รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

คำนำ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 – 30 กัน ยายน 2563) ฉบั บ นี้ จั ดทาโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตามหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้ เสนอ
สภามหาวิทยาลั ยพิจ ารณาปรับ หลั กเกณฑ์ การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษา ได้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้ แทนผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ข อง สกอ. (อว.ในปั จ จุ บั น ) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ ของสภามหาวิ ทยาลั ย
ที่กาหนดให้ทุกส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
และในการรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้เพิ่มเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง
การเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับ คณะกรรมการ
เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ คานึงถึงข้อกาจัด
ในการดาเนินงานของส่วนงานที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้การดาเนินการ
ต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงไม่สามารถดาเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ
การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของส่ วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ ของคณบดีและหั วหน้ าส่ วนงานฯ และ
(2) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม
และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานาเสนอด้วยเพื่อให้ เห็ น
ภาพรวมการดาเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจาส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน
รวมถึงศิษย์เก่า จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
25 มกราคม 2564
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สารบัญ
คานา
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สารบัญตาราง
บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนที่ 1
หลั กการติ ดตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
4. จ านวนส่ ว นงานและหั ว หน้ าส่ ว นงานที่ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2
ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
2. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้า
ส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย

หน้า
ก
ข
ฉ
ช
1
1
2
2
3
4
6
10

10
18

19
24
28
32
37
41
44
47
50
55
59
62
67
70
74
ข

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ 3
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16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนิน งานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดี และหัวหน้า ส่วนงานที่ เรียกชื่ ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน้า
76
80
82
84

ข้อมูลสแกนจาก QR Code ท้ายเล่ม

89

รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมิ นผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
คะแนนและข้อเสนอแนะการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน 2563)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
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5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
สรุ ป ความคิ ด เห็ น ข้ อ สั ง เกต ข้ อ เสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ ม ของ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
เรื่ องส าคัญ เร่ งด่วนที่ต้ องดาเนินการ และข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาส่ ว นงานและหั ว หน้ าส่ ว นงาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560-2562
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
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9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ปฏิ ทิน การติดตาม และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของคณบดี และหั ว หน้าส่ วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มี ฐานะ
เที ย บเท่ าคณะ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
แบบสอบถาม
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4)
- แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปส. 7)

หน้า
323
330
334
339
346
353
359
363
365
368
370
376

384

388

จ

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

จ านวนส่ ว นงานและหั วหน้ าส่ ว นงานที่ ติด ตาม และประเมิน ผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบ ค่าน้ าหนั ก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนิ น งานของส่ ว นงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
องค์ประกอบ ค่าน้ าหนั ก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของคณะ และการปฏิบัติ
หน้ าที่ ของคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุล าคม 2562- 30
กันยายน 2563)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะ
เที ย บเท่ าคณะ และผู้ อ านวยการส่ ว นงานมี ฐ านะเที ย บเท่ าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน้า
4
4
6
13
16
17

ฉ

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ว นงาน และการปฏิ บัติห น้ าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่
กาหนดในหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
ส่วนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 3
รวม
18

หัวหน้าส่วนงาน
คณะ
1. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ
ส่วนงาน
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
มีจานวน 18 ราย
2. ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 120 วัน
ส่วนงาน
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จานวน 3 ราย ดังนี้
ส่วนงาน
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 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 ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562)
ทั้ งนี้ คณะกรรมการ ได้ ให้ หั ว หน้ าส่ วนงานทั้ ง 3 รายที่ ได้ รับ การยกเว้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ จัดทาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะประเด็นสาคัญที่ควรมุ่งเน้น/
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒ นา ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม
และประเมินผลฯ ต่อไป

2. องค์ประกอบ และค่านาหนัก การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่านาหนัก องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่านาหนัก
มี 4 ด้าน
(ร้อยละ)
มี 2 ด้าน
(ร้อยละ)
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน 60
ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล 60
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
การดาเนินงานของส่วนงาน
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน
30
(นาคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติการประจาปี
การดาเนินงานของส่วนงาน มาคิด ร้อยละ 60)
(ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี)
ส่ ว น ที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
10
ช

ส่วนงาน
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้ า นที่ 3 ความคื บ หน้ า /ความส าเร็ จ ในการ
ดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะจากการติด ตาม
และประเมินผลฯ
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

หัวหน้าส่วนงาน

20
30
10

ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่ จ าเป็ นต่ อการปฏิ บั ติ หน้ าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน

-100

รวม

100

3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) รายละเอียด อยู่ในส่วนที่ 2
ของรายงาน
4. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริห ารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วนามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้
เห็ น ถึ งสิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การโดยเร่ งด่ ว น สิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การและพั ฒ นาให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การ
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์
คณะกรรมการ ได้จัดทาข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ
4.1 ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
4.1.1 การหารายได้ ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และดาเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพื่อนามาช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป
4.2.1 ชื่อคณะ สาขาวิชา ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับ บริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มจานวนนักศึกษา
การเสนอขอทุนวิจัย ทิศทางการพัฒนาคณะ ฯลฯ

