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 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) ฉบับนี้ จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตามหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว.ในปัจจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของสภามหาวิทยาลัย  
ที่ก าหนดให้ทุกส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
และในการรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้เพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง
การเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ 
เพ่ือให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น 
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ ค านึงถึงข้อก าจัด
ในการด าเนินงานของส่วนงานที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การด าเนินการ
ต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ 
การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ และ  
(2) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน 
รวมถึงศิษย์เก่า จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
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11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 334 
12) คณะวิทยาการจัดการ 339 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 346 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 353 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 359 
16) ส านักหอสมุดกลาง 363 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 365 
18) หอศิลป์ 368 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 

370 

7 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

376 

8 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

384 

9 แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4) 
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปส. 7) 

388 



ฉ 

สารบัญตาราง 
 

     หน้า 
ตารางที ่1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
4 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

4 

ตารางที ่3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) 

6 

ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 
กันยายน 2563) 

13 

ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

16 

ตารางที่ 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และผู้อ านวยการส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

17 

 



ช 

บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่
ก าหนดในหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 

1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายที่ได้รับการยกเว้นการ

ติดตาม และประเมินผลฯ จัดท าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะประเด็นส าคัญที่ควรมุ่งเน้น/
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม 
และประเมินผลฯ ต่อไป 

             
2. องค์ประกอบ และค่าน  าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ          
 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี  
 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
         ส่ วนที่  2  ผลการด า เนิ น งานตาม

60 
 

   30 
 

     
 

10 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน 
 (น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน มาคิด ร้อยละ 60) 
 

60 
 

 



ซ 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

 
 
 
 

20 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) รายละเอียด อยู่ในส่วนที่ 2 
ของรายงาน 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
 คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงสิ่งที่ควรด าเนินการโดยเร่งด่วน สิ่งที่ควรด าเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ   
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ 
            คณะกรรมการ ได้จัดท าข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ 
 4.1 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน   
 4.1.1 การหารายได้ ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 4.2.1 ชื่อคณะ สาขาวิชา ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  
การเสนอขอทุนวิจัย ทิศทางการพัฒนาคณะ ฯลฯ 
 



ฌ 

 4.2.2 หลักสูตร  
 (1) ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวโน้มอาชีพ
ใหม่ๆ ในอนาคต 
 (2) การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)  
 (3) ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก  
 (4) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การน า
หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 ภาษา 
 (5) ก าหนดให้มีการฝึกงาน/สหศึกษา และเพ่ิมระยะเวลาฝึกงานในทุกหลักสูตรและ
สาขาวิชาให้มากขึ้น 
 (6) ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
 4.2.3 อาจารย์ ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ 
 (1) การก าหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ ประโยชน์ การน าไปใช้  
การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 (2) การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทันการเปลี่ยนแปลง 
 (3) ระบบกลไกการก ากับติดตามอาจารย์ให้น าผลการประเมินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา 
 (4) การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด   
 (5) การก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ท าหน้าที่ พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2.4 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียน 
การสอน อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ฯลฯ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.2.5 กิจกรรมนักศึกษา 
 (1) ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษา การจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ส่งเสริมสนับสนุน
หลักสูตร การเรียนการสอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และ
นักศึกษาด้วย 
 (2) ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่จัดท าขึ้น 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.2.6 การจัดโครงการบริการวิชาการ 
 (1) ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับสังคม ชุมชน  
 (2) ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่างภาควิชา คณะวิชา ซึ่งจะช่วย
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 
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 (3) ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสร้างประสบการณ์
การท างาน การเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้น 
 4.2.7 เครือข่ายความร่วมมือ ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน 
 4.2.8 การวิจัย 
 (1) ควรแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) ของคณะ 
 (2) ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
ให้กับคณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ 
 5. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงานฯ  
คณะกรรมการฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยก ากับติดตาม/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปดังนี้ 
 5.1 หลักสูตร ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดการใช้ทรัพยากร ฯลฯ 
 5.2 การก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ควรก าหนดนโยบายใน
ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป์ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ
จดหมายเหตุ ส านักหอสมุดกลาง) ทั้งโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 การเป็นผู้น าด้านศิลปะ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.3.1 ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยให้มีความ 
โดดเด่นมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดศิลปะ จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ 
                 5.3.2 การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคมและนานาประเทศ   
 5.3.3 ควรท าโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพ่ือแสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.4 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ควรส ารวจติดตาม และประเมิน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่
บังคับใช้ไปแล้ว และน าผลมาปรับแก้ไข เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.5 ด้านการเงินและระบบ SU-ERP 
 5.5.1 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่
ของคณะ ส่วนงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน ก าหนดแนวทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน  
แล้วจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้วย 
 5.5.2 ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน การเบิกจ่าย พัสดุ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน 
 5.5.3 ควรพิจารณาน าระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 5.6 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
 5.6.1 ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดยน าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็ม
รูปแบบ  
 5.6.2 ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การท างาน/การบริหารจัดการของหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้รองรับและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงชาวต่างชาติมากขึ้น  
 5.6.3 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยกับคณะ 
ในแต่ละกลุ่มงาน และก าหนด Platform การท างานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน  



ฎ 

 5.7 ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบการท างาน 
 5.7.1 ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด และน า
ฐานข้อมูลของคณะ ส่วนงาน มาเชื่อมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพ่ือจัดท าเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย  
 5.7.2 ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office ในทุกระบบอย่างเต็มรูปแบบ  
ทั้งในระดับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 
 5.8 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 5.8.1 พนักงานสายวิชาการ ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนๆ ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์  
 5.8.2 พนักงานสายสนับสนุน ควรทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งของ
พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ า เพ่ือให้เกิดประโยชน์และจูงใจมากข้ึน  
 5.9 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร ควรจัดท าหลักสูตรพัฒนา 
 5.9.1 ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  เพ่ือให้มีทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร 
 5.9.2 บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่ง เพ่ือให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับต าแหน่ง และสถานการณ ์ภารกิจที่เปลี่ยนไป 
 5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี อาทิ การน าระบบประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้  
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ส่วนที่ 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

1. หลักการและความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หนา้ที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 ส่วน คือ (1) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ (2) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้ด าเนินการในทุกปีตามรอบปีงบประมาณ 
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัยได้มี ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ แล้วน ามาจัดท า คู่มือการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ            
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามล าดับ  
 การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูล 
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มาปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดท า คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) ต่อมาคณะกรรมการได้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว. ในปัจจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้ทุก
ส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในการ



2 

รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้ เพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการเพ่ิม
จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น            
              การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (ประมาณเดือนมกราคม 2563) และต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การ
ด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ราบรื่น และจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ 
รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 
          รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรเร่งด าเนินการในการปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งคณะ/ส่วนงานควรสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในคณะ/ส่วนงานได้รับทราบด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วม 
รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

 2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
 
3. หลักเกณฑ์ ขัน้ตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ) 

     3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานแต่ละส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ใน (1)  
 (3) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท า
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้ 
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      3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
            ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน 
 ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้น า (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 (4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 (5) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า  
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 

 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า  
                -  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้น เป็นไปเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 
 4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
พิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 120 วัน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
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 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563)  
 (2) อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562)  
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายดังกล่าว จัดท าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ประเด็นส าคัญที่ควรมุ่งเน้น/สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ต่อไป 

 4.2 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีดังนี้  
 ตารางที่ 1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  
(รวมคณบดีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปฏิบัติหน้าทีป่ระมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 

 
5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้ านที่  1  ระ ดับความส า เร็จ ในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ 

60  

 ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

30 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปส.1) โดยใช้ข้อมูลที่
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

 ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 
เรื่อง) 
 

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (แบบฟอร์ม ปส.2) 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

 

        20 1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์  EdPEx ปีการศึกษา 2562 (แบบฟอร์ม ปส.3)  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ให้เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงาน จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้ 1) คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) ส านักงานคณบดี 
(ส่วนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด และคิดคะแนน
เฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปผลงานเด่นของส่วนงาน จุดที่ควรพัฒนา แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ฯลฯ  
3. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดส่งให้
ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม ปส.6) 

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ 
   (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม 
ปส.7) ผา่นระบบ online 
2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบสอบถาม  
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 

รวม 100  
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   5.2 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3   
 ตารางท่ี 3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

60 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาคิด ร้อยละ 60 

ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

40 1. หัวหน้าส่วนงาน เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขั บ เคลื่ อนส่ วนงาน  และคุณ ลั กษณ ะส่ วนบุ คคล 
(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม 
ปส.5) ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. เลขานุการส่วนงาน ส่งให้ประธานกรรมการ โดยผ่าน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็น 
ร้อยละ) 

รวม 100  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           6.1.2 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563     
 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
 (2) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า) และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 11 
กันยายน 2563 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ       
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 (1.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
  (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
  (1.3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามฯ แล้วจัดส่ง
ให้เลขานุการส่วนงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563 
 หลังจากนั้นให้เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 
 (2) ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
       6.1.2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี ้
 (1) เผยแพร่ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  (2) น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์มปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ 
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
 6.1.3 วันที่ 1 กันยายน 2563 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) กับหัวหน้าส่วนงาน ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 
 6.1.4 วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 6.1.5 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563  
 6.1.5.1 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ส่งให้คณะกรรมการ 
 6.1.5.2 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7) 
 6.1.6 วันที่ 15, 19 และ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม 
 6.1.7 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการ
ติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ให้จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
             6.1.8 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563   
 6.1.8.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.8.2 หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการติดตาม และประเมินผลฯ ส่ง รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.8.3 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6)   
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   6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 7/2563 และครั้งที่ 8/2563) 
พิจารณา ร่าง สรุปการสนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 
 6.2.2 วันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/2563 และครั้งที่ 10/2563) 
และวันที่ 8 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2564) พิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) จ านวน 18 ส่วนงาน 
            6.2.3 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป 
วิเคราะห์ และจัดท า ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน)  
 6.2.4 วันที่ 15 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2564) พิจารณา ร่าง รายงานผล 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
               6.2.5 วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้หัวหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 
22 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันที่ 25 มกราคม 2564 
 6.2.6 วันที่ 25 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2564) ด าเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ  
       6.2.6.2 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้ 
 6.3.3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
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เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงาน
ทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 
 6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

 

 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณา และสรุปเป็นผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 
             1. น ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงานฯ มาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดไว้ 
             2. น าข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการจัดสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด
ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 189) และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) รวมทั้งจากการ
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) มารวบรวม ประมวล สรุปสาระส าคัญ 
และวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนการพัฒนา การด าเนินการที่มีความก้าหน้ามากขึ้น สิ่งที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 2.1 สรุปในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน เรื่อง การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

2.2 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย (รายละเอียด  
อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148) 
 นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ผ่านมา ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278) 
            ทั้งนี้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีรายละเอียดการด าเนินการ
ดังนี้ 
 
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

  ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1) ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30)  
 1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่กองแผนงานด าเนินการ 
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และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563   
                 1.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 1.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 7) รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2 หน้า 93 

 2) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา 
ของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ 10)   
   2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน 
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน              
อย่างน้อย 3 เรื่อง)   
                   2.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 2.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 7)  

 3) ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20) 
  3.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2562 
                 3.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 3.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 8)  

 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
                   1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) จาก 3 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) (ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) และ (3))  
 2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  

 ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10)  
 1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6) ซึ่งประกอบด้วย 
 1.1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 3 ข้อ 
 1.2) เรื่องเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ จ านวน 13 ข้อ 
 1.3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั่วไป จ านวน 4 ข้อ 
 โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 
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 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า    
9-10)  

 ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 1) คะแนนในส่วนนี้มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.7)  
                    2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148 
 ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้น ามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 60) 
 น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 1.1) มาคิด  
ร้อยละ 60 

 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
 1) คะแนนในส่วนนี้มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) 
 โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 
11)  
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ตารางท่ี 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ของส่วนงาน (ร้อยละ 60) 
ด้านที ่2 

ระดับการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

(ร้อยละ 30) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะฯ 

(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ด้านที่ 1 
คะแนนผลการ
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ

ส่วนงาน 

(ร้อยละ 60) 

ด้านที ่2 
ความเป็นผู้น า

และ
คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลฯ 

(ร้อยละ 40) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2) 

ส่วนที่ 1 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ตามนโยบาย
ของหัวหน้า 
ส่วนงาน 

(ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพฯ
ตามเกณฑ์ 

EdPEx 
 (ร้อยละ 20) 

บัณฑิตวิทยาลัย 30.0 9.3 16.0 26.3 7.9 89.5 - 53.7 34.0 

หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

  
ระดับความส าเร็จ:  
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกวา่ร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง



18 

2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

    คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 
189) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็นประเด็น คือ การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เพ่ือให้ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป โดยได้สรุปของแต่ละส่วนงานมาน าเสนอ  
           นอกจากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วย เพ่ือ
สื่อให้เห็นถึงการด าเนินการ ความก้าวหน้าในการพัฒนาของส่วนงาน และจักได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278) 

 สรุปการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของ 
ส่วนงาน มีดังนี้ 
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บัณฑิตวิทยาลัย 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับ คลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ AUN-QA 
 1.2 ด้านวิชาการ ด าเนินการจัดโครงการด้านวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเขียน
บทความวิชาการ การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การน าเสนอผลงานวิจัย  
 1.3 การบริหารจัดการ อาทิ 
             - การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ อาทิ การให้บริการ online ในการยื่นค าร้อง การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การติดตามนักศึกษา ฯลฯ ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น  
             - การทบทวนปรับปรุงระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 
 1.4 การจัดท าเว็บไซต์ให้มหีลายภาษา เพ่ือเผยแพร่และการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและสะดวกข้ึน 
 1.5 การพัฒนาบุคลากร อาท ิ
 - สนับสนุนทุนการท า e-Learning การจัดท าต ารา  
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถ อาทิ การใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรพหุวิทยาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบเป็น
หลักสูตรที่มีคุณค่า แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการ อาทิ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนนักศึกษา อัตราก าลัง 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

ควรหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ช่วยสนับสนุนหลักสูตร          
พหุวิทยาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ อาทิ งบประมาณ 
อัตราก าลัง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

2. จ านวนนักศึกษา 
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง 

ควรระดมความคิดร่วมกับคณะ เพื่อวางแผน กลยุทธ์การ
เพิ่มจ านวนนักศึกษา อาทิ การส ารวจความต้องการของ
ตลาด การรับนักศึกษาต่างชาติ 

 3. บทบาทหน้าท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ 
บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลยั 

และคณะ ไม่ชัดเจน ท าให้การติดต่อประสาน การให้บริการ 
ฯลฯ ไม่ชัดเจนว่าจะต้องไปติดต่อที่ส่วนงานใด และความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
 

1. ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมระดมความคิดร่วมกัน เพื่อ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัยกับคณะให้ชัดเจน  

2. ควรระดมความคิดร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ
กองบริหารงานวิชาการ และคณะ เพื่อปรับปรุงการ
ใหบ้ริการนักศึกษาเป็นแบบ One Stop Service 

4. วารสารวิชาการ ควรเร่งด าเนินการเพื่อให้วารสาร Veridian E-Journal เป็น
แหล่งเผยแพร่ผลงานได้เช่นเดิม ช่วยใหอ้าจารย์ นักศึกษา มี
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
    นักศึกษาส่วนหนึ่งส าเร็จการศึกษาล่าช้า 

1. ควรมีมาตรการก ากับดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา อาทิ จัดท าฐานข้อมูล
นักศึกษา การก ากับติดตาม อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึง
ช่องทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรเตรียมวางแผน และมาตรการต่างๆ ในการรองรับเมือ่

กระทรวง อว. ออกกฎไม่ก าหนดเวลาการส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมิให้กระทบต่อการท างาน การ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ จ านวนนักศึกษาตกค้าง 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ฯลฯ  

2. iThesis 
 

ควรติดตาม และประเมินผลการใช้ iThesis ว่ามีปัญหา 
อุปสรรค อย่างไร และน ามาวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ข้อมูล ฐานข้อมูล  ควรน าข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ มาจัดท าเป็น Big Data 
เพื่อประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย คณะ ในการท างาน การ
ค้นคว้า อ้างอิง  

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยกับ

เจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา มีน้อย ไม่ทั่วถึง ท าให้มี
ความเข้าใจไม่ตรงกัน การท างานล่าช้า  

ควรทบทวน ปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การ
ด า เนินงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ระบบการจัดส่งข้อมูล การเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ  

5. การเบิกจ่ายเงิน 
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค่อนข้างล่าช้า  
 

1. ควรก ากับดูแล/ปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รวดเร็วมาก
ขึ้น โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Internet Banking  

2. ควรจัดท าระบบการติดตามเอกสาร เพื่อให้สามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

6. ด้านกายภาพ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม ซึ่ง

บัณฑิตวิทยาลัยวางแผนจะขยายพื้นที่โดยใช้อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ ที่พระราชวังสนามจันทร์ 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน แก่บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ การจัดสรร
พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการยกเว้น การลดค่าเช่า
พื้นที ่

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านความเป็นนานาชาติ ควรน าข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ มาแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ และสนับสนุนความเป็น
นานาชาติ 

2. บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในมิติต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนต่อไป 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  
 4.1 มีความยืดหยุ่นในการท างาน  
 4.2 สามารถประสานการท างาน ความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 
 4.3 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นนัทานิช) 
 - ไม่มี – 
 

https://ithesis.uni.net.th/
https://ithesis.uni.net.th/
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

  
           คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงสิ่งที่ควรด าเนินการโดยเร่งด่วน สิ่งที่ควรด าเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ   
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์  
  คณะกรรมการ ได้จัดท าข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน   
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป   
 โดยสรุปดังนี้ 
 
          1. เรื่องเร่งด่วน   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. การหารายได้  

การหารายได้ เป็น เรื่องที่ มีความส าคัญ  เนื่ องจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มีแนวโน้ม
ลดลง  

ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และ
วางแผนด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อน ามาช่วยสนับสนุน
การด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยในการหารายได้ อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้
ค าปรึกษา แนะน า เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร  

     
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ชื่อคณะ สาขาวิชา 

ช่ือคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สื่อหรือ
ชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนด้านใด 
การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ควรพิจารณาทบทวนช่ือคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มจ านวน
นักศึกษา การเสนอขอทุนวิจัย ช่ือเสียง การพัฒนาคณะ 
ฯลฯ  

2. หลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทใน

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 

2. การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
3. ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มา
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ 
ในเชิงรุก 

4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การน าหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2 ภาษา และรับนกัศึกษาต่างชาติโดยไม่ต้องสร้างหลักสูตร
ขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากร 

5. ก าหนดให้มีการฝึกงาน สหศึกษา และเพิ่มระยะเวลา
ฝึกงานในทุกหลักสูตรและสาขาวิชาให้มากขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการท างานต่อไป 

6. ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่  21 และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน อาทิ การ
สื่อสาร วุฒิภาวะ วินัย การท างานเป็นทีม ฯลฯ 

3. อาจารย์ 
 

ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ 
1. การก าหนดให้อาจารย์ช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

เรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ 
ประโยชน์ การน าไปใช้ การเช่ือมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
จะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การ
สอบอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ทันการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
Outcome Based Learning, Problem Based Learning, 
Research Based Learning การเป็นครูมืออาชีพ หรืออื่นๆ 

3. ระบบกลไกการก ากับติดตามอาจารย์ให้น าผลการประเมิน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา 

4. การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

5. การก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้ท า
หน้าที่พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 

ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้
การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ มี
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งงบประมาณ การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร การเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และนักศึกษาด้วย  

2. ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาที่จัดท าขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  

6. การจัดโครงการบริการวิชาการ  
      คณะ ส่วนงาน มีบทบาทในการท างานช่วยเหลือสังคม 
ชุมชน จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการประเมินผล
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) 

1. ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะผลลัพธ์  ผลกระทบ 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน  

2. ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่าง
ภาควิชา คณะ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 

3. ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้
ร่วมกันให้มากข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
7. เครือข่ายความร่วมมือ ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ

ร่วมมือตามแผนท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาร่วมกัน อาทิ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกงาน 
บริการวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ  

8. การวิจัย 1. ควรแต่งตั้งพี่ เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor)  
ของคณะ 

2. ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคณะ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ 

 

 นอกจากนั้นจากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ของส่วนงานฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งคณะกรรมการ  
ได้น ามาสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตร  
 

ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาท ิการยุบรวม 
การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ลดการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ 

2. การก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ทั้งในด้านโครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ 
ฯลฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ 

ฯลฯ ในมิติต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไป 

2. หอศิลป์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สะสมองค์ความรู้ผลงานที่มี
คุณค่า แสดงอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างรายได้ 
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการปรับโครงสร้างเพื่อให้การก ากับ การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานยุคใหม่ ทันสมัย ใน
การช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยี  

4. โครงการจดหมายเหตุ ส านักหอสมุดกลาง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง แสดงถึงอัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงช่วย
สนับสนุนและสร้างความโดดเด่น ความเข้มแข็ งแก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

3. การเป็นผู้น าด้านศิลปะ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ  

1.1 ห้องสมุดศิลปะ 
1.2 จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อน าผลงาน

ศิลปกรรมสะสมที่มีจ านวนมาก มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
มีสถานที่เก็บที่ได้มาตรฐาน การเผยแพร่องค์ความรู้ การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ การหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

2. การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้
ของสังคมและนานาประเทศ 

3. ควรท าโครงการวิจัยการบริหารจดัการงานศิลปกรรม โดย
ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงานศิลปกรรม 
การประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่าผลงาน 
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ 
ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรเชิญคณะต่างๆ มาร่วม
ด าเนินการ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ เพื่อ
แสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ออกมาเพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบ
ราชการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อ
ต่อการท างาน การบริหารจัดการ อาทิ การหารายได้ ฯลฯ  

มหาวิทยาลัยควรติดตาม ประเมิน ส ารวจความคิดเห็น/ระดม
ความคิดว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ประกาศใช้ไปแล้ว มี
ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ฯลฯ ในการน าไปใช้ในด้านใดบ้าง 
แล้วน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ด้านการเงินและระบบ SU-ERP 
5.1 แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะน าระบบ SU-ERP มาใช้ แต่

ในทางปฏิบัติการท างานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแต่ละคน 
แต่ละวิทยาเขต ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การตีความ
ระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ฯลฯ  

5.2 การด าเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินการของคณะ และล่าช้า 

1. มหาวิทยาลัยควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่คณะ 
ส่วนงาน เพื่อน าปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาหารือร่วมกัน 
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน และก าหนดแนว
ทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน แล้วจัดท าเป็นคู่มือการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุก
วิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน 

2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน 
พัสดุ การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาน าระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ลดเวลาในการ
ปิดงบประมาณประจ าปี ให้รวดเร็ว  การท างานของ
เจ้าหน้าท่ีการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

6. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
6.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยังไม่ได้รับความ

สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงระบบ online ที่น ามาใช้ยังไม่ครบ
วงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไป
ช าระเงินด้วยตนเอง 

6.2 การท างานของส่วนกลาง มีขั้นตอนมาก การ
ให้บริการ การตอบค าถาม ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มี
มาตรฐานที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก
และสับสน 

6.3 การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนหน่ึงมีความซ้ าซ้อนกัน การติดต่อ
ประสานงาน การท างานร่วมกันยังไม่ราบรื่น ล่าช้า และ
บางครั้งเกิดความขัดแย้งกัน 

1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
น าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งการขอเอกสาร 
การช าระเงิน การรับเอกสาร ฯลฯ 

2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การท างาน/การบริหาร
จัดการของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้รองรับ
และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึง
ชาวต่างชาติมากขึ้น อาทิ   

2.1 การลงทะเบียน   
2.2 การต่อ VISA การท าสัญญาต่างๆ 
2.3 การช าระเงินของนักศึกษา 
2.4 การเรียนการสอน E-Learning 

รวมถึงการแจ้ง สื่อสาร ประกาศขั้นตอนการท างาน 
การให้บริการ ของทุกหน่วยงานให้ทราบอย่างชัดเจน 

3. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับคณะในแต่ละกลุ่มงาน และก าหนด 
Platform การท างานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ าซ้อน การท างาน
รวดเร็วข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
7. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบ
การท างาน 

1. ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่อง มาเช่ือมโยงผนวก
เป็นชุดข้อมู ลเดี ยวกัน เพื่ อจัดท าเป็ น  Big Data ของ
มหาวิทยาลั ย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่ อมหาวิทยาลั ย  
ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ 

2. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office 
ในทุกระบบ อาทิ การน าระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบท้ังการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 

8. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
8.1 พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยก าหนด

ระยะเวลาให้อาจารย์จะต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในแต่ละระดับ  ซึ่ งอาจารย์ส่วนหนึ่งอาจจะไม่
สามารถด าเนินการได้ 

8.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งฯ ขาดความเสมอภาค และบุคลากรเสีย
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวันเดียวกัน 
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
วันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการพิจารณาด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย (กระบวนการพิจารณาเสร็จเร็ว ก็ได้รับ
อนุมัติเร็ว กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) 
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่
ยื่น ณ หน่วยงาน รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาที่ล่าช้าท าให้
บุคลากรเสียโอกาส 

1. พนักงานสายวิชาการ 
ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ เป็นทางเลือกอื่นๆ ตาม 
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์ อาทิ 
ศาสตราจารย์ด้านการสอน 
2. พนักงานสายสนับสนุน  

