
  

 

 
 

 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบด ี

และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 
 
 

 
 
 
 

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 

 

 





คํานํา 
 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561) 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. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับตัวชี้วัด และคาน้ําหนักเพ่ือใหมีความเหมาะสม ชัดเจนและ
สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากข้ึน สําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น ขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณ คณะกรรมการไดพยายาม
จัดระบบขอมูลของแตละสวนงานใหมีมาตรฐานเดียวกันมากข้ึน โดยใชขอมูลท่ีสวนงานรายงานกองแผนงาน 
และในปตอไปจะจัดระบบในสวนนี้ใหมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดภาระการกรอกขอมูลของสวนงานดวย  
             ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงมีท้ังปจจัยภายในและภายนอก อาทิ การปรับเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตามเพ่ือให 
สวนงานสามารถพัฒนาใหทันกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมุงเนน
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงในหลายเรื่องมีความ
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นทุกฝาย รวมท้ังบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพ่ือความสําเร็จรวมกัน  
 รายงานการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และสวนท่ี 3 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา            
สวนงานฯ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝาย
ท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากท้ังคณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนนุ นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 

25 กุมภาพันธ 2562 

 

 



บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 

และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิเปนประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และข้ันตอนแนวทาง 
ท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561 และครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน 
จําแนกเปน  

หัวหนาสวนงาน จําแนกเปน 

1. คณะวิชา  14 สวนงาน   
2. ศูนย สถาบัน สํานัก  3 สวนงาน 
3. บัณฑิตวิทยาลัย   1 สวนงาน 
 

1. ปฏิบัติหนาท่ี 240 วันข้ึนไป หรือครบปงบประมาณ  มี 14 ราย 

2. ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน    มี 1 ราย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 144 วัน ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน มี 3 ราย 
1) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 80 วัน  (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561) 
3) อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 

 
2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 
คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
 ส วน ท่ี  1  ผลการดํ า เ นิน งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
 (ในปงบประมาณ พ .ศ .  2561 ศูนย 

60 
 

   30 
 

     
 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
 ส ว น ท่ี  1  ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
 ( ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561 ศูนย 

60 
 

  30 
 
 
 



สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 
3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 
         ส วน ท่ี  2  ผลการดํ า เ นิน งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 สวน ท่ี  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
 
 

10 
 
 
 
 

20 

สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 
คานํ้าหนักสวนละ 30) 
         สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 ส วน ท่ี  3  ผลกา รประ เ มิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
 
 

  10 
 
 
 
 

20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผล
การดําเนินงานของสวนงาน 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รายละเอียด อยูในสวนท่ี 2 
ของรายงาน 

 

4. สรุปขอมูลการดําเนินการท่ีมีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ  
            คณะกรรมการ ไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากร นักศึกษา มาประมวล และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้  
          4.1 การดําเนินการ การแกไขปญหา ท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาในภาพรวม 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2560) 
               4.1.1 ความเปนนานาชาติ  มีการดําเนินการมากข้ึน อาทิ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากข้ึน การทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ การรับนักศึกษาตางชาติ การสงนักศึกษาไปดูงาน ฝกอบรมท่ี
ตางประเทศ การสนับสนุนใหอาจารยเผยแพร นําเสนอผลงานในตางประเทศ การเตรียมการเพ่ือเขาสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรดวยระบบ AUN-QA  
              4.1.2 โครงสรางองคกร สวนงานตางๆ ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรตามระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
              4.1.3 การพัฒนาบุคลากร มีกลไกและมีการสนับสนุน อาทิ การสนับสนุนใหอาจารยขอทุนวิจัย 
การจัดสรรทุนวิจัย การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การนําเสนอผลงานในตางประเทศ การอบรมพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู การลาศึกษาตอ 
               4.1.4 ดานกายภาพ คณะวิชาตางๆ ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม กายภาพของ
คณะใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยมากข้ึน 



