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คํานํา 
 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้งข้ึน การ
ดําเนินการของคณะกรรมการยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวชี้วัดและคาน้ําหนัก รวมท้ังการรายงานขอมูลของสวนงานใหชัดเจน และสะทอน
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากข้ึน โดยในการเก็บ
ขอมูลจะมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ คณะกรรมการไดพยายามใหมีมาตรฐานเดียวกัน และลดภาระการกรอก
ขอมูล อาทิ ขอมูลเชิงปริมาณ จะใชขอมูลจากกองแผนงานและผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เปนหลัก ขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ขอมูลจากการสัมภาษณ มีคณะทํางานชวยกลั่นกรอง
ขอมูล  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัด ในการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงมีท้ังปจจัยภายในและภายนอก อาทิ Disruption 
ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตาม เพ่ือใหสวนงานสามารถพัฒนาใหทัน
กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและการทํางานท่ีมุงเนนผลลัพธ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงในหลายเรื่องมีความเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น
ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพ่ือใหงานของทุกฝาย ทุกระดับสัมฤทธิผล 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และ  
(2) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
นอกจากนั้น ในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพ่ือให
เห็นภาพรวมการดําเนินการท่ีผานมา ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝายท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากท้ังผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําสวนงาน คณบดี ผูอํานวยการสํานัก บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา
ปจจุบัน และศิษยเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 

24 มกราคม 2563 

 

 



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ฉ 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ช 

สวนท่ี 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

1 

1. ความเปนมา 1 
2. วัตถุประสงค 2 
3. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 2 
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3 

5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 7 

สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

10 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

10 

2. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2561) และ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

19 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 20 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 23 
3) คณะโบราณคดี 27 
4) คณะมัณฑนศิลป 31 
5) คณะอักษรศาสตร 36 
6) คณะศึกษาศาสตร 40 
7) คณะวิทยาศาสตร 43 
8) คณะเภสัชศาสตร 47 
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 
10) คณะดุริยางคศาสตร 54 

ข 



สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
สวนท่ี 2 (ตอ) 11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 56 

12) คณะวิทยาการจัดการ 60 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 63 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 66 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 70 
16) สํานักหอสมุดกลาง 73 
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 75 
18) หอศิลป 77 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

79 

ภาคผนวก ขอมูลบันทึกในแผน CD 86 
1 รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
87 

2 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

90 

3 คะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

127 

4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 
2561 

171 

5 คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)  

173 

6 คะแนนความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

175 

7 คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ 

178 

8 คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบรหิารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา)  

180 

9 สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 207 
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สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
10 สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเก่ียวของ

กลุมตางๆ  
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2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 215 
3) คณะโบราณคดี 221 
4) คณะมัณฑนศิลป 226 
5) คณะอักษรศาสตร 232 
6) คณะศึกษาศาสตร 237 
7) คณะวิทยาศาสตร 242 
8) คณะเภสัชศาสตร 247 
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 251 
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11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 261 
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11 เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2560-2562 
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สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
 13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 372 

14) วิทยาลัยนานาชาติ 380 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 387 
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12 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
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13 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ิมเติม 

405 

14 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

412 

15 แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส. 4) 
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปส. 7) 

417 

 

จ 



สารบัญตาราง 
 

     หนา 
ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
4 

ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

4 

ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 - 30 กันยายน 2562) 

6 

ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 
30 กันยายน 2562) 

14 

ตารางท่ี 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

17 

ตารางท่ี 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ และผูอํานวยการสวนงานมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

18 

 

ฉ 



บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 

และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และข้ันตอนแนวทาง 
ท่ีกําหนดในคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญ 
ไดดังนี้ 

1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

สวนงาน  หัวหนาสวนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    สวนงาน 
3.  สวนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเทาคณะ  3    สวนงาน 
    รวม         18   สวนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี มีจํานวน 18 ราย  
(รวมคณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน  
ไดรับการยกเวนการติดตาม และประเมินผลฯจํานวน 2 ราย ดังน้ี 
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน) 
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน) 

 
2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําป  
 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 

60 
 

   30 
 

     
 
 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน 
 (นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิด รอยละ 60) 
 

60 
 

 

ช 



สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
         สวน ท่ี  2  ผลการดํ า เ นินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 
 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
10 

 
 
 
 
 

20 
ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) รายละเอียด อยูในสวนท่ี 2 
ของรายงาน 
 
4. สรุปขอมูลการดําเนินการท่ีมีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ  
 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูเก่ียวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร นักศึกษา มาสรุปประมวล 
และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้  
 4.1 การดําเนินการ การแกไขปญหา ท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาในภาพรวม 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 4.1.1 นักศึกษา ใหความสําคัญกับนักศึกษามากข้ึน อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
การใหทุนศึกษา/สนับสนุนนักศึกษาไปประกวด ฝกงานและแสดงผลงานระดับประเทศและนานาชาติ 
 4.1.2 ขอตกลงความรวมมือ คณะวิชามีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกันมากข้ึน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม workshop 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
 4.1.3 การปรับโครงสราง ทุกสวนงานดําเนินการปรับโครงสรางสวนงานแลวเสร็จ 
     4.1.4 ดานกายภาพ  
 (1) วังทาพระ 
 คณะมัณฑนศิลป คณะโบราณคดี เขาไปจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระแลว แมพ้ืนท่ี
บางสวนยังไมเสร็จเรียบรอย ซ่ึงชวยสงเสริมการเรียนการสอน การเรียนรู และการทํางานมากข้ึน 
 

ซ 



 (2) พระราชวังสนามจันทร 
 คณะวิชาตางๆ พยายามปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะมากข้ึน อาทิ พ้ืนท่ี
อเนกประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีนั่งพักผอน หองน้ํา โรงอาหารในสวนของคณะ เปนตน 
 (3) อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) 
 วิทยาลัยนานาชาติยายไปจัดการเรียนการสอนท่ีอาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) ทํา
ใหมีพ้ืนท่ีใชสอยมากข้ึน และอยูใกลศูนยกลางแหลงเรียนรู สถานท่ีฝกงานท่ีจะชวยเพ่ิมประสบการณแกนักศึกษา  
 
