
  

 
 

 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบด ี

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ  
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 
 
 

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 วันที ่23 กุมภาพันธ ์2565 



ก 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) ฉบับนี้ จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น และ 
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และตามคู่มือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนเริ่มด าเนินการ คณะกรรมการ
ได้เชิญหัวหน้าส่วนงานมาประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือการมีส่วนร่วมและรวบรวมข้อมูล
มาใช้ประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนในสาระส าคัญจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้เพ่ิมองค์ประกอบ ด้านแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือเป็นกลไกการก ากับติดตาม และขับเคลื่อนแผนพัฒนาของคณะ เพ่ิมการสนทนากลุ่ม
กับคณะกรรมการประจ าคณะ และให้บุคลากรทุกคนในส่วนงานตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน และแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงานฯ  เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลฯ มากขึ้น     
 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. 2563 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เกา่ จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 

26 มกราคม 2565 



ข 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ค 
บทสรุป  ง 
ส่วนที่ 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
1 

1. หลักการและความเป็นมา 1 
2. วัตถุประสงค์ 2 
3. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 2 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 

5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 6 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

9 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

9 

2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

11ก 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 1. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 

1 

 2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 2 
 3. ข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

ภาคผนวก 

1 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

2 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563 
3 คะแนนความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ

ประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
5 คะแนนการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน และสรุป

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
6 คะแนนการตอบแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน

บุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
7 คะแนนแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
8 สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 

 

 

สารบัญตาราง 

     หน้า 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

4 

ตารางที ่2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

5 

ตารางที่ 3 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

11 

  



ง 

บทสรุป 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ นั้น คณะกรรมการได้
ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางของคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 
1. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 

ชื่อส่วนงาน คะแนน 
(ร้อยละ) ระดับ ชื่อหัวหน้าส่วนงาน คะแนน 

(ร้อยละ) ระดับ 

คณะวิชา      

1. คณะจิตรกรรมฯ   ศ.ญาณวิทย์ กญุแจทอง ประเมินฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี

2. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์   ผศ.ดร.นนท์ คุณค้ าช ู   
3. คณะโบราณคด ี   ผศ.ชวลิต ขาวเขยีว   
4. คณะมณัฑนศลิป ์   อ.ดร.ธนาทร เจยีรกลุ   
5. คณะอักษรศาสตร ์   ผศ.ดร.สมุาลี ลิ้มประเสริฐ   
6. คณะศึกษาศาสตร ์   ผศ.ดร.มาเรียม นลิพันธุ ์   
7. คณะวิทยาศาสตร ์   ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาล ี   
8. คณะเภสัชศาสตร ์   ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรญัพัฒน์   
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ   ผศ.ดร.อรณุศรี ลีจีรจ าเนียร   
10. คณะดุรยิางคศาสตร ์   ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ   

11. คณะสัตวศาสตร์ฯ   อ.ดร.ภวพล คงชุม ยกเว้นการประเมินฯ 

อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม   
12. คณะวิทยาการจดัการ   ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์   
13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ   ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูม ิ   
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ   ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล   

บัณฑิตวิทยาลัย      
15. บัณฑิตวิทยาลยั   รศ.ดร.จุไรรตัน์ นันทานิช   

ศูนย์ ส านัก      
16 ส านักหอสมุดกลาง   ผศ.นันทพล จั่นเงิน   
17. ส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี   อ.ดร.สภุาพ เกิดแสง   
18 หอศิลป ์   อ.ดร.ปรมพร ศิริกลุชยานนท์   

 หมายเหตุ  + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/
ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 
(รายละเอียดคะแนน อยู่ในหน้า 11) 

 
 



จ 

2. ข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้   
              (1) การเพ่ิมองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ในการติดตามผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ร้อยละ 20) พบว่าการตั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของคณะ ส่วนงาน ส่วนหนึ่ง
ค่อนข้างต่ า ตัวชี้วัดในลักษณะงานประจ า ในขณะที่คณะ ส่วนงานอีกส่วนหนึ่งตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทาย ตัวชี้วัด
เชิงรุก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                   ทั้งนี้การพิจารณาแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ในแต่ละขั้นตอนควร  (1) พิจารณาการตั้งค่า
เป้าหมาย ตัวชี้วัดให้รอบคอบ และควรก าหนดค่าเป้าหมายในลักษณะ benchmark (2) เปิดโอกาสให้คณะ 
ส่วนงาน มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีหากมีเหตุผลที่ควรด าเนินการ        
              (2) การปรับเพ่ิมค่าน้ าหนัก ด้านความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ (จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25) ซึ่งคณะ ส่วนงานส่วนหนึ่งเตรียมวางแผน
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะล่วงหน้า เป็นขั้นตอน และวิธีการเขียนรายงาน การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจนตรง
ประเด็น 
              (3) การปรับวิธีการเก็บข้อมูล การตอบแบบประเมินฯ โดยให้บุคลากรทุกคนในคณะ ส่วนงานมี 
ส่วนร่วม  
 
3. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  และหัวหน้าส่วนงาน  
สรุปดังนี้ 
 3.1 ความเป็นนานาชาติ ควรด าเนินการในด้านต่างๆ ทั้ง หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ หลักสูตร
ระยะสั้น ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ การสนับสนุนให้
นักศึกษาเรียนวิชาออนไลน์ของสถาบันชั้นในต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาทักษะของบุคลากร ฯลฯ 
 3.2 การหารายได้ ควรสื่อสารให้ข้อมูลกับบุคลากรเพ่ือให้ตระหนักและเข้าใจถึงความจ าเป็นในการ
หารายได้ และร่วมมือกันในการท างานโดยระดมความคิดน าองค์ความรู้ ทรัพยากร ผลงานวิชาการ พ้ืนที่ ฯลฯ 
มาบริหารจัดการเพื่อหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตใหม่ สังคมสูงวัย ฯลฯ 
รวมถึงการบูรณาการร่วมมือระหว่างคณะ การร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ  
 3.3 การเรียนการสอนออนไลน์ ควรส ารวจปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ออนไลน์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ แล้วน ามาระดมความคิด
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา การสนับสนุนให้ทุน/รางวัล อาจารย์ในการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงเพ่ิมการจัดกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง
ระหว่างนักศึกษา และกับอาจารย์  
 3.4 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรวางแผนการจัดซื้อ ซ่อมแชม บ ารุงรักษาทั้งระยะสั้น  
ระยะยาว เพ่ือให้ทันสมัยพร้อมใช้งานและเพียงพอ โดยน าเงินรายได้สะสมมาใช้ ร่วมกับการระดมทุนจาก 
ศิษย์เก่า ภาคเอกชน และการท าความควรร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการขอใช้
เครื่องมือ อุปกรณร์่วมกัน 
 3.5 ด้านกายภาพ ควรหารือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหาพ้ืนที่เพ่ิม และ/หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีอยู่
เดิมน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รวมถึงการท าความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนใน
การจัดหาพื้นที่ /การพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
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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  
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 และครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัย
ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และค าสั่งที่ 2494/2564 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  
ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เป็นการติดตามและประเมินผลฯ ปีที่ 5 โดยในการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะกรรมการได้น าข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากส่วนงาน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเชิญหัวหน้าส่วนงาน มาประชุมระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ ที่ผ่าน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563) จ านวน 2 ครั้ง 
(วันที่ 11 พฤษภาคม และ 25 มิถุนายน 2564) มาใช้ประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในสาระส าคัญจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยสรุปคือ 
 1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้เพ่ิมองค์ประกอบ ด้าน
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือเป็นกลไกการก ากับติดตาม และ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาของคณะ  
 2. เพ่ิมการสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่ม
ให้มากขึ้น  
 3. การให้บุคลากรทุกคนในส่วนงานตอบแบบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน และแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงานฯ  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลฯ มากขึ้น 
         4. ลดภาระงานการกรอกข้อมูลของส่วนงาน อาทิ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้
ข้อมูลจากกองแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ใช้ข้อมูลจากกองประกัน
คุณภาพการศึกษา  
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 คณะกรรมการฯ น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ให้ความเห็นชอบ แล้ว  
 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) เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 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 ขั้นตอนการติดตาม 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 

      3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
            ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
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 (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. 2564 

          ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า  
                -  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้น เป็นไปเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 
      คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 พิจารณาจ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยส่วนงานที่ต้องติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 18  
ส่วนงาน และมีรายชื่อหัวหน้าส่วนงานที่ต้องติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งได้รับการยกเว้นการติดตาม และ
ประเมินผลฯ  
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5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

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

50  

 ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

      30 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์ม ปส.1 
เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ฯลฯ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) ซึ่งกองแผนงานด าเนินการและ
ผ่ านความเห็ นชอบจากที่ ประชุมคณ ะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้ว มาใช้  
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 ส่วนที่  2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
 - ผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

      20 
 

(15) 
 

(5) 

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 ตามแบบฟอร์ม 
ปส.2 เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 
ที่กองประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
มาใช้ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
        ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

25 1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน      
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5) 
ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านช่องทางต่างๆ  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผา่นระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
      ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

25 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม ปส.3) พร้อมสรุป
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน 
โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
โดยใช้เกณฑ์  (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะ ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการ
ติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือให้เข้ามาตอบ
แบบประ เมินการบริห ารงานของคณ ะ (โดยนักศึ กษา) 
(แบบฟอร์ม ปส.6) ผา่นระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
3. นักศึกษาตอบแบบประเมินฯ ผา่นระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  
     ส าห รั บ ค วาม คิ ด เห็ น  ข้ อ เส น อแน ะขอ งนั กศึ กษ า                       
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ และน าเสนออธิการบดีน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

รวม 100  
 
   5.2 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3   
 ตารางท่ี 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

40 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาคิด ร้อยละ 40 

ด้ า น ที่  2  ผ ล ก ารด า เนิ น ง าน ต าม
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

 

20 1. หัวหน้าส่วนงาน น าแผนพัฒนาคณะ ส่วนงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
รายงานเฉพาะตัวช้ีวัดที่ไม่ซ้ ากับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจา
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 การติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน  ตาม แบบฟอร์ม ปส.4 โดยคิด
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 - การตอบแบบประเมินของบุคลากร 
 - การพิจารณาร่วมกนัของคณะกรรมการ 

