
  

 

 
 

 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบด ี

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ  
 

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

 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 

 



บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทาง 
ที่ก าหนดในคู่มือฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

ส่วนงาน มีจ านวน 18 ส่วนงาน 
จ าแนกเป็น  

หัวหน้าส่วนงาน จ าแนกเปน็ 

1. คณะวิชา  14 ส่วนงาน   
2. ศูนย์ สถาบัน ส านัก  3 ส่วนงาน 
3. บัณฑิตวิทยาลัย   1 ส่วนงาน 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่ 240 วันข้ึนไป หรือครบปีงบประมาณ  มี 14 ราย 

2. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน    มี 1 ราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 144 วัน ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 120 วัน มี 3 ราย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 80 วัน  (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561) 
3) อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ าชู  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 
 
2. องค์ประกอบ และค่าน  าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ          
 ส่ วนที่  1  ผลการด า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 
 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ 

60 
 

   30 
 

     
 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ          
 ส่ ว น ที่  1  ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 
 ( ในปี งบประมาณ พ.ศ .  2561 ศูนย์ 

60 
 

  30 
 
 
 



ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
สถาบัน ส านัก ยังไม่ได้มีการเจรจาต่อรองกับ
อธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนท่ี 2 และส่วนที่ 
3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 
         ส่ วนที่  2  ผ ลการด า เ นิ น งานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
 
 

10 
 
 
 
 

20 

สถาบัน ส านัก ยังไม่ได้มีการเจรจาต่อรองกับ
อธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนท่ี 2 และส่วนที่ 3 
ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 
         ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหน้าส่วนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
 ส่ วนที่  3  ผลกา รประ เ มิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
 
 

  10 
 
 
 
 

20 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผล
การด าเนินงานของส่วนงาน 

10 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รายละเอียด อยู่ในส่วนที่ 2 
ของรายงาน 

 
4. สรุปข้อมูลการด าเนินการที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ  
            คณะกรรมการ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากร นักศึกษา มาประมวล และสรุปน าเสนอในภาพรวม ดังนี้  
          4.1 การด าเนินการ การแก้ไขปัญหา ที่มีความก้าวหน้าเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมาในภาพรวม 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
               4.1.1 ความเป็นนานาชาติ  มีการด าเนินการมากขึ้น อาทิ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากขึ้น การท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติ การส่งนักศึกษาไปดูงาน ฝีกอบรมที่
ต่างประเทศ การสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ น าเสนอผลงานในต่างประเทศ การเตรียมการเพ่ือเข้าสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN-QA  
              4.1.2 โครงสร้างองค์กร ส่วนงานต่างๆ ได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
              4.1.3 การพัฒนาบุคลากร มีกลไกและมีการสนับสนุน อาทิ การสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัย 
การจัดสรรทุนวิจัย การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การน าเสนอผลงานในต่างประเทศ การอบรมพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้ การลาศึกษาต่อ 
               4.1.4 ด้านกายภาพ คณะวิชาต่างๆ ได้พยายามด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม กายภาพของ
คณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยมากขึ้น 



 4.2 เรื่องเร่งด่วนที่ควรด าเนินการในภาพรวม       
      4.2.1 หลักสูตร  
 - ควรปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโน้มทิศทางในอนาคต โดยยังคงเน้นจุดเด่น อัตลักษณ์ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย    
                        - ควรเปิดวิชาเลือก รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน และเปิดโอกาสให้สามารถเรียน
ข้ามสาขา ข้ามคณะ เลือกเรียนตามความสนใจไดม้ากขึ้น 
 4.2.2 จ านวนนักศึกษา มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ควรหาจ านวน
นักศึกษาเพ่ิม อาท ิ 
 - พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือรองรับผู้เรียนกลุ่มใหม่ๆ 
   - ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปยังประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ ประเทศจีน  
  - เปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ปริญญาโทควบเอก เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 4.2.3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
                       - ควรปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์ และพัฒนาให้ทันสมัย เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชา อาทิ จัดเป็น Smart Classroom 
                      - จัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางของคณะที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนการสอน การสร้างสรรค์
ผลงาน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งขยายเวลา ยืดหยุ่นการใช้พ้ืนที่
เพ่ือให้นักศึกษาใช้ท างานนอกเวลาเรียนมากข้ึน  
 4.2.4 การบริหารจัดการ  
                       -  ควรปรับปรุงระบบการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้    
                       -  ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการท างานของบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 4.2.5 ด้านกายภาพ 
 - พระราชวังสนามจันทร์ ควรดูแลเรื่องความสะอาดที่ส่วนหนึ่งยังไม่ถูกสุขลักษณะ  
จุดที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยภายในคณะให้มากขึ้น อาทิ การปรับพ้ืนที่ การเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  
 - City Campus เมืองทองธานี ควรเร่งปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนมากขึ้น 
 - ศูนย์สันสกฤตศึกษา และอาคารสมบูรณ์ บางพลัด ควรจัดสถานที่เฉพาะให้นักศึกษา
พบอาจารย์ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งจัดสรรพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 4.3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานในภาพรวม 
       4.3.1 นักศึกษาต่างชาติ มีจ านวนน้อย 
 ควรขยายความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การ
จัดระบบที่เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ 
               4.3.2 การเรียนการสอน ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบเดิมเน้นการบรรยาย  
                         - ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย น าเทคโนโลยีมาช่วย เน้นการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน      



 - จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
จริง การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ ให้มากขึ้น 
 - จัดอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เฉพาะทางมา
สอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดให้นักศึกษามากขึ้น 
 - คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการท างานของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ส่วน
หนึ่งมีภารกิจภายนอกมากท าให้ไม่สามารถสอนได้เต็มที่ รวมทั้งควรน าผลจากการประเมินการเรียนการสอน 
(โดยนักศึกษา) มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
 4.3.3 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณ และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้น่าสนใจ จัดอาจารย์มาดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะวิชาต่างๆ และหา
มาตรการจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  
                4.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรวางแผนเตรียมความพร้อมพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากร และสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง EdPEx รวมทั้งการปรับวิธีการสอน การบริหารจัดการ การ
ท างาน ฯลฯ เพ่ือรองรับระบบดังกล่าว 
 4.3.5 การท างานวิจัย  
                       - ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการด าเนินการให้มีความสะดวกรวดเร็ว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน
และเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ให้มากขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัย  
                     - ควรน าผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์มาบริหารจัดการ ต่อยอดเพ่ิมมูลค่า เพ่ือหารายได้เข้า
คณะและมหาวิทยาลัย 
 4.3.6 การบริการวิชาการ ควรวางแผนจัดท าโครงการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้
สามารถหารายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งควรมีบทบาทในการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนให้มากขึ้น 
 4.3.7 การบริหารจัดการ 
 4.3.7.1 การบริหารงาน                      
 - ควรน าภารกิจ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขซึ่งมีจ านวนมาก มาวิเคราะห์และจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่จะต้องด าเนินการ โดยควรมุ่งเน้นเรื่องที่จะเกิดผลส าเร็จในระยะสั้นก่อน  
                       - ควรหาแนวทางให้ภาควิชาต่างๆ มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และมีการท างานในลักษณะ
บูรณาการร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะ 
                       4.3.7.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์   
                        - ควรปรับและเพ่ิมการสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบายให้ทั่วถึง ชัดเจน ทันการณ์ และมี
กลไกการรับฟังความเห็น การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าให้มากขึ้น  
                       - ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ นักศึกษาสู่สาธารณะให้มากขึ้น โดยใช้
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย น าเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น    
               4.3.8 แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ควรมีการถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง และ
มีการก ากับติดตามการท างาน การให้ค าปรึกษา แนะน าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว้  
               4.3.9 การเงิน งบประมาณ ควรจัดระบบการบริหารจัดการการเงิน งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน สื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งวางแผนจัดหารายได้เพ่ิม อาทิ 
การเปิดหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ 



              4.3.10 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ควรก ากับติดตาม และด าเนินกิจกรรม โครงการ 
ตามแผนที่ก าหนด 
  
5. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 เนื่องจากการท างานของคณะ ส่วนงานมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก จึงมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุน โดยสรุปคือ 
 5.1 หลักสูตร ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการเสนอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้รวดเร็วขึ้น 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 5.2 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
 - ควรเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบ iThesis ที่ยังไม่เสถียร และจัดอบรมให้นักศึกษามีความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหา  
 - ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต WIFI Application ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3 การให้บริการนักศึกษา ควรปรับปรุงและพัฒนาการท างาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนกลาง อาทิ กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลัง และพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อนักศึกษา
ต่างชาติมากข้ึน อาท ิการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ  
 5.4 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา การอ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ รถรับส่ง สถานที่ 
 5.5 การบริหารจัดการ 
 - ควรทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดเอกสารและขั้นตอนการท างาน 
 - ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว  
 - ควรน าระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการระหว่างวิทยาเขตฯ 
 5.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรเร่งด าเนินการเรื่องความก้าวหน้า การขอก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน  
 5.7 ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง และหามาตรการป้องกันและก าจัด
สุนัขจรจัด นกพิราบ เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งปรับปรุงระบบการจราจร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุ  
 
6. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 6.1 การปรับเปลี่ยนใหท้ันกับความเปลี่ยนแปลง  
 - ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ การศึกษา ติดตาม เรียนรู้ ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย คณะวิชาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศน ามาถ่ายทอด สื่อสาร และปรับใช้กับคณะวิชา อาทิ การเปิดสอนแบบตลาดวิชา การ
ปรับหลักสูตรให้สามารถเรียนข้ามคณะวิชา ได้ตามความสนใจของนักศึกษา  
 - ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์คณะ น าเสนอศักยภาพ ความเข้มแข็งของคณะออกสู่ภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 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 หรือร่วมกับคณะวิชาอ่ืนๆ เพ่ือ
รองรับความต้องการ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ แม่บ้าน  
 - การปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ การเทียบโอนรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัย 
การเรียนผ่านระบบ online 
 6.3 นักศึกษา  
 - ควรหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบ
คัดเลือก ให้ยืดหยุ่น เปิดกว้างให้มากขึ้น อาทิ การเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกวัน  
 - ควรมี/เพ่ิมกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะ ต่อการปรับปรุงและ
การพัฒนาคณะ การให้บริการ เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
และการให้บริการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ให้นักศึกษาหลายๆ คณะวิชาได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน สังคมให้มากข้ึน 
 6.4 การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 - ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยควรเน้น ผลลัพธ์ outcome ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาให้มากข้ึน  
 - ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ (โดย
นักศึกษา) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มากขึ้น อาทิ ให้มีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง เพ่ือน าผล
มาใช้ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป โดยผ่านระบบ QR Code และเน้นเรื่องการพัฒนา
กระบวนการสอน การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอนแบบ Project based learning, 
Problem based learning 
  



ส่วนที่ 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

1. ความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงาน โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 ส่วน คือ การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที ่
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ ได้เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการได้จัดท า คู่มือ การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน และได้
เสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 ส าหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับเป็นครั้งที่สอง ซ่ึงในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัด และค่าน้ าหนักในแต่ละด้านให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจน สะท้อนการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีมากขึ้น  และได้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ในส่วนของการเก็บข้อมูลได้ก าหนดให้มีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณ อาทิ 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการได้
พยายามจัดระบบข้อมูลของแต่ละส่วนงานให้มีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนงานรายงานกอง
แผนงาน ข้อมูลจากกองประกันคุณภาพการศึกษา และในปีต่อไปจะจัดระบบในส่วนนี้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ภาระการกรอกข้อมูลของส่วนงานด้วย ส าหรับเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ คือ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
นักศึกษา ซ่ึงการเชิญมาสนทนากลุ่มนี้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้
จากการสนทนากลุ่มท าให้ทราบปัญหา ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติต่างๆ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์มาก  
 ผลของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ 
เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ จึงมี
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ประโยชน์มาก และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรน าไปใช้ในการช่วยสนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้ส่วนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

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

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

     3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับ 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 ของข้อบังคับ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
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 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน 
 ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ ในต 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 และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 

 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ที่ก าหนดว่า  
             -  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่
เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้น เป็นไปเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
             - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบนั้น
ต่อสภามหาวิทยาลัยได ้

 4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 
พิจารณายกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 6 ราย ดังนี้  
 4.1.1 คณบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 120 วัน จ านวน 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 คุณค้ าชู  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 
              4.1.2  คณบดีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือลาออกจากต าแหน่ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 ราย คือ 



4 
 

 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ครบวาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
 (2) อาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
 ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561      
                   (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                       ครบวาระการด ารงต าแหน่งวันที่ 13 กันยายน 2561 

 4.2 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีดังนี้  
    ตารางท่ี 1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ส่วนงาน มีจ านวน 18 ส่วนงาน 
จ าแนกเป็น  

หัวหน้าส่วนงานจ าแนกเป็น 

1. คณะวิชา  14 ส่วนงาน   
2. ศูนย์ สถาบัน ส านัก  3 ส่วนงาน 
3. บัณฑิตวิทยาลัย   1 ส่วนงาน 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่ 240 วันข้ึนไป หรือครบปีงบประมาณ  มี 14 ราย 

2. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน    มี 1 ราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ  144 วัน ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

3. ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่เกิน 120 วัน มี 3 ราย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 80 วัน  (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561) 
3) อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ าชู  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 
 
5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

1 ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

60  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบัน 
ส านั ก  ยั ง ไม่ ได้มี การ เจรจาต่ อรองกับ
อธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 2 และ

30 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตัว ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับ
อธิการบดี) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการด าเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน 
แปลงเป็นร้อยละ)   
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)  
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ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ส่วนที่ 3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานท่ีจะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
 

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง (ค่าคะแนนแปลงเป็น
ร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน 

 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภาย ใน  (สกอ . )  ปี ก ารศึ กษา  2560 
(แบบฟอร์ม ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ 

2 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้
เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1  
ให้กับ 
    2.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า 
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
    2.3) ส านักงานคณบดี                      
3. แต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด พร้อมคิด
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
    (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแต่ละ
ภาควิชา สาขาวิชา)  
     ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ส านักงานคณบดี 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน 
4. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
ส่งให้ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