ควรพิจารณาทบทวนปรับข้อบังคับฯ อาทิ 
2.1 การก าหนดต าแหน่งช านาญการของพนักงานสาย

สนับสนุน ควรให้มีผลตั้ งแต่วันที่ยื่นขอ ณ หน่วยงาน 
เช่นเดียวกับสายวิชาการ  

2.2 การปรับอัตราเงินเดือนข้ันต่ าของต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้รับ 
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม 

9. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรพัฒนา 
1. ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้

มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการท างานใน
ต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่
จะเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  

2. บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่ง ทุกระดับ เพื่อให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับต าแหน่งและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ 
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ควรพัฒนาด้านใดบ้าง 
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน 5-10 ปี ควรพัฒนาด้าน
ใดบ้าง 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมมากขี้น อาทิ การน าระบบประเมินผลแบบ OKR 
(Objective and Key Results) มาใช้ 
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รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
บัณฑิตวิทยาลยั 

 

 
  



ภาคผนวก 1  
 

รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

90



รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 

ที ่ ชื่อส่วนงาน ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

1 คณะจติรกรรม ประตมิากรรม 
และภาพพิมพ์ 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 
19 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 64 

ครบปีงบประมาณ 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค ้าชู 
14 ก.ย. 61 – 13 ก.ย. 65 

ครบปีงบประมาณ 

3 คณะโบราณคด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ ขาวเขียว 
15 มี.ค. 61 – 14 มี.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

4 คณะมณัฑนศลิป ์ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจยีรกุล 
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63 

ครบปีงบประมาณ 

5 คณะอักษรศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี ลิ มประเสริฐ 
12 ก.ค. 62 – 11 ก.ค. 66                              

ครบปีงบประมาณ 

6 คณะศึกษาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62 (วาระที่ 1) 
14 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 66 (วาระที่ 2)                                            

ครบปีงบประมาณ 
 

7 คณะวิทยาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี                           
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64 

ครบปีงบประมาณ 

8 คณะเภสัชศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน ์
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63                                       

ครบปีงบประมาณ 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุศรี ลจีีรจ้าเนียร  
10 พ.ค. 61 – 9 พ.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

10 คณะดุริยางคศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ 
9 ก.ย. 61 – 8 ก.ย. 65 

ครบปีงบประมาณ 

11 คณะสัตวศาสตร ์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม     
1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 63       

ครบปีงบประมาณ 

12 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง     
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 344 วัน 

(1 ต.ค. 62 – 8 ก.ย. 63) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 
10 ก.ย. 63 – 9 ก.ย. 67 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 21 วัน 

(10 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 
(ขอยกเว้นการติดตาม  

และประเมินผลฯ) 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
อาจารย์นฤชร สังขจันทร ์
(รักษาการแทน 17 มิ.ย. 62 – 22 ธ.ค. 62) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 83 วัน 

(1 ต.ค. 62 – 22 ธ.ค. 62) 
(ขอยกเว้นการติดตาม  

และประเมินผลฯ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐพร กาญจนภูมิ 
23 ธ.ค. 62 – 22 ธ.ค. 66 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 283 วัน 

(23 ธ.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
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ที ่ ชื่อส่วนงาน ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

14 วิทยาลัยนานาชาต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63 (วาระที่ 1) 
15 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 67 (วาระที่ 2)                                

ครบปีงบประมาณ 
 

15 บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 
13 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

16 ส้านักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน ์  
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 38 วัน 

(1 ต.ค. 62 – 7 พ.ย. 62) 
(ขอยกเว้นการติดตาม  

และประเมินผลฯ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน 
8 พ.ย. 62 – 7 พ.ย. 66 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 328 วัน 

(8 พ.ย. 62 – 30 ก.ย. 63) 
17 ส้านักดิจิทลัเทคโนโลย ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉตัรชัย เผ่าทองจีน 

2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63 
ครบปีงบประมาณ 

18 หอศิลป ์ อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกลุชยานนท ์
9 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

 
ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 

1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี  
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 21 วัน (10 กันยายน – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ้านวยการส้านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 
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ภาคผนวก 2 
 

คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)   
(แบบฟอร์ม ปส.1) 
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี
 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา

6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ผู้ประกอบการสังคม

หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่

สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)
โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ

16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 
500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

- - -

- - -

1 2 5.00

- - -

1 2 5.00
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

บัณฑิตวิทยาลัย
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย

22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน

23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน

นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล

27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์

ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)
ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ

33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ

34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา

บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย

- - -

- - -
- - -
1 2 5.00

- - -

- - -

- - -
- - -

25 28 5.00

- - -

- - -

- - -

80.00 100.00 5.00
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม

ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ

43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง

44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ

ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ

สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ

47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร

ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา

ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย

- - -

- - -
1 2 5.00
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

30.00
6

5.00
100.00

คะแนนรวม

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย
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ภาคผนวก 3 
 

คะแนนและข้อเสนอแนะการตอบแบบสอบถาม 
การประเมนิการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563) 
(แบบฟอร์ม ปส.7) 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.00 4.00 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
0.00 2.00 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.00 3.00 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

0.00 2.00 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
N/A N/A 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

N/A N/A 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

0.00 3.00 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

N/A N/A 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
0.00 3.00 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 0.00 2.00 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.00 5.00 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 0.94 3.00 
คะแนนร้อยละ  60.00 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 1. ควรปรับปรุงการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่าง

นักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
สะดวก รวดเร็วขึ้น  

2. ควรให้บริการแบบ One Stop Service 
3. ควรปรับปรุง เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก 

รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้น 
 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
 - ไม่มี - 
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2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ด้านกายภาพ ควรเพิ่มโต๊ะ เก้าอี้  ส าหรับนั่งพัก นั่งท างาน บริเวณ
โดยรอบอาคารให้เพียงพอ 

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
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ภาคผนวก 4 
 

สรุปความคิดเห็น ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ  
จากการสนทนากลุม่ของผู้เกีย่วข้องกลุ่มต่างๆ 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากข้ึน และสอดคล้อง
กับสภาวะปัจจุบัน 
 1.2 มีความพยายามเปิดหลักสูตรแบบ Pre-degree Credit Bank เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา และเพิ่มรายได้ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

1.1 การสื่อสารมีน้อย ไม่ทั่วถึง 
1.2 ปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิต

วิทยาลัยกับเจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา อาทิ ความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ล่าช้า 
 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัยให้กว้างขวาง และทั่วถึงมากขึ้น  

2. ควรจัดระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยกับเจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. จ านวนนักศึกษา 1. ควรระดมความคิดร่วมกับคณะ หลักสูตร วางแผน แนว
ทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้มากขึ้น  

2. ควรส ารวจความต้องการของตลาด 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การเบิกจ่ายเงิน 
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค่อนข้างล่าช้า  
 

1. ควรก ากับดูแล/ปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รวดเร็วมาก
ขึ้นน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น netbanking  

2. ควรจัดท าระบบการติดตามเอกสาร เพื่อให้สามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการอยู่ในข้ันตอนใด 

2. iThesis 
 

ควรมีการติดตาม และประเมินผลการใช้ iThesis ว่ามีปัญหา 
อุปสรรคอย่างไร การแก้ไขปัญหา 

3. การท าหน้าท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยมา
ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกับบัณฑิตวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการให้วารสาร Veridian E-

Journal เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานได้ เช่นเดิม เพื่ อให้
นักศึกษามีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

2. การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางร่วมในการรับ
นักศึกษาต่างชาติที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ อาทิ คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ และให้คณะต่างๆ สามารถใช้เกณฑ์อื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 
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4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 4.1 มีความยืดหยุ่นในการท างาน  
 4.2 สามารถประสานการท างาน ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 ดูแลเรื่องการจบการศึกษาของนักศึกษา ติดตามประสานให้นักศึกษามาด าเนินการให้ทันตามก าหนด 
 1.2 การด าเนินการเรื่อง iThesis ท าได้ดี 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหลักสูตร 1. ควรปรับระเบียบ เรื่องการจบการศึกษา สาขาวิชาต้อง

บังคับให้สอบหัวข้อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ควรมีมาตรการจัดการ หรือมีการเสียค่าปรับกรณีไม่จบ

การศึกษา 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามนักศึกษาในความดูแลให้จบ

การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - ไม่มี - 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การน าระบบ IT มาใช้ในระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การท าประกัน
คุณภาพการศึกษา EdPEx ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ ตั้งเป้าเป็นระบบอิเล็คทรอนิคส์เต็มรูปแบบในปี 2566 ได้เริ่มใช้
บางส่วนบ้างแล้ว  
 1.2 ได้ใช้ระบบ online ในการด าเนินการ อาทิ การติดตามนักศึกษาที่ครบรอบระยะเวลาการศึกษา ค าสั่ง online 
เพื่อให้ถึงคณะวิชาได้อย่างรวดเร็ว  
 1.3 การพัฒนาหลักสูตรให้เข้ามาตรฐาน AUN-QA 
 1.4 มีการจัดท าเว็บไซต์ หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 1.5 การพัฒนาบุคลากร อาทิ 
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 - ให้ทุนอาจารย์ ท าเรื่อง e-Learning ที่ใช้สอนในช่วง COVID-19 ได้ ให้ทุนท าต ารา และทุนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Online 
 - พัฒนาบุคลากร อบรมการใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ อบรมภาษาอังกฤษ ให้เข้าสู่มาตรฐาน 
 - มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ และมีการติดตามแต่ละคนตามล าดับ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรพยายามรักษาหลักสูตรพหุวิทยาไว้ และพัฒนาหลักสูตร

ให้ทันสมัย 
2. การประชาสัมพันธ์  ควรท าให้น่าสนใจ กระชับ ทันสมัย 
3. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ควรรวบรวมจัดท าข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ  
4. การจัดท าวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการจัดท าวารสารของบณัฑติวิทยาลัย 
5. Big Data ของบัณฑิตวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบ Big Data ของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - ไม่มี - 
 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่

ออกจากสภามหาวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ บัณฑิต
วิทยาลัยไม่สามารถจัดท าได้เนื่องจากไม่มีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 4.1 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 
 4.2 คณบดีสนับสนุนให้รองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้มี
การประชุมร่วมกันทุกวันพุธ และวันศุกร์ ประชุมเรื่อง EdPEx เพื่อความโปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 นักศกึษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การพัฒนาการให้บริการทางระบบ online อาทิ การยื่นค าร้อง การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ท าให้สะดวกมากขึ้น 
 1.2 การจัดโครงการด้านวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอบรม iThesis/วิทยานิพนธ์ โครงการ
อบรมการเขียนบทความวิชาการ โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบ online โครงการน าเสนอผลงานวิจัย  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

  
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัยให้

มากขึ้น  
2. การเผยแพร่ ช่องทางการสอน หรือการเก็บหน่วยกิต ควร

ใช้เทคโนโลยีท าให้มีความน่าสนใจ สนุก ทันสมัย ตัดต่อ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
วิดีโอให้กระชับลง   

2. ฐานข้อมูล ควรเพิ่มฐานข้อมลู Online ใหม้ากข้ึน 
 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาหลักสูตรพหุวิทยาให้ดี 

โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีประโยชน์ ท่ีมีคุณค่า 
 

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
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ภาคผนวก 5 
 

เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศึกษำ  
ลดลงจ ำนวนมำก 

  1. ควรเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 

2. ควรเปิดหลักสูตรระยะสั้นตำมควำม
ต้องกำรของตลำด และคนในกลุ่มต่ำงๆ อำทิ 
ผู้สูงอำยุ ผู้เกษียณอำยุ 

2. วำรสำรของมหำวิทยำลัย 
วำรสำร Veridian  ถูกคัดช่ือออกจำก

ฐำนข้อมูล TCI และให้ยุติกำรตีพิมพ์เป็นเวลำ 
3 ปี (ปี 2563-2565) เนื่องจำกมีปัญหำด้ำน
มำตรฐำนกำรจัดกำรวำรสำร ส่งผลกระทบต่อ
กำรเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 

  ควรหำแนวทำงแก้ ไขอย่ ำงเร่ งด่ วน 
เพื่ อให้นักศึกษำได้มีพื้นที่ ในกำรเผยแพร่
ผลงำน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร  
          

1. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ควรเน้น
กำรศึกษำดูงำนให้มำกขึ้น โดยก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน  

2. หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ควรมี
ห้องปฏิบัติกำรด้วย 

3. ควรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้ งในระดับประเทศและนำนำชำติ 
โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มอำเซียน เพื่อพัฒนำ
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ

1. ควรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ แนะน ำ
หลักสูตรให้มำกขึ้น 

2. ควรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำให้
เข้ำมำศึกษำ 

3.. ควรเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 

4. เปิดหลักสูตรในลักษณะตลำดวิชำ 
เพื่อให้คนภำยนอกเข้ำมำเรียนรำยวิชำต่ำงๆ 
และเก็บเป็นหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญำ 

ควรพิจำรณำปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดย
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และทันกำรณ์ 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

บัณฑิตศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ มีกำรบูรณำกำรศำสตร์และศิลปะ
ในลักษณะสหสำขำวิชำ กำรท ำงำนร่วมกัน 
และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ 

4. ควรก ำกับติดตำม ดูแลนักศึกษำอย่ำง
เป็นระบบเพื่อให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำ  

5. ควรพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
สังคม ประเทศชำติ มำกขึ้น 

5. เปิดให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
เรียนรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำล่วงหน้ำควร
สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ แนะน ำหลักสูตรให้
มำกขึ้น 

6. เปิดรำยวิชำสอน เพื่อปรับควำมรู้
ภำษำอังกฤษให้นักศึกษำสำมำรถเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษำได้ 

2. ระบบ iThesis   ควรติดตำม ตรวจสอบระบบ iThesis 
อย่ำงต่อเนื่องและแก้ไขปัญหำ ตำมที่นักศึกษำ
แจ้งโดยเร็ว 

3. กำรให้บริกำรนักศึกษำ 
กำรลงทะเบียนของนักศึกษำมีควำม

ยุ่งยำกมำกขึ้น เพรำะต้องเดินทำงไปติดต่อ
กองบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด
นครปฐม   

  1. ควรพิจำรณำกำรท ำบัตรนักศึกษำ 
และกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ที่กรุงเทพฯ 
ด้วย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ 

2 . ค ว รจั ด บ ริ ก ำ รแ บ บ  one stop 
service 

4. กำรบริหำรจัดกำร/กำรให้บริกำร 
           

1. ควรปรับปรุ งกำรท ำงำนภำยใน
ส ำนักงำน และพัฒนำข้อมูล สำรสนเทศ กำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณ ระบบบริกำร
กำรศึกษำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  

2. ควรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ใหบ้ริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก แก่อำจำรย์ 
และนักศึกษำในทุกวิทยำเขตให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

 ควรประชุมระดมควำมคิดระหว่ำงคณะ
วิชำที่สอนระดับบัณฑิตศึกษำ และบัณฑิต
วิทยำลัย ในเรื่องหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ กำร
บริหำรจัดกำรในเรื่องต่ำงๆ ให้ชัดเจน เพื่อลด
ปัญหำควำมซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำน และช่วยให้
กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

5. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์หลักสูตร 1. ควรด ำเนินกำรเชิงรุก โดยด ำเนินกำร
ในหลำกหลำยช่องทำง ผ่ำนสื่อต่ำงๆ จัดท ำ
เป็นภำษำต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มนักศึกษำทั้ง
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ โครงกำร 
International Graduate Admission 
Program (IGAP) เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
ประเทศในกลุ่ม CLMV  

2. น ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรสื่อสำร 
เพื่ อ ให้ รวด เร็ ว  ทั นกำรณ์  เป็ น ไปอย่ ำ ง
กว้ำงขวำง และประหยัดงบประมำณ  

6. สถำนภำพของบัณฑิตวิทยำลัย 
ในอนำคตยังไม่มีควำมชัดเจน จะยังคง

เป็นส่วนงำนหรือไม่ 

 1 . ผู้ บ ริ ห ำร  บุ ค ล ำกรของบั ณ ฑิ ต
วิทยำลัย ควรร่วมกันพิจำรณำบทบำท และ
กำรท ำ งำนของบัณ ฑิ ตวิทยำลั ย ในกำร
สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย และส่วน
งำน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
สถำนภำพต่อไปในอนำคต 

2. ควรพัฒนำกำรท ำงำนของบุคลำกรให้
มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงคุณค่ำ ควำมส ำคัญ
ของงำนในบัณฑิตวิทยำลัย  

3. กำรปรับสถำนภำพใดๆ ควรวิเครำะห์
อย่ำงรอบด้ำน และรอบคอบ 

 

7. กำรปรับโครงสร้ำง   ควรติ ด ต ำม  ป ระ เมิ น ผลกำรป รับ
โครงสร้ำง ว่ำมีปัญหำ อุปสรรคอะไรบ้ำง เพื่อ
หำแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 

8. กำรพัฒนำบุคลำกร 
             

1. ควรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและสำมำรถท ำงำน ให้บริกำรกับ
คณ ะวิชำ อำจำรย์  และนั กศึ กษ ำ  ได้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

2. ควรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
กำรโต้ตอบ กำรติดต่อประสำนงำน อำทิ กำร
รับสมัคร กำรติดต่อทำงออนไลน์ เพื่อรองรับ

 1. ควรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและสำมำรถท ำงำน ให้บริกำรกับ
คณ ะวิชำ อ ำจำรย์  แล ะนั กศึ กษ ำ  ได้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  
       2. ปรับตัว วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง  
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

นักศึกษำต่ำงชำติ 
3. ควรสนับสนุนทุนกำรศึกษำกำรเรียน

ต่อในมหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรท ำงำน 

9. กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรจ่ำยเงินยังมีควำมล่ำช้ำ 

 ควรปรับปรุงระบบกำรจ่ำยเงินให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  อำทิ  ค่ ำตอบแทน
อำจำรย์ภำยนอก Reader อ่ำนผลงำน และมี
ระบบแจ้งให้อำจำรย์ทรำบ 

1. ควรเร่งด ำเนินกำรในกำรเบิกจ่ำยค่ำ
สอนของอำจำรย์พิเศษให้เร็วขึ้น 

2. เมื่อมีกำรโอนเงินค่ำสอนเข้ำบัญชีแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่ควรโทรประสำนแจ้งอำจำรย์ให้
รับทรำบอีกครั้ง เพื่อให้ทรำบว่ำเป็นเงินค่ำ
สอนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

10. ด้ำนกำยภำพ ควรมีสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
นักศึกษำหลักสูตรพหุวิทยำกำร 

 1. ควรพิจำรณำปรับห้องเรียนให้มีควำม
เหมำะสม และรองรับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2. ควรพิ จำรณ ำจัดห้ อง Common 
Room ให้ นั ก ศึ ก ษ ำ ได้ ท ำ ง ำน  ป ระ ชุ ม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน 
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ภาคผนวก 6 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 7 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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ภาคผนวก 8 
 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
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ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 
ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 

1 20 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2563 พิจารณา 
1. รายช่ือส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
2. ร่าง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. ร่าง ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