40 
 
 
 

(20) 
(20) 

1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน  
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรเข้ามาตอบแบบประเมินภาวะ
ความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่ จ าเป็นต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของหั วหน้ าส่ วนงาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผา่นระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และน ามาคิดคะแนน ร้อยละ 20 
6. คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้คะแนนความเป็นผู้น าฯ 
ของหั วหน้ าส่ วน งานแต่ ล ะท่ าน  และน ามาคิ ดคะแนน  
ร้อยละ 20  
7. คิดคะแนนความเป็นผู้น าฯ มาจาก 

7.1 การตอบแบบประเมินของบุคลากร ร้อยละ 20 
7.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ร้อยละ 20 
น าคะแนน 7.1 + 7.2  

รวม 100  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           6.1.2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564     
 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
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 (2) มอบหมายให้ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ด าเนินการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และส่งให้เลขานุการส่วนงาน รวบรวมจัดส่งคณะกรรมการฯ 
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 
 (3) ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือ
บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ประชุมหารือกับบุคลากรสายสนับสนุน และเสนอชื่อผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
สนทนากลุ่ม  
 (2) รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดทุกกลุ่ม จากรองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชา /คณะกรรมการประจ าส่วนงาน จัดส่งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 
 (3) ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือ
บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 
 (4) รวบรวมแบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ จากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งคณะกรรมการ  ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564     
       6.1.2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี้ 
 (1) เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  
 (2) ประสานงานกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเผยแพร่แบบประเมินฯ ผ่านระบบ SU 
Web Portal ของมหาวิทยาลัย  
 (3) ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินฯ ในเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และช่องทางอ่ืนๆ อาทิ Line กลุ่ม คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และ Line กลุ่ม เลขานุการส่วนงาน 
 6.1.3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 
เพ่ือความเข้าใจร่วมกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 17/2564 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 6.1.4 วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการ
ติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 1 ราย ให้จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
 6.1.5 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 6.1.6 วันที่ 14, 15, 18, 19, 20 และ 28 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม 
             6.1.7 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   
 6.1.7.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.7.2 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน)  
 



8 

   6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (คณะ กรรมการประชุมครั้งที่ 15/2564) พิจารณา ร่าง สรุปการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 
 6.2.2 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 16/2564) พิจารณา  
 (1) รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จ านวน 18 ส่วนงาน 
 (2) ร่าง สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินฯ ของแต่ละส่วนงาน จ านวน 18 
ส่วนงาน 
            6.2.3 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ 
และจัดท า ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -  
30 กันยายน 2564) (จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน)  
 6.2.4 วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะกรรมการ (ประชุมครั้งที่ 1/2565) พิจารณา ร่าง รายงานผล 
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
               6.2.5 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ให้หัวหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ  
 6.2.6 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็น
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ และสรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เพ่ือเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้ 
 6.3.3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ด าเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 
 6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

 
 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดในคู่มือฯ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และวิเคราะห์สรุปเป็นผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยสรุปดังนี้ 
             
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

  ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 (1) ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30)  
 (1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ที่กองแผนงานด าเนินการ 
และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564  
                 (1.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลมาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คู่มือฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 7 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 1  

 (2) ส่วนที ่2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20)   
   (2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 
 (2.1.1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 15) 
 (2.1.2) ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 5) 
                                 ใช้คะแนนที่กองประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  
                    (2.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลมาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในคู่มือฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 8 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2  

 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 25)  
                    (1) บุคลากรทุกคนในแต่ละส่วนงานตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5)  
 (2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 5 
                  (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
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 ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 25)  
 (1) หัวหน้าส่วนงานรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.3) ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีดังนี ้
 (1.1) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน จ านวน 1 ข้อ 
 (1.2) ข้อเสนอแนะทั่วไป จ านวน 8 ข้อ  
 (2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ใน
คู่มือฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 9 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3 

 ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 (1) นักศึกษาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.6)  
                    (2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 7 
                  (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
 ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้น ามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40) 
 น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ข้อ 1.1 มาคิด  
ร้อยละ 40 

 ด้านที่ 2 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20) 
 (2.1) หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (แบบฟอร์ม ปส.4) 
                 (2.2) คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในคู่มือ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 7 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 4 
 ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
 คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 
 (3.1) การตอบแบบประเมินของบุคลากร (ร้อยละ 20) 
 (3.1.1) บุคลากรทุกคนในแต่ละส่วนงานตอบแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน 
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5)  
 (3.1.2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบประเมินฯ ทั้งหมด รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 6 
                  (3.1.3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
 (3.2) การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ (ร้อยละ 20)  
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ตารางที่ 3 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการ

ด าเนินงานของส่วนงาน  
(ร้อยละ 50) 

ด้านที ่2 
ระดับการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 
 
 

(ร้อยละ 25) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะฯ 

 
 
 

(ร้อยละ 25) 

 
คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ด้านที่ 1 
คะแนนผลการ
ติดตาม และ

ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ

ส่วนงาน 
 
 
 

(ร้อยละ 40) 

ด้านที่ 2 
ผลการ

ด าเนินงาน
ตาม

แผนพัฒนา
คณะ ส่วนงาน  

 
 
 

(ร้อยละ 20) 

ด้านที ่3 
ความเป็นผู้น า

และ
คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลฯ 

 
 
 
 

(ร้อยละ 40) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน

คุณภาพ
การศึกษาฯ 
ตามเกณฑ์ 

EdPEx  
(ร้อยละ 20) 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ 20.8 20.0 19.9 21.8 82.5 -     

 หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นกัศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ระดับความส าเร็จ:  

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) 
    คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากส่วนต่างๆ คือ รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ข้อมูลจากการตอบ
แบบประเมินฯ คือ  
              - แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน โดยบุคลากร 
                - แบบประเมินการบริหารงานของคณะ โดยนักศึกษา 
                 - แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

 น ามาสรุปสาระส าคัญ และน าเสนอดังนี้ 

             1. ผลการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา  
           2. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย (รายละเอียดของ
แต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 5)  
  3. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อหัวหน้าส่วนงาน (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน 
อยู่ในภาคผนวก 6)  
             4. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย (รายละเอียดของแต่ละ
คณะ อยู่ในภาคผนวก 7)              
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งในปีการศึกษา 2565 จะเปิดหลักสูตรใหม่ อาทิ สาขา
ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา การจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ละคร
เพลง  
 1.2 ในปีการศึกษา 2563 ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ ์EdPEx200 
 1.3 ด าเนินการเรื่อง Rebranding คณะ ให้มี อัตลักษณ์ซึ่ งจะเน้นการเป็นผู้น าดนตรีสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศ 
        1.4 มีเครือข่าย คู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน ในทุก
วิชาเอก  
 1.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น การฝึกอบรม
ออนไลน์ 
 1.6 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้ดี 
อาท ิ
            - การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 - การบริการวิชาการโดยใช้ Social Media มากขึ้น 
 - ส ารวจความต้องการของบุคลากร อาทิ อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆ เพ่ือใช้ในการท างาน 
 - จัดโครงการ Live Stream Concert ครั้งที่ 2 "Silpakorn Hope Rising Season 2" เพ่ือหาทุน
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1.หลักสูตร 1. ควรมีรายวิชาที่ สามารถน าไปใช้ในการท างานจริง

นอกเหนือจากวิชาเอกเพิ่มขึ้น 
2. ควรเพิ่มทักษะ Soft Skills อื่นๆ อาทิ วิธีการเจรจารับ
งาน การน าเสนอ การท าสัญญา ฯลฯ 

2. การเรียนการสอนออนไลน ์
 2.1 วิชาปฏิบัติ การเรียนการสอนมีคุณภาพลดลง   
    2.2 การที่นักศึกษาไม่มีโอกาสได้พบกัน/พบอาจารย์ ท า
ให้ความผูกพันกันน้อยลง 

1. ควรพัฒนาวิธีการสอนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติ เทคนิค สื่อ
การสอนใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง  
2. วิชาบรรยายควรปรับเนื้อหา และเพิ่มสื่อการสอน อาทิ 
การท าคลิปเสียง การใช้ Interactive Presentation เพื่อให้
น่าสนใจและสามารถทบทวนบทเรียนได้ 
3. เมื่อสามารถจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งได้ควร 
   - เน้นการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับนักศึกษา 
มากขึ้น 
     - วางแผนเรื่องจ านวนนักศึกษาที่จะข้ามาเรียน และ
ซ้อมดนตรีให้ชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
อาทิ ท าความสะอาดห้องซ้อม เครื่องดนตรี หลังซ้อม 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3. การพัฒนานักศึกษา 
 

1. ควรมีการแนะแนวอาชีพ การเชิญผู้ประสบความส าเร็จใน
ด้านต่างๆ มาให้ความรู้ เพื่อให้เห็นภาพตลาดแรงงานใน
มุมมองที่กว้างมากขึ้น 
2. ควรผลักดัน ส่งเสริมจุดเด่นของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้
มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
3. ควรส่งอาจารย์ไปร่วมงานกับภาคเอกชนที่มีความร่วมมือ
เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฯลฯ และ
น ามาถ่ายทอด สอนนักศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่ทันสมัย และการท างานจริง  

4. ความเป็นนานาชาติ ควรหาจุดเช่ือมโยงในการน าดนตรีไปสู่ระดับสากล อาทิ 
ดนตรีบ าบัด ดนตรีกับสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันในต่างประเทศ 

5. ด้านกายภาพ  
 มีพื้นท่ีจ ากัด 

ควรหาทางขยายพื้นที่ พร้อมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอในการรองรับจ านวนนักศึกษา และภารกิจต่างๆ 
อาทิ สร้างความร่วมมือกับเอกชนในการจัดหาพื้นที่ใหม่ที่
สามารถจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การหารายได้  

6. เร่ืองร้องเรียน 
 การร้องเรียนจากศิษย์เก่าและนักศึกษาในเรื่องต่างๆ 
อาทิ มาตรฐานการสอน จรรยาบรรณของอาจารย์ การแก้ไข
ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม 