 4.2 เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการในภาพรวม 
   4.2.1 ระบบ TCAS 
                    (1) ควรระดมความคิดเก่ียวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา เก่ียวกับการสอบ 
TCAS จากผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังนักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป 
                   (2) คณะวิชาท่ีมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยตองพิจารณาความสามารถภาคปฏิบัติ ควร
ติดตาม ประเมินผลวิธีการคัดเลือก ทบทวนขอสอบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ
เขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
               (3) ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจงเรื่องการสอบ TCAS ของแตละคณะใหมากข้ึน เพ่ือให
นักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจท่ีถูกตอง ชัดเจน 
 4.2.2 จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาบางคณะวิชา มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 (1) ควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ แรงจูงในการเขามาศึกษา 
ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํามาวางแผนการทํางาน ทบทวนจํานวนรับนักศึกษา ใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวยเพ่ือใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวน
นักศึกษาท่ีลดลง และกระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน  
 (2) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับคณะ สาขาวิชาใหนักศึกษาในตางจังหวัดมากข้ึน  
             4.2.3 หลักสูตร 
 (1) ควรสรางจุดเดน เอกลักษณของหลักสูตร และเม่ือมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรควรมีการ 
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกวา รวมท้ังรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศท่ีมีชื่อเสียง/มหาวิทยาลัยมีขอตกลงฯ การสรางหลักสูตรรวมกัน เพ่ือเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของ
คณะวิชา  
 (2) ควรเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู  ฝกงานกับสถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและ
ตางประเทศมากข้ึน 
 (3) ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบอาชีพ และเปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจมากข้ึน 
 (4) ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลายมากข้ึน อาทิ การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนไดดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซ่ึงจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากข้ึน 
             4.2.4 การเรียนการสอน 
 (1) ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมีพ้ืนฐานทักษะความรู สราง
แรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนําความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนท้ังคุณคา และมูลคา 
 (2) ควรจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน/Conference กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ี
คณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพ่ือชวยเพ่ิมประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
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นักศึกษา รวมท้ังการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ใหนาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของ
นักศึกษารุนใหม  
 (3) ควรบูรณาการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ ระหวางสาขา คณะวิชาตางๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และสรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา 
 (4) ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษาดูงานมากข้ึน เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณจริง การเรียนรูและแกไขปญหาในการทํางาน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
 (5) ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร และ
การนําไปใชในการทํางานมากข้ึน  
 4.2.5 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 (1) ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอ 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และปลอดภัย อาทิ Smart Classroom รวมท้ังการวางแผน บริหาร
จัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณใหมีประสิทธิภาพ คุมคามากข้ึน โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีราคาสูง อาทิ 
การใชงานรวมกัน การเชาใชอุปกรณ เปนตน 
 (2) ควรใหนักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนท่ีมีเครื่องมือ 
อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือการเรียนรู เสริมประสบการณ  
              4.2.6 ความเปนนานาชาติ 
 (1) ควรวางแผนและพัฒนาใหทุกคณะมีหลักสูตรนานาชาติ อยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจจะ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ 
 (2) ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพ่ิมนักศึกษาตางชาติ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การใหทุนการศึกษา เชิญอาจารย วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากข้ึน 
 4.2.7 การวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 (1) ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา และรวมมือกันจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ ท่ีเนน
ประเด็นท่ีเปนความตองการของสังคม ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากข้ึน 
 (2) ควรผลักดัน หากลยุทธใหบุคลากรขอทุนวิจัยจากหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงาน
ระหวางประเทศใหมากข้ึน อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพ่ีเลี้ยง เปนตน 
 4.2.8 การส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
 (1) ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ  การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึงบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากข้ึน เพ่ือใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็วถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากข้ึน  
 (2) ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ 
สูภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซ่ึงจะชวยสราง
ชื่อเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน  
 4.2.9 ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร 
 (1) ควรพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถท้ังในศาสตรท่ีตนเองเชี่ยวชาญ และความรู 
ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารท่ีครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณ
การเงินบัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหการบริหารงานในคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (2) ควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม โดยมีการวางแผนการบมเพาะอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน การมาชวยงานสวนกลางของคณะ มหาวิทยาลัย การสง
เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน 
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 4.2.10 การพัฒนาบุคลากร 
 (1) ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึน 
 (2) ควรพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุนให
สอดคลองกับหนาท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือรองรับการทํางาน และทุกฝายสามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ  
 (2.1) อาจารย ควรพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค การมีสวนรวมในการหารายไดใหมาก
ข้ึน และพัฒนาการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง  
 (2.2) สายสนับสนุน จะตองพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางาน การบริการให
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการจัดทําคูมือการทํางานเพ่ือใหการทํางานมีมาตรฐาน เปนแนวปฏิบัติของทุกฝาย 
 4.2.11 การบริหารจัดการ 
 คณะวิชาท่ีไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามโครงสรางองคกร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะวิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาใน 
สายงาน 
 4.2.12 ดานกายภาพ/ส่ิงแวดลอม/ความปลอดภัย 
 ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนไดคุมคา มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองน้ํา ภูมิทัศนท่ีรมรื่น เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย
ใหมากข้ึน 
 4.2.13 ศิษยเกา 
 (1) ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะมากข้ึน อาทิ รวมพัฒนา
หลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษาไปฝกงาน รวมท้ังการเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมของคณะอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน 
 (2) ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางรุน พ่ี รุนนอง ศิษย เกา และผูบริหาร เ พ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (3) ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน สมบูรณมากข้ึน รวมถึงควรมีการ
ติดตามความกาวหนาของศิษยเกาอยางตอเนื่องดวย 
                                     
5. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 เพ่ือใหการดําเนินการของสวนงานมีการพัฒนา ท่ีทันกับความเปลี่ยนแปลง และการดําเนินการท่ี
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี้ 
 5.1 ภาพลักษณองคกร (Branding) ควรดําเนินการเรื่องภาพลักษณ (Rebranding) เพราะมี
ความสําคัญมากตอการดําเนินงานในยุคปจจุบัน ในการสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสวนงานในทุกพันธกิจ ท้ังคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง เทคโนโลยีอาหารของชุมชน โดยการ
ดําเนินการตองมีการวางแผนเปนข้ันตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย                         
 5.2 งบประมาณ การหารายได งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ควร
วางแผนและการดําเนินการ อาทิ 
 (1) จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ท่ีชัดเจน และการนํามาสนับสนุน
พันธกิจในดานตางๆ   
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 (2) จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายในระยะ 5 ป เพ่ือวางแผนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 การปรับบทบาทหนาท่ีของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จากบริบทท่ี
มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี 
รูปแบบการดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถตอบสนอง สนับสนุนนโยบาย พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 
 (1) หอศิลป  
 (1.1) สรางภาพลักษณใหม (Rebranding) ใหหอศิลปเปนสัญลักษณของผูนําการ
สรางสรรคศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษใหม 
 (1.2) พัฒนาหอศิลปใหไดท้ังคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และเปนศูนยกลาง
แหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 (1.3) นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทางปญญา และแปลง
ใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพ่ึงพาตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
 (1.4) เปนผูนําศิลปะใหเขาถึงชีวิตประจําวันของสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
 (2) สํานักหอสมุดกลาง อาทิ 
 (2.1) ปรับ/จัดพ้ืนท่ีเปนหองประชุม สัมมนา เพ่ือใหนักศึกษา และทุกกลุมวัย เขามาทํา
กิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู  
 (2.2) จัดทําฐานขอมูลดิจิทัลในการศึกษาคนควา สามารถเขาถึงอยางสะดวก รวดเร็ว  
 (2.3) การบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความประหยัด 
คุมคา ลดตนทุน อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการใชทรัพยากร
รวมกัน เพ่ือลดตนทุน 
                       (2.4) ปรับ platform รูปแบบการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุก โดยนํา
เทคโนโลยีเขามาชวย  
 (3) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ  
 (3.1) ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเรงดวน เพ่ือใหการ
ดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ท่ีจะตอบสนอง 
สนับสนุน นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (3.2 ) ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล และการใช
ขอมูลรวมกันแบบครบวงจรท้ังมหาวิทยาลัย อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงดานการเงิน  
 (4) บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ 
 (4.1) ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารสวนงาน 
เพ่ือกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการแกไข
ปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (4.2) ควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการใหบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ  
          (4.3) ควรเรงพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะในการทํางาน การปรับตัว ทัศนคติรับความเปลี่ยนแปลง 

  