ซ

4.2.2 หลักสูตร
(1) ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวโน้มอาชีพ
ใหม่ๆ ในอนาคต
(2) การดาเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
(3) ควรนาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก
(4) พัฒ นาหลั กสู ต รนานาชาติ ซึ่งสามารถดาเนิ นการได้ในหลายรูป แบบ อาทิ การน า
หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 ภาษา
(5) ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก งาน/สหศึ ก ษา และเพิ่ ม ระยะเวลาฝึ ก งานในทุ ก หลั ก สู ต รและ
สาขาวิชาให้มากขึ้น
(6) ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
4.2.3 อาจารย์ ควรจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ
(1) การกาหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสาคัญ ประโยชน์ การนาไปใช้
การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะทาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
(2) การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีก ารสอน การสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทันการเปลี่ยนแปลง
(3) ระบบกลไกการก ากั บ ติ ด ตามอาจารย์ ให้ น าผลการประเมิ น การสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสอนหรือพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา
(4) การกากับติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตามระยะเวลาที่
กาหนด
(5) การกากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ทาหน้าที่ พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4.2.4 ปัจ จัยสนับสนุน การเรียนการสอน ควรปรับปรุงและพัฒ นาปัจจัยสนับ สนุนการเรียน
การสอน อาทิ การวางแผนการจัด ซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บารุงรักษา ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2.5 กิจกรรมนักศึกษา
(1) ควรจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้การพัฒนานักศึกษา การจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ส่งเสริมสนับสนุน
หลักสูตร การเรียนการสอน ฯลฯ โดยในการดาเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และ
นักศึกษาด้วย
(2) ควรมีกลไก การกากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่จัดทาขึ้น
เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.2.6 การจัดโครงการบริการวิชาการ
(1) ควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลหลังจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน
(2) ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่างภาควิชา คณะวิชา ซึ่งจะช่วย
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น
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(3) ควรนานักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์
การทางาน การเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้น
4.2.7 เครือข่ายความร่ วมมือ ควรเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิช าการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน
4.2.8 การวิจัย
(1) ควรแต่งตั้งพี่เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) ของคณะ
(2) ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
ให้กับคณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ
5. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของส่วนงานฯ
คณะกรรมการฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยกากับติดตาม/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้การดาเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปดังนี้
5.1 หลักสูตร ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อกาหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ฯลฯ
5.2 การกาหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ควรกาหนดนโยบายใน
ส่ ว นงานที่ มีฐ านะเที ย บเท่ าคณะ/หน่ ว ยงาน (บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย หอศิ ล ป์ ส านั ก ดิจิ ทั ล เทคโนโลยี โครงการ
จดหมายเหตุ สานักหอสมุดกลาง) ทั้งโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ การพัฒ นา การรองรับภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 การเป็นผู้นาด้านศิลปะ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.3.1 ควรท างานเชิงรุก ในการผลั กดั นความเป็ นผู้ น าด้านศิ ล ปะของมหาวิท ยาลั ยให้ มี ความ
โดดเด่นมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดศิลปะ จัดทาพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ
5.3.2 การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคมและนานาประเทศ
5.3.3 ควรทาโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพื่อแสดงความเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.4 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ควรสารวจติดตาม และประเมิน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่
บังคับใช้ไปแล้ว และนาผลมาปรับแก้ไข เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.5 ด้านการเงินและระบบ SU-ERP
5.5.1 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่
ของคณะ ส่ วนงาน เพื่ อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกั นในการท างาน ก าหนดแนวทางการท างานที่ ชั ดเจนร่ วมกั น
แล้วจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้วย
5.5.2 ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน การเบิกจ่าย พัสดุ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน
5.5.3 ควรพิจารณานาระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.6 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
5.6.1 ควรปรั บ ปรุ งการบริการให้ เป็ น One Stop Service โดยนาเทคโนโลยีมาให้ บริการเต็ ม
รูปแบบ
5.6.2 ควรพั ฒ นาระบบการให้ บริการ/การท างาน/การบริห ารจัดการของหน่ วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้รองรับและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงชาวต่างชาติมากขึ้น
5.6.3 ควรประชุ ม ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ คณะ
ในแต่ละกลุ่มงาน และกาหนด Platform การทางานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน
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5.7 ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบการทางาน
5.7.1 ควรวางแผนจัดทาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด และนา
ฐานข้อมูลของคณะ ส่วนงาน มาเชื่อมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อจัดทาเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย
5.7.2 ควรพั ฒ นาการบริห ารจัดการเป็นแบบ Paperless Office ในทุ กระบบอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งในระดับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
5.8 การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
5.8.1 พนักงานสายวิชาการ ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์
5.8.2 พนั ก งานสายสนั บ สนุ น ควรทบทวนหลั กเกณฑ์ เกี่ย วกับ การขอก าหนดต าแหน่ ง ของ
พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่า เพื่อให้เกิดประโยชน์และจูงใจมากขึ้น
5.9 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร ควรจัดทาหลักสูตรพัฒนา
5.9.1 ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทั้ งสายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ที่จะเข้ามาดารงตาแหน่ง
ผู้บริหาร
5.9.2 บุคลากรสายสนับสนุนในทุกตาแหน่ง เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับตาแหน่ง และสถานการณ์ ภารกิจที่เปลี่ยนไป
5.10 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ควรพิ จารณาทบทวนปรั บ เครื่อ งมื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี อาทิ การนาระบบประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้
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ส่วนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. หลักการและความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยจึง ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 เพื่ อเป็ นแนวทางการติ ดตามและประเมิ นผลฯ ซึ่ ง ข้ อ บั งคั บ ฯ ดั งกล่ าวก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผล 2 ส่วน คือ (1) การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ (2) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้ดาเนินการในทุกปีตามรอบปีงบประมาณ
สภามหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรในการประชุ มครั้งที่ 10/2560 เมื่ อวันที่ 11 ตุ ล าคม 2560 ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่ ว นงานที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ าคณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มดาเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
ขั้น ตอนการติดตาม และประเมิน ผลฯ แล้ วนามาจัดทา คู่มือการติดตาม และประเมิ นผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติงาน (สภามหาวิทยาลั ยในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ ของคณบดีฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามลาดับ
การติดตาม และประเมิน ผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561) มาปรั บ หลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทา คู่มื อ การติดตาม และประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานของส่วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติง าน (สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวัน ที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้ความเห็ นชอบคู่มือฯ) ต่อมาคณะกรรมการได้เสนอ
สภามหาวิทยาลัย พิจ ารณาปรับ หลั กเกณฑ์ การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว. ในปัจจุบัน) เพื่อให้สอดคล้องกับ มติของสภามหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้ทุก
ส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในการ
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รายงานผลการดาเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้ เพิ่มเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการเพิ่ม
จานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (ประมาณเดื อ นมกราคม 2563) และต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง สิ้ น ปี ง บประมาณ ท าให้ ก าร
ดาเนิ นการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ราบรื่น และจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ
รวมถึงไม่สามารถดาเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรเร่งดาเนินการในการปรับปรุงและ
พัฒ นา ซึ่งคณะ/ส่วนงานควรสื่อสารให้ บุคลากรทุกคนในคณะ/ส่วนงานได้รับทราบด้วย เพื่อการมีส่วนร่วม
รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสาเร็จและพัฒ นาการในการดาเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
(3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความส าเร็จของการบรรลุ ตามคารับ รองการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ ง
หัวหน้าส่วนงาน
(2) เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
3. หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ)
3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ข้อ 8 ของข้อบังคับฯ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้
(1) ในแต่ ล ะปี ง บประมาณให้ ค ณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานแต่ ล ะส่ ว นงานตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน (1)
(3) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้
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3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
(1) ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติห น้ าที่ของหั วหน้ าส่ ว นงาน รวมทั้ งกาหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน
ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้นา (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
(5) ให้ คณะกรรมการจั ดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของหั วหน้า
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว
4. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ กาหนดว่า
- ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่ เกิ น สองร้ อ ยสี่ สิ บ วั น ให้ ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในรอบปี นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ การให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ในกรณี ที่ หั ว หน้ าส่ ว นงานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในรอบปี งบประมาณนั้ น มาไม่ เกิน หนึ่ งร้อ ยยี่สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้
4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
พิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 120 วัน จานวน 3 ราย ดังนี้
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(1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท์ คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
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 ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562)
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายดังกล่าว จัดทาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ประเด็นสาคัญที่ควรมุ่งเน้น/สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒ นา ในช่วงที่ ท่านดารงตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ต่อไป
4.2 จ านวนส่ วนงานและหั วหน้ าส่ วนงานที่ ด าเนิ นการติดตาม และประเมิ นผลฯ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนส่วนงานและหั วหน้าส่วนงานที่ดาเนินการติดตาม และประเมิน ผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 3
รวม
18