ควรเร่งด าเนินการสอบสวน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ร้องเรียน เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการ
ช้ีแจง แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะ  
 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ความเป็นผู้น าด้านศิลปะ ควรขับเคลื่อนอัตลักษณ์  ความเป็นผู้น าด้านศิลปะของ

มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นมากขึ้น อาทิ การจัดท าหลักสูตรร่วม
ระหว่างคณะ การท าผลงานวิชาการข้ามศาสตร์ของอาจารย์ 
และนักศึกษา  

2. ความเป็นนานาชาติ ควรพัฒนาระบบการท างาน ที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้
นักศึกษาต่างชาติมากขึ้น อาทิ การโอนเงิน ข้อมูลเอกสาร 
ฯลฯ   

3. ระเบียบ ข้อบังคับ 
 มีความยุ่งยาก ไม่เอื้อต่อการท างาน การหารายได้ 

 

1. ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความคล่องตัว 
เอื้ออ านวยต่อการท างาน และการหารายได้ของศูนย์บริการ
วิชาการที่คณะต่างๆ ตั้งข้ึน 
2. ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
 - การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น วิทยากรต่างประเทศ 
 - การจ่ายเงินผ่านบัตรเครติต  

4. ความร่วมมือกับภาคเอกชนและการหารายได้ ควรเป็นแกนในการท าความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยการ
น าองค์ความรู้ด้านดนตรีไปด าเนินการกับภาคธุรกิจ ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ภาคเอกชนลงทุนในด้าน
สถานที่ สื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ มหาวิทยาลัย คณะมีทุนด้าน
องค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการหารายได้  

5. ระบบฐานข้อมลู 
  

 

ควรจัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ที่ออกแบบให้การ
ท างานของระบบต่างๆ มีความเช่ือมโยงกัน สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล 
และภาระงานของบุคลากร 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
6. โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ในการใช้บริการ online 
ใช้งานไม่สะดวก ทั้งบนแพลตฟอร์ม Mac Windows อาทิ 
การเข้าถึงฐานข้อมูลของห้องสมุด 

ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายต่างๆ และการท างานบนทุก
แพลตฟอร์ม ให้ใช้งานสะดวก รวดเร็วขึ้น 

7. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านพ้ืนที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงควรหาแนวทางการด าเนินการ 
สนับสนุน อาทิ  
1. การท าความร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายพื้นที่
จัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อให้นักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนมากขึ้น  
2. ผลักดันเรื่องงบประมาณ ในการปรับปรุงพื้นที่ การขยาย
อาคาร ให้เพียงพอในการสนับสนุนภารกิจของคณะ 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า  
 4.2 มีวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการท างาน และทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน รวมถึงการ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรในทุกระดับ 
 4.3 มีการท างานที่เป็นระบบ และกระจายงานอย่างเหมาะสม  
         4.4 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถน าคณะผ่านวิกฤติต่างๆ 
 4.5 เปิดรับสิ่งใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและผู้ใต้บังคับบัญชา น ามาพิจารณาและลงมือปฏิบัติ 
 4.6 มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย สามารถขอค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา 
 4.7 มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ชัดเจน   
 4.8 มีการท างานเป็นทีม  
 4.9 มีการถ่ายทอด สอนงานให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

  
           คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ า 
ส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมินการบริหารงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมิน 
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่ส่วนงาน 
มหาวิทยาลัย ควรมุ่งเน้นพัฒนา ขับเคลื่อน เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และพลิกโฉมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ จึงได้จัดท าข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานฯ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. ความเป็นนานาชาติ 

  
ควรด าเนินการ อาทิ  
1. หลักสูตรนานาชาติ  
 - หลักสูตรปกติ ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียน 
    - โครงการพิเศษ  -  
 - หลักสูตรระยะสั้น ทั้งในระหว่างภาคการศึกษา ปิดภาคการศึกษา 
 - หลักสูตร 2 ปริญญา 
    ฯลฯ 
2. ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศในเรื่องต่างๆ อาทิ แลกเปลี่ยนบุคลากร 

นักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการประชุม สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ 
3. ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การท างานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
4. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
5. การบริหารจัดการ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การอ านวยความสะดวก 

การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร ฯลฯ 
6. ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนวิชาออนไลน์ของสถาบันช้ันในต่างประเทศให้มากขึ้น 

เพื่อให้มีความรู้ มุมมองท่ีกว้างขวางมากขึ้น 
2. การหารายได้ 
   
     
 

คณะ ส่วนงานมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพิงงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควร
ด าเนินการ อาทิ 
1. ควรสื่อสารให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในมิติต่างๆ กับบุคลากร พร้อมเหตุผลที่คณะจะต้อง

พึงพิงเงินรายได้และการหารายได้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนัก และ
เข้าใจถึงความจ าเป็น และร่วมมือกันในการท างาน 

2. ควรระดมความคิด น าองค์ความรู้ ทรัพยากร ผลงานวิชาการ พื้นที่ ฯลฯ มาบริหาร
จัดการเพื่อหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตใหม่ 
สังคมสูงวัย เช่น คณะสัตว์ศาสตร์ฯ น าพื้นท่ีมาท า Fishing Park พืชผักอินทรีย์ คณะ
วิทยาการจัดการ/วิทยาลัยนานาชาติ ท าอาหาร/ขนมเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 

3. ควรน าความเข้มแข็งของคณะต่างๆ มาบูรณาการร่วมมือระหว่างคณะในการหา
รายได้ และ/หรือร่วมกับภาคเอกชน ในการหารายได้ ในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น 

3. การเรียนการสอนออนไลน์  
 

เนื่องจากแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะเป็นรูปแบบที่จะต้องด าเนินการ
ต่อไป แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง ดังนั้น
คณะ มหาวิทยาลัยควรพิจารณา อาท ิ
1. ควรส ารวจปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งในมิติ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน สายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ แล้วรวบรวม
น ามาระดมความคิด เพื่อหามาตรการ แนวทางปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จัดการ
เรียนการสอนออนไลน์เช่นเดียวกัน และน ามาปรับใช้ อาทิ การสอนรายวิชาปฏิบัติ 
เทคนิคการสอน การสอบ ฯลฯ 

3. ควรสนับสนุนทุน/ให้รางวัลอาจารย์พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
4. ควรจัดกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ นักศึกษากับนักศึกษา/กับเพื่อนต่างคณะ ฯลฯ ให้มากขึ้น  
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 

 

ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นเรื่องส าคัญมาก และยังคงเป็นปัญหาที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งล่าสมัย ช ารุด มีไม่เพียงพอ ฯลฯ จึงควรด าเนินการ อาทิ 
1. ควรส ารวจอุปกรณ์ เครื่องมือ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง และ

น ามาวางแผนการจัดซื้อใหม่ให้ทันสมัย ทดแทนของเก่า การซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน มีจ านวนที่เพียงพอต่อนักศึกษา จ านวนงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่
ละปี และในแต่ละระยะทั้งระยะสั้น ระยะยาว แล้วควรน าเงินรายได้สะสมมาใช้ใน
การด าเนินการ และการระดมทุนจากศิษย์เก่า ภาคเอกชน มาสนับสนุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน   

2. ควรร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
การฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการ
ท างานร่วมกัน 

5. ด้านกายภาพ  คณะส่วนหนึ่งมีพื้นท่ีจ ากัดไม่เพียงพอรองรับการจัดการศึกษา การท ากิจกรรม และคณะ
ส่วนหนึ่งมีพื้นที่แต่ไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงควร
ด าเนินการ อาท ิ
1. ควรหารือกับมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดหาพื้นที่เพิ่ม และการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่เดิม

น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เช่น วังท่าพระ  
2. ควรท าความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนในการจัดหาพื้นที่/การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งการเรียนการสอนและการหารายได้  เช่น 
พระราชวังสนามจันทร์ เมืองทองธานี ฯลฯ   

  

2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงานฯ 
ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการในด้านต่างๆ โดยสรุปสาระ 
ส าคัญได้ดังนี้       

ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. บทบาทหน้าที่และโครงสร้าง
ของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 

ควรพิจารณาบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ชัดเจนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน อาทิ  
 - หอศิลป์ พิจารณาบทบาทหน้าที่ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
การหารายได้ โครงสร้าง การบริหารจัดการที่คล่องตัว และสามารถขับเคลื่อนการ
ท างานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้มีประสิทธิภาพ แล้วน ามาวิเคราะห์รูปแบบที่
เหมาะสมต่อไป เช่น การเป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ก ากับของอธิการบดี 
 - บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาบทบาทหน้าท่ี โครงสร้าง รวมถึงการศึกษารูปแบบแนว
ทางการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อดี-ข้อเสีย แล้วน ามาวิเคราะห์
เพื่อก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงสร้างที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความรู้  ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

2. นักศึกษา/การรับนักศึกษา/ 
การเรียนการสอนออนไลน ์
    
 
   

1. ควรให้ความรู้แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ การป้องกันตนเองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การคุกคามทางเพศ ฯลฯ และจัดท าข้อบังคับ ข้ันตอนแนว
ปฏิบัติ บทลงโทษเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การคุกคามทางเพศ ฯลฯ ให้
ชัดเจน และสื่อสารแจ้งให้บุคลากร นักศึกษาทราบ 

2. ควรส ารวจปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกมิติ ทั้งนักศึกษา 
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ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
อาจารย์ผู้สอน สายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ แล้วรวบรวมระดมความคิด
เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา รวมทั้งจัดท ากรอบแนว
ปฏิบัติ รูปแบบการสอน การสอบ กลไกการช่วยดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหา ทั้ง
เรื่องส่วนตัวและการเรียนการสอน ฯลฯ 

3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาใช้ SU Web Portal SU SMART 
Application มากขึ้น และส ารวจความคิดของนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการผ่าน
ระบบดังกล่าว และน ามาทบทวนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. ควรปรับปรุงรูปแบบการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย น า
เทคโนโลยีมาใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ฯลฯ 

3. งานวิจัย 1. ควรทบทวน/ปรับระบบ กลไก ที่สนับสนุนและเอื้อให้อาจารย์ท างานวิจัย เช่น 
ข้อบังคับ ระเบียบให้ทันสมัย ยืดหยุ่นโดยเฉพาะด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายเงิน หน่วยงาน ฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย                                                  

