รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ ว นงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทาง
ที่ก าหนดในคู่ มื อ ฯ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561 วั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
ส่วนงาน มีจานวน 18 ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน จาแนกเป็น
จาแนกเป็น
1. คณะวิชา
14 ส่วนงาน 1. ปฏิบัติหน้าที่ 240 วันขึ้นไป หรือครบปีงบประมาณ
มี 14 ราย
2. ศูนย์ สถาบัน สานัก 3 ส่วนงาน 2. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน
มี 1 ราย
3. บัณฑิตวิทยาลัย
1 ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 144 วัน ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
3. ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 120 วัน
มี 3 ราย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 80 วัน (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561)
3) อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้าชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561)

2. องค์ประกอบ และค่านาหนัก การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่านาหนัก
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
ค่านาหนัก
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
มี 4 ด้าน
มี 2 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน 60
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการ 60
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตา ม
30
ส่ ว น ที่ 1 ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
30
แผนปฏิบัติการประจาปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี (ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย
จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)
จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)
(ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู น ย์
(ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู น ย์

ส่วนงาน
สถาบัน สานัก ยังไม่ได้มีการเจรจาต่อรองกั บ
อธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 2 และส่วนที่
3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
ส่ ว นที่ 2 ผ ลการ ด าเ นิ น งานตา ม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่ จะด าเนิน การเพื่ อพั ฒนาหรื อแก้ไ ข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้านที่ 3 แนวทางการปรั บปรุงและพัฒนาผล
การดาเนินงานของส่วนงาน
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

หัวหน้าส่วนงาน
สถาบั น ส านั ก ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารเจรจาต่ อ รองกั บ
อธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
10
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามนโยบาย
10
ของหัวหน้าส่วนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่ ว นงานที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)
20
ส่ ว นที่ 3 ผล กา ร ปร ะเ มิ นคุ ณภ า พ
20
การศึกษาภายใน (สกอ.)
30
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
10
หัวหน้าส่วนงาน
-100

รวม

100

3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รายละเอียด อยู่ในส่วนที่ 2
ของรายงาน
4. สรุปข้อมูลการดาเนินการที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการ ได้นารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม กับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากร นักศึกษา มาประมวล และสรุปนาเสนอในภาพรวม ดังนี้
4.1 การด าเนิ น การ การแก้ ไ ขปัญหา ที่มีค วามก้า วหน้า เมื่ อเทียบกั บปีที่ผ่า นมาในภาพรวม
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
4.1.1 ความเป็นนานาชาติ มีการดาเนินการมากขึ้น อาทิ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากขึ้น การทา
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติ การส่งนักศึกษาไปดูงาน ฝีกอบรมที่
ต่างประเทศ การสนับสนุนให้อาจารย์ เผยแพร่ นาเสนอผลงานในต่างประเทศ การเตรียมการเพื่อเข้าสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN-QA
4.1.2 โครงสร้างองค์กร ส่วนงานต่างๆ ได้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.1.3 การพัฒนาบุคลากร มีกลไกและมีการสนับสนุน อาทิ การสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
การจัดสรรทุนวิจัย การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การนาเสนอผลงานในต่างประเทศ การอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ การลาศึกษาต่อ
4.1.4 ด้านกายภาพ คณะวิชาต่างๆ ได้พยายามดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม กายภาพของ
คณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยมากขึ้น

4.2 เรื่องเร่งด่วนที่ควรดาเนินการในภาพรวม
4.2.1 หลักสูตร
- ควรปรั บ ปรุ งให้ ทัน สมัย สอดคล้ องกั บความต้องการของผู้ เรียน ผู้ ประกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโน้มทิศทางในอนาคต โดยยังคงเน้นจุดเด่น อัตลักษณ์ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
- ควรเปิดวิชาเลือก รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน และเปิดโอกาสให้สามารถเรียน
ข้ามสาขา ข้ามคณะ เลือกเรียนตามความสนใจได้มากขึ้น
4.2.2 จานวนนักศึกษา มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ควรหาจานวน
นักศึกษาเพิ่ม อาทิ
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับผู้เรียนกลุ่มใหม่ๆ
- ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และเพิ่มการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปยังประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ ประเทศจีน
- เปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ปริญญาโทควบเอก เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.2.3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
- ควรปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์ และพัฒนาให้ทันสมัย เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชา อาทิ จัดเป็น Smart Classroom
- จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของคณะที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนการสอน การสร้างสรรค์
ผลงาน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งขยายเวลา ยืดหยุ่นการใช้พื้นที่
เพื่อให้นักศึกษาใช้ทางานนอกเวลาเรียนมากขึ้น
4.2.4 การบริหารจัดการ
- ควรปรับปรุงระบบการทางาน ลดขั้นตอนการทางาน โดยนาเทคโนโลยีมาใช้
- ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทางานของบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
4.2.5 ด้านกายภาพ
- พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ควรดู แลเรื่ อ งความสะอาดที่ ส่ ว นหนึ่ ง ยัง ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
จุดที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยภายในคณะให้มากขึ้น อาทิ การปรับพื้นที่ การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
- City Campus เมืองทองธานี ควรเร่งปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนมากขึ้น
- ศูนย์สันสกฤตศึกษา และอาคารสมบูรณ์ บางพลัด ควรจัดสถานที่เฉพาะให้นักศึกษา
พบอาจารย์ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจัดสรรพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานในภาพรวม
4.3.1 นักศึกษาต่างชาติ มีจานวนน้อย
ควรขยายความร่ ว มมือกับต่างประเทศให้ มากขึ้น การพัฒ นาหลั กสู ตรนานาชาติ การ
จัดระบบที่เอื้ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ
4.3.2 การเรียนการสอน ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบเดิมเน้นการบรรยาย
- ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย นาเทคโนโลยีมาช่วย เน้นการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น

- จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
จริง การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ ให้มากขึ้น
- จัดอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เฉพาะทางมา
สอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดให้นักศึกษามากขึ้น
- คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทางานของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ส่วน
หนึ่งมีภารกิจภายนอกมากทาให้ไม่สามารถสอนได้เต็มที่ รวมทั้งควรนาผลจากการประเมินการเรียนการสอน
(โดยนักศึกษา) มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
4.3.3 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณ และอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้น่าสนใจ จัดอาจารย์มาดูแลให้
คาปรึกษาแนะนาการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะวิชาต่างๆ และหา
มาตรการจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
4.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรวางแผนเตรียมความพร้อมพัฒนาอาจารย์
บุคลากร และสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง EdPEx รวมทั้งการปรับวิธีการสอน การบริหารจัดการ การ
ทางาน ฯลฯ เพื่อรองรับระบบดังกล่าว
4.3.5 การทางานวิจัย
- ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการดาเนินการให้มีความสะดวกรวดเร็ว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน
และเอื้ออานวยความสะดวกแก่อาจารย์ให้มากขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทางานวิจัย
- ควรนาผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์มาบริหารจัดการ ต่อยอดเพิ่มมูลค่า เพื่อหารายได้เข้า
คณะและมหาวิทยาลัย
4.3.6 การบริการวิชาการ ควรวางแผนจัดทาโครงการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งควรมีบทบาทในการทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐและเอกชน
ชุมชนให้มากขึ้น
4.3.7 การบริหารจัดการ
4.3.7.1 การบริหารงาน
- ควรน าภารกิจ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขซึ่งมีจานวนมาก มาวิเคราะห์และจัดเรียงล าดับ
ความสาคัญของเรื่องที่จะต้องดาเนินการ โดยควรมุ่งเน้นเรื่องที่จะเกิดผลสาเร็จในระยะสั้นก่อน
- ควรหาแนวทางให้ภาควิชาต่างๆ มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และมีการทางานในลักษณะ
บูรณาการร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะ
4.3.7.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
- ควรปรับและเพิ่มการสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบายให้ทั่ วถึง ชัดเจน ทันการณ์ และมี
กลไกการรับฟังความเห็น การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าให้มากขึ้น
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักศึกษาสู่สาธารณะให้มากขึ้น โดยใช้
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย นาเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น
4.3.8 แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ควรมีการถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง และ
มีการกากับติดตามการทางาน การให้คาปรึกษา แนะนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้
4.3.9 การเงิ น งบประมาณ ควรจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การการเงิ น งบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน สื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง วางแผนจัดหารายได้เพิ่ม อาทิ
การเปิดหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ

4.3.10 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ควรกากับติดตาม และดาเนินกิจกรรม โครงการ
ตามแผนที่กาหนด
5. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
เนื่องจากการทางานของคณะ ส่วนงานมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ค่อนข้างมาก จึงมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุน โดยสรุปคือ
5.1 หลักสูตร ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการเสนอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้รวดเร็วขึ้น
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
- ควรเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาระบบ iThesis ที่ยังไม่เสถียร และจัดอบรมให้นักศึกษามีความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหา
- ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต WIFI Application ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 การให้บริการนักศึกษา ควรปรับปรุงและพัฒนาการทางาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
ส่ว นกลาง อาทิ กองกิจ การนั กศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลั ง และพัฒ นาระบบที่เอื้อต่อนักศึกษา
ต่างชาติมากขึ้น อาทิ การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
5.4 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา การอานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ รถรับส่ง สถานที่
5.5 การบริหารจัดการ
- ควรทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดเอกสารและขั้นตอนการทางาน
- ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
- ควรนาระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการระหว่างวิทยาเขตฯ
5.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรเร่งดาเนินการเรื่องความก้าวหน้า การขอกาหนด
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
5.7 ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง และหามาตรการป้องกันและกาจัด
สุนัขจรจัด นกพิราบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งปรับปรุงระบบการจราจร เพื่ออานวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุ
6. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
6.1 การปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
- ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทาหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ การศึกษา ติดตาม เรียนรู้ ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย คณะวิชาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศนามาถ่ายทอด สื่อสาร และปรับใช้กับคณะวิชา อาทิ การเปิดสอนแบบตลาดวิชา การ
ปรับหลักสูตรให้สามารถเรียนข้ามคณะวิชา ได้ตามความสนใจของนักศึกษา
- ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์คณะ นาเสนอศักยภาพ ความเข้มแข็งของคณะออกสู่ภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยอาศัยกลไกต่างๆ อาทิ เทคโนโลยี อาจารย์