หัวหน้าส่วนงาน
คณะ
1. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ
ส่วนงาน
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
มีจานวน 18 ราย
(รวมคณบดีที่ครบวาระการดารงตาแหน่งก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ)
ส่วนงาน 2. ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 120 วัน
ส่วนงาน
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จานวน 3 ราย ดังนี้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิบัติหน้าทีป่ ระมาณ 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 ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562)

5. องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้ า น ที่ 1 ระดั บ ความ ส าเร็ จ ใน การ 60
ดาเนิ น งานของส่ วนงาน ประกอบด้ ว ย
3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี)

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปส.1) โดยใช้ข้อมูลที่
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
4

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
10
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่ วนงานที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
แก้ ไ ขปั ญ หาของส่ ว นงาน อย่ า งน้ อ ย 3
เรื่อง)
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

20

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ 30
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน

ด้านที่ 3 ความคืบหน้ า/ความสาเร็จใน 10
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม ไม่คิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (แบบฟอร์ม ปส.2)
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (แบบฟอร์ ม ปส.3)
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของหั วหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ให้เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงาน จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้ 1) คณะกรรมการ
ประจ าส่ ว นงาน 2) ภาควิช า สาขาวิ ชา 3) ส านั ก งานคณบดี
(ส่วนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด และคิดคะแนน
เฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อ มสรุป ผลงานเด่น ของส่วนงาน จุด ที่ค วรพั ฒ นา แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ฯลฯ
3. เลขานุ ก ารส่ ว นงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดส่ งให้
ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางสานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน
1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม ปส.6)
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน ประเมิ น ให้ ค ะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ
(ค่ าคะแนนแปลงเป็ น ร้ อ ยละ) และส่ งผลการประเมิ น ให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารลับ
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์
(1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. คณะกรรมการ แจ้ งเลขานุ ก ารส่ ว นงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมิ นการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม
ปส.7) ผ่านระบบ online
2. สานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบสอบถาม
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ ายเลขานุ ก าร รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา
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5.2 องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้ า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) 40
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล (Competency) ที่ จ าเป็ น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

รวม

100

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
ใช้ค ะแนนผลการติด ตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นามาคิด ร้อยละ 60
1. หัวหน้าส่วนงาน เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership)
ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และคุ ณ ลั ก ษณ ะส่ ว นบุ คคล
(Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (แบบฟอร์ม
ปส.5) ประมาณ 1-2 หน้ ากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณ ะกรรมการประจ าส่ ว นงาน ส่ ง ผลการประเมิ น ให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารลับ
3. เลขานุ ก ารส่ ว นงาน ส่ ง ให้ ป ระธานกรรมการ โดยผ่ า น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการ พิ จ ารณาให้ คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็ น
ร้อยละ)