 4.2 เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการในภาพรวม       
      4.2.1 หลักสูตร  
 -  ควรปรับปรุงใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโนมทิศทางในอนาคต โดยยังคงเนนจุดเดน อัตลักษณ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย    
                        -  ควรเปดวิชาเลือก รายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน และเปดโอกาสใหสามารถเรียน
ขามสาขา ขามคณะ เลือกเรียนตามความสนใจไดมากข้ึน 
 4.2.2 จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ควรหาจํานวน
นักศึกษาเพ่ิม อาทิ  
 - พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา ผูประกอบการ รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือรองรับผูเรียนกลุมใหมๆ 
   - ขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และเพ่ิมการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ ประเทศจีน  
  -  เปดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ปริญญาโทควบเอก เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 4.2.3 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
                       - ควรปรับปรุงหองเรียน อุปกรณ และพัฒนาใหทันสมัย เพียงพอ และสอดคลองกับ
ลักษณะการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติของแตละสาขาวิชา อาทิ จัดเปน Smart Classroom 
                      - จัดสรรพ้ืนท่ีสวนกลางของคณะท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนการสอน การสรางสรรค
ผลงาน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ รวมท้ังขยายเวลา ยืดหยุนการใชพ้ืนท่ี
เพ่ือใหนักศึกษาใชทํางานนอกเวลาเรียนมากข้ึน  
 4.2.4 การบริหารจัดการ  
                       -  ควรปรับปรุงระบบการทํางาน ลดข้ันตอนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมาใช    
                       -   ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
 4.2.5 ดานกายภาพ 
 - พระราชวังสนามจันทร ควรดูแลเรื่องความสะอาดท่ีสวนหนึ่งยังไมถูกสุขลักษณะ  
จุดท่ีมีความเสี่ยงไมปลอดภัยภายในคณะใหมากข้ึน อาทิ การปรับพ้ืนท่ี การเพ่ิมไฟฟาสองสวาง การติดตั้งกลอง
วงจรปด  
 - City Campus เมืองทองธานี ควรเรงปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนมากข้ึน 
 - ศูนยสันสกฤตศึกษา และอาคารสมบูรณ บางพลัด ควรจัดสถานท่ีเฉพาะใหนักศึกษา
พบอาจารยไดสะดวกมากข้ึน รวมท้ังจัดสรรพ้ืนท่ีใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 4.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 
       4.3.1 นักศึกษาตางชาติ มีจํานวนนอย 
 ควรขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากข้ึน การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การ
จัดระบบท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 
               4.3.2 การเรียนการสอน สวนใหญยังเปนรูปแบบเดิมเนนการบรรยาย  
                         - ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาชวย เนนการคิด
วิเคราะห สรางสรรค และการใชภาษาตางประเทศใหมากข้ึน      



 -  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรู การแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน
จริง การศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ ใหมากข้ึน 
 -  จัดอาจารยชาวตางชาติ อาจารยพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเฉพาะทางมา
สอน ถายทอดความรู ประสบการณ เพ่ือเพ่ิมมุมมอง ประสบการณ แนวคิดใหนักศึกษามากข้ึน 
 - คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของอาจารย เนื่องจากอาจารยสวน
หนึ่งมีภารกิจภายนอกมากทําใหไมสามารถสอนไดเต็มท่ี รวมท้ังควรนําผลจากการประเมินการเรียนการสอน 
(โดยนักศึกษา) มาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางจริงจัง  
 4.3.3 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณ และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาใหมากข้ึน รวมท้ังควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ จัดอาจารยมาดูแลให
คําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ ท่ีสรางสรรค มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชาตางๆ และหา
มาตรการจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  
                4.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรวางแผนเตรียมความพรอมพัฒนาอาจารย 
บุคลากร และสื่อสารใหมีความรูความเขาใจเรื่อง EdPEx รวมท้ังการปรับวิธีการสอน การบริหารจัดการ การ
ทํางาน ฯลฯ เพ่ือรองรับระบบดังกลาว 
 4.3.5 การทํางานวิจัย  
                       - ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการดําเนินการใหมีความสะดวกรวดเร็ว ยืดหยุน ลดข้ันตอน
และเอ้ืออํานวยความสะดวกแกอาจารยใหมากข้ึน และสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย  
                     -  ควรนําผลงานวิจัยงานสรางสรรคมาบริหารจัดการ ตอยอดเพ่ิมมูลคา เพ่ือหารายไดเขา
คณะและมหาวิทยาลัย 
 4.3.6 การบริการวิชาการ ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการใหมีความเขมแข็ง เพ่ือให
สามารถหารายไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังควรมีบทบาทในการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนใหมากข้ึน 
 4.3.7 การบริหารจัดการ 
 4.3.7.1 การบริหารงาน                      
 -  ควรนําภารกิจ ปญหาท่ีจะตองแกไขซ่ึงมีจํานวนมาก มาวิเคราะหและจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของเรื่องท่ีจะตองดําเนินการ โดยควรมุงเนนเรื่องท่ีจะเกิดผลสําเร็จในระยะสั้นกอน  
                       -  ควรหาแนวทางใหภาควิชาตางๆ มีการพัฒนาไปพรอมๆ กัน และมีการทํางานในลักษณะ
บูรณาการรวมกัน มีการจัดกิจกรรมรวมกันใหมากข้ึน เพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะ 
                       4.3.7.2 การส่ือสาร ประชาสัมพันธ   
                        -  ควรปรับและเพ่ิมการสื่อสาร การถายทอดนโยบายใหท่ัวถึง ชัดเจน ทันการณ และมี
กลไกการรับฟงความเห็น การมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาใหมากข้ึน  
                       -  ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษาสูสาธารณะใหมากข้ึนโดยใช
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย นําเทคโนโลยีมาชวย เพ่ือใหคณะเปนท่ีรูจักมากข้ึน    
               4.3.8 แผนพัฒนาคณะ สวนงาน ควรมีการถายทอด สื่อสารใหบุคลากรไดทราบอยางท่ัวถึง และ
มีการกํากับติดตามการทํางาน การใหคําปรึกษา แนะนําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน 
ท่ีกําหนดไว  
               4.3.9 การเงิน งบประมาณ ควรจัดระบบการบริหารจัดการการเงิน งบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน สื่อสารใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ รวมท้ังวางแผนจัดหารายไดเพ่ิม อาทิ 
การเปดหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ 



