) ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับสังคม ชุมชน  
 (2) ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่างภาควิชา คณะวิชา ซึ่งจะช่วย
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 
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 (3) ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสร้างประสบการณ์
การท างาน การเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้น 
 4.2.7 เครือข่ายความร่วมมือ ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน 
 4.2.8 การวิจัย 
 (1) ควรแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) ของคณะ 
 (2) ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
ให้กับคณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ 
 5. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงานฯ  
คณะกรรมการฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยก ากับติดตาม/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปดังนี้ 
 5.1 หลักสูตร ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดการใช้ทรัพยากร ฯลฯ 
 5.2 การก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ควรก าหนดนโยบายใน
ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป์ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ
จดหมายเหตุ ส านักหอสมุดกลาง) ทั้งโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 การเป็นผู้น าด้านศิลปะ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.3.1 ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยให้มีความ 
โดดเด่นมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดศิลปะ จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ 
                 5.3.2 การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคมและนานาประเทศ   
 5.3.3 ควรท าโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพ่ือแสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.4 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ควรส ารวจติดตาม และประเมิน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่
บังคับใช้ไปแล้ว และน าผลมาปรับแก้ไข เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.5 ด้านการเงินและระบบ SU-ERP 
 5.5.1 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่
ของคณะ ส่วนงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน ก าหนดแนวทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน  
แล้วจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้วย 
 5.5.2 ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน การเบิกจ่าย พัสดุ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน 
 5.5.3 ควรพิจารณาน าระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 5.6 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
 5.6.1 ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดยน าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็ม
รูปแบบ  
 5.6.2 ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การท างาน/การบริหารจัดการของหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้รองรับและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงชาวต่างชาติมากขึ้น  
 5.6.3 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยกับคณะ 
ในแต่ละกลุ่มงาน และก าหนด Platform การท างานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน  
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 5.7 ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบการท างาน 
 5.7.1 ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด และน า
ฐานข้อมูลของคณะ ส่วนงาน มาเชื่อมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพ่ือจัดท าเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย  
 5.7.2 ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office ในทุกระบบอย่างเต็มรูปแบบ  
ทั้งในระดับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 
 5.8 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 5.8.1 พนักงานสายวิชาการ ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนๆ ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์  
 5.8.2 พนักงานสายสนับสนุน ควรทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งของ
พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ า เพ่ือให้เกิดประโยชน์และจูงใจมากข้ึน  
 5.9 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร ควรจัดท าหลักสูตรพัฒนา 
 5.9.1 ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  เพ่ือให้มีทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร 
 5.9.2 บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่ง เพ่ือให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับต าแหน่ง และสถานการณ ์ภารกิจที่เปลี่ยนไป 
 5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี อาทิ การน าระบบประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้  
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ส่วนที่ 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

1. หลักการและความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หนา้ที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 ส่วน คือ (1) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ (2) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้ด าเนินการในทุกปีตามรอบปีงบประมาณ 
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัยได้มี ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ แล้วน ามาจัดท า คู่มือการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ            
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามล าดับ  
 การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูล 
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มาปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดท า คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) ต่อมาคณะกรรมการได้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว. ในปัจจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้ทุก
ส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในการ
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รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้ เพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการเพ่ิม
จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น            
              การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (ประมาณเดือนมกราคม 2563) และต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การ
ด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ราบรื่น และจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ 
รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 
          รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรเร่งด าเนินการในการปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งคณะ/ส่วนงานควรสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในคณะ/ส่วนงานได้รับทราบด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วม 
รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

 2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
 
3. หลักเกณฑ์ ขัน้ตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ) 

     3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานแต่ละส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ใน (1)  
 (3) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท า
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้ 
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      3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
            ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน 
 ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้น า (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 (4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 (5) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า  
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 

 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า  
                -  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้น เป็นไปเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 
 4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
พิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 120 วัน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
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 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563)  
 (2) อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562)  
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายดังกล่าว จัดท าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ประเด็นส าคัญที่ควรมุ่งเน้น/สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ต่อไป 