เครือข่ายนักศึกษาเก่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุมชน
- ควรพัฒนาระบบ กลไกในการให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้บริหารระดับคณะวิชา อาทิ การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่
ในกลุ่มหัวหน้าภาควิชา รองคณบดี เลขานุการภาควิชา เพื่อฝึกทักษะ เรียนรู้การบริหารงาน
6.2 หลักสูตร
- ควรเน้นการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ในเรื่องที่คณะมีความเข้มแข็ง หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อ
รองรับความต้องการ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ แม่บ้าน
- การปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ การเทียบโอนรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัย
การเรียนผ่านระบบ online
6.3 นักศึกษา
- ควรหารือร่ วมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบ
คัดเลือก ให้ยืดหยุ่น เปิดกว้างให้มากขึ้น อาทิ การเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
- ควรมี/เพิ่มกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะ ต่อการปรับปรุงและ
การพัฒนาคณะ การให้บริการ เพื่อให้การดาเนินการในส่วนต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และการให้บริการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ให้นักศึกษาหลายๆ คณะวิชาได้มาทากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน สังคมให้มากขึ้น
6.4 การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
- ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยควรเน้น ผลลัพธ์ outcome ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาให้มากขึ้น
- ควรปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น แบบฟอร์ ม การประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนของอาจารย์ (โดย
นักศึกษา) เพื่อให้เกิดประโยชน์ มากขึ้น อาทิ ให้มีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง เพื่อนาผล
มาใช้ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป โดยผ่านระบบ QR Code และเน้นเรื่องการพัฒนา
กระบวนการสอน การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอนแบบ Project based learning,
Problem based learning

ส่วนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนินงาน โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวกาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 ส่วน คือ การติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
สภามหาวิทยาลัย ศิล ปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุล าคม 2560 ได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัย ได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ ได้เริ่มดาเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการได้ จัดทา คู่มือ การ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการทางาน และได้
เสนอรายงานการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิบัติ ห น้าที่ ของคณบดีฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
สาหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับเป็นครั้งที่สอง ซึ่งในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัด และค่าน้าหนักในแต่ละด้านให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจน สะท้อนการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีมากขึ้น และได้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในส่ ว นของการเก็บ ข้อมูล ได้กาหนดให้ มีทั้งเชิ งปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูล เชิงปริมาณ อาทิ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการได้
พยายามจัดระบบข้อมูลของแต่ละส่วนงานให้มีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนงานรายงานกอง
แผนงาน ข้อมูลจากกองประกันคุณภาพการศึกษา และในปีต่อไปจะจัดระบบในส่วนนี้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ภาระการกรอกข้ อ มู ล ของส่ ว นงานด้ว ย ส าหรับ เชิ งคุ ณ ภาพส่ ว นใหญ่ คื อ ข้ อมู ล จากการสนทนากลุ่ ม กั บ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
นักศึกษา ซึง่ การเชิญมาสนทนากลุ่มนี้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้
จากการสนทนากลุ่มทาให้ทราบปัญหา ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติต่างๆ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์มาก
ผลของการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ส ะท้อ นประสิ ทธิภ าพ ความเข้มแข็ง ของส่ ว นงาน และการปฏิบั ติห น้ าที่ข องคณบดีฯ จึง มี

ประโยชน์มาก และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรนาไปใช้ในการช่วยสนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ส่วนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสาเร็จและพัฒนาการในการดาเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
(3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อประเมิน ระดับ ความส าเร็จของการบรรลุ ตามคารับ รองการปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่ ง
หัวหน้าส่วนงาน
(2) เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
3. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ)
3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ข้อ 8 ของข้อบังคับ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้
(1) ในแต่ ล ะปี ง บประมาณให้ ค ณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานแต่ ล ะส่ ว นงานตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน (1)
(3) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้
3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ 10 ของข้อบังคับ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
(1) ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
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ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่ าเป้าหมาย และคารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบั ติห น้าที่ของหั ว หน้ าส่ว นงาน รวมทั้งกาหนดระดับของผลการประเมิน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน
ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้นา (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
(5) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว
4. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ที่กาหนดว่า
- ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่
เกิ น สองร้ อ ยสี่ สิ บ วั น ให้ ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นรอบปี นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ การให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นงานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นรอบปี ง บประมาณนั้ น มาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบนั้น
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้
4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
พิจารณายกเว้น การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 6 ราย ดังนี้
4.1.1 คณบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 120 วัน จานวน 3 ราย คือ
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 80 วัน (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561)
(3) อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้าชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561)
4.1.2 คณบดีที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือลาออกจากตาแหน่ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 3 ราย คือ
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(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ครบวาระการดารงตาแหน่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
(2) อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครบวาระการดารงตาแหน่งวันที่ 13 กันยายน 2561
4.2 จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ ดาเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ส่วนงาน มีจานวน 18 ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงานจาแนกเป็น
จาแนกเป็น
1. คณะวิชา
14 ส่วนงาน 1. ปฏิบัติหน้าที่ 240 วันขึ้นไป หรือครบปีงบประมาณ
มี 14 ราย
2. ศูนย์ สถาบัน สานัก 3 ส่วนงาน 2. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน
มี 1 ราย
3. บัณฑิตวิทยาลัย
1 ส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 144 วัน ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
3. ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่เกิน 120 วัน
มี 3 ราย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 80 วัน (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561)
3) อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้าชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561)

5. องค์ประกอบ และค่าน้าหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 องค์ ป ระกอบ และค่ า น้ าหนั ก ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ด้าน
1

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน 60
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการดาเนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจาปี
(ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี)
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบัน
ส านั ก ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารเจรจาต่ อ รองกั บ
อธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 2 และ
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1. หั ว หน้ าส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย จากการเจรจาต่ อ รองกั บ
อธิ ก ารบดี) โดยใช้ ข้ อมู ล เดีย วกับ ที่ หัว หน้า ส่ วนงาน
รายงานผลการดาเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)
4

ด้าน

องค์ประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ
ส่วนที่ 3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)

ค่าน้าหนัก
ร้อยละ

ส่ ว นที่ 2 ผลการดาเนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)

ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)

2

ด้ า นที่ 2 ระดั บ การมี ส่ วนร่ วมและความ 30
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน

3

ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดาเนินงานของส่วนงาน

10

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล

2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน
10 1. หั ว หน้ าส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
นโยบายของหั วหน้ าส่ วนงาน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง (ค่าคะแนนแปลงเป็น
ร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน
20 1. หัว หน้า ส่วนงานรายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน (สกอ.) ปี ก ารศึ ก ษา 2560
(แบบฟอร์ม ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการใช้ ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ
1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการ
บริ ห ารงานของส่ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้
เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1
ให้กับ
2.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
2.3) สานักงานคณบดี
3. แต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด พร้อมคิด
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
(แต่ ล ะภาควิชา สาขาวิชา จั ด ประชุ ม ของแต่ ล ะ
ภาควิชา สาขาวิชา)
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) สานักงานคณบดี
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน
4. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
ส่งให้ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
1. ส่ ว นงานโดยคณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน น า
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
5

ด้าน

4

องค์ประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

ค่าน้าหนัก
ร้อยละ

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม ไม่คิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม
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มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ตนเองของส่วนงาน การ
ประชุ มคณะกรรมการประจาส่วนงาน มาวิเคราะห์
จัดเรียง ลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงาน จานวนไม่เกิน 5 เรื่อง
2. จัดทารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วน
งาน (แบบฟอร์ม ปค.6)
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณา
ให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/
หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7)
3. นาแบบสอบถามเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานสภาฯ
4. นั ก ศึ ก ษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่ า นระบบ
ออนไลน์
5. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแต่ละคณะวิชา

100

5.2 องค์ประกอบ และค่าน้าหนักในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ด้าน
1

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรอง 60
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี)
(ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู น ย์
สถาบัน สานัก ยังไม่ได้มีการเจรจาต่อรอง
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 2
และส่วนที่ 3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พั น ธสั ญ ญาของ
หัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนา
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1. หั ว หน้ า ส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) โดยใช้
ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงาน
กับกองแผนงาน (ค่าคะแนน แปลงเป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน
10 1. หั ว หน้ า ส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่
จะดาเนินการเพื่อพัฒ นาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน
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ด้าน

2

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3
อย่างน้อย 3 เรื่อง (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
เรื่อง)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
20 1. หั ว หน้ า ส่ ว นงานรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม
ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการใช้ ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) 40
1. หั ว หน้ า ส่ ว นงานเขี ย นสรุ ป รายงานความเป็ น ผู้ น า
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส่ ว น ง า น แ ล ะ
(Leadership)
ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และ
คุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคล (Competency)
คุณลั กษณะส่ วนบุ คคล (Competency) ที่ ส่ งผลต่ อ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ
ส่วนงาน
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)
2. หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3. คณะกรรมการประจาส่วนงานส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน
4. เลขานุ ก ารส่ ว นงานส่ งให้ ค ณะกรรมการโดยผ่ า น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)
รวม
100

6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1.1 คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัด
และค่าน้ าหนั ก การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ เหมาะสม ชัดเจน
สะท้อนการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีมากขึ้น
6.1.2 วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
6.1.2.1 มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน
(1) จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ปรับปรุงในส่วนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
(2) ให้ หัว หน้าส่วนงาน จัดทา รายงานผลการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามที่
กาหนดในคู่มือฯ และจัดส่งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
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(ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
(3) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจา
ส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเก่า) ต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ดาเนินการ
(1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ
(1.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วน
งาน
(1.3) สานักงานคณบดี
โดยให้ แต่ ล ะกลุ่ มดั งกล่ า วประชุม ร่ว มกั น เพื่ อตอบแบบสอบถามการประเมิน การ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) แล้ว
จัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม
2561
(2) ให้ เลขานุ การส่ ว นงาน ประชาสั มพั นธ์ให้ นั กศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online
6.1.2.3 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่คู่มือฯ ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย
6.1.2.4 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาแบบสอบถามการประเมิน การบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาตอบข้อมูล
ทางระบบ online ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
6.1.3 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
6.1.3.1 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ส่งให้คณะกรรมการฯ
6.1.3.2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วันสุ ดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7)
6.1.4 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
6.1.5 วันที่ 1-2 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ จัดสนทนากลุ่ม
6.1.6 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
6.1.6.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อคณะกรรมการฯ
6.1.6.2 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)
(แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน)
6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
6.2.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 6/2561) พิจารณา
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6.2.1.1 รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จานวน 18 ส่วนงาน
เนื่ องจากข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (แบบฟอร์ม
ปค.1) ที่ส่วนงานส่วนใหญ่เสนอมา ยังมีความไม่ชัดเจน จึงมีมติโดยสรุป คือ
(1) ให้ทุกส่ วนงานนาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(แบบฟอร์ม ปค.1) กลับไปตรวจสอบ/สอบทานอีกครั้ง และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม
2562
(2) เนื่ อ งจากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากส่ ว นงานไม่ เ ป็ น ไปตามปฏิ ทิ น การ ท างานที่
คณะกรรมการฯ กาหนดไว้ จึงให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการ
ติด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอี ก สามสิ บ วั น โดยจะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามข้อ10 (5) วรรคสอง ของข้อบังคับฯ กาหนดว่าในกรณีที่
คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง)
6.2.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 เห็นชอบให้
ขยายระยะเวลาเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จากภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 เป็น ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562
6.2.2 ภายในวัน ที่ 11 มกราคม 2562 หั วหน้าส่ วนส่ง ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี (แบบฟอร์ม ปค.1) ที่ปรับแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการฯ
6.2.3 วันที่ 11-29 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ ประมวล
ข้อมูลและจัดทา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทาเป็นเล่มเดียวกัน)
6.2.4 วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน
ให้คะแนนในแต่ละด้าน และพิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบั ติห น้ าที่ ของคณบดีและหั ว หน้าส่ ว นงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐ านะเทียบเท่าคณะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
6.2.5 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานคณะกรรมการ
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ถ้ามี)
6.2.6 วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
6.2.6.1 เตรี ย มข้ อ มู ล ในการน าเสนอ ร่ า ง รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นงานของส่ วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดี และหั ว หน้าส่ วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย
6.2.6.2 นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนงานในการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงานฯ (ตามข้อ 6.2.5) มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้ง
ต่อไป
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6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดาเนินการดังนี้
6.3.1 ภายในวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการ มี บั น ทึ ก ถึ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ร่าง
รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ ว นงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561)
6.3.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 พิจารณา
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2562 วั น ที่ 13 มี น าคม 2562 แล้ ว นายกสภา
มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาทางานต่อไป
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ส่วนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการได้นารายงานผลการดาเนินของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มาพิจารณาตรวจสอบ
และสอบทานข้อมูลต่างๆ แล้ว สรุป เป็นคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561) รวมทั้งได้นาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมิน
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็น การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและ
พัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2560) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยจะนาเสนอดังนี้
1. คะแนนการติ ดตาม และประเมินผลการดาเนิน งานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จะนาเสนอจาแนกเป็นกลุ่ม ตามภารกิจของส่วนงาน คือ (1) คณะ
วิชา (2) บัณฑิตวิทยาลัย และ (3) ศูนย์ สถาบัน สานัก โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4-6 หน้า 12-16
ทั้งนี้ ในการคานวณคะแนนด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน (ประเมิน
ส่ ว นงาน) และด้ า นที่ 1 ระดั บ ความส าเร็ จ ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน (ประเมิ น หั ว หน้ า ส่ ว นงาน) มี
รายละเอียดการคานวณคะแนน ดังนี้
1) ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) คณะกรรมการฯ ยึดแนวทางดังนี้
1.1) ใช้ข้อมูล รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของกองแผนงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 (ข้อมูล
ตามทีส่ ่วนงานรายงานกองแผนงาน)
1.2) การคิดคะแนนจะยึดตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่ส่วนงานเจรจาต่อรองกับอธิการบดีเท่านั้น
1.3) รายละเอียดการคิดคะแนนผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติการประจาปี (ตัว ชี้วัด ค่า
เป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก
2) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)
กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งไม่มีผลการดาเนินการในส่วนนี้ (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10) คณะ
กรรมการฯ ให้ตัดคะแนนในส่วนนี้ออกไป ซึ่งจะเหลือค่าน้าหนักรวมทั้งหมดร้อยละ 90 ให้เทียบร้อยละ 90 เป็น
ร้อยละ 100

2. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา (ป 2560) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหั ว หน า ส ว นงานฯ ข อ มู ล จากการสนทนากลุ ม ของผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม ต า งๆ ข อ เสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) รวมทั้งขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ฯลฯ มาสรุปเปนประเด็น คือ การดําเนินงานที่มีความ
กาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะที่
เปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งเรื่องที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน เพื่อใหสวนงาน มหาวิทยาลัย และ
ทุกฝายที่เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอดังนี้ สําหรับ
รายละเอียดของแตละสวนงานอยูในภาคผนวก
วิทยาลัยนานาชาติ
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ี
ผานมา
1.1 มีการเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้น ชวยสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
1.2 มีความพยายามขยายการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ มากขึ้น อาทิ ประเทศจีน
1.3 สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจะลดภาระงานสอน ชวยใหอาจารยไดมี
โอกาสไปศึกษาตอ และมีคุณวุฒิสูงขึ้น
1.4 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากขึ้น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปดโลกทัศนใหมให
กวางขึ้น และนํามาใชในการพัฒนาคณะ หลักสูตร การเรียนการสอน
1.5 มีการเสนอปรับโครงสรางองคกร ทําใหการทํางาน สายการบังคับบัญชาในสํานักงานคณบดีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
1.6 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติยายไปจัดตั้งจัดการศึกษาที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยเตรียม
ยายภายในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีและจะชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ
- มีพื้นที่จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา มากขึ้น
- สอดคลองกับหลักสูตร การเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน ที่ควรตั้งอยูในศูนยกลางเมือง
- สามารถขยายจํานวนรับนักศึกษาไดมากขึ้น
- การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากร
- การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองคกร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดคาใชจายในการบริหาร
จัดการ
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ระบบ iThesis ยังมีปญหาในการใชงาน ทําใหเสียเวลา คณะชวยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหมาชวย
ในการดําเนินการ และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จ ดูแล และเรงการแกไขปญหาเรื่องนี้โดยเรงดวน
การศึกษาชาลง
2. แบบฟอรม เอกสารไมเอื้อตอนักศึกษาตางชาติ
ควรเรงการปรับแบบฟอรม ขอมูล เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และ
ระบบการทํางาน การลงทะเบียน ที่เอื้อตอนักศึกษาตางชาติ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
1.1 ระดับปริญญาตรี
เนื้อหาของหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นๆ ที่เปดสอนในสาขาเดียวกัน
หรือใกลเคียงกัน จะมีความเขมขนนอยกวามาก
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
- มี Course work เพียง 1 ภาคการศึกษา หลังจาก
นั้นนักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ทําใหรูสึกวาไมคุมกับ
คาลงทะเบียนที่ตองจายไป
- คาลงทะเบียนคอนขางสูง
2. การฝกงาน
การฝกงานในตางประเทศในระยะเวลา 3 เดือน นอย
ไป เนื่ อ งจากในช ว งแรกนั ก ศึ ก ษาต อ งใช เ วลาในการ
ปรั บ ตั ว หลั ง จากนั้ น จะได ใ ช เ วลาในการเรี ย นรู สร า ง
ประสบการณ
3. จํานวนนักศึกษา
3.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย
3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรใหมากขึ้น เพื่อ
ประโยชนในการทํางาน
2. ควรเพิ่ มความรูในดา นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของซึ่ง นักศึ กษาจะตอ ง
นําไปใชในการทํางานดวย อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ควรเพิ่มเนื้อหา
ความรูดานการตลาด ระบบเสียง แสง
3. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีเนื้อหาเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับ
คาลงทะเบียน

ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกงานในตางประเทศใหมากขึ้น จาก 3
เดื อ น เป น 6 เดื อ น ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษามากขึ้ น
เนื่องจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการปรับตัว หลังจาก
นั้นจะไดใชเวลาในการเรียนรู สรางประสบการณ
1. ควรพยายามประชาสัม พัน ธการรั บนั กศึ กษาไปยั งประเทศ
ตางๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากนักศึกษาจีนที่
ตองการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปดการเรียนการสอนตอไป
เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการ และชื่ อ เสี ย งแก ค ณะ
มหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
เปลี่ ย นแปลง แนวโน ม ทิ ศ ทางในอนาคต อาทิ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ ควรมีเรื่อง e- Commerce เพื่อใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบัน
3. การหาอาจารยที่มีชื่อเสียงมาชวยสอน เพื่อชวยดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน
4. ควรพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิตบัณฑิตใหรอบคอบมากขึ้น
เพื่อใหคาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม รวมทั้งคาใชจาย
ของคณะที่มีแนวโนมสูงขึ้น

4. การเรียนการสอน
ยังเปน รูปแบบเดิม ๆ ไม ทันตอการเปลี่ยนแปลงใน 1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย การเขาถึงองค
ความรูใหมๆ อาทิ การเรียนสอนผานระบบ online การให
การเขาถึงองคความรูใหมๆ
นักศึกษาฟงการบรรยายรายวิชาตางๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
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5. การประชาสัมพันธ การใหขอมูลการจัดการศึกษา
การใหขอมูล การประชาสัมพันธ เมื่อเปดรับสมัครเขา
ศึกษา และการดําเนินการจริงเมื่อเขามาศึกษาแลวสวน
หนึ่งไมตรงกัน ซึ่งควรแจงเหตุผลใหนักศึกษาทราบดวย
6. หลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา คณะ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาส ว นหนึ่ ง ไม ท ราบไม เ ข า ใจ
เกณฑที่ปรับเปลี่ยน สงผลตอการสําเร็จการศึกษา
7. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
7.1 อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอนลาสมัย
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ
7.2 บางสาขาในคณะไมมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน
การสอน อาทิ หลั ก สู ต รอี เ วนต ฯ ต อ งการอุ ป กรณ
สนับสนุนการเรียน เชน เวที เครื่องเสียง
8. กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสนับสนุน
8.1 การจัด กิ จกรรมนัก ศึ กษา และงบประมาณ
สนับสนุนมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคณะวิชาๆ ใน
มหาวิทยาลัย และในหลายเรื่อง
8.2 การจัดกิจรรมนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษาตอง
ออกคาใชจายเอง
9. สวัสดิการ
มี ก ารจั ด สรรทุ น ให ไ ปนํ า เสนอผลงาน อบรมที่
ต า งประเทศ ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ดี ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณเรียนรูสิ่งใหมๆ เปดโลกทัศน และมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น
10. การประกันคุณภาพการศึกษา
ในป ก ารศึ ก ษานี้ (2560) คณะได ค ะแนนผลการ
ประกันคุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช ซึ่งมาจากหลาย
สาเหตุ อาทิ
10.1 อาจารยที่เปนผูรับผิดชอบเดิมลาศึกษา
10.2 เจาหนาที่สายสนับสนุน ยังขาดความรูความ
เขาในหลักเกณฑ วิธีการเขียน การรายงานขอมูล
10.3 คณะเก็บขอมูลไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
10.4 กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
11. งานวิจัย
งานวิจัยมีจํานวนนอย มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
11.1 อาจารยสวนหนึ่งยังขาดทักษะการวิจัย
11.2 การทํางานวิจัยแตละเรื่องตองใชเวลา และ
อาจจะไมเสร็จตามกําหนดเวลา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ของโลก
2. ควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน เรื่อง e- Commerce
ใหมากขึ้น เพื่อประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพ
3. ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจบริบทความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการทํางาน
ควรดํ า เนิ น การตามข อ มู ล ที่ ไ ด แ จ ง นั ก ศึ ก ษาไว กรณี มี ก าร
ปรับเปลี่ยน ใดๆ ควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจกับนักศึกษาใหมากขึ้น เชน จัดประชุม เพื่อใหนักศึกษาได
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องการสําเร็จการศึกษา
1. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนใหเพียงพอ ทันสมัยมา
ใหบริการแกนักศึกษา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม
Application เพื่อสงเสริมการคนควา การเรียนรู การทํางาน
2. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
การเรียนของแตละหลักสูตร
1. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น
2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให
มากขึ้น

ควรเพิ่มทุนนําเสนอผลงาน อบรมในตางประเทศใหมากขึ้น

1. ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูล และมีสายสนับสนุนรับผิดชอบ
เก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
2. ควรพัฒนา และฝกเจาหนาที่สายสนับสนุนใหมีความรู ความ
เข า ใจเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให
สามารถดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในการประกั น
คุณภาพการศึกษาใหครบถวน ชัดเจน

1. ควรพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการทํางานวิจัย
2. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ใน
การทํางานวิจัย และวิพากษผลงานวิจัย
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12. อาจารย
12.1 อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
12.2 อาจารยสวนใหญเปนคนไทย ทําใหรูสึกวาไมใช
การเรียนหลักสูตรนานาชาติ
12.3 สวนใหญอาจารยทานเดิมจะสอนตั้งแตป 1-4
ทําใหไดมุมมองความคิดที่ไมหลากหลาย
13. การสื่อสาร
คอนขางชา บางครั้งไมทราบขอมูล
14. การพัฒนาบุคลากร
การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรยังไมชัดเจน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่เขมขนมาก
ขึ้น เพื่อใหอาจารยมีผลงานตามเกณฑที่กําหนด และนําไปขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรใหขวัญกําลังใจแกอาจารย บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูง และอาจารยที่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได
3. ควรมีอาจารยชาวตางชาติ และจัดอาจารยผูสอนที่หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อเพิ่มมุมมอง ประสบการณ แนวคิดของนักศึกษา
ควรเพิ่มการสื่อสารใหมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น
ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 ระยะ คือ
ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีอยูแลวใหทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ควรจางอาจารยที่มี
ชื่ อ เสี ย ง มี ความรู ค วามสามารถ มาช ว ยทํ า งาน เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให
นักศึกษามาเรียน รวมทั้งสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

15. สถานที่
15.1 คับแคบและไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร
การยายไปอาคาร กสท. บางรัก เปนสิ่งที่ดี ทําใหมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
15.2 เป น ป จ จั ย หนึ่ งที่ ผู ป กครองใช ตั ด สิ น ใจส ง และมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูมากขึ้น
ลูกหลานมาเรียน เมื่อเทียบกับคาใชจาย

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. ระบบ iThesis
1.1 ยังไมเสถียร
จะตอ งปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาค อนข างมาก เนื่ อ งจาก
ระบบยังไมเสถียร ตองใชเวลาในดําเนินการคอนขางนาน
บุคลากรสวนหนึ่งยังไมเขาใจและไมสามารถใหคําแนะนํา
ได และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จการศึกษาชาลง
1.2 แมบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอบรม มีคูมือ แตก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาได
2. การบริหารงานจัดการศึกษา
2.1 ระบบบริหารจัดการศึกษาไมเอื้อตอนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ
- ขอมูล เอกสาร แบบฟอรมเปนภาษาไทย
- ระบบการรับเขาศึกษา การลงทะเบียน ขั้นตอนการ
ติดตอประสานกับหนวยงานตางๆ
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
- บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย จะตอ งปรั บปรุง และพั ฒนาการ
ดําเนินการตั้งแตกระบวนการรับนักศึกษาเขามาจนสําเร็จ
การศึกษา เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุงยาก ซับซอน เสียเวลา
- การแจ ง ข อ มู ล ข า วสารไม ทั่ ว ถึ ง ล า ช า ทํ า ให
นักศึกษาไมทราบขอมูล

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาดําเนินการแกไข
ปญหาโดยดวน เพราะมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
2. ควรมีความยืดหยุน กรณีเกิดความลาชา เนื่องจากเปนความไม
สมบูรณของระบบของมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในการจัดการศึกษาใหเอื้อตอนักศึกษาตางชาติมากขึ้น อาทิ
- การพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ
- การจั ด ทํ า แบบฟอร ม ข อ มู ล เอกสารทั้ ง หมดเป น
ภาษาอังกฤษ
- ระบบการลงทะเบี ย น การติ ด ต อ ประสานงานที่ ส ะดวก
รวดเร็ว
2. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ใหมี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวย
3. ควรประชุ มหารือเพื่ อปรั บปรุ งพัฒ นาระบบการทํ างานของ
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ดาน