3 ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
                                              

10 1. ส่วนงานโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน น า
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
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ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ตนเองของส่วนงาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาวิเคราะห์
จัดเรียง ล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงาน จ านวนไม่เกิน 5 เรื่อง   
2. จัดท ารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วน
งาน (แบบฟอร์ม ปค.6) 
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณา
ให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

4 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/
หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) 
3. น าแบบสอบถามเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสภาฯ 
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ 
5. คณะกรรมการ  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแต่ละคณะวิชา 

 รวม  100  
 
   5.2 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3   
 ตารางท่ี 3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

1 ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

60  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
( ในปี งบประมาณ พ.ศ .  2561 ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก ยังไม่ได้มีการเจรจาต่อรอง
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 2 
และส่วนที ่3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 

       30 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) โดยใช้
ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงาน
กับกองแผนงาน (ค่าคะแนน แปลงเป็นร้อยละ)   
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหน้าส่วนงานท่ีจะด าเนินการเพื่อพัฒนา

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่
จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน 
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ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 
เรื่อง) 
 

อย่างน้อย 3 เรื่อง (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน 

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  
 

20 1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม 
ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ 

2 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส่ ว น ง า น  แ ล ะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

40 1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ 
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5) 
2. หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
3. คณะกรรมการประจ าส่วนงานส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน 
4. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่าน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) 

 รวม  100  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัด 
และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เหมาะสม ชัดเจน 
สะท้อนการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีมากขึ้น  
           6.1.2 วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน  
 (1) จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ปรับปรุงในส่วนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 (2) ให้หัวหน้าส่วนงาน จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามที่ 
ก าหนดในคู่มือฯ และจัดส่งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
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 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
 (3) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเก่า) ต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการ 
 (1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) เพ่ือให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ                                                                                             
 (1.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วน
งาน 
 (1.3) ส านักงานคณบดี  
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)  (แบบฟอร์ม ปค.4) แล้ว
จัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561  
 หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 
2561  
 (2) ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online  
 6.1.2.3 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่คู่มือฯ ในเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 6.1.2.4 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 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 วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
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 รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อคณะกรรมการฯ 
 6.1.6.2 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อน
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) 
(แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 

   6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 6/2561) พิจารณา 
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 6.2.1.1 รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จ านวน 18 ส่วนงาน 
 เนื่องจากข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (แบบฟอร์ม  
ปค.1) ที่ส่วนงานส่วนใหญ่เสนอมา ยังมีความไม่ชัดเจน จึงมีมติโดยสรุป คือ  
               (1) ให้ทุกส่วนงานน าข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(แบบฟอร์ม  ปค.1) กลับไปตรวจสอบ/สอบทานอีกครั้ง และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม 
2562  
              (2)  เนื่ องจากการเก็บข้อมูลจากส่วนงานไม่ เป็นไปตามปฏิทินการ ท างานที่
คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ จึงให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน โดยจะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามข้อ10 (5) วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่าในกรณีที่
คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง)  
 6.2.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 เห็นชอบให้
ขยายระยะเวลาเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30  กันยายน 2561) จากภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2562   
              6.2.2 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 หัวหน้าส่วนส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (แบบฟอร์ม ปค.1) ที่ปรับแก้ไขแล้วให้คณะกรรมการฯ 
             6.2.3 วันที่ 11-29 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ ประมวล
ข้อมูลและจัดท า ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน)  
            6.2.4 วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน
ให้คะแนนในแต่ละด้าน และพิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
               6.2.5 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ 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 ด าเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 เตรียมข้อมูลในการน าเสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 6.2.6.2 น าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนงานในการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานฯ (ตามข้อ 6.2.5) มาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้ง
ต่อไป 
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 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561) 
 6.3.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันที่  13 มีนาคม 2562 แล้ว นายกสภา
มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาท างานต่อไป 
     
    



ส่วนที่ 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 

 คณะกรรมการได้น ารายงานผลการด าเนินของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มาพิจารณาตรวจสอบ 
และสอบทานข้อมูลต่างๆ แล้ว สรุปเป็นคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) รวมทั้งได้น าข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน 
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมิน
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็น การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและ
พัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2560) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยจะน าเสนอดังนี ้       
        
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จะน าเสนอจ าแนกเป็นกลุ่ม ตามภารกิจของส่วนงาน คือ (1) คณะ
วิชา (2) บัณฑิตวิทยาลัย และ (3) ศูนย์ สถาบัน ส านัก โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4-6 หน้า 12-16 