 4.2 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีดังนี้  
 ตารางที่ 1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  
(รวมคณบดีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปฏิบัติหน้าทีป่ระมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 

 
5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้ านที่  1  ระ ดับความส า เร็จ ในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ 

60  

 ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

30 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปส.1) โดยใช้ข้อมูลที่
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

 ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 
เรื่อง) 
 

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (แบบฟอร์ม ปส.2) 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

 

        20 1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์  EdPEx ปีการศึกษา 2562 (แบบฟอร์ม ปส.3)  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ให้เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงาน จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้ 1) คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) ส านักงานคณบดี 
(ส่วนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด และคิดคะแนน
เฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปผลงานเด่นของส่วนงาน จุดที่ควรพัฒนา แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ฯลฯ  
3. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดส่งให้
ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม ปส.6) 

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ 
   (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม 
ปส.7) ผา่นระบบ online 
2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบสอบถาม  
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 

รวม 100  
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   5.2 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3   
 ตารางท่ี 3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

60 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาคิด ร้อยละ 60 

ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

40 1. หัวหน้าส่วนงาน เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขั บ เคลื่ อนส่ วนงาน  และคุณ ลั กษณ ะส่ วนบุ คคล 
(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม 
ปส.5) ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. เลขานุการส่วนงาน ส่งให้ประธานกรรมการ โดยผ่าน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็น 
ร้อยละ) 

รวม 100  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           6.1.2 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563     
 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
 (2) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า) และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 11 
กันยายน 2563 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ       
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 (1.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
  (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
  (1.3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามฯ แล้วจัดส่ง
ให้เลขานุการส่วนงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563 
 หลังจากนั้นให้เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 
 (2) ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
       6.1.2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี ้
 (1) เผยแพร่ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  (2) น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์มปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ 
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
 6.1.3 วันที่ 1 กันยายน 2563 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) กับหัวหน้าส่วนงาน ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 
 6.1.4 วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 6.1.5 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563  
 6.1.5.1 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ส่งให้คณะกรรมการ 
 6.1.5.2 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7) 
 6.1.6 วันที่ 15, 19 และ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม 
 6.1.7 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการ
ติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ให้จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
             6.1.8 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563   
 6.1.8.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.8.2 หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการติดตาม และประเมินผลฯ ส่ง รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.8.3 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6)   
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   6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 7/2563 และครั้งที่ 8/2563) 
พิจารณา ร่าง สรุปการสนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 
 6.2.2 วันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/2563 และครั้งที่ 10/2563) 
และวันที่ 8 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2564) พิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) จ านวน 18 ส่วนงาน 
            6.2.3 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป 
วิเคราะห์ และจัดท า ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน)  
 6.2.4 วันที่ 15 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2564) พิจารณา ร่าง รายงานผล 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
               6.2.5 วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้หัวหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 
22 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันที่ 25 มกราคม 2564 
 6.2.6 วันที่ 25 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2564) ด าเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ  
       6.2.6.2 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้ 
 6.3.3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
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เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงาน
ทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 
 6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

 

 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณา และสรุปเป็นผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 
             1. น ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงานฯ มาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดไว้ 
             2. น าข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการจัดสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด
ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 189) และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) รวมทั้งจากการ
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) มารวบรวม ประมวล สรุปสาระส าคัญ 
และวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนการพัฒนา การด าเนินการที่มีความก้าหน้ามากขึ้น สิ่งที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 2.1 สรุปในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน เรื่อง การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

2.2 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย (รายละเอียด  
อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148) 
 นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ผ่านมา ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278) 
            ทั้งนี้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีรายละเอียดการด าเนินการ
ดังนี้ 
 
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

  ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1) ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30)  
 1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่กองแผนงานด าเนินการ 
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และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563   
                 1.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 1.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 7) รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2 หน้า 93 

 2) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา 
ของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ 10)   
   2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน 
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน              
อย่างน้อย 3 เรื่อง)   
                   2.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 2.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 7)  

 3) ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20) 
  3.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2562 
                 3.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 3.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 8)  

 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
                   1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) จาก 3 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) (ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) และ (3))  
 2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  

 ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10)  
 1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6) ซึ่งประกอบด้วย 
 1.1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 3 ข้อ 
 1.2) เรื่องเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ จ านวน 13 ข้อ 
 1.3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั่วไป จ านวน 4 ข้อ 
 โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 
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 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า    
9-10)  

 ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 1) คะแนนในส่วนนี้มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.7)  
                    2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148 
 ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้น ามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 60) 
 น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 1.1) มาคิด  
ร้อยละ 60 

 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
 1) คะแนนในส่วนนี้มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) 
 โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 
11)  
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ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ของส่วนงาน (ร้อยละ 60) 
 
 

ด้านที ่2 
ระดับการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
(ร้อยละ 30) 

 
ด้านที ่3 

ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะฯ 

 
(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

 
ด้านที่ 1 

คะแนนผลการ
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ

ส่วนงาน  
 

(ร้อยละ 60) 

 
ด้านที ่2 

ความเป็นผู้น า
และ

คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลฯ 

 
 

(ร้อยละ 40) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2) 

ส่วนที่ 1 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ตามนโยบาย
ของหัวหน้า 
ส่วนงาน 

(ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพฯ
ตามเกณฑ์ 

EdPEx  
(ร้อยละ 20) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ผศ.ดร.อรณุศรี ลีจีรจ าเนียร 21.4 8.5 14.0 26.5 8.7 79.1 -    

 หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ระดับความส าเร็จ:  

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

    คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 
189) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็นประเด็น คือ การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เพ่ือให้ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป โดยได้สรุปของแต่ละส่วนงานมาน าเสนอ  
           นอกจากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วย เพ่ือ
สื่อให้เห็นถึงการด าเนินการ ความก้าวหน้าในการพัฒนาของส่วนงาน และจักได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278) 

 สรุปการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของ 
ส่วนงาน มีดังนี้ 

 
 

 



50 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา  
 1.1 งานวิชาการ และการวิจัย อาทิ  
 - ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ Grow63 ของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย        
 - การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx การประเมินคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
       1.2 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
         1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ การแสวงหาความร่วมมือ 
การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
       1.4 การบริหารจัดการ อาท ิ
 - การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ จัดท าโปรแกรม 
วิศวะชนะในการสแกนเข้า-ออกอาคาร การเรียนการสอน online การจัดสรรทุนให้นักศึกษา เป็นต้น 
         - การก าหนดนโยบายลดการใช้ทรัพยากร อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานช่วยลดการใช้
กระดาษและทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น 
       - การเพ่ิมการสื่อสาร และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากร 
   
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
      - ไม่มี – 

 
2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา/บัณฑิตที่พึงประสงค์     

1.1 นักศึกษามี แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1.2 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง เนื่องจาก
คณะจะต้องรับนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มี
รายได้เพียงพอในการบริหารจัดการภายในคณะ 

1.3 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีหลายระดับ และนักศึกษา
ส่วนหนึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการน้อย ท าให้เรียนไม่ทัน สอบ
ไม่ผ่าน รวมถึงในบางกรณีเกิดปัญหาทุจริตการสอบ 

1. ควรแนะแนว สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจ
กับนักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในบางสาขาที่ ช่ืออาจจะยังไม่ชัดเจน เช่น 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2. ควรพิจารณาเรื่องความสมดลุระหว่างจ านวนนักศึกษากับ
คุณภาพของนักศึกษาอย่างรอบคอบ 

3. คณะ อาจารย์ควรมีกลไกมาตรการในการก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการน้อย 
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้สามารถศึกษาได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

4. ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะให้
ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากร นักศึกษาทราบ รวมถึง
การวางแผนการด าเนินการให้บรรลุผล โดยอาจารย์ควร
เป็นต้นแบบ การสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ฯลฯ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หลักสูตร 
 

1. ควรทบทวนปรับปรุงหลักสูตร โดยการส ารวจ ศึกษา
ข้อมูลอย่างรอบด้านในทุกมิติ และสร้างจุดเด่นที่ชัดเจน 
เพื่ อจูงใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) 

