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ภาคผนวก 1 
 

รายช่ือสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 

ท่ี สวนงาน 
หัวหนาสวนงาน 

ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี 
1 คณะจติรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ 
ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง 
19 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 64 

ครบปงบประมาณ 
 

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู 
14 ก.ย. 61 – 13 ก.ย. 65 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 17 วัน 

3 คณะโบราณคด ี ผูชวยศาสตราจารยชวลติ ขาวเขียว 
14 พ.ย. 56 - 13 พ.ย. 60 

ครบปงบประมาณ 
 

4 คณะมณัฑนศลิป อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63 

ครบปงบประมาณ 
 

5 คณะอักษรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 
12 ก.ค. 58 - 11 ก.ค. 62                                        

ครบปงบประมาณ 
 

6 คณะศึกษาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62                                              

ครบปงบประมาณ 
 

7 คณะวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาล ี                          
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64 

ครบปงบประมาณ 
 

8 คณะเภสัชศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63                                       

ครบปงบประมาณ 
 

9 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรณุศรี ลจีีรจําเนียร  
10 พ.ค. 61 – 9 พ.ค. 65 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 144 วัน  

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

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 22 วัน 

11 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

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

ครบปงบประมาณ 
 

12 คณะวิทยาการจัดการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง     
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

ครบปงบประมาณ 
 

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาตินํ้าเพชร 
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

ครบปงบประมาณ 
 

14 วิทยาลัยนานาชาต ิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63                                

ครบปงบประมาณ 
 

15 บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช 
13 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 65 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 80 วัน   

16 สํานักหอสมุดกลาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน   
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62 

ครบปงบประมาณ 
 

17 ศูนยคอมพิวเตอร ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63 

ครบปงบประมาณ 
 

18 หอศิลป อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
9 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 61 

ครบปงบประมาณ 
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สรุป 
สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน 

จําแนกเปน 
1. คณะวิชา   14 สวนงาน   
2. ศูนย สถาบัน สํานัก   3 สวนงาน 
3. บัณฑิตวิทยาลัย      1 สวนงาน 

หัวหนาสวนงาน จําแนกเปน 
1.  ปฏิบัติหนาท่ี 240 วันข้ึนไป หรือครบปงบประมาณ มี 14 ราย 
2.  ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 120 วันแตไมเกิน 240 วัน  มี 1 ราย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ  144 วัน ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ  

3.  ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน (ไดรับยกเวนการประเมิน) มี 3 ราย  
1) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 80 วัน  (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 
2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561) 
3) อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 
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ภาคผนวก 2 
 

คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)  

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

 
 
 



เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 88.00 5.00 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 68.20 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 80.56 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 84.60 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 0 0.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 1 1 3.50 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 1 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร - - - -

1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา - - - -

นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 4 2 1.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน - - - -

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 2 1 1.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - - - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 2 5.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 2 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 500 3,304.00 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน - 8 - -

18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท - - - -

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 3.53 3.53 

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน - - - -

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

- - - -

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน 300 795 5.00 
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 71 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 3 3 3.50 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 3 28 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 8.00 26.73 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 9.70 9.60 2.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 46.94 46.40 2.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 63.16 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  65.53

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 20

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.28

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 65.53

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนรอยละ

จํานวนตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ย

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 74.20 2.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 68.20 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 88.00 5.00 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 84.00 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 2 2 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 5 1 1.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 0 0.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 2 2 3.50 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 1 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 10 5 1.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 1 0 0.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 5 3 1.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 1 0 0.00 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 1 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 500 1,714.29 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 2 4 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 30 77 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 10 2 1.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

5 9 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 1 3.50 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน 100 70 1.00 
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน 1 0 0.00 
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 3 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 2 3 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 2 2 3.50 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 10.00 110.20 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 42.00 47.74 5.00 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 55.00 51.61 2.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 55.17 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  82.50

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 30

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 2.75

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 55.00

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 82.60 4.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 61.20 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 85.00 86.58 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 85.00 83.60 2.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 2 3 5.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 4 7 5.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

4 5 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 2 0 0.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 3 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 10 3 1.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 6 5 1.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 3 5 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 1 1 3.50 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 2 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 500 2,350.89 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 1 1 3.50 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 10 0 0.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะโบราณคดี

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 5 6 5.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

20 22 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 1 3.50 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 3 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 5 10 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 2 3 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 12.00 23.82 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 56.00 55.63 2.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 45.00 45.03 4.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 70.37 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  96.50

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 28

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.45

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 68.93

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 90.39 5.00 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 69.00 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 85.00 83.69 2.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 84.00 83.60 2.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 7 5 1.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 2 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 1 3.50 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 7 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 5 33 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน - - - -

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 3 4 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - - - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 1 3.50 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 3 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 1,000 1,838.89 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 1 1 3.50 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 30 5 1.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะมัณฑนศิลป

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน - 1 - -

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

- - - -

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - 226 - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน 10 32 5.00 
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 58 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 2 10 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 2 10 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 20.00 8.21 1.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 25.00 25.82 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 50.00 47.25 2.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 69.57 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  86.00

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 24

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.58

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 71.67

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 75.76 2.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 70.60 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 85.00 89.92 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 83.60 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 3 5.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 0 0.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

2 5 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 1 3.50 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 1 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 7 56 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 20 15 1.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 4 4 3.50 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - 1 - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 3 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 750 2,520.67 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 2 3 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 20 40 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 2.92 2.92 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะอักษรศาสตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 1 5 5.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

1 32 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน 30 145 5.00 
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 2 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 5 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 2 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 3.00 3.48 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 32.00 35.07 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 35.00 36.11 4.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 76.92 2.50 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  103.42

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 27

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.83

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 76.61

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 86.00 4.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 74.00 2.50 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 96.94 5.00 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 83.20 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 2 0 0.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 20 16 1.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 4 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 3 1 1.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 10 74 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 4 13 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 10 7 1.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 5 2 1.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 1 1 3.50 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 3 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 3,000 1,005.91 1.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 3 2 1.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 3 6 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะศึกษาศาสตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 1 0 0.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

1 3 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 0 0.00 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 5 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 3 2 1.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 3 6 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 10.00 4.20 1.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 65.00 66.95 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 35.00 30.51 1.00 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 48.15 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  74.50

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 28

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 2.66

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 53.21

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 85.60 4.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 72.80 2.50 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 85.00 91.52 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 83.80 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 0 0.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 6 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 3 5.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 3 3 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน - 68 - -

11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน - - - -

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 8 14 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - 1 - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 2 3 5.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 2 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 1,500 1,752.97 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 3 2 1.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 50 22 1.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 3.61 3.61 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะวิทยาศาสตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 80 95 5.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

300 717 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 1 3.50 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - 18 - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - - - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ - 2 - -

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ - 3 - -

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 8.00 36.06 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 89.00 91.45 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 48.00 49.67 4.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 77.27 2.50 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  88.61

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 23

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.85

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 77.05

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 85.91 4.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 70.20 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 95.00 98.58 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 90.80 5.00 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 3 5.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 2 3.50 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 2 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 3 5.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 4 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 10 44 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน - - - -

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 4 8 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 1 1 3.50 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 2 7 5.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 2 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 1,000 2,319.24 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 2 3 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 40 51 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 3.78 3.78 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะเภสัชศาสตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 66 59 1.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

1,100 1,299 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 3 5.00 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - 1 - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - - - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 3 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ - - - -

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 8.00 22.98 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 82.00 84.31 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 68.00 66.67 2.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 84.00 4.50 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  113.28

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 26

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 4.36

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 87.14

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 76.12 2.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 71.40 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 90.23 5.00 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 81.80 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 2 3.50 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 1 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 1 3.50 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 1 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน - 48 - -

11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 3 0 0.00 
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 1 6 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 1 1 3.50 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 3 5.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 1 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 500 3,264.45 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 3 13 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 50 60 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

87



เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 60 71 5.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

300 1,057 5.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 2 1 1.00 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - 2 - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน 1 17 5.00 
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - - - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 1 3.50 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 1 3.50 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 10.00 13.59 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 75.00 75.54 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 61.00 65.24 4.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 85.19 4.50 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  109.00

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 28

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.89

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 77.86

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 81.00 4.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 68.80 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 85.00 90.00 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 82.00 91.80 5.00 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 2 3.50 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

2 2 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 0 0.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 3 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 5 59 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 3 4 5.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 3 3 3.50 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - 1 - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 1 3.50 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 2 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 723 830.65 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 1 3 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 5 7 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะดุริยางคศาสตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน - - - -

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

- - - -

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน 100 136 5.00 
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 10 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 1 3.50 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 2 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 3.00 7.04 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 30.00 33.90 5.00 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 20.00 23.73 5.00 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 91.67 5.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  104.50

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 25

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 4.18

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 83.60

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 80.40 4.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 69.20 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 85.00 84.91 2.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 83.60 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 2 3.50 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 2 5.00 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 2 5.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 1 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 5 32 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน - 1 - -

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 3 6 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - - - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 1 3.50 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 2 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 500 1,418.54 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 1 2 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 10 13 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 1.38 1.38 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 15 5 1.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

30 14 1.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 0 0.00 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 4 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 1 3.50 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 2 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 8.00 15.77 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 55.00 50.98 2.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 35.00 37.25 4.50 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 72.00 2.50 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  92.88