6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1.2 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
6.1.2.1 มีหนั งสือถึงคณบดีและหั วหน้าส่วนงาน จัดส่ง หลักเกณฑ์ ขั้ นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทา รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่ว นงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุล าคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
(ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
(2) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ ม (ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เก่า) และจั ด ส่ งคณะกรรมการ ภายในวัน ที่ 11
กันยายน 2563
6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ
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(1.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(1.2) ภาควิช า/สาขาวิช า (รวมทั้งที่ มีฐ านะเทียบเท่ าภาควิช า สาขาวิช า)
ทั้งหมดในส่วนงาน
(1.3) สานักงานคณบดี (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 ดาเนินการดังนี้
(1) เผยแพร่ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
(2) น าแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์มปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
6.1.3 วันที่ 1 กันยายน 2563 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ 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
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ จ านวน 3 ราย ให้ จั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในช่ ว งเวลาที่ ด ารงต าแหน่ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
6.1.8 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
6.1.8.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อคณะกรรมการ
6.1.8.2 หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการติดตาม และประเมินผลฯ ส่ง รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ
6.1.8.3 เลขานุ ก ารส่ ว นงาน ส่ ง แบบรายงานความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการ
ขับ เคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 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 จานวน 18 ส่วนงาน
6.2.2 วันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/2563 และครั้งที่ 10/2563)
และวันที่ 8 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุ มครั้งที่ 1/2564) พิ จารณา รายงานผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบั ติหน้ าที่ของหั วหน้าส่ วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563) จานวน 18 ส่วนงาน
6.2.3 วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 ฝ่ ายเลขานุ การฯ รวบรวมข้อ มู ล สรุป
วิเคราะห์ และจัดทา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (จัดทาเป็นเล่มเดียวกัน)
6.2.4 วันที่ 15 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2564) พิจารณา ร่าง รายงานผล
การติ ดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563)
6.2.5 วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้หั วหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่
22 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันที่ 25 มกราคม 2564
6.2.6 วันที่ 25 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2564) ดาเนินการดังนี้
6.2.6.1 คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
6.2.6.2 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดาเนินการดังนี้
6.3.1 ภายในวัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลั ย
เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา ร่าง
รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน และการปฏิ บัติห น้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้
6.3.3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดาเนินการดังนี้
6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนิ น งานของส่ วนงาน และการปฏิบั ติห น้าที่ของคณบดี และหั ว หน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐ านะ
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เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงาน
ทราบ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุล าคม 2562 - 30 กั น ยายน 2563) ในเว็บ ไซต์ ข องส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณา และสรุปเป็น ผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน 2563) ดังนี้
1. นารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงานฯ มาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กาหนดไว้
2. นาข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการจัดสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด
ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 189) และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) รวมทั้งจากการ
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) มารวบรวม ประมวล สรุปสาระสาคัญ
และวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนการพัฒนา การดาเนินการที่มีความก้าหน้ามากขึ้น สิ่งที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ ดังนี้
2.1 สรุปในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน เรื่อง การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
2.2 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึ กษาต่อคณะ และมหาวิทยาลั ย (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148)
นอกจากนั้ น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานาเสนอด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ผ่านมา ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278)
ทั้งนี้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีรายละเอียดการดาเนินการ
ดังนี้
1. คะแนนการติ ด ตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของส่วนงาน และการปฏิ บัติหน้า ที่ของหัวหน้ า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 30)
1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่ กองแผนงานดาเนินการ
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และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2563
1.2) คณะกรรมการ นาข้อมูลตามข้อ 1.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 7) รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2 หน้า 93
2) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหน้าส่วนงานที่ จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ค่าน้าหนัก
ร้อยละ 10)
2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พัน ธสั ญ ญาของหั วหน้ าส่ว นงานที่จะดาเนินการเพื่อพั ฒ นาหรือแก้ไขปัญ หาของส่ วนงาน
อย่างน้อย 3 เรื่อง)
2.2) คณะกรรมการ นาข้อมูลตามข้อ 2.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 7)
3) ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 20)
3.1) คะแนนในส่ ว นนี้ พิจารณาจากรายงานผลการประเมิน คุ ณ ภาพการศึกษาตามเกณฑ์
EdPEx ประจาปีการศึกษา 2562
3.2) คณะกรรมการ นาข้อมูลตามข้อ 3.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 8)
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 40)
1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วน
งาน และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน (โดยบุ ค ลากร) (แบบฟอร์ ม ปส.4) จาก 3 กลุ่ ม คื อ (1)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) สานักงานคณบดี (ส่วนงาน) (ส่ วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) และ (3))
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม
3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ด้ า นที่ 3 ความคื บ หน้ า/ความส าเร็จ ในการด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10)
1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6) ซึ่งประกอบด้วย
1.1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จานวน 3 ข้อ
1.2) เรื่องเร่งด่วนที่ควรดาเนินการ จานวน 13 ข้อ
1.3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั่วไป จานวน 4 ข้อ
โดยคณะกรรมการประจาส่ ว นงาน จะประเมิ นให้ ค ะแนนโดยใช้ เกณฑ์ (1) ระดับ การ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
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2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า
9-10)
ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
1) คะแนนในส่ ว นนี้ ม าจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.7)
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม
3) คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเสนอ
รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148
ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้นามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 60)
น าคะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน (ข้ อ 1.1) มาคิ ด
ร้อยละ 60
ด้ า นที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 40)
1) คะแนนในส่วนนี้มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership)
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน
(แบบฟอร์ม ปส.5)
โดยคณะกรรมการประจาส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า
11)
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ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของคณะ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563)

ส่วนงาน/
หัวหน้าส่วนงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร

ผลการดาเนินงานของส่วนงาน*
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของส่วนงาน (ร้อยละ 60)
ด้านที่ 3
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 2
ความคืบหน้า/ คะแนนรวม คะแนนผลการ ความเป็นผู้นา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ระดับการมี
ความสาเร็จ (ด้านที่ 1 + ติดตาม และ
และ
คะแนนรวม
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ส่วนร่วมและ
ในการ
ประเมิ
น
ผลการ
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
(ด้านที่ 1 +
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ประเมิน
ด้
า
นที
่
2
+
ความร่วมมือ ดาเนินการตาม
ดาเนินงานของ ส่วนบุคคลฯ
ด้านที่ 2)
ตามแผน
ตามนโยบาย
คุณภาพฯ
ส่วนงาน
ปฏิบัติการ
ของหัวหน้า
ตามเกณฑ์ ของบุคลากรฯ ข้อเสนอแนะฯ ด้านที่ 3)
ประจาปี
ส่วนงาน
EdPEx
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 60)
(ร้อยละ 40)
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 10) (ร้อยละ 20) (ร้อยละ 30)
21.4

8.5

14.0

26.5

8.7

79.1 -

หมายเหตุ * ผลการดาเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่นามาคิดคะแนน
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า
189) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็นประเด็น คือ การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เพื่อให้ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการดาเนิ น งาน การปรั บปรุงและพั ฒ นาการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิ บัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป โดยได้สรุปของแต่ละส่วนงานมานาเสนอ
นอกจากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานาเสนอด้วย เพื่อ
สื่อให้ เห็ น ถึงการดาเนิ น การ ความก้าวหน้าในการพั ฒ นาของส่ วนงาน และจักได้น าไปใช้ป ระโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278)
สรุปการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงและพัฒนาของ
ส่วนงาน มีดังนี้
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การด าเนิ น งานที่ มี ค วามก้า วหน้ า การปรับ ปรุงและพั ฒ นา การแก้ไขปัญ หาอุป สรรค เมื่ อเที ยบกั บ
ปีที่ผ่านมา
1.1 งานวิชาการ และการวิจัย อาทิ
- ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ Grow63 ของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
- การสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้าร่ว มอบรมเป็ นผู้ ป ระเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx การประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
1.2 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ การแสวงหาความร่วมมือ
การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
1.4 การบริหารจัดการ อาทิ
- การบริ ห ารจั ด การในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 อาทิ จั ด ท าโปรแกรม
วิศวะชนะในการสแกนเข้า-ออกอาคาร การเรียนการสอน online การจัดสรรทุนให้นักศึกษา เป็นต้น
- การกาหนดนโยบายลดการใช้ทรัพยากร อาทิ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานช่วยลดการใช้
กระดาษและทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น
- การเพิ่มการสื่อสาร และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากร
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
- ไม่มี –
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. นักศึกษา/บัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ควรแนะแนว สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจ
1.1 นั ก ศึ ก ษามี แ นวโน้ ม ลดลง โดยเฉพาะระดั บ กับนักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา
การประกอบอาชี พ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ม ากขึ้ น
1.2 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง เนื่องจาก โดยเฉพาะในบางสาขาที่ ชื่ อ อาจจะยั ง ไม่ ชั ด เจน เช่ น
คณะจะต้องรับนักศึก ษาตามจานวนที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มี เทคโนโลยีชีวภาพ
รายได้เพียงพอในการบริหารจัดการภายในคณะ
2. ควรพิจารณาเรื่องความสมดุลระหว่างจานวนนักศึกษากับ
1.3 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีหลายระดับ และนักศึกษา คุณภาพของนักศึกษาอย่างรอบคอบ
ส่วนหนึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการน้อย ทาให้เรียนไม่ทัน สอบ 3. คณะ อาจารย์ควรมีกลไกมาตรการในการกากับติดตาม
ไม่ผ่าน รวมถึงในบางกรณีเกิดปัญหาทุจริตการสอบ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการน้อย
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้สามารถศึกษาได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4. ควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะให้
ชัดเจน และสื่ อสารให้ บุ คลากร นักศึ กษาทราบ รวมถึ ง
การวางแผนการดาเนินการให้บรรลุผล โดยอาจารย์ควร
เป็ น ต้ น แบบ การสร้างแรงบั น ดาลใจแก่นั ก ศึก ษา ฯลฯ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หลักสูตร
1. ควรทบทวนปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร โดยการส ารวจ ศึ ก ษา
ข้อมูลอย่างรอบด้านในทุกมิติ และสร้างจุดเด่นที่ชัดเจน
เพื่ อ จู ง ใจ และตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
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ด้าน