2. ควรเน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงาน เพิ่มการศึกษานอก
สถานที่ เพื่อการเรียนรู้ และประสบการณ์จริง รวมถึงเน้น
การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

3. ควรเร่งเปิดสอนหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
แบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ส าหรับบุคคลภายนอก 
เพื่อจูงใจให้เข้ามาศึกษา และเป็นช่องทางหารายได้ของ
คณะ 

3. การฝึกงาน 1. ควรให้นักศึกษาทุกสาขาได้ฝึกงาน/เพิ่มการฝึกงานให้มาก
ขึ้น เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน และโอกาสใน
การได้งานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. ควรมีการประชุมวางแผนการไปฝึกงาน ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ถึงจุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์  จุดเน้นที่ ต้องการ และก ากับติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฝึกงานเกิดประโยชน์
มากขึ้น   

3. ควรเปิดโอกาสในการเลือกฝึกงานให้กว้างขวางหลากหลาย
มากขึ้น และตรงกับความสนใจของนักศึกษา 

4. การเรียนการสอน 
 

1. ควรส ารวจความต้องการต่างๆ ของนักศึกษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และน ามาใช้ประกอบการจัดตารางเรียน 
การเปิดรายวิชา เพื่อให้ยืดหยุ่น นักศึกษาได้ศึกษาตาม
ความสนใจ หรือความจ าเป็นมากขึ้น 

2. ควรมีการบูรณาการศาสตร์ เช่ือมโยงความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น 

3. การเรียนการสอน online ควรก าหนดโปรแกรมที่จะใช้
ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกของนักศึกษา 

5. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
5.1 ห้องเรียนของคณะไม่รองรับการเรียนการสอน 

online และ Wi-Fi ของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกช้ัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน    

5.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติส่วน
หนึ่งไม่มีคุณภาพ เช่น ไมค์ จอ LCD คอมพิวเตอร์ และมีไม่
เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

1. คณะ ภาควิชาควรปรับปรุง Wi-Fi ให้ครอบคลุมในทุกช้ัน
ของอาคาร รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ความต้องการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

2. ควรเพิ่มห้องฝึกปฏิบัติ และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพมากขึ้น 

3. ควรจัดสรรพื้นทีส่่วนกลาง เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
มากขึ้น 

6. กิจกรรมนักศกึษา 
การใช้สถานท่ีจัดกิจกรรมบางครั้งไม่ได้รับความสะดวก 

1. ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา และ
อ านวยความสะดวก ให้ มากขึ้น  อาทิ  ด้ านสถานที่ 
งบประมาณ 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนรวม 
และการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้มากขึ้น  

7. ทุนการศึกษา 
 

ควรเพิ่มทุนการศึกษา และประเภทของทุนให้หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อใหง่้ายต่อการเข้าถึงทุนการศึกษา 

8. งานวิจัย/กองทุนวิจัย 
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก ล่าช้า 

1. ควรสร้างงานวิจัยขนาดใหญ่โดยประสาน เช่ือมโยง/
บูรณาการการวิจัยในแต่ละสาขา และทีมวิจัยในรูปแบบ
ของสหวิทยาการ 

2. ควรแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลให้มากข้ึน  

3. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย เพื่อ
จูงใจให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
9. การบริการวิชาการ 1. ควรมีบทบาทในการช่วยภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

รวมถึง SME รายเล็ก โดยการส ารวจปัญหา ความ
ต้องการ และเข้าไปช่วยเหลือ อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีต่างๆ โดยในระยะเริ่มต้นอาจจะเน้นที่ภูมิภาค
ตะวันตก 

2. ควรจัดอบรมระยะสั้น เพื่อหารายได้เพิ่มให้คณะ โดยควร
ใหน้ักศึกษา ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

10. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 1. ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ทักษะ/เทคนิคการสอน
โดยจ าแนกอาจารย์เป็นกลุ่มๆ ตามความเช่ียวชาญ/ความ
สนใจ แล้วจัดท าโครงการอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับแต่
ละกลุ่ม มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์
เป็นต้นแบบท่ีดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา  