              4.3.10 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ควรกํากับติดตาม และดําเนินกิจกรรม โครงการ 
ตามแผนท่ีกําหนด 
  
5. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 เนื่องจากการทํางานของคณะ สวนงานมีความเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยคอนขางมาก จึงมีความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน โดยสรุปคือ 
 5.1 หลักสูตร ควรปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการเสนอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหรวดเร็วข้ึน 
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 5.2 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
 -  ควรเรงดําเนินการแกไขปญหาระบบ iThesis ท่ียังไมเสถียร และจัดอบรมใหนักศึกษามีความ
เขาใจ สามารถปฏิบัติไดจริง และมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูมาชวยแกไขปญหา  
 -  ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต WIFI Application ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
การเขาถึงระบบฐานขอมูลตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5.3 การใหบริการนักศึกษา ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการของเจาหนาท่ีของ
สวนกลาง อาทิ กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลัง และพัฒนาระบบท่ีเอ้ือตอนักศึกษา
ตางชาติมากข้ึน อาทิ การจัดทําแบบฟอรมเอกสารเปนภาษาอังกฤษ  
 5.4 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา การอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ รถรับสง สถานท่ี 
 5.5 การบริหารจัดการ 
 -  ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความ
คลองตัว ยืดหยุน ลดเอกสารและข้ันตอนการทํางาน 
 - ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานใหทันสมัย และเขาถึงขอมูล
ไดงาย สะดวกรวดเร็ว  
 - ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยาเขตฯ 
 5.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรเรงดําเนินการเรื่องความกาวหนา การขอกําหนด
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน  
 5.7 ดานกายภาพ/สภาพแวดลอม/ความปลอดภัย ควรปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง และหามาตรการปองกันและกําจัด
สุนัขจรจัด นกพิราบ เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมท้ังปรับปรุงระบบการจราจร เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุ  
 
6. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 6.1 การปรับเปล่ียนใหทันกับความเปล่ียนแปลง  
 - ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ การศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย คณะวิชาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศนาํมาถายทอด สื่อสาร และปรับใชกับคณะวิชา อาทิ การเปดสอนแบบตลาดวิชา การ
ปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขามคณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา  
 -  ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธคณะ นําเสนอศักยภาพ ความเขมแข็งของคณะออกสูภายนอก ท้ังใน
ระดับประเทศและตางประเทศเพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน โดยอาศัยกลไกตางๆ อาทิ เทคโนโลยี อาจารย 



เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุมชน  
 -  ควรพัฒนาระบบ กลไกในการใหบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 -  การเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารระดับคณะวิชา อาทิ การพัฒนาผูบริหารรุนใหม 
ในกลุมหัวหนาภาควิชา รองคณบดี เลขานุการภาควิชา เพ่ือฝกทักษะ เรียนรูการบริหารงาน  
 6.2 หลักสูตร  
 -  ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น ในเรื่องท่ีคณะมีความเขมแข็ง หรือรวมกับคณะวิชาอ่ืนๆ เพ่ือ
รองรับความตองการ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุมสังคมผูสูงอายุ แมบาน  
 - การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากข้ึน อาทิ การเทียบโอนรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัย 
การเรียนผานระบบ online 
 6.3 นักศึกษา  
 -  ควรหารือรวมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบ
คัดเลือก ใหยืดหยุน เปดกวางใหมากข้ึน อาทิ การเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่องทุกวัน  
 -  ควรมี/เพ่ิมกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอแนวคิด ขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงและ
การพัฒนาคณะ การใหบริการ เพ่ือใหการดําเนินการในสวนตางๆ สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
และการใหบริการตางๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีใหนักศึกษาหลายๆ คณะวิชาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน 
เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี รวมท้ังการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีสวนชวยพัฒนาชุมชน สังคมใหมากข้ึน 
 6.4 การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
 -  ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย โดยควรเนน ผลลัพธ outcome ท่ีเกิด
ข้ึนกับนักศึกษาใหมากข้ึน  
 -  ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอรมการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย (โดย
นักศึกษา) เพ่ือใหเกิดประโยชน มากข้ึน อาทิ ใหมีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแตละครั้ง เพ่ือนําผล
มาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งตอไป โดยผานระบบ QR Code และเนนเรื่องการพัฒนา
กระบวนการสอน การเรียนรู การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอนแบบ Project based learning, 
Problem based learning 
  