3. การฝึกงาน

4. การเรียนการสอน

5. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
5.1 ห้ อ งเรี ย นของคณะไม่ ร องรั บ การเรี ย นการสอน
online และ Wi-Fi ของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกชั้น ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
5.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติส่วน
หนึ่งไม่มีคุณภาพ เช่น ไมค์ จอ LCD คอมพิวเตอร์ และมีไม่
เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมนักศึกษา
การใช้สถานที่จัดกิจกรรมบางครั้งไม่ได้รับความสะดวก

7. ทุนการศึกษา
8. งานวิจัย/กองทุนวิจัย
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก ล่าช้า

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)
2. ควรเน้ น ภาคปฏิ บั ติ การฝึ ก งาน เพิ่ ม การศึ ก ษานอก
สถานที่ เพื่อการเรียนรู้ และประสบการณ์จริง รวมถึงเน้น
การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
3. ควรเร่งเปิดสอนหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
แบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สาหรับบุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้เข้ามาศึกษา และเป็นช่องทางหารายได้ของ
คณะ
1. ควรให้นักศึกษาทุกสาขาได้ฝึกงาน/เพิ่มการฝึกงานให้มาก
ขึ้น เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการทางาน และโอกาสใน
การได้งานทาเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. ควรมีการประชุมวางแผนการไปฝึกงาน ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และผู้ ป ระกอบการ ถึ งจุ ด มุ่ งหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ จุ ด เน้ น ที่ ต้ อ งการ และก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฝึกงานเกิดประโยชน์
มากขึ้น
3. ควรเปิดโอกาสในการเลือกฝึกงานให้กว้างขวางหลากหลาย
มากขึ้น และตรงกับความสนใจของนักศึกษา
1. ควรส ารวจความต้ องการต่างๆ ของนั ก ศึก ษาก่อ นเปิ ด
ภาคการศึกษา และนามาใช้ประกอบการจัดตารางเรียน
การเปิ ดรายวิชา เพื่ อให้ ยืดหยุ่น นั กศึกษาได้ ศึกษาตาม
ความสนใจ หรือความจาเป็นมากขึ้น
2. ควรมีการบูรณาการศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
3. การเรียนการสอน online ควรกาหนดโปรแกรมที่จะใช้
ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกของนักศึกษา
1. คณะ ภาควิชาควรปรับปรุง Wi-Fi ให้ครอบคลุมในทุกชั้น
ของอาคาร รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ตอบสนอง
ความต้องการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
2. ควรเพิ่มห้องฝึกปฏิบัติ และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพมากขึ้น
3. ควรจัดสรรพื้นทีส่ ่วนกลาง เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
มากขึ้น
1. ควรส่ งเสริม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และ
อ านวยความสะดวกให้ ม ากขึ้ น อาทิ ด้ า นสถานที่
งบประมาณ
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทากิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนรวม
และการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้มากขึ้น
ควรเพิ่มทุนการศึกษา และประเภทของทุน ให้หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงทุนการศึกษา
1. ควรสร้ า งงานวิ จั ย ขนาดใหญ่ โดยประสาน เชื่ อ มโยง/
บูรณาการการวิจัยในแต่ละสาขา และทีมวิจัยในรูปแบบ
ของสหวิทยาการ
2. ควรแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลให้มากขึ้น
3. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย เพื่อ
จูงใจให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรมี บ ทบาทในการช่ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
รวมถึ ง SME รายเล็ ก โดยการส ารวจปั ญ หา ความ
ต้อ งการ และเข้าไปช่ วยเหลือ อาทิ เครื่อ งมือ อุป กรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ โดยในระยะเริ่มต้นอาจจะเน้นที่ภูมิภาค
ตะวันตก
2. ควรจัดอบรมระยะสั้น เพื่อหารายได้เพิ่มให้คณะ โดยควร
ให้นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
10. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
1. ควรจัดทาแผนพัฒ นาอาจารย์ ทักษะ/เทคนิคการสอน
โดยจาแนกอาจารย์เป็นกลุ่มๆ ตามความเชี่ยวชาญ/ความ
สนใจ แล้วจัดทาโครงการอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับแต่
ละกลุ่ม มี การด าเนิน การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ ให้ อาจารย์
เป็นต้นแบบที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา
2. ควรมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาและ
การทางานร่วมกันที่มากขึ้น
3. ควรมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้แ ก่ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาทาง
วิชาการ เพื่อให้มีความพร้อมในการทาหน้าที่ดูแล ติดตาม
ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
11. ผู้บริหาร
1. ควรประชุมระดมความคิดเพื่อ ทบทวนและปรับปรุงการ
ท างานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การท างานเชิ งรุ ก เพื่ อ ให้ ทั น กั บ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. ควรวางแผนสร้างทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
การส่งไปอบรม การร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ
12. บุคลากรสายสนับสนุน
ควรพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ
ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถทางานได้
หลากหลาย และทางานทดแทนกันได้
13. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
1. ควรเพิม่ ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาบางส่วนยังช้า ทา การสื่อสารให้ถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์
ให้ในบางกรณีนักศึกษาเสียโอกาส
ของนั กศึ ก ษา อาทิ ทุ น การศึ ก ษา การประกวดแข่ งขั น
ค่ายอาสา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฯลฯ
2. ควรเพิ่ มการประชาสัมพั นธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สู่ ภายนอก
คณะ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ชื่อเสียงของคณะให้
เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
14. งบประมาณ
ควรวางแผน/แนวทางในการแสวงหารายได้ จ ากแหล่ ง
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง
ภายนอก รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุ คลากรร่วมกัน หา
รายได้จากแหล่งต่างๆ ให้มากขึ้น
15. ด้านกายภาพ
1. ควรปรับปรุงอาคาร สถานที่
15.1 โรงอาหารของคณะยังไม่สะอาดเท่าที่ควร
1.1 อาคารปฏิบัติการ ให้มีสภาพดี เอื้อต่อการเรียนการ
15.2 อาคารของคณะ มี อ ายุ ก ารใช้ งานกว่า 20 ปี มี สอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ
สภาพเสื่อมโทรม
1.2 โรงอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
1.3 พื้นที่บริเวณหน้าตู้ ATM ให้สะอาด สวยงามมากขึ้น
1.4 ขยาย และเพิ่มพื้นที่นั่งภายในคณะ
2. ควรจัดทาป้ายบอกทางเพิ่ม โดยออกแบบให้สวยงามทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ควรปรับ ปรุง ด้านระบบความปลอดภั ย ให้ ม ากขึ้ น เช่ น
การฝึกซ้อมหนีไฟ
9. การบริการวิชาการ