2. ควรมีการประชุมร่วมกัน ให้มากขึ้น  เพื่ อให้ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาและ
การท างานร่วมกันที่มากข้ึน 

3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ เพื่อให้มีความพร้อมในการท าหน้าท่ีดูแล ติดตาม 
ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  

11. ผู้บริหาร 1. ควรประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนและปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง การท างานเชิงรุก เพื่อให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

2. ควรวางแผนสร้างทีมผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
การส่งไปอบรม การร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ  

12. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ควรพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ 
ความสามารถท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถท างานได้
หลากหลาย และท างานทดแทนกันได้  

13. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาบางส่วนยังช้า ท า

ใหใ้นบางกรณีนักศึกษาเสียโอกาส 

1. ควรเพิม่ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
การสื่อสารให้ถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์
ของนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา การประกวดแข่งขัน 
ค่ายอาสา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฯลฯ  

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สู่ภายนอก
คณะ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ช่ือเสียงของคณะให้
เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น  

14. งบประมาณ  
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง 

ควรวางแผน/แนวทางในการแสวงหารายได้จากแหล่ง
ภายนอก รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันหา
รายได้จากแหล่งต่างๆ ให้มากข้ึน 

15. ด้านกายภาพ  
15.1 โรงอาหารของคณะยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร     
15.2 อาคารของคณะ มีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี มี

สภาพเสื่อมโทรม 

1. ควรปรับปรุงอาคาร สถานท่ี  
1.1 อาคารปฏิบัติการ ให้มีสภาพดี เอื้อต่อการเรียนการ

สอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
1.2 โรงอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น  
1.3 พื้นที่บริเวณหน้าตู้ ATM ให้สะอาด สวยงามมากข้ึน 
1.4 ขยาย และเพิ่มพ้ืนท่ีนั่งภายในคณะ 

2. ควรจัดท าป้ายบอกทางเพิ่ม โดยออกแบบให้สวยงามทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

3. ควรปรับปรุงด้านระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น เช่น 
การฝึกซ้อมหนีไฟ 
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3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 Wi-Fi ไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อการ

เรียนการสอน online  
1.2 ฐานข้ อมู ล ในห้ องสมุ ดไม่ เพี ยงพอ  และการ 

download ฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

1. ควรปรับปรุง Wi-Fi ให้เสถียรและครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
เพื่อใหก้ารใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรเพิ่ มงบประมาณ ในการจัดซื้อฐานข้อมูล  เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
พัฒนาระบบการเข้ าถึ งฐานข้อมู ล  การ download 
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ระบบการท างาน/ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมลู 1. ควรจัดท าระบบการท างาน ฐานข้อมูลที่จะต้องน าไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx AUN-
QA เพื่อความสะดวกในการท างาน 

2. ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่องอยู่แล้ว มาเช่ือมโยง 
มาผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อจัดท าเป็น Big Data 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วน
งาน และหน่วยงานในทุกระดับ 

3. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office 
ในทุกระบบ อาทิ การน าระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบท้ังการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 

3. การให้บริการนักศึกษา 1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้มาติดต่อรับบริการ 

2. ควรจัดอบรมทักษะการให้บริการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน  

4. ด้านการเงิน/การคืนเงินช่วง COVID-19 
4.1 การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาช่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 มีขั้นตอนมาก วิธีการไม่เอื้ออ านวย และ
ล่าช้ามาก ไม่ทันกับความเดือดร้อนของนักศึกษา 

4.2 การตีความระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่าย ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ใน 
แต่ละวิทยาเขต แตกต่างกัน ท าให้การท างานไม่ราบรื่น  
และบางเรื่องยังไม่มีข้อยุติว่าควรด าเนินการอย่างไร 
 
 

1. ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการคืนเงินช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา
ทันที ไม่ต้องมาขอเงินคืนในภายหลัง ซึ่งมีขั้นตอนมาก 
ลา่ช้า  

2. ควรจัดประชุมโดยเชิญเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนกลาง 
และเจ้าหน้าที่การเงินของคณะมาหารือร่วมกันโดยน า
ปัญหามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมอธิบาย 
การตีความระเบียบ ข้อบั งคับที่ เกี่ยวข้อง เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การท างานมี
มาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต แล้วจัดท าคู่มือเพื่อยึด
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