2. ควรตั้งหน่วยงานมารับผิดชอบในการประสานงาน/ด าเนินการน าผลงานวิจัยของ
อาจารย์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการประสานกับภาคเอกชนที่สนใจ ซึ่งจะเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้แก่คณะ มหาวิทยาลัยต่อไป 

4. ด้านการเงิน  
     
  

กฎระเบียบด้านการเงิน การเบิกจ่ายเงิน ไม่คล่องตัว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่เอื้ออ านวยแก่ผู้รับบริการ การท างานของเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละคน
ไม่เหมือนกันและยึดติดกับระบบเดิมๆ ระบบ SU-ERP ยังใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
จึงควรด าเนินการ อาท ิ
1. ควรทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินให้ทันกับความ

เปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตใหม่ สถานการณ์ COVID-19 รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งเน้นให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน การให้บริการ และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ อาทิ การใช้บัตรเครติด การโอนเงินค่าตอบแทน/ค่าสอนผ่านระบบ 
Mobile Banking การรับเงินจากนักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ 

2. ควรพัฒนาบุคลากรด้านการเงินทั้งด้านทักษะ ความรู้ การปรับทัศนคติ การท างาน
เชิงรุก และก าหนดให้มีคู่มือการท างานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย งานพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนงานยึดเป็นแนวปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ตรงกัน 

3. ควรใช้ระบบ SU-ERP ให้เต็มประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงกับระบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ และคุ้มค่ามากข้ึน  

5. ระเบียบ ข้อบังคับ 
        

ควรทบทวน/ปรับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และ
เอื้ออ านวย และการหารายได้ อาทิ 
1. ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานวิจัย การจัดโครงการบริการวิชาการ ให้การ

เบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีความสะดวกรวดเร็ว ยืดหยุ่น ลดเอกสาร 
เอื้ออ านวยความสะดวกและจูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัย/บริการวิชาการมากขึ้น 
รวมถึงการวางระบบ กลไกการตรวจสอบ สอบทานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับด้านการเงิน ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต
ใหม่ สถานการณ์ COVID-19 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ฯลฯ เพื่อลด
ขั้นตอนการท างาน ยืดหยุ่นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ นักศึกษา
ต่างชาติ 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสามารถจัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการในการหารายได้ รวมถึงการขอรับเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ เพื่อน าเงินมา
สนับสนุนพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ    

4. ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งของสายสนับสนุน  ที่สร้าง
แรงจูงใจ ความก้าวหน้ามากขึ้น เช่น ให้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่คณะ ส่วนงานรับ
เรื่องเช่นเดียวกับสายวิชาการ เงินเดือน รวมถึงอาจารย์โรงเรียนสาธิต สามารถขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม  

6. ฐานข้อมลู ระบบสารสนเทศ/
โครงสร้างพ้ืนฐาน    
  

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนการท างานทั้ง
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ฯลฯ โดยออกแบบให้ทุกระบบ
ของส่วนกลาง และคณะมีความเช่ือมโยงกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อน ามาใช้
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ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ประโยชน์ในการท างานร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล ภาระงานของ
บุคลากร การใช้ทรัพยากร ความถูกต้องตรงกันของข้อมูล ฯลฯ  

2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียร ทั่วถึง และปรับปรุงพัฒนา
ระบบ VPN เพื่อให้การใช้/การให้ บริการมีความสะดวกมากขึ้น 

7. การบริหารจัดการ 
    
     
 
 
 

การขับเคลื่อน ผลักดันงานต่างๆ ล่าช้า ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ระบบการท างาน
ของหน่วยงานกลางไม่เช่ือมโยงกัน บุคลากรยึดติดกับการท างานแบบเดิมๆ จึงควร
ด าเนินการ อาทิ  
1. ควรใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 เชิญผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงานมาระดมความคิดเพื่อออกแบบ พัฒนาระบบการท างานระหว่างคณะกับ
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในทุกระบบใหม่ ทั้งภาระงาน ขอบเขตงาน ขั้นตอน
การท างาน การเช่ือมโยงบูรณาการการให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ ฐานข้อมูล 
ฯลฯ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะก าหนดการด าเนินงานเป็น
ระยะๆ  

2. ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางให้มีทักษะในการท างาน โดยเฉพาะการ
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดมุมมองรับแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้พัฒนาการท างานให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง เอื้ออ านวยต่อผู้รับบริการและส่วนงาน การสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน ฯลฯ 

3. ควรพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  โดยให้นักศึกษา 
บุคลากร ผู้มาติดต่อ ประเมินการให้บริการทันทีเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ซึ่งจะช่วย
ให้ทราบปัญหาและน าไปปรับปรุงและพัฒนาการท างาน การให้บริการต่างๆ ได้
รวดเร็วทันการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. การสื่อสาร  1. ควรมีกิจกรรมที่อธิการบดีมาพบปะผู้บริหาร เยี่ยมบุคลากรในคณะต่างๆ เพื่อรับฟัง
ปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจร่วมกันมากข้ึน 

2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุกส่วนงานบุคลากร นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ต้องรอนโยบายจากมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปปฏบิัติ จึงควรเน้นการสื่อสารที่
รวดเร็ว ชัดเจน เชิงรุก   

9. สวัสดิการ กายภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. ควรประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์ระบายศลิป์ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือนักศึกษาที่
ประสบปัญหาต่างๆ ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งควรมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เพื่อเข้าถึงนักศึกษาในรายที่มีอาการรุนแรง เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันการณ์ 

2. วังท่าพระ  
 - ที่จอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่องาน การใช้

ประโยชน์พ้ืนท่ีอย่างคุ้มค่า มีบรรยากาศ/แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและออกแบบ 
3. พระราชวังสนามจันทร์ 

- โรงเรียนสาธิตฯ พิจารณาจัดหาพื้นที่เพิ่มเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
การขยายการจัดศึกษาในระดับต่างๆ อาทิ การใช้พื้นทีอ่าคารของคณะต่างๆ ที่ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์ 

- หอศิลป์ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซม เนื่องจากอาคารทรุด
โทรมมาก 

- ส านักหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงให้
ทันสมัย เป็น landmark ทีช่่วยดึงดูดนักศึกษา บุคลากร มาใช้บริการ 

- ความปลอดภัย อาทิ สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้ามหาวิทยาลัย การเข้าออก
มหาวิทยาลัย เพิ่มกล้องวงจรปิด เพิ่มแสงสว่างในจุดอับ ระบบไฟฟ้าที่รองรับปริมาณ
ความต้องการในการใช้งาน การจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ 

- ควรมี/เพิ่มพื้นที่ Co-Working Space ให้นักศึกษาได้ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท าจัดกิจกรรมต่างๆ 

- ปรับปรุงพัฒนาสวัสดิการต่างๆ อาทิ จัดให้มี shuttle bus รถรับส่งพื้นที่บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มจ านวนรถรางให้มากขึ้น และ
หอพักนักศึกษา โรงอาหารให้สะอาด ปลอดภัย เรียบร้อย สวยงาม    
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 
     

- ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่พักผ่อน และการใช้พื้นที่อาคารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า  

- ความปลอดภัย อาทิ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพิ่มแสงไฟ กล้องวงจรปิด ทางเดิน    
5. ตลิ่งชัน 

- ปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอต่อการท างาน การจัดการเรียนการสอน  
6. เมืองทองธาน ี

- เร่งด าเนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารใหม่ และโรงอาหาร 
 

3. ข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

            ในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้มีทั้งส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานที่มีคะแนนผลการด าเนินงาน
สูงขึ้น และที่มีผลการด าเนินงานลดลงอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการได้น าคะแนนในองค์ประกอบต่างๆ ของ
การติดตาม และประเมินผลฯ มาวิเคราะห์ และมีข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปดังนี้ 

 1. การปรับองคป์ระกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลฯ  
 1.1 การเพ่ิมองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ในการติดตามผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ร้อยละ 20)  
 ในการรายงานผลของคณะ ส่วนงาน พบว่าการตั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของคณะ ส่วนงาน 
ส่วนหนึ่งค่อนข้างต่ า ตัวชี้วัดในลักษณะงานประจ า ในขณะที่คณะ ส่วนงานอีกส่วนหนึ่งตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดเชิงรุก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                    ดังนั้นในการตั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ควร 

 (1) มีการพิจารณากลั่นกรองที่รอบคอบทั้งในระดับคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย และควรก าหนดค่าเป้าหมายในลักษณะ benchmark มีกรอบเวลาในการท างานที่ชัดเจน 
 (2) เปิดโอกาสให้คณะ ส่วนงาน มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปี หากมี
เหตุผลที่ควรด าเนินการ           
                 1.2 การปรับเพ่ิมค่าน้ าหนัก ด้านความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ จากร้อยละ 10 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เป็นร้อยละ 25 
                     ในการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ ส่วนงาน พบว่าคณะ ส่วนงาน ส่วนหนึ่งมีการ
วางแผนด าเนินงานตามข้อเสนอแนะล่วงหน้า เป็นขั้นตอน มีการรายงานผลการด าเนินการที่ครบถ้วน ชัดเจน 
ตรงประเด็น และคณะ ส่วนงาน ส่วนหนึ่งอาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการจึงไม่ทราบภาพรวม
การด าเนินการทั้งหมด ดังนั้นคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ควรตรวจสอบ สอบทานรายงานอย่างรอบคอบก่อน
จัดส่งให้คณะกรรมการ  
 1.3 การปรับวิธีการเก็บข้อมูล ในการตอบแบบประเมินฯ โดยจากเดิมให้ตอบแบบประเมินฯ เป็น
กลุ่มๆ ก็จะได้คะแนนเป็นกลุ่มสายวิชาการ กลุ่มสายสนับสนุน ได้ปรับเป็นให้บุคลากรทุกคนในคณะ ส่วนงาน
ตอบแบบประเมินฯ เพ่ือความเป็นอิสระ 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 
 

คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)   



รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 – 2564  (ประเมินเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563)

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ 

4 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ 
Stakeholder อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

ร้อยละ

5 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑติท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

6 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา

7 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ผู้ประกอบการสังคม

หลักสูตร/
รายวิชา

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard 
Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
Outcome-based education