ด้าน
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3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรับปรุง Wi-Fi ให้เสถียรและครอบคลุมในทุกพื้นที่
1.1 Wi-Fi ไม่ เสถียร ไม่ ครอบคลุ มพื้ น ที่ ส่งผลต่ อการ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนการสอน online
2. ควรเพิ่ ม งบประมาณ ในการจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
1.2 ฐานข้ อ มู ลในห้ องสมุ ดไม่ เพี ยงพอ และการ การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
download ฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลไม่สามารถดาเนินการได้
พั ฒ นาระบบการเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล การ download
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระบบการทางาน/ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
1. ควรจัดทาระบบการทางาน ฐานข้อมูลที่จะต้องนาไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx AUNQA เพื่อความสะดวกในการทางาน
2. ควรวางแผนจั ด ท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่องอยู่แล้ว มาเชื่อมโยง
มาผนวกเป็ นชุ ดข้ อมู ลเดี ยวกั น เพื่ อจั ดท าเป็ น Big Data
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วน
งาน และหน่วยงานในทุกระดับ
3. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office
ในทุกระบบ อาทิ การนาระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบทั้งการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
3. การให้บริการนักศึกษา
1. ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้มาติดต่อรับบริการ
2. ควรจั ด อบรมทั ก ษะการให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
4. ด้านการเงิน/การคืนเงินช่วง COVID-19
1. ควรปรั บ ปรุ งรู ป แบบวิ ธี ก ารคื น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
4.1 การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาช่วงการแพร่ระบาด นักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ นักศึกษา
ของ COVID-19 มี ขั้น ตอนมาก วิธีการไม่เอื้ ออ านวย และ ทั นที ไม่ ต้อ งมาขอเงิน คื น ในภายหลัง ซึ่ งมี ขั้ นตอนมาก
ล่าช้ามาก ไม่ทันกับความเดือดร้อนของนักศึกษา
ล่าช้า
4.2 การตีความระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร 2. ควรจัดประชุม โดยเชิญ เจ้าหน้าที่การเงิน ของส่วนกลาง
ประกอบการเบิ กจ่าย ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ใน และเจ้าหน้ าที่ ก ารเงิน ของคณะมาหารือร่ วมกั น โดยน า
แต่ ล ะวิ ท ยาเขต แตกต่ างกั น ท าให้ ก ารท างานไม่ ร าบรื่ น ปัญหามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมอธิบาย
และบางเรื่องยังไม่มีข้อยุติว่าควรดาเนินการอย่างไร
การตี ค วามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ การทางานมี
มาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต แล้วจัดทาคู่มือเพื่อยึด
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
5. การประชาสัมพันธ์
1. ควรปรับรูป แบบการประชาสัม พั นธ์ในเชิงรุก สามารถ
รูป แบบการประชาสัม พัน ธ์ของมหาวิทยาลั ย ล้ าสมั ย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ให้มากขึ้น
ไม่น่าสนใจ
2. ควรเพิ่มและสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะให้มากขึ้น
6. ระเบียบ ข้อบังคับ
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งใช้
ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ มาแล้วในระยะหนึ่ง โดยสารวจ/ระดมความคิด รับฟังความ
จึงล่าสมัย ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว แม้มหาวิทยาลัยจะ คิ ด เห็ น จากฝ่ า ยต่ า งๆ และปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป และเอื้อต่อการทางานให้มากขึ้น
7. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ควรมีระบบให้คาปรึกษา แนะนาในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
8. ด้านบุคลากร
ควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ได้ปรับตาแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ ความมั่นคงในการทางานให้กับบุคลากร
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ด้าน
9. สวัสดิการ
9.1 บ้านพัก/หอพัก ค่อนข้างเก่า ทรุดโทรม
9.2 การประกันอุบัติเหตุ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นักศึกษา
ต้องทดรองจ่ายไปก่อน ทาให้ไม่ได้รับความสะดวก และเป็น
กรณี ที่เกิ ดขึ้น มานานแล้ว แต่ มหาวิท ยาลัย ยังไม่ส ามารถ
แก้ไขได้
9.3 สวัสดิการต่างๆ ยังมีน้อยมาก และคุณภาพ ยังไม่ดี
เท่าที่ควร
10. ด้านกายภาพ และความปลอดภัย
10.1 ห้องน้าเก่า ชารุด ไม่สะอาด
10.2 มีขโมยภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
10.3 บริเวณทางเดินรอบมหาวิทยาลัย ทางเดินเชื่อม
อาคารต่างๆ แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดความปลอดภัย เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรปรับ ปรุงบ้ านพั ก หอพั กให้ ทั น สมั ย เพิ่ มสิ่ งอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัยมากขึ้น
2. ควรหารือกับบริษัทที่รับประกันภัย เพื่อหาแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษา ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน
3. ควรจัดรถรางรับส่งนักศึกษาให้ถึงหน้าคณะของทุกคณะ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษา
บุคลากร ให้มีคุณภาพและเพิ่มจานวนให้มากขึ้น
1. ควรดู แ ลปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพ สภาพแวดล้ อ มของ
มหาวิทยาลัยให้สะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น และทันสมัยมากขึ้น
2. ควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม
3. ควรเพิ่มแสงสว่าง และปรับพื้นถนนเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร)
4.1 มีวิสัยทัศน์ และกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ ทางานรวดเร็ว
4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทางาน พยายามเรียนรู้ และพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.3 เข้าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.4 มีการทางานเป็นทีม และกากับติดตามการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.5 มีความสามารถในการประสานงาน รวมถึงการรวมพลังของทุกภาควิชาให้มาร่วมกันทางาน สร้าง
ความเป็นเอกภาพภายในคณะ
4.6 รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา/ให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร
ทาให้การทางานมีความราบรื่นมากขึ้น
4.7 ทีมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีเป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งและการทางานเป็นทีม
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร)
5.1 ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับ ทันกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป
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ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริห ารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วนามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้
เห็ น ถึ งสิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การโดยเร่ งด่ ว น สิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การและพั ฒ นาให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การ
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์
คณะกรรมการ ได้จัดทาข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ
1. ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
2. ข้อเสนอแนะทั่วไป
โดยสรุปดังนี้
1. เรื่องเร่งด่วน