           ทั้งนี้ ในการค านวณคะแนนด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน (ประเมิน 
ส่วนงาน) และด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (ประเมินหัวหน้าส่ วนงาน) มี
รายละเอียดการค านวณคะแนน ดังนี้ 
 1) ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) คณะกรรมการฯ ยึดแนวทางดังนี้ 
 1.1) ใช้ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของกองแผนงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 (ข้อมูล
ตามทีส่่วนงานรายงานกองแผนงาน) 
 1.2) การคิดคะแนนจะยึดตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่ส่วนงานเจรจาต่อรองกับอธิการบดีเท่านั้น 
 1.3) รายละเอียดการคิดคะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก  

 2) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)  
 กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งไม่มีผลการด าเนินการในส่วนนี้ (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10) คณะ
กรรมการฯ ให้ตัดคะแนนในส่วนนี้ออกไป ซึ่งจะเหลือค่าน้ าหนักรวมทั้งหมดร้อยละ 90 ให้เทียบร้อยละ 90 เป็น
ร้อยละ 100 

  



2. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา (ป 2560) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

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

 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

 

1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา  
 1.1 มีการเปดหลักสูตรเพ่ิมข้ึน ชวยสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 1.2 มีความพยายามขยายการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ มากข้ึน อาทิ ประเทศจีน 
 1.3 สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจะลดภาระงานสอน ชวยใหอาจารยไดมี
โอกาสไปศึกษาตอ และมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
 1.4 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากข้ึน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปดโลกทัศนใหมให
กวางข้ึน และนํามาใชในการพัฒนาคณะ หลักสูตร การเรียนการสอน 
 1.5 มีการเสนอปรับโครงสรางองคกร ทําใหการทํางาน สายการบังคับบัญชาในสํานักงานคณบดีมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 
 1.6 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติยายไปจัดตั้งจัดการศึกษาท่ีอาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยเตรียม
ยายภายในเดือนมกราคม 2562 ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีดีและจะชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ 
 - มีพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา มากข้ึน 
 - สอดคลองกับหลักสูตร การเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน ท่ีควรตั้งอยูในศูนยกลางเมือง 
 - สามารถขยายจํานวนรับนักศึกษาไดมากข้ึน 
 - การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากร 
 - การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองคกร มีประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยลดคาใชจายในการบริหาร
จัดการ  
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ระบบ iThesis ยังมีปญหาในการใชงาน ทําใหเสียเวลา
ในการดําเนินการ และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จ
การศึกษาชาลง 

คณะชวยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหมาชวย
ดูแล และเรงการแกไขปญหาเรื่องน้ีโดยเรงดวน 

2. แบบฟอรม เอกสารไมเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ ควรเรงการปรับแบบฟอรม ขอมูล เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และ
ระบบการทํางาน การลงทะเบียน ท่ีเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 

 
    2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร 

1.1 ระดับปริญญาตรี 
เน้ือหาของหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเมื่อเทียบ

กับมหาวิทยาลัยช้ันนําอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในสาขาเดียวกัน 
หรือใกลเคียงกัน จะมีความเขมขนนอยกวามาก  

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
- มี Course work เพียง 1 ภาคการศึกษา หลังจาก

น้ันนักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ทําใหรูสึกวาไมคุมกับ
คาลงทะเบียนท่ีตองจายไป 

- คาลงทะเบียนคอนขางสูง 

 
1. ควรเพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาวิชาในหลักสูตรใหมากข้ึน เพ่ือ
ประโยชนในการทํางาน  
2. ควรเพ่ิมความรูในดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของซึ่งนักศึกษาจะตอง
นําไปใชในการทํางานดวย อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ควรเพ่ิมเน้ือหา
ความรูดานการตลาด ระบบเสียง แสง  
3. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีเน้ือหาเพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับ
คาลงทะเบียน 

2. การฝกงาน 
การฝกงานในตางประเทศในระยะเวลา 3 เดือน นอย

ไป เน่ืองจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการ
ปรับตัว หลังจากน้ันจะไดใชเวลาในการเรียนรู สราง
ประสบการณ  

 
ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกงานในตางประเทศใหมากข้ึน จาก 3 
เดือน เปน 6 เดือน ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษามากข้ึน 
เน่ืองจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการปรับตัว หลังจาก
น้ันจะไดใชเวลาในการเรียนรู สรางประสบการณ  

3. จํานวนนักศึกษา  
3.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย 
3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก 

 
1. ควรพยายามประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศ
ตางๆ ใหมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศจีน เน่ืองจากนักศึกษาจีนท่ี
ตองการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปดการเรียนการสอนตอไป 
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และช่ือเสียงแกคณะ 
มหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลง แนวโนมทิศทางในอนาคต อาทิ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ ควรมีเรื่อง e- Commerce เพ่ือใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบัน  
3. การหาอาจารยท่ีมีช่ือเสียงมาชวยสอน เพ่ือชวยดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน 
4. ควรพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิตบัณฑิตใหรอบคอบมากข้ึน 
เพ่ือใหคาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม รวมท้ังคาใชจาย
ของคณะท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 