ฏ 



สวนท่ี 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 

1. ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีและอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงาน โดยขอบังคับฯ ดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ท่ี 2344/2560 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ (ภาคผนวก 13 หนา 405) โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ตาม
ขอบังคับฯ นี้ เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ แลวนํามาจัดทํา คูมือการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
2/2561 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ไดใหความเห็นชอบคูมือฯ ดังกลาว และคณะกรรมการไดรายงานผล
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
6/2561 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 และครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ตามลําดับ  
   ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับเปนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งท่ี 3 ตามขอบังคับฯ นี้ ซ่ึงคณะกรรมการไดรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช
ประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปส.1)
กําหนดใหทุกสวนงานใชคะแนนผลการดําเนินการของกองแผนงานท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แลว เพ่ือใหท่ีประชุมดังกลาวชวยกลั่นกรองขอมูล และขอมูลท่ี
นํามาใชคิดคะแนนมีมาตรฐานเดียวกัน การรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ (แบบฟอรม 
ปส.6) ใหใชขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (ในปท่ีผานมา) เพ่ือใหการรายงานความคืบหนา/
ความสําเร็จในการดําเนินการ มีกรอบท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดเกณฑการให
คะแนนดวย จากนั้นคณะกรรมการไดนําหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป



งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือฯ 
ดังกลาว แลว 
  ในสวนของการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ ไดกําหนดใหมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพสวนใหญ คือ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ซ่ึงการเชิญมา
สนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  
ทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนมาก  
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และ                 
(2) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวย 
(ภาคผนวก 11 หนา 295) เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินการท่ีผานมา 
            รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เขมแข็งของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ซ่ึงทุกฝายท่ีเก่ียวของควรนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การสนับสนุนผลักดัน เพ่ือใหสวนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

 2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
               (3) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 

 2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
 
3. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ) 

     3.1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
           ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้ 
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 (1) ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานแตละสวนงานตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน (1)  
 (3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละ
สวนกันก็ได 

      3.2 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
            ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 
 (1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํามาใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป  
 ในแตละปงบประมาณ ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรอง
การปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังกําหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ รวมท้ังแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน 
 ท้ังนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปน
ผูนํา (Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ 
 (4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเก่ียวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
 (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีหัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 

 
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

          ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ กําหนดวา  
                -  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแต
ไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปนั้น เปนไปเพ่ือการให
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ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในรอบ
นั้นตอสภามหาวิทยาลัยได 

 4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
2562 พิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 
81 วัน (12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562) 
 (2) อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 106 วัน (17 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562) 

 4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีดังนี้  
    ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวนงาน  หัวหนาสวนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    สวนงาน 
3.  สวนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเทาคณะ  3    สวนงาน 
    รวม         18   สวนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี มีจํานวน 18 ราย  
(รวมคณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน  
ไดรับการยกเวนการติดตาม ประเมินผลฯ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน) 
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน) 

 
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา

30 
 
 

1. ข้ันตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย 
1.1 สวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ตอรองกับอธิการบดี) 
 

 
 
 
 
 

MIS ตามท่ีกองแผนงานกําหนด 
1.2 กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน 

สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และเสนอตอท่ีประชุม ก.บ.ม. 

1.3 ท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
2. ข้ันตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ 

หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลใน
ขอ 1.3 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.1)  
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)                  
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.2)         
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

 สวน ท่ี  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 (แบบฟอรม ปส.3)                    
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1. ใหกับ 

2.1 คณะกรรมการประจําสวนงาน 
2.2 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา 

ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
2.3 สํานักงานคณบดี (สวนงาน)                      

3. แตละกลุมตามขอ 2.1 - 2.3 จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

สําหรับสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม 
คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบด ี
(สวนงาน) 

พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดท่ีควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงให
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ประธานกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ สอบทานการใหคะแนน 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.6) 

หลังจากน้ันจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน 
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ 

(1) ระดับการตอบสนอง  
(2) ระดับคุณภาพ 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาและประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ 

(1) ระดับการตอบสนอง  
(2) ระดับคุณภาพ 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงานใหประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และเขามา
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ทางระบบ online 
2. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังแจงคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามฯ 
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ทางระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา 

รวม 100  
 

   5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 3   
 ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

60 ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นํามาคิด  
รอยละ 60 
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องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
การขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ 
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

40 1. หั วหน าส วนงาน  เ ขียนสรุปรายงานความเปนผู นํ า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5) 
2. หัวหนาสวนงาน เสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
4. เลขานุการสวนงาน สงใหประธานกรรมการ โดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 

รวม  100  

 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 14 สิงหาคม 
2562 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           6.1.2 วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหนาสวนงาน จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามท่ีคณะกรรมการ 
กําหนด และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2562     
 (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)  
 (2) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษยเกา) และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 16 
กันยายน 2562 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) เพ่ือใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ                                              
 (1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
  (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
ท้ังหมดในสวนงาน 
  (1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
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 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามฯ แลวจัดสง
ใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
 หลังจากนั้นใหเลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 7 
ตุลาคม 2562 
 (2) ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
       6.1.2.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการดังนี้ 
 (1) เผยแพรคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  
  (2) นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรมปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ 
ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
 6.1.3 วันท่ี 3 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มี
หนังสือถึงประธานคณะกรรมการนักศึกษา (14 คณะ) ขอใหชวยประชาสัมพันธเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และขอความรวมมือ
นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ภายใน
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
 6.1.4 วันท่ี 10 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
ชี้แจงหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กับหัวหนาสวนงาน 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2562  
 6.1.5 วันท่ี 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
 6.1.6 ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562  
 6.1.6.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) สงใหคณะกรรมการ 
 6.1.6.2 วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 วันสุดทายท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) 
 6.1.7 วันท่ี 17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุม 
             6.1.8 ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562   
 6.1.8.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอคณะกรรมการ 
 6.1.8.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6)   

   6.2 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันท่ี 21-22 พฤศจกิายน 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 8/2562 และครั้งท่ี 9/2562) 
พิจารณา ราง สรุปการสนทนากลุม จํานวน 18 สวนงาน 
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 6.2.2 วันท่ี 13 และ 19 ธันวาคม 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 10/2562 และครั้งท่ี 
11/2562) พิจารณา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จํานวน 18 สวนงาน 
             6.2.3 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป 
วิเคราะห ประมวลขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)  
            6.2.4 วันท่ี 9 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 1/2563) พิจารณา ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
               6.2.5 ภายในวันท่ี 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานกรรมการ 
ภายในวันท่ี 21 มกราคม 2563 (ถามี) 
 6.2.6 วันท่ี 24 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 2/2563) ดําเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 นําขอสังเกต จากหัวหนาสวนงาน (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณา  
        6.2.6.2 เตรียมขอมูลในการนําเสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอสภามหาวิทยาลัย 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครัง้นี้ 
 6.3.3 ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ดําเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหแตละสวนงาน
ทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
 6.3.3.2 ฝายเลขานุการฯ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

 

 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ  
สอบทาน แลวใหคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
            ในสวนของขอมูลจากการสนทนากลุม (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 10 หนา 209)  
การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
(โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) คณะกรรมการได
ประมวล สรุปสาระสําคัญมานําเสนอในภาพรวมของแตละสวนงาน นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังได
รวบรวมขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพ่ือใหเห็นภาพรวมท่ีผานมา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

  ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

 1) สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนัก รอยละ 30)  
 1.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงานดําเนินการ 
และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562  
 ท้ังนี้คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ี 
กองแผนงานนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดังกลาว จะไมมีขอมูลผลการ
ดําเนินงานใน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย และกองแผนงานแจงวาไมสามารถจําแนกเปน
รายคณะได คือ 
 - ตัวชี้วัดท่ี 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 
500 ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI   
 - ตัวชี้วัดท่ี 23 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 
                 1.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 1.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7) 



                 1.3) อนึ่งในสวนของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ คือ สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และหอศิลป ซ่ึงการเจรจาตอรองตัวชี้วัดกับอธิการบดี จะมีความแตกตางจากคณะวิชา คือ 
อธิการบดีใหสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเอง 
หรือจะเลือกจาก 33 ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยก็ได ซ่ึงสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ได
กําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

สวนงานท่ีมฐีานะ
เทียบเทาคณะ 

ตัวชี้วัดท่ีเจรจาตอรองกับอธิการบดี 
ตัวชี้วัด  

33 ตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 
ท่ีสวนงานกําหนดเอง 

รวม 

สํานักหอสมุดกลาง - 10 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 2 ตัวช้ีวัด  
(16, 33)* 

3 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 

หอศิลป 4 ตัวช้ีวัด 
(25, 28, 29, 33)* 

6 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 

       หมายเหตุ * 16. รอยละของงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษาตอเงินรายได 
   25. จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการพัฒนาชุมชน/
สังคม/ประเทศ 
   28. จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการศาสตรและศิลป 
   29. จํานวนโครงการท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อ 
   33. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 จากขอมูลขางตน  
 - แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป 
มีท้ังตัวชี้วัดท่ีมาจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนเอง และไดรายงานคะแนนผลการ
ดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัด จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ 
 - แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักหอสมุดกลาง มีเฉพาะ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนเอง ในรายงานผลการดําเนินงานฯ มีเฉพาะคะแนนผลการดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัดของ
สํานักหอสมุดกลาง 

 ดังนั้นการคิดคะแนนของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มีดังนี้ 
 (1) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป ใหใชคะแนนผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําป จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ 
 (2) สํานักหอสมุดกลาง ใหตัดคะแนนในสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี คาน้ําหนัก รอยละ 30) ออกไป เนื่องจาก 
ไมมีผลการดําเนินงานในสวนนี้ ซ่ึงจะเหลือคาน้ําหนักรวมท้ังหมดรอยละ 70 แลวใหเทียบรอยละ 70 เปน 
รอยละ 100 
 1.4) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของแตละสวนงาน 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) อยูในภาคผนวก 2 หนา 90 

 2) สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา 
ของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (คาน้ําหนัก  
รอยละ 10)   
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   2.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยาง
นอย 3 เรื่อง)   
                   2.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 2.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7) 
                    2.3) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
อยูในภาคผนวก 3 หนา 127 

 3) สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 
ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 4 หนา 171 

 ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)  
                   1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) จาก 3 กลุม คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) (สวนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม คือ (1) และ (3))  
 2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 5 หนา 173 

 ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนัก รอยละ 10)  
 1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ซ่ึงประกอบดวย 
                 1.1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จํานวน 4 ขอ 
    1.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะในภาพรวม จํานวน 16 ขอ 
 โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ กอนสงใหคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว (เกณฑ
การใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 9) รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 7 หนา 178 

 ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 1) คะแนนในสวนนี้มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา) ผานระบบออนไลน (แบบฟอรม ปส.7)  
                   2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม 

12 



                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 8 หนา 180 
 ท้ังนี้คะแนนในสวนนี้ไมไดนํามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

 ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 60) 
 นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 1.1) มาคิด  
รอยละ 60 

 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)  
 1) คะแนนในสวนนี้มาจาก หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
(แบบฟอรม ปส.5) 
 โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนกอนเสนอคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานและใหคะแนน รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 6 หนา 175 
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 ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562) 

คณะมัณฑนศิลป 

สวนงาน/  
หัวหนาสวนงาน 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* ผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 

ของสวนงาน (รอยละ 60) 
 
 

ดานท่ี 2 
ระดับการมี
สวนรวมและ
ความรวมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3 

ความคืบหนา/
ความสําเร็จ 

ในการ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะฯ 

 
(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

 
ดานท่ี 1 

คะแนนผลการ
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ

สวนงาน  
 

(รอยละ 60) 

 
ดานท่ี 2 

ความเปนผูนํา
และ

คุณลักษณะ 
สวนบุคคลฯ 

 
 

(รอยละ 40) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2) 

สวนท่ี 1 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ประจําป 

(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ตามนโยบาย
ของหัวหนา 
สวนงาน 

(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3 
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในฯ 

(รอยละ 20) 
คณะมัณฑนศิลป 
อ.ดร.ธนาทร เจยีรกุล 

22.2 9.8 17.9 23.3 8.3 81.5 +    

 หมายเหตุ  *  ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานน้ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  หมายถึง ไมมีคะแนนเปรียบเทียบ เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการยกเวนการประเมิน/ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จ:  
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน  คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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2. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2561) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562) 

    คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมของผู เก่ียวของกลุมตางๆ ขอเสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเปน
ประเด็น คือ การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา (ป 2561) ขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังเรื่องท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย
สนับสนุน เพ่ือใหสวนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝายท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป 
โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอ (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 10 หนา 209) 
           นอกจากนั้นคณะกรรมการไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวย เพ่ือ
สื่อใหเห็นถึงการดําเนินการ ความกาวหนาในการพัฒนาของสวนงาน และจักไดนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 11 หนา 295) 

 สรุปการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของ 
สวนงาน มีดังนี้ 
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4. คณะมัณฑนศิลป 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 สงเสริม สนับสนุนปจจัยการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณของนักศึกษาใหทันสมัยข้ึน 
 1.2 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ 
การจัดแสดงนิทรรศการ 
 1.3 มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ ท่ีเปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน มากข้ึน โดย
ใหอาจารย นักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน ชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมท้ังสรางชื่อเสียงแกคณะ อาทิ ความ
รวมมือกับองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) และเขาไปชวยพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดตางๆ  อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน 
 1.4 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะใหนักเรียนรูจักมากข้ึน   
 1.5 ดานกายภาพ 
 1.5.1 การเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ และกลับมาจัดการเรียนการสอนไดตามท่ีกําหนดไว 
 1.5.2 การปรับปรุงดานกายภาพทําใหคณะมีความเปนนานาชาติมากข้ึน สงเสริมบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน และการทํางานมากข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระบบ TCAS 

1.1 การคัดเลือกระบบ TCAS เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
คณะไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพลดลง 

1.2 เปนระบบท่ีมีความยุงยากเขาใจยาก 
1.3 การพิจารณาคัดเลือกจาก Portfolio เปนหลัก 

ผูสมัครอาจจะจางผูอ่ืนทําแทนได 
1.4 ขอสอบคัดเลือกมีขอบเขตท่ีแคบ เจาะจง  ไม

หลากหลาย ไมทาทายความสามารถ ความคิด
สรางสรรคทําใหไดนักศึกษาท่ีไมมีคุณภาพเทาท่ีควร     

 
1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และขอสอบ

ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ี
มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตของ
คณะดวย 

2. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียน เขาใจระบบการ
สอบคัดเลือกของคณะ เพ่ือสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 
ชัดเจน  