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. การหารายได้
ทุ ก คณะ ส่ ว นงาน ควรจั ด การเรื่ อ งการหารายได้ และ
การหารายได้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจาก วางแผนดาเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อนามาช่วยสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มีแนวโน้ม การดาเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
ลดลง
มากขึ้น โดยในการหารายได้ อาจจะเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาให้
คาปรึ กษา แนะน า เชิ ญ วิท ยากรมาบรรยายให้ ค วามรู้แ ก่
ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ตามที่
เห็นสมควร
2. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ประเด็น
1. ชื่อคณะ สาขาวิชา
ชื่อคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สื่อหรือ
ชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนด้านใด
การประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. หลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ ชัดเจน ทั นสมัย
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงใน
ปัจจุบัน และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่ มจานวน
นั ก ศึ ก ษา การเสนอขอทุ น วิจั ย ชื่ อ เสี ย ง การพั ฒ นาคณะ
ฯลฯ
1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต
2. การดาเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
3. ควรนาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มา
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ
ในเชิงรุก
4. พั ฒ นาหลั กสู ตรนานาชาติ ซึ่ งสามารถด าเนิ น การได้ ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2 ภาษา และรับนักศึกษาต่างชาติโดยไม่ต้องสร้างหลักสูตร
ขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากร
5. ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก งาน สหศึ ก ษา และเพิ่ ม ระยะเวลา
ฝึ ก งานในทุ ก หลั ก สู ต รและสาขาวิ ช าให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการทางานต่อไป
6. ควรพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะ ความสามารถ ตาม
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ 21 และคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น อาทิ การ
สื่อสาร วุฒิภาวะ วินัย การทางานเป็นทีม ฯลฯ
3. อาจารย์
ควรจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ
1. การกาหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมิ นผล ฯลฯ เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษาเห็ นความส าคั ญ
ประโยชน์ การนาไปใช้ การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
จะทาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2. การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การ
สอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ทั น การเปลี่ ย นแปลง อาทิ
Outcome Based Learning, Problem Based Learning,
Research Based Learning การเป็นครูมืออาชีพ หรืออื่นๆ
3. ระบบกลไกการกากับติดตามอาจารย์ให้นาผลการประเมิน
การสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ไปใช้ ในการปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาการสอนหรื อ พั ฒ นาการท างานให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา
4. การกากับติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. การก ากั บ ติ ด ตามอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ชาการ ให้ ท า
หน้าที่พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรปรับปรุงและพั ฒ นาปั จจั ยสนั บสนุ นการเรียนการสอน
อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บารุงรักษา
ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. กิจกรรมนักศึกษา
1. ควรจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้
การพั ฒ นานั กศึ กษา การจั ดกิ จกรรม/โครงการต่ างๆ มี
ทิ ศทางที่ ชัดเจนขึ้น ทั้ งงบประมาณ การจั ดกิ จกรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์ ส่ งเสริมคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุ นหลักสูตร การเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยในการดาเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และนักศึกษาด้วย
2. ควรมีกลไก การกากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
6. การจัดโครงการบริการวิชาการ
1. ควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลหลังจากการดาเนิน
คณะ ส่วนงาน มีบทบาทในการทางานช่วยเหลือสังคม โครงการ/กิ จ กรรม โดยเฉพาะผลลั พ ธ์ ผลกระทบ
ชุมชน จานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการประเมิ นผล ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact)
2. ควรสร้ างความสั ม พั น ธ์ การบู รณาการศาสตร์ ระหว่ าง
ภาควิชา คณะ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น
3. ควรนานักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ก ารท างาน การเรี ย นรู้
ร่วมกันให้มากขึ้น
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7. เครือข่ายความร่วมมือ

8. การวิจัย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการ
พั ฒ นาร่วมกั น อาทิ การใช้ ทรั พ ยากรร่วมกั น การฝึ กงาน
บริการวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ
1. ควรแต่ ง ตั้ ง พี่ เลี้ ย งด้ า นการวิ จั ย (Research Mentor)
ของคณะ
2. ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็น
ช่ อ งทางในการสร้ า งรายได้ ให้ กั บ คณะ การให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ

นอกจากนั้นจากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ
ของส่วนงานฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้การดาเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ได้นามาสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม
การบู ร ณาการ ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ
2. การก าหนดนโยบายในส่ ว นงานที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดนโยบายในส่ ว นงานที่ มี ฐ านะ
คณะ/หน่วยงาน
เที ย บเท่ า คณะ/หน่ ว ยงาน ทั้ งในด้ านโครงสร้า ง บทบาท
หน้ าที่ การบริห ารจั ด การ งบประมาณ ฯลฯ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการตามภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ
ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ
ฯลฯ ในมิ ติ ต่ า งๆ เพื่ อ น ามาวางแผนก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไป
2. หอศิลป์ เป็ นแหล่งเรียนรู้ สะสมองค์ ความรู้ผลงานที่ มี
คุณ ค่ า แสดงอัต ลัก ษณ์ ความเข้ม แข็งของมหาวิท ยาลั ย
ศิ ล ปากร และเป็ น เครื่ อ งมื อ กลไกในการสร้ า งรายได้
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
รวมถึ งการปรั บ โครงสร้ า งเพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สานักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานยุคใหม่ ทันสมัย ใน
การช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยี
4. โครงการจดหมายเหตุ ส านั กหอสมุ ดกลาง เป็ นแหล่ ง
เรียนรู้ ศึ ก ษาค้ น คว้า อ้างอิ ง แสดงถึ งอั ต ลั กษณ์ ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงช่วย
สนั บ สนุ น และสร้ า งความโดดเด่ น ความเข้ ม แข็ ง แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การเป็นผู้นาด้านศิลปะ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ควรทางานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ
1.1 ห้องสมุดศิลปะ
1.2 จัดทาพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อนาผลงาน
ศิลปกรรมสะสมที่มีจานวนมาก มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
1. หลักสูตร
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4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ออกมาเพื่อรองรับการเป็น
มหาวิ ท ยาลั ยในก ากั บของรั ฐ ส่ วนใหญ่ ยั งยึ ดติ ดกั บ ระบบ
ราชการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อ
ต่อการทางาน การบริหารจัดการ อาทิ การหารายได้ ฯลฯ
5. ด้านการเงินและระบบ SU-ERP
5.1 แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะนาระบบ SU-ERP มาใช้ แต่
ในทางปฏิบัติการทางานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแต่ละคน
แต่ละวิทยาเขต ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การตีความ
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ฯลฯ
5.2 การดาเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการดาเนินการของคณะ และล่าช้า

6. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
6.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยัง ไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงระบบ online ที่นามาใช้ยังไม่ครบ
วงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไป
ชาระเงินด้วยตนเอง
6.2 การท างานของส่ ว นกลาง มี ขั้ น ตอนมาก การ
ให้บริการ การตอบคาถาม ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มี
มาตรฐานที่ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก
และสับสน
6.3 การบริ ห ารจั ด การระหว่ า งหน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนหนึ่งมีความซ้าซ้อนกัน การติดต่อ
ประสานงาน การท างานร่ วมกั น ยั งไม่ ร าบรื่น ล่ าช้ า และ
บางครั้งเกิดความขัดแย้งกัน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
มีสถานที่เก็บที่ได้มาตรฐาน การเผยแพร่องค์ความรู้ การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ การหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
2. การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้
ของสังคมและนานาประเทศ
3. ควรทาโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม โดย
ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงานศิลปกรรม
การประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่าผลงาน
การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน การแบ่ งปั น ผลประโยชน์
ฯลฯ โดยในการดาเนิ น การควรเชิ ญ คณะต่างๆ มาร่ว ม
ดาเนินการ และเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ เพื่อ
แสดงความเป็นผู้นาด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยควรติดตาม ประเมิน สารวจความคิดเห็น/ระดม
ความคิดว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ประกาศใช้ไปแล้ว มี
ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ฯลฯ ในการนาไปใช้ในด้านใดบ้าง
แล้ ว น าไปใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. มหาวิทยาลัยควรประชุมระดมความคิดร่วมกัน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่คณะ
ส่วนงาน เพื่อนาปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาหารือร่วมกัน
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการทางาน และกาหนดแนว
ทางการทางานที่ชัดเจนร่วมกัน แล้ว จัดทาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุก
วิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน
2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน
พัสดุ การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานาระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ลดเวลาในการ
ปิ ด งบประมาณประจ าปี ใ ห้ ร วดเร็ ว การท างานของ
เจ้าหน้าที่การเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
นาเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งการขอเอกสาร
การชาระเงิน การรับเอกสาร ฯลฯ
2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การทางาน/การบริหาร
จัด การของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้ รองรับ
และอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึง
ชาวต่างชาติมากขึ้น อาทิ
2.1 การลงทะเบียน
2.2 การต่อ VISA การทาสัญญาต่างๆ
2.3 การชาระเงินของนักศึกษา
2.4 การเรียนการสอน E-Learning
รวมถึงการแจ้ง สื่อสาร ประกาศขั้นตอนการทางาน
การให้บริการ ของทุกหน่วยงานให้ทราบอย่างชัดเจน
3. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับคณะในแต่ละกลุ่มงาน และกาหนด
Platform การทางานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของ
แต่ ล ะส่ ว นให้ ชัด เจน เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ น การท างาน
รวดเร็วขึ้น
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7. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อมูลของมหาวิ ทยาลัย/ระบบ 1. ควรวางแผนจั ด ท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อ มู ล ของ
การทางาน
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่อง มาเชื่อมโยงผนวก
เป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล เดี ย วกั น เพื่ อ จั ด ท าเป็ น Big Data ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ
2. ควรพั ฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office
ในทุกระบบ อาทิ การนาระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบทั้งการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
8. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1. พนักงานสายวิชาการ
8.1 พนั ก งานสายวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอ
ระยะเวลาให้อาจารย์จะต้องเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง ก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการที่ เป็ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ ตาม
วิ ช าการในแต่ ล ะระดั บ ซึ่ ง อาจารย์ ส่ ว นหนึ่ ง อาจจะไม่ ความสนใจ ความถนั ด ความสามารถของอาจารย์ อาทิ
สามารถดาเนินการได้
ศาสตราจารย์ด้านการสอน
8.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอ 2. พนักงานสายสนับสนุน
ก าหนดต าแหน่ งฯ ขาดความเสมอภาค และบุ คลากรเสี ย
ควรพิจารณาทบทวนปรับข้อบังคับฯ อาทิ
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งวันเดียวกัน
2.1 การกาหนดตาแหน่งชานาญการของพนักงานสาย
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน สนั บ สนุ น ควรให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ยื่ น ขอ ณ หน่ ว ยงาน
วันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการพิ จารณาดาเนิ นการ เช่นเดียวกับสายวิชาการ
ของมหาวิ ทยาลั ย (กระบวนการพิ จารณาเสร็ จเร็ ว ก็ ได้ รั บ
2.2 การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งชานาญ
อนุ มั ติ เร็ ว กระบวนการพิ จารณาเสร็จช้า ก็ ได้ รับอนุ มั ติ ช้า) การ ชานาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับตาแหน่งที่ได้รับ
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง ณ วันที่ ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม
ยื่น ณ หน่ วยงาน รวมถึงขั้ นตอนการพิ จารณาที่ ล่าช้าท าให้
บุคลากรเสียโอกาส
9. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยควรจัดทาหลักสูตรพัฒนา
1. ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้
มี ทั ก ษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการท างานใน
ตาแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ที่
จะเข้ามาดารงตาแหน่งผู้บริหาร
2. บุ คลากรสายสนับสนุนในทุกตาแหน่ง ทุกระดับ เพื่อให้ มี
ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับตาแหน่งและสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป อาทิ
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ควรพัฒนาด้านใดบ้าง
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน 5-10 ปี ควรพัฒนาด้าน
ใดบ้าง
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรพิ จ ารณาทบทวนปรั บ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี เพื่อ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทางานของบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมมากขี้น อาทิ การนาระบบประเมินผลแบบ OKR
(Objective and Key Results) มาใช้
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รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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