4. การเรียนการสอน 
ยังเปนรูปแบบเดิมๆ ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

การเขาถึงองคความรูใหมๆ 

 
1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย การเขาถึงองค
ความรูใหมๆ อาทิ การเรียนสอนผานระบบ online การให
นักศึกษาฟงการบรรยายรายวิชาตางๆ จากมหาวิทยาลัยช้ันนํา
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ของโลก  
2. ควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน เรื่อง e- Commerce 
ใหมากข้ึน เพ่ือประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพ 
3. ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจบริบทความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการทํางาน  

5. การประชาสัมพันธ การใหขอมูลการจัดการศึกษา  
การใหขอมูล การประชาสัมพันธ เมื่อเปดรับสมัครเขา

ศึกษา และการดําเนินการจริงเมื่อเขามาศึกษาแลวสวน
หน่ึงไมตรงกัน ซึ่งควรแจงเหตุผลใหนักศึกษาทราบดวย  

 
ควรดําเนินการตามขอมูลท่ีไดแจงนักศึกษาไว กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน ใดๆ ควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพ่ือความเขาใจท่ี
ตรงกัน  

6. หลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา คณะ 

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบไมเขาใจ
เกณฑท่ีปรับเปลี่ยน สงผลตอการสําเร็จการศึกษา 

 
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจกับนักศึกษาใหมากข้ึน เชน จัดประชุม เพ่ือใหนักศึกษาได
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องการสําเร็จการศึกษา  

7. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
7.1 อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอนลาสมัย 

อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ 
7.2 บางสาขาในคณะไมมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน

การสอน อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ตองการอุปกรณ
สนับสนุนการเรียน เชน เวที เครื่องเสียง  

 
1. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนใหเพียงพอ ทันสมัยมา
ใหบริการแกนักศึกษา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม 
Application เพ่ือสงเสริมการคนควา การเรียนรู การทํางาน  
2. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
การเรียนของแตละหลักสูตร  

8. กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสนับสนุน 
8.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณ

สนับสนุนมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคณะวิชาๆ ใน
มหาวิทยาลัย และในหลายเรื่อง 

8.2 การจัดกิจรรมนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษาตอง
ออกคาใชจายเอง 

 
1. ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 
2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให
มากข้ึน 

9. สวัสดิการ 
มีการจัดสรรทุนใหไปนําเสนอผลงาน อบรมท่ี

ต า งประ เทศ  ซึ่ ง เป นสิ่ ง ท่ี ดี ทํ า ให นั กศึ กษาได รั บ
ประสบการณเรียนรูสิ่งใหมๆ เปดโลกทัศน และมีความ
มั่นใจในตนเองมากข้ึน 

 
ควรเพ่ิมทุนนําเสนอผลงาน อบรมในตางประเทศใหมากข้ึน 
 

10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปการศึกษาน้ี (2560) คณะไดคะแนนผลการ

ประกันคุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช ซึ่งมาจากหลาย
สาเหตุ อาทิ 

10.1 อาจารยท่ีเปนผูรับผิดชอบเดิมลาศึกษา 
10.2 เจาหนาท่ีสายสนับสนุน ยังขาดความรูความ

เขาในหลักเกณฑ วิธีการเขียน การรายงานขอมูล 
10.3 คณะเก็บขอมูลไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
10.4 กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 

  
1. ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูล และมีสายสนับสนุนรับผิดชอบ
เก็บขอมูลอยางตอเน่ือง 
2. ควรพัฒนา และฝกเจาหนาท่ีสายสนับสนุนใหมีความรู ความ
เขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือให
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหครบถวน ชัดเจน 
 

11. งานวิจัย 
งานวิจัยมีจํานวนนอย มาจากหลายสาเหตุ อาทิ 
11.1 อาจารยสวนหน่ึงยังขาดทักษะการวิจัย 
11.2 การทํางานวิจัยแตละเรื่องตองใชเวลา และ

อาจจะไมเสร็จตามกําหนดเวลา  

 
1. ควรพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการทํางานวิจัย  
2. ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ใน
การทํางานวิจัย และวิพากษผลงานวิจัย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
12. อาจารย 

12.1 อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย  
12.2 อาจารยสวนใหญเปนคนไทย ทําใหรูสึกวาไมใช

การเรียนหลักสูตรนานาชาติ 
12.3 สวนใหญอาจารยทานเดิมจะสอนตั้งแตป 1-4 

ทําใหไดมุมมองความคิดท่ีไมหลากหลาย    

  
1. ควรกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานท่ีเขมขนมาก
ข้ึน เพ่ือใหอาจารยมีผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด และนําไปขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
2. ควรใหขวัญกําลังใจแกอาจารย บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
สูง และอาจารยท่ีสามารถเสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการได 
3. ควรมีอาจารยชาวตางชาติ และจัดอาจารยผูสอนท่ีหลากหลาย
มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมมุมมอง ประสบการณ แนวคิดของนักศึกษา  