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 และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 
2344/2560 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ตาม
ขอบังคับฯ นี้ ไดเริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการไดจัดทํา คูมือ การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนแนวทางในการทํางาน และได
เสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
 สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับเปนครั้งท่ีสอง ซ่ึงในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดปรับปรุงตัวชี้วัด และคาน้ําหนักในแตละดานใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีมากข้ึน และไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ  
 ในสวนของการเก็บขอมูลไดกําหนดใหมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะกรรมการได
พยายามจัดระบบขอมูลของแตละสวนงานใหมีมาตรฐานเดียวกันมากข้ึน โดยใชขอมูลท่ีสวนงานรายงานกอง
แผนงาน ขอมูลจากกองประกันคุณภาพการศึกษา และในปตอไปจะจัดระบบในสวนนี้ใหมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลด
ภาระการกรอกขอมูลของสวนงานดวย สําหรับเชิงคุณภาพสวนใหญ คือ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
นักศึกษา ซ่ึงการเชิญมาสนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลท่ีได
จากการสนทนากลุมทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนมาก  
 ผลของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ 
เปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพ ความเขมแข็งของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ จึงมี



ประโยชนมาก และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรนําไปใชในการชวยสนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหสวนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
 
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 
 (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  
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 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 และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีหัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 

 
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ ท่ีกําหนดวา  
             -  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไม
เกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปนั้น เปนไปเพ่ือการให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
             - ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในรอบนั้น
ตอสภามหาวิทยาลัยได 

 4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 
พิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 6 ราย ดังนี้  
 4.1.1 คณบดีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 3 ราย คือ 
 (1) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 80 วัน (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
 (2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561) 
 (3) อาจารย ดร.นนท คุณคํ้าชู  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 
              4.1.2  คณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง หรือลาออกจากตําแหนง กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 3 ราย คือ 
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 (1) รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ครบวาระการดํารงตําแหนงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
 (2) อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
 ลาออกตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561      
                   (3) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
                       ครบวาระการดํารงตําแหนงวันท่ี 13 กันยายน 2561 

 4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีดังนี้  
    ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน 
จําแนกเปน  

หัวหนาสวนงานจําแนกเปน 

1. คณะวิชา  14 สวนงาน   
2. ศูนย สถาบัน สํานัก  3 สวนงาน 
3. บัณฑิตวิทยาลัย   1 สวนงาน 
 

1. ปฏิบัติหนาท่ี 240 วันข้ึนไป หรือครบปงบประมาณ  มี 14 ราย 

2. ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน    มี 1 ราย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ  144 วัน ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน มี 3 ราย 
1) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 80 วัน  (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561) 
3) อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 

 
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

1 ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบด)ี 
 
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํ า นัก ยั ง ไม ไดมี การ เจรจาต อรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และ

30 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตัวช้ี วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี) โดยใชขอมูลเดียวกับท่ีหัวหนาสวนงาน
รายงานผลการดําเนินงานกับกองแผนงาน (คาคะแนน 
แปลงเปนรอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.1)  
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ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

สวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ใหคะแนน 

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

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ใหคะแนน 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภาย ใน  (สกอ . )  ป ก ารศึ กษา  2560 
(แบบฟอรม ปค.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

2 ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ให
เลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1  
ใหกับ 
    2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา 
ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
    2.3) สํานักงานคณบดี                      
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละ
กลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิด
คาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
    (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแตละ
ภาควิชา สาขาวิชา)  
     สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบด ี
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด
สงใหประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

3 ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการดําเนินงานของสวนงาน  
                                              

10 1. สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน นํา
ขอเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
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ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

มหาวิทยาลัย การวิเคราะหตนเองของสวนงาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน มาวิเคราะห
จัดเรียง ลําดับความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหา
และพัฒนาสวนงาน จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง   
2. จัดทํารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสวน
งาน (แบบฟอรม ปค.6) 
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณา
ใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

4 ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. ใชขอมูลท่ีนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/
หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) 
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ 
4.  นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบ
ออนไลน 
5. คณะกรรมการ  รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแตละคณะวิชา 

 รวม  100  
 

   5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 3   
 ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

1 ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบด)ี 
 
( ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561 ศูนย 
สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรอง
กับอธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 
และสวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 

       30 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใช
ขอมูลเดียวกับท่ีหัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน
กับกองแผนงาน (คาคะแนน แปลงเปนรอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนา

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ี
จะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน 
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ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

หรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 
เรื่อง) 
 