 
2. หลักสูตร 

2.1 ระดับปริญญาตรี ยังไมมีหลักสูตรนานาชาติ    
2.2 นักศึกษารุนใหมไมสนใจเรียนหลักสูตรท่ียาก 

ทํางานเหน่ือย เชน เซรามิก ซึ่งมีแนวโนมนักศึกษา
สนใจเรียนลดลง  

2.3 เน้ือหาหลักสูตรเนนสายงานในอาชีพ วิชาท่ีจะชวย
เสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณอ่ืนๆ มี
นอย 

 

 
1. ควรพิจารณาเปดหลกัสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี

อยางนอย 1 หลักสูตร แลวคอยๆ ขยายออกไป 
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการบูรณาการ ตอบสนอง

ความตองการของนักศึกษายุคใหม 
3 .  ค ว ร เ พ่ิ ม ค ว า ม รู   ทั ก ษ ะ  ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ่ื น ๆ 

นอกเหนือจากความรูในสายวิชาชีพ อาทิ การพูด การ
นําเสนอ สรางแรงจูงใจ ใหนักศึกษามีความสามารถท่ี
หลากหลาย ซึ่งจะสรางจุดเดนใหนักศึกษาในการทํางาน
มากข้ึน 

3. Disruption  
บริบทตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากคณะ

กาวไมทันความเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความเสียหาย 
 

 
คณะตองมี การปรับตั ว ให ทันสมั ย  ทัน กับความ

เปลี่ยนแปลง และการดําเนินการจะตองมีวิสัยทัศน มี
มุมมอง ทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

31 



ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ 

4.1 นักศึกษารับรูขาวสารลาชา ทําใหบางครั้งนักศึกษา
เสียโอกาส อาทิ การเขารวมประกวดตางๆ  

4.2 ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย  
4.3 นักศึกษาสวนหน่ึงพยายามนําขอมูล ขาวสารมา

สื่อสาร ประชาสัมพันธกันในกลุม อาทิ IG แต
บางครั้งขอมูลไมครบถวน และมีความคลาดเคลื่อน                   

 

 
1. ควรเพ่ิมการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม

ใหมากข้ึน 
2. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา

และมีการจัดการขอมูล ขาวสารท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงกัน 
เพ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวาง และถูกตอง 

3. ควรจัดระบบใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทในการ
สื่อสารมากข้ึน จะชวยใหขอมูล ขาวสารสามารถเผยแพร 
และกระจายไดรวดเร็วมากข้ึน 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับปริญญาเอก 
1.1 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มีนอย 
1.2 ความสัมพันธกับนักศึกษาปริญญาตรีมีนอยมาก 
1.3 หองเรียน สถานท่ีไมสรางแรงบันดาลใจในการศกึษา 

โดยเฉพาะท่ีพระราชวังสนามจันทร  
 

 
1. ควรเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมในกิจกรรม

รับนองใหมเพ่ือใหรูจักกันมากข้ึน 
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัด

กิจรรม/โครงการตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือสงเสริม บทบาท
ของนักศึกษา/บัณฑิตตอสังคม ประเทศ และแสดงถึง
ความรูความสามารถ ศักยภาพ  และสรางความเปนผูนํา
ในอนาคต 

3. ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม หองเรียนใหทันสมัย 
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ ใหมากข้ึน 

2. การผลิตบัณฑิต 
2. 1  นั กศึ กษามี ทักษะความสามารถด านภาษา 

ตางประเทศนอย 
2.2 ระดับปริญญาเอก คณะมีการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร แต
บัณฑิตยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศนอย 

 
 

 
1. ควรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับอาเซียน และระดับ

นานาชาติ 
2. ควรกําหนดเปนนโยบายในการเพ่ิมทักษะความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศ การจัดกิจกรรม ท่ีสนับสนุนการใช
ภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 

3. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของนักศึกษาตอสังคม 
ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความรู ความสามารถ 
ศักยภาพ และสรางความเปนผูนําในอนาคต 

3. การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)  
 

ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ ตอยอดให
เกิดประโยชนกับคณะมากข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตร
นานาชาติ 

4. บุคลากร/การพัฒนาบุคลากร 
4.1 สายวิชาการ 

อาจารยสวนหน่ึงยังมีทักษะ ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศนอย เปนอุปสรรคตอการกาวสู
ความเปนนานาชาติ  การเปดหลักสูตร การนําเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ      

4.2 สายสนับสนุน 
4.2.1 ผลักภาระงานใหอาจารยคอนขางมาก อาทิ 

 
1. สายวิชาการ 

ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีการฝกฝนทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  การนําเสนอผลงานเปนภาษาตางประเทศ 
ใหมากข้ึน โดยอาจจะดําเนินการผานกลไก กิจกรรม 
โครงการตางๆ  
2. สายสนับสนุน 

2.1 ควรปรับปรุงระบบการทํางานภายในสํานักงาน
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  การติดตามการเบิกจายเงิน
ใหอาจารยพิเศษ 

4.2.2 เจาหนาท่ีสวนใหญยังไมสามารถชวยทํางาน
ในการสนับสนุนภารกิจของคณะ อาจารยไดเทาท่ีควร อาทิ 

- เก่ียงงานกัน ทําใหการทํางานชา  
- ไมมีความรูความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบท่ีจะให

คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกอาจารยได 
- ยึดการทํางาน วัฒนธรรมแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยน

วิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

คณบดีใหม  เ พ่ือใหสามารถสนับสนุนภารกิจของคณะ 
อาจารย ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 ควรประชุมรวมกันในการกําหนดภาระงาน ขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน และตรงกับความรู
ความสามารถ   

2.3 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และช้ีแจงข้ันตอนการ
ทํางานใหบุคลากรในคณะทราบท่ัวกัน 

2.4  ควรจัดอบรม และพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู ความสามารถในการทํางานใหทันกับ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมท่ีปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย 

2.5 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลง 

2.6 ควรสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร 
มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใชเพียงอยางเดียว 

5. ภาพลักษณของคณะมัณฑนศิลป 
นักเรียน ผูปกครอง สาธารณชนสวนใหญเขาใจวาคณะ

มัณฑนศิลปจัดการเรียนการสอนเฉพาะดานออกแบบตกแตง
ภายใน 

 
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ ใหนักเรียน 

ผูปกครอง สาธารณชน รับทราบขอมูล ขาวสารของคณะ
ใหมากข้ึน 

2. ควรสื่อสาร เผยแพรผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษย
เกาของคณะฯ ท่ีไดรับรางวัลในระดับตางๆ ออกสู
สาธารณะภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ                     

3. วางแผนการแนะแนวการศึกษาใหนักศึกษา ครูอาจารยใน
โรงเรียนตางๆ ท้ังสวนกลางและภูมิภาคไดรูจักคณะ
มัณฑนศิลป มากข้ึน 

4. ควรใหนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกามีสวนรวมในการสราง
ภาพลักษณองคกรใหมากข้ึน 

6. การสื่อสารประชาสัมพันธ 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษา 

ยังมีนอย และอยูในวงท่ีจํากัด 

 
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย 

นักศึกษา ศิษยเกาท่ีมีช่ือเสียง ใหสาธารณชนภายนอก ไดรับ
ทราบความสามารถ ความเปนผูนําของคณะ ใหมากข้ึน โดย
ใชชองทางตางๆ  นอกจากน้ันจะสรางช่ือเสียงและจูงใจให
นักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึนดวย 

7. การจัดทําโครงการบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอ
สังคม 

มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการท่ีจัดข้ึน แต
การดําเนินการทําเพ่ือใหมีผลการประเมินตามท่ีกําหนดไว
เทาน้ัน ไมไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหอยางจริงจัง 

 
1. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะตอสังคม ประเทศ

ใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ 
2. ควรดําเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการอยาง

จริงจัง และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดประโยชน
มากข้ึน อาทิ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการมาจาก
สาเหตุใดบาง และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือใหการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. ดานกายภาพ (พระราชวังสนามจันทร)      
อาคาร หองเรียนท่ีพระราชวังสนามจันทร ลาสมัย การ

ดูแลบํารุงรักษามีนอย 

 
ควรปรับปรุ งกายภาพ สิ่ งแวดล อม  ห อง เรี ยน ท่ี

พระราชวังสนามจันทร ใหทันสมัย มีบรรยากาศท่ีนาเรียน 
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
9. ศิษยเกา  

มีบทบาทในการชวยพัฒนาคณะนอย 
 

1. ควรเปดโอกาสใหศิษยเกามาแสดงผลงาน 
2. ควรเชิญศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในหลากหลาย

อาชีพ มาเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร ชวยสอน และสราง
แรงบันดาลใจแกนักศึกษา และจูงใจใหนักเรียนเขามา
เรียนในคณะ 

3. ควรจัดงาน/จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกา ผูบริหาร 
นักศึกษาปจจุบันใหมากข้ึน เ พ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางรุนพ่ีรุนนอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ควรเชิญศิษยเกาเขามามีบทบาท  มีสวนรวมในการพัฒนา
คณะใหมากข้ึน 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การใหบริการนักศึกษา 
1.1 บางกรณีนักศึกษาไมทราบข้ันตอนการใหบริการ 

ของหนวยงานท่ีจะตองไปติดตอวาตองดําเนินการ
อยางไรบาง ทําใหลาชา และไมไดรับความสะดวก 

1.2 ไมไดรับความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาท่ี
และการใหบริการลาชา 

 
1. ควรกําหนดใหทุกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการนักศึกษา 

จัดทําข้ันตอนการใหบริการใหชัดเจน และประชาสัมพันธ
ให นั กศึ กษาทราบ เ พ่ื อ ให กา รบริ กา ร นักศึ กษามี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน  

2. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วข้ึน อาทิ 
Application ตางๆ  

3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วข้ึน 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ 
2.1 นักศึกษารับทราบ ขอมูล ขาวสาร ชา ทําใหเสีย

โอกาส อาทิ การเขารวมการประกวดแขงขัน 
2.2 ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย                      

 

 
1. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา

และมีการจัดการขอมูล ขาวสารท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงกัน 
เพ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวาง และถูกตอง 

2. การใชเครื่องมือ ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายทันสมัย
ทันการณ  

3. โรงอาหาร (วังทาพระ) 
3.1  บางครั้งมีปญหาในการบริหารจัดการ อาทิ รานคา

จัดอาหารกลางวันไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา    
3.2 บุคคลภายนอกมารับประทาน 

 
1. ควรสื่อสารใหรานคารับทราบขอมูลขาวสาร ของคณะ 

มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองและทันการณ อาทิ จํานวน
นักศึกษา ท่ีเขามาเรียนในวังทาพระ การจัดกิจกรรมตางๆ
รวมท้ังควรติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง 

2. ควรมีรานอาหารยอย ในคณะวิชา 
4. หองน้ํา (วังทาพระ)  

ไมเพียงพอ ไมสะอาด และมีบุคคลภายนอก นักทองเท่ียว 
มาใชบริการหองนํ้าในมหาวิทยาลัย 

 
ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังเพ่ิมการ

ดูแลบํารุงรักษาหองนํ้า เปนตน 
 

4. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะมัณฑนศิลป (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 315) 
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สวนท่ี 3 
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 

และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จากการสนทนา
กลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน 
ศิษยเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน นํามาสรุปประมวลนําเสนอในภาพรวมเปน 2 สวน คือ 
 1. ขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องเรงดวน   
 2. ขอเสนอแนะท่ัวไป   
 โดยสรุปดังนี้ 
 

1. เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ  

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. ระบบ TCAS 

1.1 มีความยุงยาก ซับซอน 
1.2 เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหบางคณะวิชาได

นักศึกษาลดลง และนักศึกษามีคุณภาพลดลง 
นักศึกษามีพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกัน สงผลให
สวนหน่ึงลาออกกลางคัน 

 
1. ควรระดมความคิดเก่ียวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการ

แกไขปญหา เก่ียวกับการสอบ TCAS จากผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ัง
นักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป 

2. คณะวิชาท่ีมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยตองพิจารณา
ความสามารถภาคปฏิบัติ ควรติดตาม ประเมินผลวิธีการคัดเลือก 
ทบทวนขอสอบอย างตอ เ น่ือง เ พ่ือให ได นักศึกษา ท่ีมีความรู 
ความสามารถเขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

3. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ช้ีแจงเรื่องการสอบ TCAS ของแต
ละคณะใหมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจท่ี
ถูกตอง ชัดเจน 

2. จํานวนนักศึกษา  
2.1 จํานวนนักศึกษาบางคณะวิชา มีแนวโนม

ลดลง 
2.2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 

  
1. ควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ 

แรงจูงใจในการเขามาศึกษา ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํามาวาง
แผนการทํางาน การทบทวนจํานวนรับนักศึกษา ใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวย
เพ่ือใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และ
กระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน  

2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับคณะ สาขาวิชาให
นักศึกษาในตางจังหวัดมากข้ึน  

3. หลักสตูร 
3.1 หลักสูตรสวนใหญ การปรับปรุงยังมีนอย 

ลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง  
3.2 หลักสูตรยังมีความยืดหยุนนอย ไมเอ้ือตอ

การเรียนขามคณะ สาขา ในลักษณะบูรณาการ หรือ
ตามความสนใจ การนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

3.3 Disruption และความคาดหวังตอผูสําเร็จ

 
1. ควรสรางจุดเดน เอกลักษณของหลักสูตร และเมื่อมีการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกวา 

2. ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมี ช่ือเสียง/
มหาวิทยาลัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือ ในการสรางหลักสูตรรวมกัน 
เพ่ือเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของคณะวิชา  



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การศึ กษา เปลี่ ยนแปลงไปโดยมุ งห วั ง ให มี
ความสามารถในการสรางสรรคงานในยุคใหมๆ  

3. ควรเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู ฝกงานกับสถานประกอบการท่ีมี
ช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศมากข้ึน 

4. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบ
อาชีพ และเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ 
มากข้ึน 

5. ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลาย
มากข้ึน อาทิ การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนได
ดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซึ่งจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากข้ึน 

4. การเรียนการสอน 
4.1 นักศึกษาสวนใหญเห็นวาการเรียนการสอน

เนนการบรรยาย เปนรูปแบบเดิมไมนาสนใจ  
4.2 เน้ือหาท่ีสอนสวนหน่ึงลาสมัย สามารถ

คนควาไดดวยตนเอง เอกสารประกอบการสอน
สวนหน่ึงลาสมัย  

4.3 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนรูป
แบบเดิมๆ ทําให นักศึ กษายั งมี ทักษะภาษา 
ตางประเทศนอย 

 

 
1. ควรสํารวจพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาใหม และปรับพ้ืน

ฐานความรู เพ่ือใหมีทักษะ ความรูพรอมท่ีจะศึกษาตอไป  
2. ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมี

พ้ืนฐานทักษะ ความรู สรางแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนํา
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนท้ังคุณคา และมูลคา 

3. ควรการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน Conference กับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีคณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพ่ือ
ชวยเพ่ิมประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา รวมท้ังการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให
นาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของนักศึกษารุนใหม  

4. ควรบูรณาการการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ ระหวาง
สาขา คณะวิชาตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และ
สรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา 

5. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษา 
ดูงานมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและแกไข
ปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

6. ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
เพ่ือการสื่อสาร และการนําไปใชในการทํางานมากข้ึน 

5. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1. ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และ
ปลอดภัย อาทิ Smart Classroom 

2. ควรใหนักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ 
เอกชนท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือการเรียนรู เสริมประสบการณ  

3. ควรวางแผน บริหารจัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณใหมี
ประสิทธิภาพ คุมคามากข้ึน โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีราคาสูง
อาทิ การใชงานรวมกัน การใหเชาใชอุปกรณ เปนตน  

6. ความเปนนานาชาติ 
6.1 จํานวนหลักสตูรนานาชาติ มจีํานวนนอย 
6.2 จํานวนนักศึกษาตางชาติยังมีนอย 

 
1. ควรวางแผนและพัฒนาให ทุกคณะมีหลักสูตรนานาชาติ  

อยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจจะรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ 

2. ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพ่ิมนักศึกษาตางชาต ิ
อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การใหทุนการศึกษา เชิญอาจารย 
วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
7. การวิจัย/ผลงานวิชาการ 

 
1. ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา และรวมมือกันจัดทํา

โครงการวิจัยขนาดใหญ ท่ีเนนประเด็นท่ีเปนความตองการของสังคม 
ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากข้ึน 

2. ควรผลักดัน หากลยุทธใหบุคลากรขอทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภาคเอกชนและหนวยงานระหวางประเทศใหมากข้ึน อาทิ เชิญ
ผูเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพ่ีเลี้ยง 

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
8.1 สวนใหญเห็นวาการสื่อสารภายในคณะ 

ยังมีนอย ไมท่ัวถึง 
8.2 โครงสรางการบริหารงานท่ีมีหลายระดับ 

ทําใหขอมูลไปถึงอาจารย บุคลากรลาชา 
8.3 นักศึกษารับรูขอมูล ขาวสารลาชา ทําให

บางครั้งเสียโอกาส 

 
1. ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารท้ังท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ  การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึง
บุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากข้ึน เพ่ือใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็ว
ถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากข้ึน 

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย นักศึกษา 
ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ สูภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซึ่งจะชวยสราง
ช่ือเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน 

9. ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร 
9 . 1  ผู บ ริ ห า รของส วนงาน  ส วนห น่ึ งมี

ประสบการณการบริหารไมมากนัก ทําใหมีปญหา
การบริหารจัดการภายในคณะ และสงผลตอการ
บริหารงาน 

9.2 ขาดระบบการเตรียมผูบริหารในระดับ
ตางๆ  

 
1. ควรพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถท้ังในศาสตรท่ีตนเอง

เช่ียวชาญ และความรู ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารท่ี
ครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน
บัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานใน
คณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ทุกสวนงานควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม 
โดยมีการวางแผนการบมเพาะอยางตอเน่ือง อาทิ การรวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน การมาชวยงานสวนกลางของคณะ 
มหาวิทยาลัย การสงเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน 

10. การพัฒนาบุคลากร 
10.1 การปรับตัวมีนอย ทํางานแบบเดิมไม

ปรับเปลี่ยน มีประสิทธิภาพนอย  
10.2 อัตรากําลังมีแนวโนมลดลง  
10.3 สวนใหญยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ

ทํางาน 

 
1. ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง 

และปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การทํางานใหมากข้ึน 

2. พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรท้ังสายวิชาการ 
สายสนับสนุนในทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
เพ่ือรองรับการทํางาน และทุกสวนงานในคณะ มหาวิทยาลัย สามารถ
พัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 อาจารย  
- พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคใหมากข้ึน รวมท้ังมีสวน

รวมในการหารายไดใหมากข้ึน  
- ปรับการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง 

เนนการกระตุน สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา 
2.2 สายสนับสนุน  

 พัฒนาการทํางาน การบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีการจัดทําคูมือการทํางานเพ่ือใหมีมาตรฐาน  
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
11. การบริหารจัดการ 

คณะ วิ ชาส วนห น่ึ ง ไม มี เลขา นุ การคณะ  
มีปญหาในการบรหิารจัดการ การประสานงาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
คณะวิชาท่ีไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพ่ือใหเปนไป

ตามโครงสรางสวนงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะ
วิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาในสายงาน 

12. ดานกายภาพ 
 

ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนไดคุมคา มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองนํ้า 
ภูมิทัศน ท่ีรมรื่น เพ่ิมพ้ืนท่ีสี เขียว ความสะอาด เรียบรอย และ
ปลอดภัยใหมากข้ึน 

13. ศิษยเกา 
13.1 ศิษยเกาสวนใหญตองการเขามามีสวน

รวม/มีบทบาทในการพัฒนาคณะ ชวยเหลือรุนนอง  
13.2 ความสัมพันธระหวางรุนพ่ี รุนนอง และ

ผูบริหารมีคอนขางนอย  
13.3 บทบาทของศิษยเกาในปจจุบัน สวนมาก

เปนเรื่องของการสนับสนุนทุน 

 
1. ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

มากข้ึน อาทิ รวมพัฒนาหลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษา
ไปฝกงาน รวมท้ังการเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมของคณะอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน 

2. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางรุนพ่ี รุนนอง ศิษยเกา และ
ผูบริหาร เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางกัน และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันใหมากข้ึน และดําเนินการอยางตอเน่ือง 
     3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน สมบูรณ
มากข้ึน รวมถึงควรมีการติดตามความกาวหนาของศิษยเกาอยาง
ตอเน่ืองดวย 

4. จัดทําชองทางการติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูลใหศิษยเกาทราบ
อยางตอเน่ือง  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาไมรูจักเพ่ือนตางสาขา ตางคณะ รุนพ่ี 
และความสัมพันธระหวางกันมีนอยมาก โดยเฉพาะ
คณะวิชาท่ีตั้งอยูนอกวิทยาเขตหลัก เชน วิทยาลัย
นานาชาติ คณะดุริยางคศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (เมืองทองธานี) 

 
1. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชา วิทยาเขตใหมากข้ึน 

โดยมหาวิทยาลัยควรเปนผูริเริ่ม เพ่ือใหนักศึกษาตางคณะวิชาไดมี
โอกาสมาพบกัน ทํางานรวมกัน มีความรัก ความผูกพัน ความเปนหน่ึง
เดียวกัน  

2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมากข้ึน 
3. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา และลด

ข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือความรวดเร็วในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
4. ควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาดวย  
2. การตออายุพนักงาน/ราชการ 

เน่ืองจากงบประมาณมีแนวโนมลดลง  
 
ควรปรับแนวคิดเรื่องการตออายุพนักงาน ราชการ เพ่ือให

สอดคลองกับการบริหารงานยุคใหม แนวโนมงบประมาณท่ีลดลง อาทิ 
จางตามความจําเปน การจางเปนรายป จางเปนโครงการ โดยจัดทําเปน 
TOR ภาระงาน การทํางานวิจัย การหารายไดใหแกคณะใหชัดเจน    

3. การบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอสังคม 
 

1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ ระดับชาติ นานาชาติ 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สรางช่ือเสียงสูสาธารณะ และนักศึกษา
เขามาเรียนมากข้ึน 

2. ควรใหความสําคัญกับหนวยงาน องคกร ท่ีอยูใกลกับคณะวิชา 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยเปนอันดับตนๆ และขยายใหกวางขวางออกไป 

3. ควรมีการวิเคราะห ติดตาม และประเมินผลการจัดโครงการ
บริการวิชาการอยางจริงจัง โดยควรนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ 
ความคิดเห็นตางๆ มาวิเคราะหปญหาอุปสรรค และนําไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะตอชุมชน สังคม 
ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ ซึ่งจะทําให
คณะเปนท่ีรูจักและนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

5. ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ 
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ ใน
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก
และการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 1. ควรดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนท่ีกําหนด รวมท้ังมีการ
กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือให
บรรลุผลตามท่ีกําหนดไว  

2. ควรนําขอตกลงความรวมมือมาตอยอดใหเกิดประโยชนกับ
คณะมากข้ึน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลักดันใหคณะวิชามีศักยภาพสูงข้ึน 

 

            นอกจากนั้นจาก Disruption บริบทความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน ดังนั้นเพ่ือใหสวนงานมีการพัฒนา และปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง การดําเนินการท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี ้

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
1. ภาพลักษณองคกร (Branding)  

ภาพลักษณองคกร (Branding) เปนสิ่งท่ี
สํ าคัญมากตอการดํ า เ นินงานในยุคปจจุ บัน 
ในขณะท่ีคณะวิชาสวนใหญยังมีภาพลักษณ
องคกรท่ีไมชัดเจน ทําใหการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา/การสรางความเขมแข็ง/จุดเดนไมชัดเจน  
 

 
ควรดําเนินการเรื่องภาพลักษณ (Rebranding) อัตลักษณของคณะ

ท่ีชัดเจน เพราะมีความสําคัญมากตอการดําเนินงานในยุคปจจุบัน ใน
การสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา
สวนงานในทุกพันธกิจ ท้ังคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร 
การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีสอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง 
เทคโนโลยีอาหารของชุมชน คณะศึกษาศาสตร เนนการศึกษาปฐมวัย 
การดําเนินการเปนข้ันตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย อาทิ 

1. วิเคราะหขอมูลเชิงศักยภาพจุดเดน สิ่งท่ีควรพัฒนา บริบทความ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน และประชุมระดมความคิดรวมกันของ
บุคลากรทุกฝาย ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในภายนอก จนตกผลึก เพ่ือ
กําหนดภาพลักษณ อัตลักษณของคณะ 

2. ควรหาผูเช่ียวชาญมาชวยใหคําปรึกษาการดําเนินการในข้ันตอน
ตางๆ/ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงานตางๆ อาทิ ดานการตลาด 
โฆษณา ประชาสัมพันธ  

3. ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธอัตลักษณของคณะวิชา กับท้ัง
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ภายในและภายนอก 

4. จัดทําแผนพัฒนาสวนงาน และการดําเนินงานในทุกพันธกิจ 
เพ่ือใหบรรลุตาม Branding/อัตลักษณ ท่ีสวนงานกําหนดไว 

5. การกํากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
2. งบประมาณ การหารายได 

งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน 
  
 
 

 
ควรการดําเนินการ อาทิ 
1. จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ท่ีชัดเจน 

และการนํามาสนับสนุนพันธกิจในดานตางๆ   
2. จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายใน

ระยะ 5 ป เพ่ือวางแผนการทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ 
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การปรับบทบาทหนาท่ีของสวนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 
    จากบริบทความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สงผล
ตอการดําเนินงานของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ ซึ่งมีหนาท่ีสนับสนุนนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาและพันธกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
สวนงาน  
    สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี รูปแบบการดําเนินการ
ให ทันตอการเปลี่ ยนแปลง เ พ่ือใหสามารถ
ตอบสนอง  สนับสนุนนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  

    
 
 สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะควรปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี รูปแบบ
การดําเนินการ อาทิ 
1. หอศิลป  

1.1 สรางภาพลักษณใหม (Rebranding) ใหหอศิลปเปนสัญลักษณ
ของผูนําการสรางสรรคศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในทศวรรษใหม 

1.2 พัฒนาหอศิลปใหไดท้ังคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และ
เปนศูนยกลางแหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

1.3 นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทาง
ปญญา และแปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพ่ึงพา
ตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

1.4 เปนผู นําศิลปะให เขาถึงชีวิตประจําวันของสังคมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงใหมอยางรวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสมัยใหม 

1.5 แตงตั้งกรรมการบริหารท่ีปรึกษาในดานตางๆ อาทิ  
    (1) กรรมการบริหารท่ีปรึกษาดานนโยบาย 
    (2) กรรมการบริหารท่ีปรึกษาดาน Fine Arts Curatorial 
    (3) กรรมการบริหารท่ีปรึกษาดานการหาทุน 
 

2. สํานักหอสมุดกลาง  
ควรปรับบทบาทหนาท่ี รูปแบบการใหบริการท่ีสอดรับกับวิถีชีวิต

ของนักศึกษารุนใหม รวมถึงใหความสําคัญกับผูรับบริการในทุกกลุมวัย
ท้ังเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ อาทิ 

2.1 ปรับ/จัดพ้ืนท่ีเปนหองประชุม สัมมนา เพ่ือใหนักศึกษา และทุก
กลุมวัย เขามาทํากิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู  

2.2 ฐานขอมูลดิจิทัลในการศึกษาคนควา สามารถเขาถึงอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

2.3 การบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด คุมคา ลดตนทุน อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดท้ัง
ภายในประเทศตางประเทศในการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือลดตนทุน 
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ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
2.4 ปรับ platform รูปแบบการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุก 

โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย  
 

3. สํานกัดิจิทัลเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว งบประมาณมีจํากัด 

และระบบ โครงสรางพ้ืนฐานยังลาสมัย สงผลตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
และการสนับสนุนงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนงานใหมี
ประสิทธิภาพ  

3.1 ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเรงดวน 
เพ่ือใหการดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ท่ีจะตอบสนอง สนับสนุน นโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2 ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุม 
และเพียงพอตอการใชงาน 

- ระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน นวัตกรรมการบริการ ท่ี
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมท้ังพันธกิจ (การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ) และการบริหารจัดการ  

- ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การบูรณาการ
เช่ือมโยงขอมูล และการใชขอมูลรวมกันแบบครบวงจรท้ังมหาวิทยาลัย 
อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเช่ือมโยงดานการเงิน  

3.3 ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ การใหบริการ
เชิงรุก ท่ีทันกับความเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ  
 
4. บัณฑิตวิทยาลัย  
     บทบาทหนาท่ีระหวางคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย สวนหน่ึงไม
ชัดเจน โดยภาระงานสําคัญๆ สวนใหญอยูท่ีคณะวิชา จึงควรพิจารณา
บทบาทหนาท่ีใหชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพในดานตางๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย อาทิ 
     4.1 ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
ผูบริหารสวนงาน เพ่ือกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ีของบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะวิชาใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการ
แกไขปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.2 ควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ  

4.3 ควรเรงพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางาน การปรับตัว ทัศนคติรับ
ความเปลี่ยนแปลง  
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