13. การสื่อสาร 
คอนขางชา บางครั้งไมทราบขอมูล 

 
ควรเพ่ิมการสื่อสารใหมากข้ึน และรวดเร็วข้ึน  

14. การพัฒนาบุคลากร 
การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรยงัไมชัดเจน 

  
 
  
 

 
ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 ระยะ คือ  

ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีมีอยูแลวใหทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน       

ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ควรจางอาจารยท่ีมี
ช่ือเสียง มีความรูความสามารถ มาชวยทํางาน เพ่ือดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน รวมท้ังสามารถผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

15. สถานท่ี  
15.1 คับแคบและไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 
15.2 เปนปจจัยหน่ึงท่ีผูปกครองใชตัดสินใจสง

ลูกหลานมาเรียน เมื่อเทียบกับคาใชจาย 

 
การยายไปอาคาร กสท. บางรัก เปนสิ่งท่ีดี ทําใหมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
และมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูมากข้ึน 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. ระบบ iThesis  

1.1 ยังไมเสถียร  
จะตองปรับปรุงและพัฒนาคอนขางมาก เน่ืองจาก

ระบบยังไมเสถียร ตองใชเวลาในดําเนินการคอนขางนาน 
บุคลากรสวนหน่ึงยังไมเขาใจและไมสามารถใหคําแนะนํา
ได และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จการศึกษาชาลง   

1.2 แมบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอบรม มีคูมือ แตก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาได 

 
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาดําเนินการแกไข
ปญหาโดยดวน เพราะมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา  
2. ควรมีความยืดหยุน กรณีเกิดความลาชา เน่ืองจากเปนความไม
สมบูรณของระบบของมหาวิทยาลัย 

2. การบริหารงานจัดการศึกษา  
2.1 ระบบบริหารจัดการศึกษาไมเอ้ือตอนักศึกษา

ตางชาติ อาทิ 
- ขอมูล เอกสาร แบบฟอรมเปนภาษาไทย     
- ระบบการรับเขาศึกษา การลงทะเบียน ข้ันตอนการ

ติดตอประสานกับหนวยงานตางๆ 
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา   
- บัณฑิตวิทยาลัย จะตองปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินการตั้งแตกระบวนการรับนักศึกษาเขามาจนสําเร็จ
การศึกษา เน่ืองจากมีข้ันตอนท่ียุงยาก ซับซอน เสียเวลา  

- การแจงขอมูล ขาวสารไม ท่ัวถึง ลาชา ทําให
นักศึกษาไมทราบขอมูล 

 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ในการจัดการศึกษาใหเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติมากข้ึน อาทิ 

- การพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ 
- การจัดทําแบบฟอรม ขอมูล เอกสารท้ังหมดเปน

ภาษาอังกฤษ 
- ระบบการลงทะเบียน การติดตอประสานงานท่ีสะดวก 

รวดเร็ว 
2. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา ใหมี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวย 
3. ควรประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการนักศึกษา อาทิ ระบบ
การลงทะเบียน การจายคาลงทะเบียน ใหมีการทํางานท่ี
ประสานงานกัน มีข้ันตอนการติดตอท่ีชัดเจน และแจงนักศึกษา
ทราบ 
4. เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษา 
อาทิ เกณฑการสําเร็จการศึกษา การสอบภาษาอังกฤษ จะตอง
คํานึงถึงการรับรู รับทราบของนักศึกษา และสื่อสาร ใหเขาใจ
เปนไปอยางท่ัวถึง เพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาด และอาจจะทําให
นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา  

3. การใหบริการของสวนกลาง 
3.1 การติดตอประสานกับหนวยงานสวนกลาง อาทิ 

บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา กองคลัง ไมไดรับ
ความสะดวก อยูคนละแห ง  และการใหขอมูล ให
คําแนะนําไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลา
ในการติดตอประสานงานมาก  

3.2 จิตใหบริการของเจาหนาท่ีมีนอย ไมเต็มใจ
ใหบริการนักศึกษา  

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน การใหบริการ การ
ใหคําแนะนําแก นักศึกษาของหนวยงานสนับสนุนท้ังหมด 
โดยเฉพาะ กองบริการการศึกษา กองคลัง  
2. ควรพัฒนาระบบการบริการเปน one stop service เพ่ือ
ความรวดเร็วในการใหบริการ 
3. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีจิตรักบริการ ดูแลเอาใจใสนักศึกษาให
มากข้ึน 

4. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 กพอ. กําหนดเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหม ทําใหมีปญหา อาทิ ความลาชาในข้ันตอน
การดําเนินงาน บางกรณีตองใชเวลาในการหาผูอาน
คอนขางนาน รวมท้ังการเทียบเคียงสาขาท่ีมีความคาบ
เ ก่ี ย ว กั น  เ ป น สหส าขา วิช า  ก า รท อ ง เ ท่ี ย วและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 
1. มหาวิทยาลัยควรช้ีแจง สรางความเขาใจกับบุคลากรใหมาก 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน  
2. ในบางสาขาวิชาท่ีมีความคาบเก่ียวกัน หรือเปนสหสาขาวิชา 
เชน การทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจจะเปนผูนําในการทําเรื่องเสนอไปยัง สกอ. เพ่ือใหการ
ดําเนินการมีความชัดเจนมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

              
 คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร 
นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ มาพิจารณาแล้ว เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินการ
และพัฒนาได้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในบาง
ประเด็นเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพ่ือให้งานส าเร็จ โดยสรุปดังนี้ 

ด้าน ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการ 
1. การปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง  
   1.1 ปัจจัยภายนอก อาทิ 
         1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก 
ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ  
 - การรับคนเข้าท างานของหน่วยงาน บริษัทที่มี
ช่ือเสียง มีแนวโน้มไม่มุ่งเน้นเรื่องปริญญา แต่เน้นเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการท างาน 
 - การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ออก ร่าง พระราชบัญญัติมา
หลายฉบับ และมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ การเสนอของบประมาณการ
วิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 1.1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
        1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร สาขาวิชาที่
ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่เป็นความเข้มแข็งของคณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ซึ่งกระทบต่อการท างาน 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
ท างานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีน้อย  
 1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  
 1.2.3 การท างานเป็นทีม การบูรณาการในการท างาน

 
1. ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การด าเนินการเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
 1.1 ศึกษา ติดตาม เรียนรู้ ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
ของมหาวิทยาลัย คณะวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ          
แล้วน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะวิชา มหาวิทยาลัย ได้
เรียนรู้ร่วมกัน แล้วน ามาปรับใช้กับคณะวิชา อาทิ การเปิด
สอนแบบตลาดวิชา การปรับหลักสูตรให้สามารถเรียนข้าม
คณะวิชา ได้ตามความสนใจของนักศึกษา การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
 1.2 ควรน าผลงานวิจัยสร้างสรรค์ มาบริหารจัดการ ต่อ
ยอดเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และช่วย
ขับเคลื่อนความเจริญของสังคมและประเทศชาติ 
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์น าเสนอคณะ ศักยภาพ ความ
เข้มแข็งออกสู่สังคมภายนอก ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยอาศัยกลไกต่างๆ 
อาทิ เทคโนโลยี อาจารย์ เครือข่ายนักศึกษาเก่า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ชุมชน  
3. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนให้มากขึ้น 
ด้วยการท าวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยใช้จุดแข็ง และ
ศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้นักศึกษาเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ 
4. ควรพัฒนาระบบ กลไกในการให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. การเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้บริหารระดับคณะ
วิชา อาทิ การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ในกลุ่มหัวหน้าภาควิชา 
รองคณบดี เลขานุการภาควิชา การให้มาช่วยงานส่วนกลาง



19 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการ 
ร่วมกัน  
 1.2.4 งบประมาณ  

ของคณะ เพื่อฝึกทักษะ เรียนรู้การบริหารงาน  

2. หลักสูตร 
     
 

1. ควรเน้นการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ในสิ่งที่คณะมีความ
เข้มแข็ง หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มที่
ต้องการพัฒนาทักษะการท างาน แม่บ้าน  
2. การปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ การ
เทียบโอนรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัย การเรียนผ่านระบบ 
online 

3. นักศึกษา 1. ควรหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการ
ปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบคัดเลือก ให้ยืดหยุ่น 
เปิดกว้างให้มากขึ้น อาทิ การเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกวัน  
2. ควรมี/เพิ่มกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิด ข้อเสนอแนะ ต่อการปรับปรุงและการพัฒนาคณะ 
การให้บริการ เพื่อให้การด าเนินการในส่วนต่างๆ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา และการให้บริการต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศกึษาที่ให้นักศึกษาหลายๆ 
คณะวิชาได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีส่วนช่วยพัฒนา
ชุมชน สังคมให้มากขึ้น 

4. การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 

1. ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
โดยควรเน้น ผลลัพธ์ outcome ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาให้
มากขึ้น  
2. ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมินผลการ
เรียนการสอนของอาจารย์ (โดยนักศึกษา) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ มากขึ้น อาทิ  

- ให้มีการประเมินหลังจบการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้ 
เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไป โดยผ่านระบบ QR Code  

- การประเมินควรเน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน 
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอน
แบบ Project based learning, Problem based learning 
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