อยางนอย 3 เรื่อง (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  
 

20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม 
ปค.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

2 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส ว น ง า น  แ ล ะ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 

40 1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ 
A4 (แบบฟอรม ปค.5) 
2. หัวหนาสวนงานเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) 

 รวม  100  

 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 ใหความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัด 
และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเหมาะสม ชัดเจน 
สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีมากข้ึน  
           6.1.2 วันท่ี 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน  
 (1) จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 (2) ใหหัวหนาสวนงาน จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามท่ี 
กําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2561  
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 (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)  
 (3) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเกา) ตอคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ 
 (1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) เพ่ือใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ                                                                                             
 (1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวน
งาน 
 (1.3) สํานักงานคณบดี  
 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลว
จัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2561  
 หลังจากนั้น เลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 
2561  
 (2) ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online  
 6.1.2.3 ใหฝายเลขานุการฯ เผยแพรคูมือฯ ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 6.1.2.4 ใหฝายเลขานุการฯ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบขอมูล
ทางระบบ online ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561   
 6.1.3 ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
 6.1.3.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) สงใหคณะกรรมการฯ 
 6.1.3.2 วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 วันสุดทายท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) 
              6.1.4 วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
                6.1.5 วันท่ี 1-2 และวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2561 คณะกรรมการฯ จัดสนทนากลุม 
             6.1.6 ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561   
 6.1.6.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอคณะกรรมการฯ 
 6.1.6.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 
(แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) 

   6.2 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 6/2561) พิจารณา 
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 6.2.1.1 รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จํานวน 18 สวนงาน 
 เนื่องจากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม  
ปค.1) ท่ีสวนงานสวนใหญเสนอมา ยังมีความไมชัดเจน จึงมีมติโดยสรุป คือ  
               (1) ใหทุกสวนงานนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(แบบฟอรม  ปค.1) กลับไปตรวจสอบ/สอบทานอีกครั้ง และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 11 มกราคม 
2562  
              (2)  เนื่ องจากการเก็บขอมูลจากสวนงานไม เปนไปตามปฏิ ทินการทํางาน ท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดไว จึงใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน โดยจะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 (ตามขอ10 (5) วรรคสอง ของขอบังคับฯ กําหนดวาในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง)  
 6.2.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 9 มกราคม 2562 เห็นชอบให
ขยายระยะเวลาเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30  กันยายน 2561) จากภายในวันท่ี 28 มกราคม 2562 เปนภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2562   
              6.2.2 ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2562 หัวหนาสวนสงขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปค.1) ท่ีปรับแกไขแลวใหคณะกรรมการฯ 
             6.2.3 วันท่ี 11-29 มกราคม 2562 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะห ประมวล
ขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี 
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)  
            6.2.4 วันท่ี 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน
ใหคะแนนในแตละดาน และพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
               6.2.5 ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการฯ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 (ถามี) 
 6.2.6 วันท่ี 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 เตรียมขอมูลในการนําเสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอสภามหาวิทยาลัย 
 6.2.6.2 นําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากหัวหนาสวนงานในการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้ง
ตอไป 
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 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561) 
 6.3.3 เม่ือสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 เมษายน 2562 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 แลว นายกสภา
มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาทํางานตอไป 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 

 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มาพิจารณาตรวจสอบ 
และสอบทานขอมูลตางๆ แลว สรุปเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) รวมท้ังไดนําขอมูลจากการสนทนากลุม การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน 
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมิน
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเปน การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและ
พัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องเรงดวน และ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน รวมท้ังเรื่องท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยจะนําเสนอดังนี้        
        
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จะนําเสนอจําแนกเปนกลุม ตามภารกิจของสวนงาน คือ (1) คณะ
วิชา (2) บัณฑิตวิทยาลัย และ (3) ศูนย สถาบัน สํานัก โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4-6 หนา 12-16 

           ท้ังนี้ ในการคํานวณคะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (ประเมิน 
สวนงาน) และดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (ประเมินหัวหนาสวนงาน) มี
รายละเอียดการคํานวณคะแนน ดังนี้ 
 1) สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) คณะกรรมการฯ ยึดแนวทางดังนี้ 
 1.1) ใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของกองแผนงาน ณ วันท่ี 14 มกราคม 2562 (ขอมูล
ตามท่ีสวนงานรายงานกองแผนงาน) 
 1.2) การคิดคะแนนจะยึดตามตัวชี้วัด คาเปาหมาย ท่ีสวนงานเจรจาตอรองกับอธิการบดีเทานั้น 
 1.3) รายละเอียดการคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก  

 2) สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
 กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ซ่ึงไมมีผลการดําเนินการในสวนนี้ (คาน้ําหนัก รอยละ 10) คณะ
กรรมการฯ ใหตัดคะแนนในสวนนี้ออกไป ซ่ึงจะเหลือคาน้ําหนักรวมท้ังหมดรอยละ 90 ใหเทียบรอยละ 90 เปน
รอยละ 100 