โครงการ/
กิจกรรม

11 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
12 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลา

ไม่ต่ํากว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ 
AUN QA certificate

กิจกรรม

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

14 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
15 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
16 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
17 จํานวนสถาบันท่ีร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับ

มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 จํานวนสถาบันท่ีร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงาน
เอกชน  ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

65.00 100.00 5.00

83.00 71.40 1.00

70.00 63.41 2.50

33.33 33.33 3.50

3 4 5.00

2 8 5.00

2 2 3.50

1 1 3.50

- - -

1 1 3.50

3 2 1.00
1 1 3.50

1 1 3.50

4 2 1.00
5 1 1.00

10 20 5.00
- - -

- - -

10. ดุริยางคศาสตร์



รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ 150,000 บาทต่อคน บาท/คน
20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)
ผลงาน

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

ผลงาน

22 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
23 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน

24 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

25 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จาก
หน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

26 จํานวนนวัตกรรม/แพลตฟอร์ม / ระบบฐานข้อมูลวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และระบบ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

นวัตกรรม/
แพลตฟอร์ม/

ระบบ

27 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

28 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
29 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับ

ภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

30 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career 
path and Succession plan)

คน

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

34 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ

35 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
36 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์/ประชุมทางไกล
ร้อยละ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
10. ดุริยางคศาสตร์

150,000 139,056.67 2.50
N/A 2 N/A

- - -

1 1 3.50
8 14 5.00

2 2 3.50

2.00 4.69 5.00

- - -

- - -

2 2 3.50
- - -

20 58 5.00

35.00 33.33 2.50

35.59 37.93 4.50

83.00 82.65 2.50

83.00 100.00 5.00

- - -
80.00 100.00 5.00



รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

37 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ
นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

38 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

39 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

40 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

41 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
42 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

43 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

44 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

45 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/
นานาชาติ

ฉบับ

46 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
47 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

48 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการ
เพ่ือสังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

49 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2564 เมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2564

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
10. ดุริยางคศาสตร์

- - -

4 4 3.50

6 4 1.00

1 0 0.00

3 3 3.50
15 27 5.00

1 1 3.50

8 8 3.50

- - -

1 1 3.50
130 133 4.50

1 1 3.50

1 2 5.00

131.50
38

3.46
69.21

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด



ภาคผนวก 2 
 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
ประจ าปีการศึกษา 2563 



1 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 15) 

 1.1 วิธีการคิดคะแนน  
 

การด าเนินงาน คะแนนที่ได้  
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 5.00 
ได้รับแจ้งเข้ารับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) หรือได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นท่ี (Site Visit) แล้ว 4.50 
ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)  4.00 
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

3.50 
 

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 น้อยกว่า ร้อยละ 50 

1.00 - 2.50 

  
 1.2 ผลการด้าเนินงาน 

ส่วนงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
1. คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผ่านการคดัเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่น 8/2563 4.00 
3. คณะโบราณคด ี ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  

ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

4. คณะมัณฑนศิลป ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

5. คณะอักษรศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

6. คณะศึกษาศาสตร ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

7. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 92.12 (16/17)  

3.50 

8. คณะเภสัชศาสตร ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป (ผ่าน EdPEx200 รุ่น 6/2561) 

5.00 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

10. คณะดุริยางคศาสตร ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป (ผ่าน EdPEx200 รุ่น 8/2563) 

5.00 
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ส่วนงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
11. คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

12. คณะวิทยาการจัดการ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

13. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

14. วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

15. บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

16. ส้านักหอสมุดกลาง ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 100  (17/17) 

3.50 

17. ส้านักดิจิทัลเทคโนโลย ี ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 92.12  (16/17) 

3.50 

18. หอศิลป์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 
ร้อยละ 58.82 (10/17)  

3.50 
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ส่วนที่ 2 ผลส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน (ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 5) 

 1.1 วิธีการคิดคะแนน  
ผลส าเร็จ คะแนนที่ได้  

1.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80 5.00 
2.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 71 - 80 4.50 
3.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 61 - 70  4.00 
4.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 51 - 60   3.50 
5.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 41 - 50 3.00 
6.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 31 - 40 2.50 
7.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 21 - 30 2.00 
8.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 11 - 20 1.50 
9.  ร้อยละของผลการด้าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 10 1.00 

 

 1.2 ผลการด้าเนินงาน  

ส่วนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 
ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ตัวชี้วัด 
ที่บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวนตัวชี้วัด 
ที่ไมบ่รรลุเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

คะแนนที่ได ้ตัวชี้วัด 
ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. คณะจิตรกรรมฯ 10 3 2 5 30.00 2.00 
2. คณะสถาปัตยกรรมฯ 40 38 2 - 95.00 5.00 
3. คณะโบราณคด ี 6 5 1 - 83.33 5.00 

4. คณะมัณฑนศิลป ์ 11 11 - - 100.00 5.00 

5. คณะอักษรศาสตร์ 10 8 2 - 80.00 4.50 

6. คณะศึกษาศาสตร ์ 10 10 - - 100.00 5.00 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 52 41 11 - 78.84 4.50 
8. คณะเภสัชศาสตร ์ 16 16 - - 100.00 5.00 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 15 15 - - 100.00 5.00 

10. คณะดุริยางคศาสตร ์ 49 41 8 - 83.67 5.00 

11. คณะสัตวศาสตร์ฯ 11 11   100.00 5.00 

12. คณะวิทยาการจัดการ 64 58 5 1 90.63 5.00 

13. คณะเทคโนโลยีฯ 24 22 1 1 91.67 5.00 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 17 17 - - 100.00 5.00 

15. บัณฑิตวิทยาลัย 19 19 - - 100.00 5.00 

16. ส้านักหอสมุดกลาง 42 42 - - 100.00 5.00 

17. ส้านักดิจิทัลฯ 33 25 4 4 75.76 4.50 

18. หอศิลป์ 30 30   100.00 5.00 

 



ภาคผนวก 3 
 

คะแนนความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(แบบฟอร์ม ปส.3) 



 

คะแนนความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(แบบฟอร์ม ปส.3) 
 

ส่วนงาน 

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) 
ประเมินโดย 

คณะกรรมการประจ า
คณะ/ส่วนงาน 

ประเมินโดย 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 4.75 4.36 
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แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ส่วนงาน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 (ข้อเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองเร่งด่วน   
1. การหารายได้ 
 ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการ
หารายได้ และวางแผนด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพื่อน ามาช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการหารายได้ 
อาจจะเชิญผู้เ ช่ียวชาญมาให้ค าปรึกษา 
แนะน า เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
แก่ผู้บริหาร บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง หรือ
วิธีการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

 
- มี ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สร้างสรรค์และดนตรี  เพื่อจัดหา
รายได้ โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
แต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ แ ล ะ
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ฯ 
  

 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์และดนตรี  บรรลุ
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 

 
- มีรายได้จากศูนย์ฯ 1.24 ล้านบาท 
ลดลงจากปีที่ แล้ ว  คิดเป็นร้อยละ 
13.28 เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรอืรับงาน
บริการวิชาการได้  

คะแนนข้อ 1 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 100 
คะแนนท่ีได้ = 5 
2. ระดับคณุภาพ = 83.33  
คะแนนท่ีได้ = 5  
คะแนนเฉลี่ย = 5 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
 
 
 
 

แบบฟอร์ม ปส.3 



2 

ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
2. ชื่อคณะ สาขาวิชา 

ช่ือคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
อาจจะยังไม่สื่อหรือชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชา
นั้ น มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

ด้านใด การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็ จ
การศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบท 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

N/A 
ช่ือคณะมีความชัดเจนแล้ว 

N/A 
 

N/A 
 

คะแนนข้อ 2 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง =  คะแนนที่ได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =   
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

3. หลักสูตร 
3.1 ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมั ย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ
แนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปรั บปรุ งหลั กสู ต ร ให้ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและอุตสาหกรรม
ดนตรีและบันเทิงของประเทศ โดย
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ได้
ขยายขอบเขตการจัดการเรียนการ
สอนจากเดิม 4 สาขาวิชา เป็น 6 
วิชาเอก ประกอบด้วย 1) ดนตรี
คลาสสิก 2) ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
3) ดนตรีแจ๊ส 4) ดนตรีเชิงพาณิชย์ 
5) ละครเพลง 6) ผู้ประกอบการ
ดนตรีศึกษา  และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง  
ปรั บปรุ งจ าก เดิ ม เป็ นหลั กสู ต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า
อุ ต ส าหกร รมบั น เ ทิ ง  โ ด ยแยก
ออกเป็น 2 วิชาเอก ประกอบด้วย  
1) ธุรกิจดนตรีและบันเทิง 2) การ
จั ด ก า รและพัฒนา ไ อดอลแล ะ 
อินฟลูเอนเซอร์ 
 
 
 
 
 

 
- มีหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบันเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีหลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และแนวโน้ม
อาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนข้อ 3 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 100    
คะแนนท่ีได้ = 5 
2. ระดับคณุภาพ = 100 
คะแนนท่ีได้ = 5  
คะแนนเฉลี่ย = 5 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

3.2 การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 

 
 
 
 
3.3 ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มา
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก 

 
 
 
 
3.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  ซึ่ ง

สามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ อาทิ 
การน าหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 
ภาษา และรับนักศึกษาต่างชาติโดยไม่ต้อง
สร้างหลักสูตรขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัด
ทรัพยากร 

 
3.5 ก าหนดให้มีการฝึกงาน สหศึกษา 

และเพิ่มระยะเวลาฝึกงานในทุกหลักสูตร
และสาขาวิชาให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อ
การท างานต่อไป 

- เปิดรายวิชาและรับสมัครผู้เรียนใน
หลักสู ตรคลั งหน่วยกิต  ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2564  
 
 
 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อ 3.1 โดย
น าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal)  มาพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
อาทิการปรับเพิ่มสาขาวิชา การ
จัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลู
เอนเซอร์ ในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดให้มีการฝึกงานเป็นภาค
บังคับก่อนจบการศึกษา ส าหรับ
สาขาวิชาที่มีความจ าเป็น 
 

-ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เปิด
รายวิชาในหลักสูตรคลังหน่วยกิต 
จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 661 
101 ทฤษฎีดนตรี  1 จ านวน
นักศึกษา 12 คน 
 
- มีหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบันเทงิ 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

- มีสถานประกอบการที่ เป็น
คู่ความร่วมมือในการฝึกงานของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 27 หน่วยงาน/องค์กร 

- เพิ่มกลุ่มลูกค้าและรายรับให้กับ
คณะฯ 
 
 
 
 
- มีหลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การ แพร่ ระบาดของ 
COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ความต้องการของสังคม และ
แนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานประกอบการ เดิ มยอมรับ
ความสามารถของนักศึกษาของคณะ
และรับนักศึกษาเข้ าฝึกงานอย่ าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

3.6 ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ 
ความสามารถ ตามคุณลักษณะบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น อาทิ 
การสื่อสาร วุฒิภาวะ วินัย การท างานเป็น
ทีม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
หลักสูตรประจ าทุกปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ เป็นการวางแผนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน      
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ
บัณฑิ ตศึ กษา  การส่ ง เ สริ มและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการพัฒนา
นักศึ กษาตามทักษะที่ จ า เป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิตใน
ตลาดแรงงานสาขาต่าง ๆ ในอนาคต 

- การด าเนินงานด้านการบริหาร
หลักสูตรและรูปแบบการจัดการ
เ รี ย น กา รส อน  ทั้ ง ใ น ร ะดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และการพัฒนานักศึกษา
ตามทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 บรรลุเป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นจากปีที่แล้ว 
 
 

- การส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่
รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจด้านความรู้ อยู่ที่ระดับ 
4.57 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เ ล ข  ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ท่ีระดับ 4.41 
และผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มี
ความพึงพอใจด้านความรู้ อยู่ที่ระดับ 
4.72 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เ ล ข  ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ท่ีระดับ 4.56 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

4. อาจารย ์
ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์  ที่

ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาท ิ
4.1 การก าหนดให้อาจารย์ช้ีแจง

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละ
รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญ ประโยชน์ การน าไปใช้ 
การเช่ือมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะท าให้
การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
4.2 การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน 

รูปแบบวิธีการสอน การสอบอย่างต่อเนื่อง 
เ พื่ อ ใ ห้ ทั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  อ า ทิ 
Outcome Based Learning, Problem 
Based Learning, Research Based 
Learning การเป็นครูมืออาชีพ หรืออื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ก าหนดให้อาจารย์จัดท า มคอ.3 
และช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การเรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ฯลฯ ให้กับนักศึกษา
ทราบ 
 
 
 
- มีนโยบายการให้ทุนส าหรับการท า
วิจัยทั้งภายในและภายนอก ในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับโลกของการ
เรียนรู้ และผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน และประสิทธิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
- อ า จ า ร ย์ จั ด ส่ ง  ม ค อ .  3 
ครบถ้วน และ ช้ีแจงเกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่
ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 
ฯลฯ ทุกรายวิชา  
 
 
 
- มีผลงานวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน 8 รายวิชา 
ได้แก่ 1) SU 143-162 สุนทรียภาพ
แห่งการฟัง 2) 662217- 59 กลวิธี
การสอนดนตรีเบื้องต้น 3) 663502-
39 สั มมนาดนตรี แจ๊ ส  2  4 ) 
670310-59: กลวิธีการสอนดนตรี 2 
5) 662102-59 เครื่องเอก 2 (เครื่อง
กระทบ) 6) 665210 การจัดงาน
โครงการเกี่ยวกับการตลาดบันเทิง
และดนตรี 7) 665206-162 การ
จัดการสนับสนุน และ8) 665208-
162 การสื่อสารธุรกิจบันเทิง 
 

 
 
 
- นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนสอน 
ค่าระดับคะแนน 3.69 บรรลุเป้าหมาย   
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม 
ค่าระดับคะแนน 4.27 บรรลุเป้าหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนข้อ 4 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 80   
คะแนนท่ีได้ =4  
2. ระดับคณุภาพ =  80 
คะแนนท่ีได้ = 4.5  
คะแนนเฉลี่ย = 4.25 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

4.3 ระบบกลไกการก ากับติดตาม
อาจารย์ให้น าผลการประเมินการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดี
ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา 

 
4.4 การก ากับติดตามการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   

 
4.5 การก ากบัติดตามอาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการ ให้ท าหน้าที่พร้อมทั้งดูแล 
ติดตาม ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

- มีระบบก ากับติดตามอาจารย์ให้น า
ผลการประเมินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 
- มีแผนและการก ากับติดตามการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ 
 
- มี การก ากั บติ ดตามอาจารย์ ที่
ปรึกษาทางวิชาการ ให้ท าหน้าที่
พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

- อาจารย์น าผลการประเมินการ
สอน  ไป ใ ช้ ในก า ร ปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการสอนหรือพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น ตามแนวปฏิบัติ
ของเกณฑ์ AUN QA 
 
- อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
- มีการประชุมระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษา อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมี 
Office Hour ของอาจารย์แต่ละ
ท่าน แจ้งนักศึกษาทราบเพื่ อ
ความสะดวกการติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนสอน 
ค่าระดับคะแนน 3.69 บรรลุเป้าหมาย   
 
 
 
- มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 43.33 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา (37.50) 
 
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิต ค่าระดับคะแนน 3.86 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (3.46) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

5. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

การเรียนการสอน อาทิ การวางแผนการ
จัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
- มี แ ผน บ ริ ห า รสิ น ทรั พ ย์  โ ด ย
วางแผนจัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ส านักงาน 
อาคารสถานที่ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน  

 
- ด าเนินการตามแผนเป็นไปตาม
เป้ าหมายที่ วางไว้  จ านวน 6 
ตัวช้ีวัด จาก 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนบัสนุนการเรยีนรู้ ค่าระดับคะแนน 
3.32 สูงกว่าปีท่ีผ่านมา (3.30) 

คะแนนข้อ 5 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 100   
คะแนนท่ีได้ = 5 
2. ระดับคณุภาพ =  85.71  
คะแนนท่ีได้ = 5 
คะแนนเฉลี่ย = 5 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  

6. กิจกรรมนักศึกษา 
6.1 ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาของคณะ เพื่ อให้การพัฒนา
นักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ มี
ทิศทางที่ชัดเจนข้ึน ทั้งงบประมาณ การจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ งประสงค์ ในศตวรรษที่  21 
ส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร การเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจาก
การมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ 
และนักศึกษาด้วย  

 
 

 
- มีแผนพัฒนานักศึกษา โดยแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1 )  กิ จก รรมวิ ช ากา รที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 2) กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรม
บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

 
- ด าเนินการตามแผนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- การส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่
รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจ ค่าระดับคะแนน 4.53 
สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาก (4.32) 
 
 
 
 

คะแนนข้อ 6 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง =  100  
คะแนนท่ีได้ = 5 
2. ระดับคณุภาพ = 100   
คะแนนท่ีได้ = 5 
คะแนนเฉลี่ย = 5 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย = 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

6.2 ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่
จัดท าขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

- มี ร ะ บ บ ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษา โดย
คณะกรรมการประจ าคณะ ทีม
ผู้บริหาร ทุกรอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

- ด าเนินการตามแผนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการปรับแผนและ
รูปแบบกิจกรรมเป็นระยะตาม
สถานการณ์ 
โควิด19 

- เช่นเดียวกับข้อ 6.1 

7. การจัดโครงการบริการวิชาการ 
7 . 1  ค ว ร ให้ คว ามส า คั ญกั บก า ร

ประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยเฉพาะผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน  

 
 
7.2 ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณา

การศาสตร์ระหว่างภาควิชา คณะ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 

 
 
 
7.3 ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม 

เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้ร่วมกัน
ให้มากขึ้น 

 
 
 

 
- ให้ความส าคัญกับการประเมินผล
หลังด าเนินโครงการ โดยก าหนดให้
รายงานผลการประเมินผลโครงการ
ทุกครั้ง รวมถึงผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน 
 
- จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สั ง ค ม โ ด ย เ ชิ ญ ห น่ ว ย ง า น ห รื อ
คณาจารย์ จากคณะอื่ น เพื่ อการ 
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกับดนตรี 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
คกก.ประจ าคณะอนุมัติให้ยกเลิกแผน
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

 
- ด าเนินการตามแผนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100  
 
 
 
- จัดโครงการ Silpakorn Music 
Xperience Podcast ร่วมกับ
อาจารย์จากคณะโบราณคดี ใน
หัวข้อ “การศึกษาดนตรีไทยกับ
ดนตรีตะวันตก” 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
คกก.ประจ าคณะอนุมัติให้ยกเลิก
แผนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนี้ เนื่องจากสถานการณ์ 

โควิด-19 

 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ การ
บริการวิชาการในภาพรวม ค่าระดับ
คะแนน 4.66 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก 
(4.53) 
 
 
- ได้องค์ความรู้ใหม่ สามารถต่อยอด
เป็นงานวิจัย หรือแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้ฟัง และเป็นแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการร่วมบูรณาการ
ศาสตร์ด้านอื่นๆ กับดนตรีต่อไป 

คะแนนข้อ 7 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง =   100 
คะแนนท่ีได้ = 5 
2. ระดับคณุภาพ = 100   
คะแนนท่ีได้ = 5 
คะแนนเฉลี่ย = 5 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย = 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

8. เครือข่ายความร่วมมือ 
ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการกับเครือข่ายความร่วมมือตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาร่วมกัน อาทิ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การฝึกงาน บริการวิชาการ การ
วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ 

 
- มีระบบการบริหารจัดการและจัด
กิจกรรมร่ วมกับเครือข่ ายความ
ร่วมมือเป็นประจ าทุกปีในด้านต่างๆ  
อาทิ ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
การฝึกงาน บริการวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น โดยมี
การก าหนดผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ บทบาททั้งในด้านระบบงาน
และส่งเสริมการแข่งขัน ระบบการ
สื่ อสาร และข้อก าหนดต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 
- ด าเนินการตามแผนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 
87.5  

 
- ตั ว ช้ี วั ด ที่ ส า คั ญ  อ า ทิ  ส ถ า น
ประกอบการที่ รับนักศึกษาฝึกงาน  
จ านวนนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย
เข้าศึกษาในคณะ มีผลการด าเนินงาน 
ดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

