




































12 

ตารางที่ 4 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จ 

ในการด าเนินงาน (ร้อยละ 60) 
 

ด้านที ่2  
ระดับการ
มีส่วนร่วม
และความ
ร่วมมือฯ 

 
 

(ร้อยละ 30) 

 
ด้านที ่3  
แนวการ
ปรับปรุง

และพัฒนา 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60) 

 
ด้านที ่2  
ความเป็น

ผู้น าและคุณ 
ลักษณะส่วน

บุคคล 
 
 

(ร้อยละ 40) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2) 

ส่วนท่ี 1  
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัตกิารฯ 
 

(ร้อยละ 30) 

ส่วนท่ี 2  
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามนโยบาย 
ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

(ร้อยละ 10) 

ส่วนท่ี 3  
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายในฯ 

(ร้อยละ 20) 

ส่วนท่ี 1  
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัตกิารฯ 
 

(ร้อยละ 30) 

ส่วนท่ี 2  
ผลการ

ด าเนินงาน
ตามนโยบาย
ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

(ร้อยละ 10) 

ส่วนท่ี 3 
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในฯ 

(ร้อยละ 20) 
คณะศึกษาศาสตร ์
ผศ.ดร.มาเรียม นลิพันธุ ์

16.0 9.5 18.3 27.2 7.0 78.0 – 16.0 9.5 18.3 34.0 77.8 – 

หมายเหตุ   *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 = หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าเร็จ:  
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ปี 2560) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

    คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้ เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ข้อเสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) 
ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) รวมทั้งข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ฯลฯ มาสรุปเป็นประเด็น คือ การด าเนินงานที่มีความ 
ก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  (ปี 2560) ข้อเสนอแนะที่
เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เพ่ือให้ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไดน้ าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป โดยได้สรุปของแต่ละส่วนงานมาน าเสนอดังนี้ ส าหรับ
รายละเอียดของแต่ละส่วนงานอยู่ในภาคผนวก  

 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
1. การด าเนินการที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา  
 1.1 มีการเปิดหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับ
ปริญญาและบัณฑิตศึกษา   
 1.2 จัดซื้อ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทุกห้องเรียน          
 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในคณะให้เรียบร้อย สวยงามข้ึน  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. ด้านกายภาพ 

1.1 มีนโยบายสร้างศูนย์เด็กเล็ก (ก่อนปฐมวัย) และ
การเปิดหลักสูตรอินเตอร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แต่อาคารสถานท่ียังไม่พร้อมท่ีจะรองรับ  

1.2 พื้นที่จอดรถของคณะมีจ ากัด โดยเฉพาะเมื่อมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

 
1. ควรเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีก่อน โดยการประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย อาทิ การขอใช้พื้นที่ตึกใหม่ของมหาวิทยาลัย
ในการรองรับ หลักสูตรก่อนปฐมวัยหรือหลักสูตรอินเตอร์ของ
โรงเรียนสาธิต 
2. ควรหาแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสร้างที่จอดรถให้
เพียงพอกับความต้องการ 

       
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้สนใจในกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามาศึกษามากขึ้น  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้า
มาศึกษา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
2. สวัสดิการ  

ศูนย์ออกก าลังกาย อาคารโสมสวลี  
 

 
1. ควรก ากับดูแลเรื่องความสะอาดให้มากขึ้น 
2. ควรดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการให้มากข้ึน 
 

3. ด้านกายภาพ  
3.1 โรงอาหาร มีพื้นที่จ ากัด ส่วนหนึ่งมาจากมี

นักศึกษาต่างคณะมาใช้บริการด้วย  
3.2 ห้องกิจกรรมนักศึกษา ห้องวิชาเอก ยังไม่เป็น

สัดส่วนเท่าที่ควร 

 
ควรส ารวจความต้องการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อ
จัดพื้นท่ีให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. หลักสูตร  

กระบวนการขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
มีขั้นตอนมาก ล่าช้า ไม่ทันการณ์ 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการขั้นตอนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ให้รวดเร็วข้ึน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการ  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ยั งไม่ เสถียร

เท่าที่ควร  
2.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ยัง

ไม่มีโอกาสเข้าใช้บริการ ระบบ WIFI ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้ายุค
ปัจจุบัน 

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ให้
เสถียรมากขึ้น และรองรับกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
2. ควรอนุญาตให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ใช้บริการ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้ายุคปัจจุบัน 

3. สวัสดิการ 
3.1 ระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ภายในหอพักนักศึกษา  
3.2 รถรางรับส่งนักศึกษา บุคลากร  
3.3 รถบัสของมหาวิทยาลัย ไม่เพียงพอ และส่วนหนึ่ง

เสียใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการต่างๆ อาทิ 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา การฝึกงานภาคสนามตาม
หลักสูตร ซึ่งในบางครั้งต้องระดมทุนเพื่อว่าจ้างเหมารถ
จากภายนอก หรือต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ    

 
1. ควรพัฒนาเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะภายในหอพักนักศึกษา  
2. ควรให้รถรางรับส่งนักศึกษาเข้ามาในส่วนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ด้วย 
3. ควรเร่งซ่อมแซมรถที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเร็ว และดูแล
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 

4. งบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการเรียนการสอน
หลักสูตรก่อนปฐมวัยและหลักสูตรอินเตอร์ของโรงเรียนสาธิต 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสาร บางครั้งมหาวิทยาลัยสั่งการไม่ชัดเจน 

คลุมเครือ ท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน 
รวมทั้งส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ล่าช้า  

 
ควรตรวจสอบข้อมูลที่จะสื่อสาร สั่งการ โดยสรุปให้ชัดเจน 
รวมทั้งควรระบุหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 
เพื่อการติดต่อสอบถามกรณีต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  

6. ด้านกายภาพ 
6.1 การเดินทาง การจราจรภายในมหาวิทยาลัย ขาด

ความปลอดภัย มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
6.2 พื้นที่จอดรถยนต์ มีจ านวนจ ากัด 
6.3 ความปลอดภัย พื้นที่หอพัก มีงู และมูลนก

 
1. ควรสร้าง cover way ที่เช่ือมระหว่างตึกต่าง ๆ  
2. การสร้างอุโมงค์หรือสะพานลอยด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุ 
3. ควรเพิ่มการดูแลให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
จ านวนมากท าให้ไม่ปลอดภัย และขาดสุขลักษณะที่ดี 

6.4 การพัฒนาพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์จะ
ปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สร้างที่จอดรถซึ่งไม่เพียงพอ การเพิ่มแสงสว่างในเวลา
กลางคืน การปรับปรุงถนน สระว่ายน้ า การปรับพื้นที่รก
ร้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและขัด
กับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้  

นักศึกษา และบุคลากร 
4. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ควรปรึกษา หารือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาด้าน
กายภาพ เพื่อให้ความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 