  

 



  ตารางท่ี 4 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561           
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

สํานักหอสมุดกลาง 

สวนงาน/  
หัวหนาสวนงาน 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน ผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จ 
ในการดําเนินงาน (รอยละ 60) 

 
ดานท่ี 2  
ระดับการ
มีสวนรวม
และความ
รวมมือฯ 

 
 

(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3  
แนวการ
ปรับปรุง

และพัฒนา 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตาม 
คํารับรองการปฏิบัติงาน (รอยละ 60) 

 
ดานท่ี 2  
ความเปน

ผูนําและคุณ 
ลักษณะสวน

บุคคล 
 
 

(รอยละ 40) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2) 

สวนท่ี 1  
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ 
 

 

สวนท่ี 2  
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามนโยบาย 
ของหัวหนา
สวนงาน 

(รอยละ 30) 

สวนท่ี 3  
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายในฯ 

(รอยละ 30) 

สวนท่ี 1  
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ 
 

 

สวนท่ี 2  
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
ของหัวหนา
สวนงาน 

(รอยละ 30) 

สวนท่ี 3 
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในฯ 

(รอยละ 30) 
สํานักหอสมุดกลาง 
ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรตัน   

ไม
ประเมิน* 

30.0 30.0 26.6 1.0 87.6 – ไม
ประเมิน* 

30.0 30.0 34.0 94.0 = 

 หมายเหตุ  *  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กับอธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  -  หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 = หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เทากับปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  หมายถึง ไมมีคะแนนเปรียบเทียบ เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 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. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา (ป 2560) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

    คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมของผู เก่ียวของกลุมตางๆ ขอเสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) รวมท้ังขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ฯลฯ มาสรุปเปนประเด็น คือ การดําเนินงานท่ีมีความ 
กาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะท่ี
เปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังเรื่องท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน เพ่ือใหสวนงาน มหาวิทยาลัย และ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอดังนี้ สําหรับ
รายละเอียดของแตละสวนงานอยูในภาคผนวก 

 
สํานักหอสมุดกลาง 

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 พยายามดําเนินการใหเปนหองสมุดท่ีเปนสากล ทันสมัย รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
รัฐบาล 
 1.2 มีการจัดทําระบบ e-book และ thesis online เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และนักศึกษา 
 1.3 มีนโยบายใหหองสมุดเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 1.4 มีความพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับอัตรากําลัง โดยไดดําเนินการวิเคราะหคางาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีใชในการทํางานในแตละข้ันตอน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน 
ข้ันตอนการทํางาน  
 1.5 ผูอํานวยการนําความรูท่ีมีในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอทุนจากภายนอก และนํามาให
บุคลากรรวมทําวิจัย ซ่ึงชวยสรางรายไดใหกับสํานักหอสมุดกลางอีกทางหนึ่ง 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
   - ไมมี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. จํานวนนักศึกษา 

มาใชบริการหองสมุดลดลง 
 
ควรหาแนวทางใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
อาทิ 

1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย ชวยรณรงค หรือจัด
กิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษารัก

การอานหนังสือมากข้ึน  
3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การใช

ชีวิตของคนรุนใหมซึ่งระบบ IT มากข้ึน 
4. ควรมีการแนะนําหนังสือท่ีเขามาใหม เพ่ือเปนการดึงดูด

ความสนใจ ใหนักศึกษาเขามาอาน  

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. งบประมาณ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยานอย และ
งบประมาณสวนใหญเปนงบบุคลากร ทําใหไมเพียงพอตอ
การจัดซื้อหนังสือใหมๆ เพ่ือรองรับความตองการของ
นักศึกษา  

 
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ควรชวยสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปจัดซื้อหนังสือ software เพ่ือใหการบริการ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

2. อัตรากําลัง 
ภายใน 5 ป  จะมี บุคลากรทยอยเกษียณอายุ

โดยเฉพาะตําแหนงบรรณารักษ แตตามแผนอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัย ไมไดจัดสรรกรอบอัตราทดแทนให 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราทดแทนผู
เกษียณอายุ ตามความจําเปนและเรงดวน โดยเฉพาะตําแหนง
ทางดานวิชาชีพ อาทิ ตําแหนงบรรณารักษ ซึ่งการทํางานจะตอง
ใชเวลาในการฝกฝน และหากมีไมเพียงพออาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน การใหบริการได  

