
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
 

1.  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบรายงาน 
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) และใหคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ นําขอสังเกต ขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 

2.  สําหรับรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560) จะเผยแพรในสวนของ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
สวนงานในภาพรวม 

  

 
 



 

 
 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบด ี

และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  

 
 
 
 
 
 

โดย  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

 

 
 



ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 

         1. การปรับปรุงวังทาพระ ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว และสื่อสาร ประชาสัมพันธให
บุคลากร นักศึกษา ทราบความคืบหนาอยางตอเนื่อง และเตรียมวางแผนฟนฟูวังทาพระใหมีภาพลักษณใหมท่ี
ทันสมัย เปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและการออกแบบ  
  2. หลักสูตร/การเรียนการสอน  
             - ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการและทันตอการเปลี่ยนแปลง ลด
รายวิชาท่ีมีจํานวนมากลง และมุงเนนการคิดวิเคราะห การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงาน การนําไปใชจริง และ
สรางอัตลักษณท่ีโดดเดนตางจากสถาบันอ่ืน 
         - เพ่ิมหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบูรณาการท่ีคณะ มหาวิทยาลัย มีความเขมแข็งและเปนความ
ตองการของประเทศ  
          - สนับสนุนหลักสูตรท่ีมีคุณคาตอสังคม ประเทศชาติ แตมีนักศึกษาเรียนนอย ใหสามารถบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ              
        - ปรับการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาชวย เนนการคิดวิเคราะห สรางสรรค และ
การใชภาษาตางประเทศใหมากข้ึน     
          3. จํานวนนักศึกษา นักศึกษามีแนวโนมลดลง และสมัครเขาศึกษานอยลงในทุกระดับ 
              - มุงเนนสรางความเขมแข็งดานคุณภาพบัณฑิต โดยควรรวมมือกับผูประกอบการ นักศึกษาเกา 
ใหมากข้ึน 
              - ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
                - เพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตร คณะวิชา ในหลากหลายรูปแบบโดยเนนผานสื่อ กิจกรรม 
โครงการ ผลงาน และนักศึกษาเกา 
      4. ปจจัยสนับสนุน/ส่ิงอํานวยความสะดวก 
                - ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนใหทันสมัย เพียงพอ และจัดเปน Smart 
Classroom  
                - จัดสรรพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการเรียนการสอน การสรางสรรคผลงาน การจัด
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ ใหมากข้ึน 
 5. กิจกรรมนักศึกษา 
            - คณะวิชา และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและเอ้ืออํานวยการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใหมากข้ึน 
 - ควรเนนการจัดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาตางคณะวิชา ตางวิทยาเขต ใหมากข้ึน 
           - ควรจัดกิจรรมท่ีบูรณาการระหวางการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และใหอิสระ
นักศึกษาในการคิดกิจกรรม/โครงการอยางสรางสรรคมากข้ึน 
         6. ช่ือเสียงและการสรางความเขมแข็ง 
          - คณะวิชาทางวังทาพระ ควรผนึกกําลังรวมกัน และบูรณาการการทํางานในมิติตางๆ รวมกันให
มากข้ึน จะชวยเพ่ิมความเขมแข็ง ความเปนผูนําใหมีมากข้ึน  
 - ควรเชื่อมโยงศักยภาพท่ีสวนงานมีอยูกับหนวยงาน องคกรภายนอก สงเสริมการสรางองค
ความรู การเปนแหลงเรียนรู และสรางความเขมแข็งรวมกัน  
              - นําองคความรู ผลงานของสวนงาน อาจารย นักศึกษา เผยแพรออกสูสาธารณะใหกวางขวางและ
ตอเนื่องมากข้ึน  
 - คณะวิชาประชุมหารือรวมกันและสนับสนุน เพ่ิมการจัดกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหอาจารยมีการ 
บูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือสรางเครือขายการทํางาน และสรางผลงานตางๆ รวมกัน 

 
 



 7. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
 - เพ่ิมหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ หลักสูตร Double Degree ใน
ทุกระดับ 
 - รวมมือกับสถาบันในตางประเทศ และจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง  
 - ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยท่ีสนับสนุนและรองรับความเปนนานาชาติ อาทิ ทุนการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน การจัดตั้ง International Office เว็บไซต ขอมูลเอกสารท่ีเปนภาษาอังกฤษ  
 8. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงาน
ระบบใหม กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และทราบถึงสิทธิประโยชนตางๆ         
 9. การปรับโครงสราง ควรประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรถึงวัตถุประสงค กระบวนการ
ข้ันตอนดําเนินการ ผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ รวมท้ังมีกลไกรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และ
ประชุมหารือรวมกันอยางตอเนื่องเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางสรางสรรค  
 10. การพัฒนาบุคลากร 
 - ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด รวมท้ังวัฒนธรรมองคกร ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว  
 - พัฒนาทักษะ วิธีการทํางาน นําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน รวมท้ังวางแผนพัฒนาคนรุนใหม
เปนผูบริหารในทุกระดับ รวมท้ังการปฏิบัติงานแทนผูท่ีจะเกษียณอายุ  
 - บังคับใชเรื่องมาตรฐานภาระงานอาจารยตามท่ีขอบังคับกําหนดไว เพ่ือใหอาจารยสรางสรรค
ผลงาน องคความรูอยางตอเนื่อง และนําไปใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังเปนการสรางชื่อเสียงแก
คณะและมหาวิทยาลัย 
 11. การบริหารจัดการ 
                - ควรสื่อสาร ทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติใหมๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให           
บุคลากรไดทราบอยางท่ัวถึง และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือปฏิบัติงานไดถูกตอง ซ่ึงบุคลากรทุกคนตองให
ความรวมมือดวย รวมท้ังเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธสูภายนอกใหมากข้ึน โดยดําเนินการในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การจัดกิจกรรมโครงการ นิทรรศการ ผลงานนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา 
               - ปรับปรุง และจัดระบบการบริหารภายในคณะ ลดข้ันตอนการทํางาน มีการบูรณาการการ
ทํางาน รวมกับจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมท้ังกระตุนใหทุกฝายรวมมือกันทํางานใหมากข้ึน                  
               - วางแผนงบประมาณ และการหารายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคาหนวยกิตนักศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการและรองรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  
               - พิจารณาทบทวนแผนงาน แผนปฏิบัติงานโดยกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายท่ีเพ่ิมความทาทาย 
และกํากับติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง 
 12. สภาพแวดลอมและกายภาพ                   
 - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน อาคารเรียน ใหมีบรรยากาศท่ีสวยงาม สราง
บรรยากาศการเรียนรู เปนแหลงเรียนรู สรางแรงบันดาลใจแกนักศึกษา รวมท้ังดูแลหองเรียน หองปฏิบัติการ 
หองน้ํา ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 
 - บริหารจัดการการใชพ้ืนท่ีรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากข้ึน 
   13. นักศึกษาเกา ใหความสําคัญกับนักศึกษาเกาใหมากข้ึน โดยควรมีสมาคมนักศึกษาเกาของทุก
คณะวิชา และสรางระบบ กลไกความรวมมือกับนักศึกษาเกาเพ่ือนําศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณของ
นักศึกษาเกามาชวยพัฒนาคณะ รุนนองใหมากข้ึน 
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