3. การใหบริการของสวนกลาง
3.1 การติดตอประสานกับหนวยงานสวนกลาง อาทิ
บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา กองคลัง ไมไดรับ
ความสะดวก อยู ค นละแห ง และการให ข อ มู ล ให
คําแนะนําไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลา
ในการติดตอประสานงานมาก
3.2 จิ ต ให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ มี น อ ย ไม เ ต็ ม ใจ
ใหบริการนักศึกษา
4. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
กพอ. กํ า หนดเกณฑ ก ารขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทาง
วิชาการใหม ทําใหมีปญหา อาทิ ความลาชาในขั้นตอน
การดํ า เนิ น งาน บางกรณี ต อ งใช เ วลาในการหาผู อ า น
คอนขางนาน รวมทั้งการเทียบเคียงสาขาที่มีความคาบ
เกี่ ย ว กั น เ ป น ส ห ส า ข า วิ ช า ก า ร ท องเ ที่ ย ว แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักศึกษา อาทิ ระบบ
การลงทะเบี ย น การจ า ยค า ลงทะเบี ย น ให มี ก ารทํ า งานที่
ประสานงานกัน มีขั้นตอนการติดตอที่ชัดเจน และแจงนักศึกษา
ทราบ
4. เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาทิ เกณฑการสําเร็จการศึกษา การสอบภาษาอังกฤษ จะตอง
คํานึงถึงการรับรู รับทราบของนักศึกษา และสื่อสาร ใหเขาใจ
เปน ไปอยางทั่วถึ ง เพื่อมิ ใหเ กิด ขอผิ ดพลาด และอาจจะทํ าให
นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน การใหบริการ การ
ให คํ า แนะนํ า แก นั ก ศึ ก ษาของหน ว ยงานสนั บ สนุ น ทั้ ง หมด
โดยเฉพาะ กองบริการการศึกษา กองคลัง
2. ควรพัฒนาระบบการบริการเปน one stop service เพื่อ
ความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีจิตรักบริการ ดูแลเอาใจใสนักศึกษาให
มากขึ้น
1. มหาวิทยาลัยควรชี้แจง สรางความเขาใจกับบุคลากรใหมาก
และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน
2. ในบางสาขาวิชาที่มีความคาบเกี่ยวกัน หรือเปนสหสาขาวิชา
เชน การทองเที่ย วและศิลปวัฒนธรรม มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร
อาจจะเป น ผู นํ า ในการทํ า เรื่ อ งเสนอไปยั ง สกอ. เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการมีความชัดเจนมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูล จากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่ ม ผู้ เกี่ ย วข้อ งกลุ่ มต่างๆ อาทิ ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ในคณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน บุค ลากร
นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามต่อการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ มาพิจารณาแล้ว เพื่อให้ส่วนงานสามารถดาเนินการ
และพัฒนาได้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่
มุ่งเน้ น ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงให้ ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในบาง
ประเด็นเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้งานสาเร็จ โดยสรุปดังนี้
ด้าน
1. การปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
1.1 ปัจจัยภายนอก อาทิ
1.1.1 ความเปลี่ ย นแปลงจากบริ บ ทของสั งคมโลก
ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ
- การรับคนเข้า ทางานของหน่วยงาน บริษัทที่มี
ชื่ อ เสี ย ง มี แ นวโน้ ม ไม่ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งปริ ญ ญา แต่ เ น้ น เรื่ อ ง
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการทางาน
- การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ออก ร่าง พระราชบัญญัติมา
หลายฉบั บ และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ส่ ว นงาน
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ การเสนอของบประมาณการ
วิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1.1.2 จานวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร สาขาวิชาที่
ใกล้ เคี ยงกั บ หลั กสู ตรที่ เป็ นความเข้ มแข็ งของคณะวิ ชา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ซึ่งกระทบต่อการทางาน วิถีชีวิต ของบุคลากรในทุกระดับ ทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา
1.1.5 ประชากรเข้าสู่ยุค Aging Society ซึ่งกระทบ
ต่อสังคม วิถีชีวิต ความต้องการปัจจัยในด้านต่างๆ
1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
1.2 ปัจจัยภายใน อาทิ
1.2.1 อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ยึดติดกับการ
ทางานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีน้อย
1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
1.2.3 การทางานเป็นทีม การบูรณาการในการทางาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการ
1. ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทาหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การดาเนินการเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ
1.1 ศึกษา ติดตาม เรียนรู้ ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
ของมหาวิทยาลัย คณะวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แล้วนามาถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะวิชา มหาวิทยาลัย ได้
เรียนรู้ร่วมกัน แล้วนามาปรับ ใช้กับคณะวิชา อาทิ การเปิด
สอนแบบตลาดวิชา การปรับหลักสูตรให้สามารถเรียนข้าม
คณะวิชา ได้ตามความสนใจของนักศึกษา การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
1.2 ควรนาผลงานวิจัยสร้างสรรค์ มาบริหารจัดการ ต่อ
ยอดเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และช่วย
ขับเคลื่อนความเจริญของสังคมและประเทศชาติ
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์นาเสนอคณะ ศักยภาพ ความ
เข้มแข็ งออกสู่สังคมภายนอก ทั้งในระดับ ประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยอาศัยกลไกต่างๆ
อาทิ เทคโนโลยี อาจารย์ เครือข่ายนักศึกษาเก่า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ชุมชน
3. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนให้มากขึ้น
ด้วยการทาวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยใช้จุดแข็ง และ
ศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้นักศึกษาเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้
ประสบการณ์
4. ควรพัฒนาระบบ กลไกในการให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้บริหารระดับคณะ
วิชา อาทิ การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ในกลุ่มหัวหน้าภาควิชา
รองคณบดี เลขานุการภาควิชา การให้มาช่วยงานส่วนกลาง

ด้าน
ร่วมกัน
1.2.4 งบประมาณ
2. หลักสูตร

3. นักศึกษา

4. การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการ
ของคณะ เพื่อฝึกทักษะ เรียนรู้การบริหารงาน
1. ควรเน้นการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ในสิ่งที่คณะมีความ
เข้มแข็ง หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มที่
ต้องการพัฒนาทักษะการทางาน แม่บ้าน
2. การปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ การ
เทียบโอนรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัย การเรียนผ่านระบบ
online
1. ควรหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการ
ปรับ ระบบการรั บนั กศึก ษา การสอบคั ดเลือก ให้ยืด หยุ่ น
เปิดกว้างให้มากขึ้น อาทิ การเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกวัน
2. ควรมี / เพิ่ ม กลไกให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอ
แนวคิด ข้อเสนอแนะ ต่อการปรับปรุงและการพัฒนาคณะ
การให้บริการ เพื่อให้การดาเนินการในส่วนต่างๆ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา และการให้บริการต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ให้นักศึกษาหลายๆ
คณะวิชาได้มาทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ มีส่วนช่วยพัฒนา
ชุมชน สังคมให้มากขึ้น
1. ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
โดยควรเน้น ผลลัพธ์ outcome ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาให้
มากขึ้น
2. ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน ผลการ
เรี ย นการสอนของอาจารย์ (โดยนั ก ศึ ก ษา) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ มากขึ้น อาทิ
- ให้มีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแต่ละครัง้
เพื่อ นาผลมาใช้ปรั บปรุง พัฒ นาการเรี ยนการสอนในครั้ ง
ต่อไป โดยผ่านระบบ QR Code
- การประเมินควรเน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอน
แบบ Project based learning, Problem based learning
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