 
4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน) 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 4.2 มีความเปนผูนํา 
  4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  4.4 มีความสามารถในการประสานสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และมีเครือขายจํานวนมาก 
 4.5 การบริหารแบบมีสวนรวม รับฟงความคิดของทุกฝาย  
 4.6 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง อาทิ สงบุคลากรไปอบรม ไปศึกษาดูงาน หาทุนจาก
ภายนอกเพ่ือใหบุคลากรไดทําวิจัย 
  4.7 เขาพบงาย ใหโอกาสกับบุคลากรทุกระดับ 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ 
 - ไมมี- 
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สวนท่ี 3 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดแีละหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

              
 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขอมูล
จากการสนทนากลุมผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร 
นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามตอการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานตางๆ มาพิจารณาแลว เพ่ือใหสวนงานสามารถดําเนินการ
และพัฒนาไดทันกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ี
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะในภาพรวมตอการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงในบาง
ประเด็นเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นทุกฝายตองรวมมือกันเพ่ือใหงานสําเร็จ โดยสรุปดังนี ้

ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  
   1.1 ปจจัยภายนอก อาทิ 
         1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก 
ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ  
 - การรับคนเขาทํางานของหนวยงาน บริษัทท่ีมี
ช่ือเสียง มีแนวโนมไมมุงเนนเรื่องปริญญา แตเนนเรื่อง
ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการทํางาน 
 - การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะน้ีไดออก ราง พระราชบัญญัติมา
หลายฉบับ  และมีความเ ก่ียวของ สัมพันธ กับสวนงาน 
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ การเสนอของบประมาณการ
วิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 1.1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
        1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปดหลักสูตร สาขาวิชาท่ี
ใกลเคียงกับหลักสูตรท่ีเปนความเขมแข็งของคณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ซึ่งกระทบตอการทํางาน วิถีชีวิต ของบุคลากรในทุกระดับ ท้ัง
ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา  
  1.1.5 ประชากรเขาสูยุค Aging Society ซึ่งกระทบ
ตอสังคม วิถีชีวิต ความตองการปจจัยในดานตางๆ  
      1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
   1.2 ปจจัยภายใน อาทิ 
 1.2.1 อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ยึดติดกับการ
ทํางานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีนอย  
 1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  
 1.2.3 การทํางานเปนทีม การบูรณาการในการทํางาน

 
1. ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบ เก่ียวกับ
การดําเนินการเพ่ือปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
 1.1 ศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดี
ของมหาวิทยาลัย คณะวิชาท้ังในประเทศและตางประเทศ          
แลวนํามาถายทอดใหบุคลากรในคณะวิชา มหาวิทยาลัย ได
เรียนรูรวมกัน แลวนํามาปรับใชกับคณะวิชา อาทิ การเปด
สอนแบบตลาดวิชา การปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขาม
คณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
 1.2 ควรนําผลงานวิจัยสรางสรรค มาบริหารจัดการ ตอ
ยอดเพ่ิมมูลคา เพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย และชวย
ขับเคลื่อนความเจริญของสังคมและประเทศชาติ 
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธนําเสนอคณะ ศักยภาพ ความ
เขมแข็งออกสูสังคมภายนอก ท้ังในระดับประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน โดยอาศัยกลไกตางๆ 
อาทิ เทคโนโลยี อาจารย เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ชุมชน  
3. ควรเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชนใหมากข้ึน 
ดวยการทําวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยใชจุดแข็ง และ
ศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหนักศึกษาเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึนเพ่ือสรางการเรียนรู 
ประสบการณ 
4. ควรพัฒนาระบบ กลไกในการใหบุคลากร นักศึกษา ศิษย
เกา มีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
5. การเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารระดับคณะ
วิชา อาทิ การพัฒนาผูบริหารรุนใหมในกลุมหัวหนาภาควิชา 
รองคณบดี เลขานุการภาควิชา การใหมาชวยงานสวนกลาง



ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
รวมกัน  
 1.2.4 งบประมาณ  

ของคณะ เพ่ือฝกทักษะ เรียนรูการบริหารงาน  

2. หลักสูตร 
     
 

1. ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น ในสิ่งท่ีคณะมีความ
เขมแข็ง หรือรวมกับคณะวิชาอ่ืนๆ เพ่ือรองรับความตองการ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุมสังคมผูสูงอายุ กลุมท่ี
ตองการพัฒนาทักษะการทํางาน แมบาน  
2. การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากข้ึน อาทิ การ
เทียบโอนรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัย การเรียนผานระบบ 
online 

3. นักศึกษา 1. ควรหารือรวมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการ
ปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบคัดเลือก ใหยืดหยุน 
เปดกวางใหมากข้ึน อาทิ การเปดรับนักศึกษาอยางตอเน่ือง
ทุกวัน  
2. ควรมี/เพ่ิมกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอ
แนวคิด ขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงและการพัฒนาคณะ 
การใหบริการ เพ่ือใหการดําเนินการในสวนตางๆ สอดคลอง
กับความตองการของนักศึกษา และการใหบริการตางๆ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีใหนักศึกษาหลายๆ 
คณะวิชาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความ
สามัคคี รวมท้ังการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีสวนชวยพัฒนา
ชุมชน สังคมใหมากข้ึน 

4. การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
 

1. ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
โดยควรเนน ผลลัพธ outcome ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาให
มากข้ึน  
2. ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอรมการประเมินผลการ
เรียนการสอนของอาจารย (โดยนักศึกษา) เ พ่ือใหเกิด
ประโยชน มากข้ึน อาทิ  

- ใหมีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแตละครั้ง 
เพ่ือนําผลมาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง
ตอไป โดยผานระบบ QR Code  

- การประเมินควรเนนเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน 
การเรียนรู การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอน
แบบ Project based learning, Problem based learning 
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ภาคผนวก 
สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุม 

ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
 

 



สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
สํานักหอสมุดกลาง 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 พยายามดําเนินการใหเปนหองสมุดท่ีเปนสากล ทันสมัย รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา 

มาใชบริการหองสมุดลดลง 
ควรหาแนวทางใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

อาทิ 
1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย ชวยรณรงค หรือจัด

กิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษารัก

การอานหนังสือมากข้ึน  
3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การใช

ชีวิตของคนรุนใหมซึ่งใชระบบ IT มากข้ึน 
4. ควรมีการแนะนําหนังสือท่ีเขามาใหม เพ่ือเปนการดึงดูด

ความสนใจ ใหนักศึกษาเขามาอาน  
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหสํานักหอสมุดมากข้ึน เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาจัดทํา E-book รองรับความ
ตองการของนักศึกษา 

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 4.2 มีการประสานสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีเครือขายจํานวนมาก 

 
กลุม 2 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการจัดทําระบบ e-book และ thesis online เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และนักศึกษา 
 1.2 มีนโยบายใหหองสมุดเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 1.3 มีความพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับอัตรากําลัง โดยไดดําเนินการวิเคราะหคางาน ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาท่ีใชในการทํางานในแตละข้ันตอน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน ข้ันตอนการทํางาน  
 1.4 ผูอํานวยการนําความรูท่ีมีในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอทุนจาก วช. และนํามาใหบุคลากรรวมทําวิจัย 
ซึ่งชวยสรางรายไดใหกับสํานักหอสมุดกลางอีกทางหน่ึง 
 
 
 
 



2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -ไมม-ี 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยานอย และ
งบประมาณสวนใหญเปนงบบุคลากร ทําใหไมเพียงพอตอ
การจัดซื้อหนังสือใหมๆ เพ่ือรองรับความตองการของ
นักศึกษา  

 
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ควรชวยสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปจัดซื้อหนังสือ software  เพ่ือใหการบริการ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

2. อัตรากําลัง 
ภายใน 5 ป  จะมี บุคลากรทยอยเกษียณอายุ

โดยเฉพาะตําแหนงบรรณารักษ แตตามแผนอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัย ไมไดจัดสรรกรอบอัตราทดแทนให 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราทดแทนผู

เกษียณอายุ ตามความจําเปนและเรงดวน โดยเฉพาะตําแหนง
ทางดานวิชาชีพ อาทิ ตําแหนงบรรณารักษ ซึ่งการทํางานจะตอง
ใชเวลาในการฝกฝน และหากมีไมเพียงพออาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน การใหบริการได  

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 4.2 มีความเปนผูนํา 
 4.3 เขาถึงงาย ใหโอกาสกับบุคลากรทุกระดับ 
 4.4 การบริหารแบบมีสวนรวม โดยรับฟงความคิดของทุกฝาย  
 4.5 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง อาทิ สงบุคลากรไปอบรม ไปศึกษาดูงาน หาทุนจากภายนอกเพ่ือให
บุคลากรไดทําวิจยั 
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	6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ดำเนินการ
	(1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ
	(2) ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online
	6.1.2.3 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่คู่มือฯ ในเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	6.1.2.4 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาตอบข้อมูลทางระบบ online ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
	6.1.3 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
	6.1.3.1 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ส่งให้คณะกรรมการฯ
	6.1.3.2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7)
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	6.1.6.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อคณะกรรมการฯ
	6.1.6.2 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน)
	6.2.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 6/2561) พิจารณา
	6.2.2 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 หัวหน้าส่วนส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (แบบฟอร์ม ปค.1) ที่ปรับแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการฯ
	6.2.3 วันที่ 11-29 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลและจัดทำ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณ...
	6.2.4 วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานให้คะแนนในแต่ละด้าน และพิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐา...
	6.2.5 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2...
	6.2.6 วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
	6.2.6.1 เตรียมข้อมูลในการนำเสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อสภามหาวิท...
	6.2.6.2 นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนงานในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานฯ (ตามข้อ 6.2.5) มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งต่อไป
	6.3.1 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ...
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