2 24 กรกฎาคม 2563 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
1. รายช่ือส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
2. ร่าง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3 5 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 พิจารณา 
1. รายช่ือส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
2. การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ ด าเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน  
 1.1 ให้หัวหน้าส่วนงาน จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-
30 กันยายน 2563) ตามที่ก าหนดในคู่มือฯ และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2563  
 (ตามข้อ 10 (3) ของข้อบังคับฯ ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองตามแบบ เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)   
    1.2 เสนอช่ือผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทน
คณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า) 
ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2563 
           
2. มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการ 
        2.1 จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หนา้ที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงาน
จัดส่งให้กับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) แล้วจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายใน
วันท่ี 29 กันยายน 2563  
 หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 2 
ตุลาคม 2563  
 2.2 ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม 
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ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 
และประเมินผล และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online  
 2.3 เสนอช่ือผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้แทนสายสนับสนุน) ภายใน
วันท่ี 11 กันยายน 2563 
       
3. ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ให้นักศึกษาตอบข้อมูล ผ่านระบบ online ภายในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

5 1 กันยายน 2563  อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ช้ีแจงหลักเกณฑ์ ข้ันตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหน้าส่วนงาน 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 16/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 กันยายน 2563 

6 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
7 ภายใน  

2 ตุลาคม 2563   
1. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) 
ส่งคณะกรรมการ 
2. วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7)  

8 14 ตุลาคม 2563 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2563 พิจารณา  
1. การเตรียมการในการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
2. พิจารณาประเด็น/ค าถามในการสนทนากลุ่ม 

9 15, 19 และ 20 
ตุลาคม 2563 

1. ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 5/2563 และคร้ังที่ 6/2563 พิจารณา การเตรียม
ความพร้อมในการสนทนากลุ่ม  
2. จัดสนทนากลุ่ม 18 ส่วนงาน  

10 25 และ 26  
พฤศจิกายน 2563 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2563 และคร้ังท่ี 8/2563 พิจารณา 
สรุปข้อมูลการสนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 

11 ภายใน  
27 พฤศจิกายน 2563 

1. หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 
2563) ต่อคณะกรรมการ 
2. เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อน
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) และแบบรายงานความคืบหน้า/
ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
(แบบฟอร์ม ปส.6) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 

12 9, 18 ธันวาคม 2563 
8 มกราคม 2564 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่  9/2563, คร้ังที่  10/2563 และคร้ังที่  1/2564 
พิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  
จ านวน 18 ส่วนงาน 

13 21 ธันวาคม 2563 - 
11 มกราคม 2564 

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และ
จัดท า ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 -30 กันยายน 2563)  

14 15 มกราคม 2564 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณา 
ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-
30 กันยายน 2563) 

15 20 มกราคม 2564 
 

คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ภายในวันที่ 22 มกราคม 
2564 (ถ้ามี) พร้อมท้ังเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันท่ี 25 มกราคม 2564 
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ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 
16 25 มกราคม 2564 1. คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ

ติดตาม และประเมินผลฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2564 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) เพื่อน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

17 ภายใน 
27 มกราคม 2564 
 

ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-
30 กันยายน 2563) เพื่อเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

18 10 กุมภาพันธ์ 2564 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562-30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมใน 
ครั้งนี ้

19 ภายใน  
24 กุมภาพันธ ์2564 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้ประโยชน์
ในการท างานต่อไป 
2. ฝ่ายเลขานุการ น ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 9 
 

แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4) 
 

- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
(แบบฟอร์ม ปส. 7) 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
(โดยบุคลากร) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
ส่วนงาน.................................................................................... 

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการประจ าส่วนงาน /  
ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) / ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 

 
ค าชี้แจง  
 

1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน  

     ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงานต่อไป 

2) คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงาน เพื่อให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 3 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา 

(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน และ (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 ส าหรับศูนย์ ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 แต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

แล้วตอบแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พร้อมผลงานเด่นในรอบปี จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.2 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุ่ม แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ผ่านส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป มี 2 ข้อ 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัตหิน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 13 ข้อ  
ส่วนท่ี 3 ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 
 N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมลู หรือไมส่ามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1.1 กลุ่มผู้ประเมิน    คณะกรรมการประจ าคณะ/สว่นงาน  

 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา)  
 ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 

1.2 การประชุม........................................................................................ ครั้งท่ี ...............  วันท่ี ................................... 

 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม .................. คน จากท้ังหมด .................. คน 

 ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายแบบสอบถาม 

แบบฟอร์ม ปส.4 
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ส่วนที่ 2:  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 N/A 

1 การก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการ
ด าเนินการที่คาดหวังของคณะโดยค านึงถึงผู้รับบริการอย่างครอบคลุม 

      

2 การสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้
ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

      

3 การสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศที่ดี ส่งผลต่อความผาสุก ความผูกพัน 
และความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร ช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมาย 

      

4 การมอบหมายงาน และการกระจายอ านาจการบริหารงานได้ตรงตาม
ความสามารถของบุคลากร 

      

5 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมทั้งการรายงานให้บุคลากร
ทราบ 

      

6 การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอื่นๆของผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

      

7 การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมีประสิทธิผล 
และทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

      

8 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม และ
ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ 

      

9 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วน 

      

10 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม 

      

11 ความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน และการสร้างเครือข่ายของ
คณะกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 

      

12 ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล       
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)  

ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  
*กรุณาค านวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกข้อมูลในตารางด้วย 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ผู้ประเมิน : นักศึกษา 
 
ค าชี้แจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารงานของคณะ 
ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน   
             ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป  

2)  การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น
ในเชิงพัฒนาองค์กร 

3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป รวม 3 ข้อ  
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ รวม 13 ข้อ  
 ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 
 N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมลู หรือไมส่ามารถประเมินในเรื่องนั้นได ้

 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักศึกษามากที่สุด 
 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1. คณะ................................................................ 
 
2. ระดับปริญญา     ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ    1 ปี    2 ปี    3 ปี    4 ปี  

 5 ปี    6 ปี    7 ปี    8 ปีขึ้นไป 
 

แบบฟอร์ม ปส. 7 
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ส่วนที่ 2:  นักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานคณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 

ด้าน 
/ข้อ 

รายละเอียดที่ประเมิน 
 

ระดับความเห็น (ท าเคร่ืองหมาย ) 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  การเรียนการสอน 
1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่าง

เหมาะสม 
      

1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม 
การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย 

      

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ที่มีคุณภาพ และ
สามารถให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการ
ใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

      

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อย่าง
เหมาะสม 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

      

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอย่างเหมาะสม  
      

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่าง
เหมาะสม 

      

3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน 
ขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

 

ส่วนที่ 3:  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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