คะแนนข้อ 8 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 90   
คะแนนท่ีได้ = 4.5 
2. ระดับคณุภาพ = 87.5   
คะแนนท่ีได้ = 5 
คะแนนเฉลี่ย = 4.75 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย = 

9. การวิจัย 
9.1 ควรแต่งตั้งพี่ เลี้ยงด้านการวิจัย 

(Research Mentor) ของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สนั บสนุ นให้ อาจารย์ ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการ
วิจัยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆ ท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยร่วมกันจัดท า
งานวิ จั ยกั บนั กวิ จั ยรุ่ น ใหม่ หรื อ
อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 
 
 
 
 

 
- มีโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ที่มีพี่
เลี้ ยงด้ านการวิ จั ย จ านวน 4 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มี อ า จ า ร ย์ ส น ใ จ แ ล ะ ขอ รั บ ทุ น
สนับสนุนจัดท าผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
(15 คน) สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ (12 
คน)  
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนข้อ 9 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง =  80  
คะแนนท่ีได้ = 4 
2. ระดับคณุภาพ = 70   
คะแนนท่ีได้ = 4 
คะแนนเฉลี่ย = 4 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ าสว่นงาน/
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

9.2 ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอด
งานวิจัยของคณะ เพื่อเป็นช่องทางในการ
สร้างรายได้ให้กับคณะ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ 

- ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์
ของคณะในการน าผลงานวิ จั ย/
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงด้าน
การสร้างรายได้ให้กับคณะ และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

- พัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนา การเรียนการสอนดนตรีใน
ระบบออนไลน์ เป็นช่องทางการ
สร้างรายได้และให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ผ่าน Platform Skill 
Lane  

- มีคอร์สออนไลน์ จ านวน 15 คอร์ส 
บน Platform Skill Lane เป็นช่อง
ทางการสร้ างรายได้และให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

คะแนนเฉลี่ย   คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
= 5+5+4.25+5+5+5+4.75+4 = 38 
                    8 
= 4.75 

ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ   95 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

ติดตาม และประเมินผลฯ 
คะแนนเฉลี่ย    
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ    

 

  



12 

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 
1. อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นส าหรับจดั

การศึกษา  
1. จัดหาอาคารสถานท่ีที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับความ

ต้องการ 
 

1. สนับสนุนการของบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดสรา้ง “อาคาร
นวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์ตรึงใจ บูรณสมภพ” เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
การเรยีนการสอนและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนยส์่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี 

2. จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและนักศึกษาใหม่ในบางสาขาที่มี
แนวโน้มลดลงและไม่แน่นอนในแต่ละปี  

1. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. เปิดหลักสูตรหรืองานบริการวิชาการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนอง

ผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม เช่น บุคคลทั่วไป และผู้สูงอาย ุ

1. พัฒนาระบบการรับสมคัรนักศกึษาที่เหมาะสมกับคณะและ
สาขา 

2. จัดตั้ง International Office เพื่อดูแลและเป็นศูนย์ให้บริการ
นักศึกษาต่างชาติ 

3. งบประมาณรายรับรายจ่ายและต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร 1. เพิ่มจ านวนนักศึกษา และหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม 1. สนับสนุนงบประมาณด้านงบบุคลากร เนื่องจากเป็นต้นทุนคงที่ 
ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง 

 

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 

      คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

 

 
 
  



ภาคผนวก 5 
 

คะแนนการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากร 
ในส่วนงาน และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
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10. คณะดุริยางคศาสตร์  
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานภาพ จ านวน (คน) 

บุคลากรสายวิชาการ 16 
บุคลากรสายสนับสนุน 17 

รวม 33 
 

1. คะแนนการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

ประเด็นค าถาม จ านวนค าตอบ คะแนน
เฉลี่ย 5 4 3 2 1 N/A 

1 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าวิสัยทัศน์ 
และแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

12 14 5 0 2 0 4.03 

2 มีกลไก วิธีการ ในการรับฟังและให้บุคลากร นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา
ในเรื่องส าคัญ  

15 8 6 4 0 0 4.03 

3 เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 

16 8 5 3 1 0 4.06 

4 มีกลไก วิธีการ ในการรับฟังและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ และ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

12 11 6 4 0 0 3.94 

5 ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานภายใน
คณะ ส่วนงาน 

11 13 5 4 0 0 3.94 

6 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ 

6 18 7 1 1 0 3.82 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.97 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

ความคิดเห็น/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ควรมีการสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์กับต่างประเทศให้มากข้ึน 1 

 
3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
 - ไม่มี - 
 
 
 



ภาคผนวก 7 
 

คะแนนการตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
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10. คณะดุริยางคศาสตร์  
 

 (จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 108 คน) 
 

1. คะแนนการตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 

ประเด็นค าถาม จ านวนค าตอบ คะแนน
เฉลี่ย 5 4 3 2 1 N/A 

1. การเรียนการสอน 
1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียน/การเรียน

ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 
27 42 28 8 3 0 3.76 

2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพเช่น การฝึกปฏิบัติ การออก
ภาคสนาม การดูงานนอกสถานที่ และการสนับสนุนการเข้าร่วม
การแข่งขันทั้งทางวิชาการและวิชาชีพหรือการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย 

10 38 30 13 13 4 3.18 

3 การส่งเสริมสนับสนุนทักษะการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  19 31 33 13 5 7 3.46 
4 จัดสภาพห้องเรียนอุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 

ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม  
12 17 43 14 9 13 3.09 

5 การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ เช่น แจก SIM 
อินเทอร์เน็ต ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเรียนออนไลน์  

14 31 33 11 10 9 3.28 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ 
1 สนับสนุนและส่งเสรมิให้นักศึกษาจัดกิจกรรมหรอืเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
18 35 36 8 6 5 3.50 

2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

21 34 26 15 8 4 3.43 

3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

27 30 40 5 6 0 3.62 

4 มีการจัดสรรทุนการศึกษาและด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

21 35 31 13 4 4 3.54 

5 การให้ความช่วยเหลือเยียวยาในสถานการณ์ COVID-19 เช่น 
ทุนการศึกษา    

17 38 33 12 5 3 3.48 

3. สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอย่างเหมาะสมเช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 
7 23 36 18 10 14 2.99 

2 มีการจัดสถานที่นั่งพักระหว่างรอเรียนและในยามว่างได้อย่าง
เหมาะสม 

8 17 39 21 10 13 2.92 

3 มีการดูแลความสะอาดสุขลกัษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม  

13 36 32 6 7 14 3.45 

4 มีการจัดสรรทุนการศึกษาและด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

14 35 33 11 4 11 3.45 

5 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สินขณะ
ด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม   

15 34 35 5 5 14 3.52 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.38 
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
ด้าน ความคิดเห็น/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  ความถี่ 

การเรียนการสอน 1. แนะน าให้คัดเลือกผู้สอนที่มีทัศนคติที่ดีกว่าน้ี สร้างฝันจากตัวนักศึกษาไม่ใช่
ตัวของอาจารย์ ผู้สอนท าผิดและทางคณะพยายามจะปกป้อง ความทันสมัย
ของคณาจาราย์ที่ไม่ทันยุคท าให้เด็กไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะท างานในสาย
งานท่ีตัวเองอยากท าเพราะว่าความรู้ที่เรียนไปนั้นช้าไปสิบปี  

1 

2. อยากให้ผู้สอนบางท่าน เตรียมการสอนให้ดีกว่านี้ ทั้งเรื่องการใช้เครื่องมือ
สื่อสาร และเนื้อหาที่จะเรียน หลายทีที่เสียงผู้สอนกระตุกจนเรียนไม่รู้เรื่องเลย 

1 

3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการสอนของอาจารย์  1 
4. ให้นักศึกษาออกไปดูงานหรือท างานต่างประเทศเพื่อน ามาเป็นแรงผลักดัน
ให้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้นได้อีก มีการจัดงานส าหรับ classic เพิ่มขึ้นกว่านี้
เพื่อกระตุ้นใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าสังคมได้ดีขึ้น 

1 

5. ควรปรับปรุง บางวิชาที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้จริงๆ เช่น รวมวง ก็
สามารถจัดวัน ช่ัวโมงเข้าไปเรียนในคณะได้ คนไม่ได้เยอะขนาดนั้น ถ้ามีการ
ตรวจก่อนเข้าและรักษาความสะอาดก็คงไม่ล าบากมาก แต่การไม่ได้เรียนเลย 
ล าบากกว่า คนอื่นปิดเทอมแต่คณะยังไม่ได้ปิด เพราะต้องมาเรียนย้อนหลังใน
ส่วนของวิชาที่เลื่อนออกไป ซึ่งมากกว่า 2 วิชา  

1 

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา
และสวัสดิการ 

1. เพิ่มด้านความเป็นอยู่ในคณะให้นักศึกษา 1 

สิ่งแวดล้อมและกายภาพ
ของคณะ 

1. ควรขยายพื้นที่หลายๆ ส่วนให้มากกว่านี้ ขนาดของคณะเริ่มที่จะเล็กลง 
เพราะมีนักศึกษามากกว่าปีก่อน และจะเพิ่มขึ้นทุกป ี

2 

อื่นๆ 1. การช้ีแจงข้อมูลต่างๆ ของคณะไม่ได้เรื่อง ให้ข้อมูลไม่ตรง การท างานของ
เจ้าหน้าท่ีค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพ  การประกาศบางอย่างอาจจะกระทันหัน
ไปในบางทีหรือการด าเนินงานในบางส่วนอาจจะมีความล่าช้าไปบ้าง เช่น 
เอกสาร 

2 

2. เพิ่มการท างานร่วมกันในคณะ 1 
3. จ่ายค่าเทอมเยอะอุปกรณ์น้อยและไม่มีประสิทธิภาพ 1 
4. ควรแจก iPad ให้แก่นักศึกษา 1 
5. อยากให้มีการตอบรับค าถามจากนักศึกษาในช่วงโควิด  เเต่ละคนมีปัญาหา
ที่เเตกต่างกัน เเล้วไม่สามารถจัดการได้ในหมู่นักศึกษา บางทีก็ลองสอบถาม
จากอาจารย์บางท่าน เเต่ไม่ได้รับค าตอบที่ต้องการ อยากให้มีฝ่ายรับปัญหาที่
เข้าใจนักศึกษา เเละยินดีช่วยอย่างเต็มใจเเล้วพร้อมประสารงานให้เเละตอบ
ค าถามโดยชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันจนเป็นปัญาหา 