5. การประชาสัมพันธ ์
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ล้าสมัย  

ไม่น่าสนใจ  

1. ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ให้มากขึ้น 

2. ควรเพิ่มและสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะให้มากขึ้น 

6. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ 

จึงล่าสมัย ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว แม้มหาวิทยาลัยจะ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว  

ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งใช้
มาแล้วในระยะหนึ่ง โดยส ารวจ/ระดมความคิด รับฟังความ
คิดเห็ นจากฝ่ ายต่ างๆ และปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป และเอื้อต่อการท างานให้มากขึ้น 

7. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ควรมีระบบให้ค าปรึกษา แนะน าในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

8. ด้านบุคลากร  
 

ควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ได้ปรับต าแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ ความมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากร 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
9. สวัสดิการ 

9.1 บ้านพัก/หอพัก ค่อนข้างเก่า ทรุดโทรม 
9.2 การประกันอุบัติเหตุ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นักศึกษา

ต้องทดรองจ่ายไปก่อน ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก และเป็น
กรณีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ 

9.3 สวัสดิการต่างๆ ยังมีน้อยมาก และคุณภาพ ยังไม่ดี
เท่าที่ควร  

1. ควรปรับปรุงบ้านพัก หอพักให้ทันสมัย เพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัยมากข้ึน 

2. ควรหารือกับบริษัทที่รับประกันภัย เพื่อหาแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษา ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน 

3. ควรจัดรถรางรับส่งนักศึกษาใหถ้ึงหน้าคณะของทุกคณะ 
    เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร 
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ท่ีจัดให้นักศึกษา 

บุคลากร ให้มีคุณภาพและเพิ่มจ านวนใหม้ากขึ้น 
10. ด้านกายภาพ และความปลอดภัย 

10.1 ห้องน้ าเก่า ช ารุด ไม่สะอาด 
10.2 มีขโมยภายในบริเวณหอพักนักศึกษา 
10.3 บริเวณทางเดินรอบมหาวิทยาลัย ทางเดินเช่ือม

อาคารต่างๆ แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดความปลอดภัย เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

1. ควรดู แลปรับปรุ งทั ศ นี ยภาพ สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยให้สะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น และทันสมัยมากขึ้น 

2. ควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม 
3. ควรเพิ่มแสงสว่าง และปรับพื้นถนนเพื่อความปลอดภัยใน

การเดินทาง 
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์ และกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ ท างานรวดเร็ว 
 4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน พยายามเรียนรู้ และพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
        4.3 เข้าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
        4.4 มีการท างานเป็นทีม และก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
         4.5 มีความสามารถในการประสานงาน รวมถึงการรวมพลังของทุกภาควิชาให้มาร่วมกันท างาน สร้าง
ความเป็นเอกภาพภายในคณะ  
         4.6 รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา/ให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร  
ท าให้การท างานมีความราบรื่นมากข้ึน 
        4.7 ทีมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีเป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งและการท างานเป็นทีม 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
        5.1 ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับ ทันกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป 
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

  
           คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงสิ่งที่ควรด าเนินการโดยเร่งด่วน สิ่งที่ควรด าเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ   
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์  
  คณะกรรมการ ได้จัดท าข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน   
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป   
 โดยสรุปดังนี้ 
 
          1. เรื่องเร่งด่วน   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. การหารายได้  

การหารายได้ เป็น เรื่องที่ มีความส าคัญ  เนื่ องจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มีแนวโน้ม
ลดลง  

ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และ
วางแผนด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อน ามาช่วยสนับสนุน
การด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยในการหารายได้ อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้
ค าปรึกษา แนะน า เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร  

     
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ชื่อคณะ สาขาวิชา 

ช่ือคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สื่อหรือ
ชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนด้านใด 
การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ควรพิจารณาทบทวนช่ือคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มจ านวน
นักศึกษา การเสนอขอทุนวิจัย ช่ือเสียง การพัฒนาคณะ 
ฯลฯ  

2. หลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทใน

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 

2. การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
3. ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มา
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ 
ในเชิงรุก 

4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การน าหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2 ภาษา และรับนกัศึกษาต่างชาติโดยไม่ต้องสร้างหลักสูตร
ขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากร 

5. ก าหนดให้มีการฝึกงาน สหศึกษา และเพิ่มระยะเวลา
ฝึกงานในทุกหลักสูตรและสาขาวิชาให้มากขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการท างานต่อไป 

6. ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่  21 และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน อาทิ การ
สื่อสาร วุฒิภาวะ วินัย การท างานเป็นทีม ฯลฯ 

3. อาจารย์ 
 

ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ 
1. การก าหนดให้อาจารย์ช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

เรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ 
ประโยชน์ การน าไปใช้ การเช่ือมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
จะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การ
สอบอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ทันการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
Outcome Based Learning, Problem Based Learning, 
Research Based Learning การเป็นครูมืออาชีพ หรืออื่นๆ 

3. ระบบกลไกการก ากับติดตามอาจารย์ให้น าผลการประเมิน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา 

4. การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

5. การก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้ท า
หน้าที่พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 

ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้
การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ มี
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งงบประมาณ การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร การเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และนักศึกษาด้วย  

2. ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาที่จัดท าขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  

6. การจัดโครงการบริการวิชาการ  
      คณะ ส่วนงาน มีบทบาทในการท างานช่วยเหลือสังคม 
ชุมชน จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการประเมินผล
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) 

1. ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะผลลัพธ์  ผลกระทบ 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน  

2. ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่าง
ภาควิชา คณะ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 

3. ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้
ร่วมกันให้มากข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
7. เครือข่ายความร่วมมือ ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ

ร่วมมือตามแผนท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาร่วมกัน อาทิ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกงาน 
บริการวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ  

8. การวิจัย 1. ควรแต่งตั้งพี่ เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor)  
ของคณะ 

2. ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคณะ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ 

 

 นอกจากนั้นจากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ของส่วนงานฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งคณะกรรมการ  
ได้น ามาสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตร  
 

ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาท ิการยุบรวม 
การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ลดการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ 

2. การก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ทั้งในด้านโครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ 
ฯลฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ 

ฯลฯ ในมิติต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไป 

2. หอศิลป์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สะสมองค์ความรู้ผลงานที่มี
คุณค่า แสดงอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างรายได้ 
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการปรับโครงสร้างเพื่อให้การก ากับ การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานยุคใหม่ ทันสมัย ใน
การช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยี  

4. โครงการจดหมายเหตุ ส านักหอสมุดกลาง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง แสดงถึงอัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงช่วย
สนับสนุนและสร้างความโดดเด่น ความเข้มแข็ งแก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

3. การเป็นผู้น าด้านศิลปะ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ  

1.1 ห้องสมุดศิลปะ 
1.2 จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อน าผลงาน

ศิลปกรรมสะสมที่มีจ านวนมาก มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
มีสถานที่เก็บที่ได้มาตรฐาน การเผยแพร่องค์ความรู้ การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ การหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

2. การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้
ของสังคมและนานาประเทศ 

3. ควรท าโครงการวิจัยการบริหารจดัการงานศิลปกรรม โดย
ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงานศิลปกรรม 
การประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่าผลงาน 
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ 
ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรเชิญคณะต่างๆ มาร่วม
ด าเนินการ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ เพื่อ
แสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ออกมาเพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบ
ราชการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อ
ต่อการท างาน การบริหารจัดการ อาทิ การหารายได้ ฯลฯ  

มหาวิทยาลัยควรติดตาม ประเมิน ส ารวจความคิดเห็น/ระดม
ความคิดว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ประกาศใช้ไปแล้ว มี
ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ฯลฯ ในการน าไปใช้ในด้านใดบ้าง 
แล้วน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ด้านการเงินและระบบ SU-ERP 
5.1 แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะน าระบบ SU-ERP มาใช้ แต่

ในทางปฏิบัติการท างานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแต่ละคน 
แต่ละวิทยาเขต ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การตีความ
ระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ฯลฯ  