1 

6. ดีใจที่ได้เข้ามาเรียนท่ีนี่ 1 
 

3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ด้าน ความคิดเห็น/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  ความถี่ 

อื่นๆ 1. เงินคืนค่าเทอมของรัฐบาลยังไม่ได้รับคืนเลย ได้แต่ของคณะลดให้ 2 
2. อยากให้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ของ
จังหวัดได้แค่เด็กมัธยม ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ท าแบบส ารวจว่ามีนักศึกษาคน
ไหนท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีนบ้าง  เชื่อว่าต้องมีอีกหลายคนท่ียังไม่ได้รับการฉีด  

1 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 

 



1 

สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

 
กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
      ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2565 จะเปิดหลักสูตรใหม่ อาทิ สาขา 
ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา การจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ละคร
เพลง  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ความเป็นนานาชาติ ควรหาจุดเช่ือมโยงในการน าดนตรีไปสู่ระดับสากล อาทิ 

ดนตรีบ าบัด ดนตรีกับสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันต่างประเทศ 

2. ด้านกายภาพ 
 มพีื้นที่จ ากัด 

ควรหาทางขยายพื้นที่ อาทิ สร้างความร่วมมือกับเอกชนใน
การจัดหาพื้นที่ใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การหารายได้  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
  
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า  
 4.2 มีวิสัยทัศน ์
 4.3 การปรับตัว และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี – 

 
กลุ่ม 2 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหมค่รั้งใหญ ่เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลมากข้ึน 
 1.2 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้ดี 
อาท ิ
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 - การพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน ในการก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน online onsite   
 - ปรับการบริการวิชาการโดยใช้ Social Media มากขึ้น 
 - ส ารวจความต้องการของบุคลากร อาทิ อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน 
 - จัดโครงการ Live Stream Concert ครั้งที่ 2 "Silpakorn Hope Rising Season 2" เพ่ือหาทุน
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา ควรส่งอาจารย์ไปร่วมงานกับภาคเอกชนที่มีความร่วมมือเพื่อ

เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี ฯลฯ และน ามา
ถ่ายทอด สอนนักศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่
ทันสมัย และการท างานจริง 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ข้อบังคับ ระเบียบ 
 มีความยุ่งยาก ไม่เอื้อต่อการท างาน การหารายได้ 

 

ควรปรับข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ให้มีความคล่องตัว 
เอื้ออ านวยต่อการท างาน และการหารายได้ของศูนย์บริการ
วิชาการที่คณะต่างๆ ตั้งขึ้น 

2. ระบบฐานข้อมลู 
  

 

ควรจัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ที่ออกแบบให้การ
ท างานของระบบต่างๆ มีความเช่ือมโยงกัน สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล 
และภาระงานของบุคลากร 

3. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านพื้นท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงควรหาแนวทางการด าเนินการ 
สนับสนุน อาทิ การท าความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก ซึ่งจะส่งผลต่อให้นักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนมากขึ้น  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการท างานทีช่ัดเจน 
 4.2 รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอความคิดเห็น 
 4.3 ให้ความส าคัญกับการอยู่รอดขององค์กรและบุคลากร อาทิ การวางแผนด้านการเงิน การหารายได้ 
การ Reskill Upskill 
 4.4 มีการถ่ายทอด สอนงานให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี – 
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กลุ่ม 3 ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยได้ส ารวจ สอบถามข้อมูลจากทุกฝ่าย และน ามาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2565 จะเปิดหลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาผู้ประกอบการดนตรี
ศึกษา การจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ละครเพลง 
 1.2 มีเครือข่าย คู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน ในทุก
วิชาเอก 
 1.3 ก าลังด าเนินการเรื่อง Rebranding คณะ ให้มีอัตลักษณ์โดยจะเน้นการเป็นผู้น าดนตรีสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอนออนไลน ์
 วิชาปฏิบัติ การเรียนการสอนมีคุณภาพลดลง   
 

1. ควรพัฒนาวิธีการสอนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติ เทคนิค สื่อ
การสอนใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง  
2. วิชาบรรยายควรปรับเนื้อหา และเพิ่มสื่อการสอน อาทิ 
การท าคลิปเสียง การใช้ Interactive Presentation เพื่อให้
น่าสนใจและสามารถทบทวนบทเรียนได้ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ความเป็นผู้น าด้านศิลปะ ควรขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ความเป็นผู้น าด้านศิลปะของ

มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นมากข้ึน อาทิ การจัดท าหลักสูตรรว่ม
ระหว่างคณะ การท าผลงานวิชาการข้ามศาสตร์ของอาจารย์ 
และนักศึกษา  

2. ความร่วมมือกับภาคเอกชนและการหารายได้ ควรเป็นแกนในการท าความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยการ
น าองค์ความรู้ด้านดนตรีไปด าเนินการกับภาคธุรกิจ ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ภาคเอกชนลงทุนในด้าน
สถานที่ สื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ มหาวิทยาลัย คณะมีทุนด้าน
องค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการหารายได้  

3. ด้านกายภาพ 
 

ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก ไม่ดึงดูดนักศึกษาให้มา
เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันน าที่เปิดสอน
เหมือนกัน จึงควรช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณ ในการ
ปรับปรุงพื้นที่ การขยายอาคาร ให้เพียงพอในการสนับสนุน
ภารกิจของคณะ 
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4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า มีการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
 4.2 เข้าถึงง่าย สามารถขอค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา 
 4.3 มีการท างานทีเ่ป็นระบบ และกระจายงานอย่างเหมาะสม  
 4.4 มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ชัดเจน อาทิ การประเมิน KPI การน าเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ 
 4.5 มีการปรับตัวได้ดใีนการน าคณะผ่านวิกฤติต่างๆ  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี – 

 

กลุ่ม 4 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 พัฒนาองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx จนสามารถผ่านเกณฑ์ EdPEx200 ในปีการศึกษา 2563 
 1.2 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้ดี 
อาทิ จัดกิจกรรมหาทุนช่วยเหลือนักศึกษา การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น การฝึกอบรม
ออนไลน์ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 

 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ด้านกายภาพ 
 

ควรหาเช่าพื้นที่เพิ่ม พร้อมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอในการรองรับจ านวนนักศึกษา และภารกิจต่างๆ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ความเป็นนานาชาติ ควรพัฒนาระบบการท างาน ที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้

นักศึกษาต่างชาติมากขึ้น อาทิ การโอนเงิน ข้อมูลเอกสาร 
ฯลฯ   

2. ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อาทิ 
1. การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น วิทยากรต่างประเทศ 
2. การจ่ายเงินผ่านบัตรเครติต  

3. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ในการใช้บริการ online 
ใช้งานไม่สะดวก ทั้งบนแพลตฟอร์ม Mac Windows อาทิ 
การเข้าถึงฐานข้อมูลของห้องสมุด 

ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายต่างๆ และการท างานบนทุก
แพลตฟอร์ม ให้ใช้งานสะดวก รวดเร็วข้ึน 
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4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า  
 4.2 มีวิสัยทัศน์  
 4.3 มีความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย สามารถขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 
 4.4 มีการสื่อสาร ถ่ายทอดกลยุทธ์ งานสู่บุคลากรทุกระดับ  

4.5 มีการประชุม การมีส่วนร่วมในการวางแผน การท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 4.6 มีการท างานเป็นทีม  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี – 

 

กลุ่ม 5 ผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 - ไม่มี – 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรมีรายวิชาที่สามารถน าไปใช้ในการท างานจริง

นอกเหนือจากวิชาเอกเพิ่มขึ้น 
2. ควรเพิ่มทักษะ Soft Skills อื่นๆ อาทิ วิธีการเจรจารับ
งาน การน าเสนอ การท าสัญญา ฯลฯ 

2. การเรียนการสอนออนไลน ์
 2.1 วิชาปฏิบัติ การเรียนการสอนมีคุณภาพลดลง   
    2.2 การที่นักศึกษาไม่มีโอกาสได้พบกัน/พบอาจารย์ ท า
ให้ความผูกพันกันน้อยลง 

1. วิชาบรรยายควรปรับเนื้อหา และเพิ่มสื่อการสอน อาทิ 
การท าคลิปเสียง การใช้ Interactive Presentation เพื่อให้
น่าสนใจและสามารถทบทวนบทเรียนได้ 
2. เมื่อสามารถจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งได้ควร 

- เน้นการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับนักศึกษา 
มากขึ้น 

- วางแผนเรื่องจ านวนนักศึกษาที่จะข้ามาเรียน และ
ซ้อมดนตรีให้ชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 
อาทิ ท าความสะอาดห้องซ้อม เครื่องดนตรี หลังซ้อม 

3. การพัฒนานักศึกษา 
 

1. ควรมีการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้มองเห็นภาพตลาด 
แรงงานในมุมมองที่กว้างมากขึ้น 
2. ควรผลักดัน ส่งเสริมจุดเด่นของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้
มีความก้าวหน้ามากขึ้น  

4. เร่ืองร้องเรียน 
 การร้องเรียนจากศิษย์เก่าและนักศึกษาในเรื่องต่างๆ 
อาทิ มาตรฐานการสอน จรรยาบรรณของอาจารย์ การแก้ไข
ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

ควรเร่งด าเนินการสอบสวน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ร้องเรียน เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการ
ช้ีแจง แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
5. การช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 

นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศกึษาที่ค่อนข้างสูง แต่ยัง
มีการจัดกิจกรรมเพื่อรับบรจิาคเป็นทุนช่วยเหลือให้นักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบ เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด 

ควรใช้วิธีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทุกคน
แทนการขอรับบริจาคและให้เป็นทุนช่วยเหลือ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 เข้าถึงได้ง่าย สามารถพูดคุยปัญหาต่างๆ กับนักศึกษาได้ทุกเรื่อง แต่ยังมีบางเรื่องที่ไม่ได้ด าเนินการ
รวดเร็วเท่าท่ีควร 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี – 
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