5.2 การด าเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินการของคณะ และล่าช้า 

1. มหาวิทยาลัยควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่คณะ 
ส่วนงาน เพื่อน าปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาหารือร่วมกัน 
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน และก าหนดแนว
ทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน แล้วจัดท าเป็นคู่มือการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุก
วิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน 

2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน 
พัสดุ การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาน าระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ลดเวลาในการ
ปิดงบประมาณประจ าปี ให้รวดเร็ว  การท างานของ
เจ้าหน้าท่ีการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

6. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
6.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยังไม่ได้รับความ

สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงระบบ online ที่น ามาใช้ยังไม่ครบ
วงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไป
ช าระเงินด้วยตนเอง 

6.2 การท างานของส่วนกลาง มีขั้นตอนมาก การ
ให้บริการ การตอบค าถาม ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มี
มาตรฐานที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก
และสับสน 

6.3 การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนหน่ึงมีความซ้ าซ้อนกัน การติดต่อ
ประสานงาน การท างานร่วมกันยังไม่ราบรื่น ล่าช้า และ
บางครั้งเกิดความขัดแย้งกัน 

1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
น าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งการขอเอกสาร 
การช าระเงิน การรับเอกสาร ฯลฯ 

2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การท างาน/การบริหาร
จัดการของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้รองรับ
และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึง
ชาวต่างชาติมากขึ้น อาทิ   

2.1 การลงทะเบียน   
2.2 การต่อ VISA การท าสัญญาต่างๆ 
2.3 การช าระเงินของนักศึกษา 
2.4 การเรียนการสอน E-Learning 

รวมถึงการแจ้ง สื่อสาร ประกาศขั้นตอนการท างาน 
การให้บริการ ของทุกหน่วยงานให้ทราบอย่างชัดเจน 

3. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับคณะในแต่ละกลุ่มงาน และก าหนด 
Platform การท างานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ าซ้อน การท างาน
รวดเร็วข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
7. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบ
การท างาน 

1. ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่อง มาเช่ือมโยงผนวก
เป็นชุดข้อมู ลเดี ยวกัน เพื่ อจัดท าเป็ น  Big Data ของ
มหาวิทยาลั ย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่ อมหาวิทยาลั ย  
ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ 

2. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office 
ในทุกระบบ อาทิ การน าระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบท้ังการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 

8. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
8.1 พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยก าหนด

ระยะเวลาให้อาจารย์จะต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในแต่ละระดับ  ซึ่ งอาจารย์ส่วนหนึ่งอาจจะไม่
สามารถด าเนินการได้ 

8.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งฯ ขาดความเสมอภาค และบุคลากรเสีย
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวันเดียวกัน 
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
วันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการพิจารณาด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย (กระบวนการพิจารณาเสร็จเร็ว ก็ได้รับ
อนุมัติเร็ว กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) 
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่
ยื่น ณ หน่วยงาน รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาที่ล่าช้าท าให้
บุคลากรเสียโอกาส 

1. พนักงานสายวิชาการ 
ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ เป็นทางเลือกอื่นๆ ตาม 
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์ อาทิ 
ศาสตราจารย์ด้านการสอน 
2. พนักงานสายสนับสนุน  

ควรพิจารณาทบทวนปรับข้อบังคับฯ อาทิ 
2.1 การก าหนดต าแหน่งช านาญการของพนักงานสาย

สนับสนุน ควรให้มีผลตั้ งแต่วันที่ยื่นขอ ณ หน่วยงาน 
เช่นเดียวกับสายวิชาการ  

2.2 การปรับอัตราเงินเดือนข้ันต่ าของต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้รับ 
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม 

9. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรพัฒนา 
1. ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้

มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการท างานใน
ต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่
จะเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  

2. บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่ง ทุกระดับ เพื่อให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับต าแหน่งและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ 
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ควรพัฒนาด้านใดบ้าง 
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน 5-10 ปี ควรพัฒนาด้าน
ใดบ้าง 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมมากขี้น อาทิ การน าระบบประเมินผลแบบ OKR 
(Objective and Key Results) มาใช้ 

 



89 

รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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