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 26

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.57

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 71.45

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 74.82 2.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 68.60 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 86.58 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 84.00 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 0 0.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 3 6 5.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

5 5 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 4 1 1.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 5 6 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน - 119 - -

11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 16 11 1.00 
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 5 1 1.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - - - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 2 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 2 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 1,000 1,590.70 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 3 12 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 30 40 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 5.00 5.00 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะวิทยาการจัดการ

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 1 2 5.00 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

- 4 - -

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 1 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 2 7 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 2 1 1.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 6.50 4.30 1.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 45.00 49.01 4.50 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 26.90 30.69 5.00 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 60.87 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  75.00

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 24

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.13

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 62.50

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 74.79 2.50 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 67.60 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 94.13 5.00 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 82.80 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 2 5.00 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 3 5.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 1 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 0 0.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 1 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 5 23 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 3 0 0.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 2 3 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 1 1 3.50 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 1 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 6 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 5,000 5,248.09 4.50 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 2 2 3.50 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 5 23 5.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 0.93 0.93 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน - 1 - -

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

1 0 0.00 

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 1 0 0.00 
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน 100 112 5.00 
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - 2 - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 3 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 3 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 3.00 6.89 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 10.00 13.86 5.00 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 20.00 17.82 1.00 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 66.67 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  89.43

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 28

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.19

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 63.88

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ 80.00 71.33 1.00 
2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ 80.00 64.80 1.00 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ 80.00 83.76 4.50 
4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 87.60 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา 2 5 5.00 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

4 4 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร 1 7 5.00 
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 5 5.00 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 65 143 5.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน 10 15 5.00 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 3 1 1.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม 5 0 0.00 
14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน 2 0 0.00 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 2 5 5.00 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท 500 918.78 5.00 

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน 2 4 5.00 
18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท 20 0 0.00 

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 0.26 0.26 

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

วิทยาลัยนานาชาติ

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน 1 1 3.50 

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

- - - -

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - - - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 1 5 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 5 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 3.00 2.20 1.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ 42.00 50.00 5.00 

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ 5.00 6.25 5.00 

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 68.00 1.00 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  84.76

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 26

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.26

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 65.20

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)  รอยละ - - - -

2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS)

 รอยละ - - - -

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  รอยละ - - - -

4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 80.00 84.00 4.50 
5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร   เรื่อง 1 1 3.50 
6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement, 

การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร

วิชา - - - -

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/แหลง

1 1 3.50 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร

8 จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสูตร - 5 - -

1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning

9 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 2 2 3.50 
นโยบายที่ 1.2  พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย

1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating

10 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 23 5 1.00 
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) คน - - - -

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

12 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 1 2 5.00 
13 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) กิจกรรม - - - -

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex คน - - - -

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต

15 จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา จํานวน 1 1 3.50 
16 จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา บาท - - - -

1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา

17 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน - 1 - -

18 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS) บริษัท - - - -

เปาหมายที่ 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย

19* เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/

คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

บาท/คน

5.00 1.67 1.67 

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)

บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
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เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
ที่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

 proceeding หรือบทคัดยอ)

ผลงาน - - - -

21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus No. of 

Citations

- - - -

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน - - - -

23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)

ผลงาน - - - -

24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป

ผลงาน - - - -

25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ชิ้นงาน - - - -

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง ผลงาน - - - -

27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล - - - -

2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป

 เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 5 14 5.00 

29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 2 3 5.00 
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได)

รอยละ 8.00 138.60 5.00 

นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง

31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS)

รอยละ - 66.67 - -

32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

รอยละ - 66.67 - -

นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32) รอยละ 80.00 81.82 4.50 
หมายเหตุ *ในขอ 1-2  45.67

1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 12

(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95  คะแนน กรรมการจะใชคะแนน 3.81

3.95 คะแนน ในการคํานวณ) 76.12

2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ 

     2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได 

     2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว

3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30 

   เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0  คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรอยละ

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)

คะแนนรวม

จํานวนตัวชี้วัด
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ภาคผนวก 3 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 
 
 



ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน  

(อยางนอย 3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1. จํานวนโครงการแลกเปล่ียนองคความรูทางวิชาการ (ดานการวิจยัสรางสรรค) เพื่อความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางประเทศ โดยมุงเนนการสรางประสบการณตรงและประสิทธภิาพดานวิชาการใหกบับุคลากร (สายวิชาการ) 
และนักศึกษา 

2 โครงการ 6 โครงการ 6/2 = 3.00 3.00 x 100 = 300  
สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 200 

5.00 

2. จํานวนขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 4 สถาบัน 11 สถาบัน 11/4 = 2.75 2.75 x 100 = 275 
สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 175 

5.00 

3. จํานวนนกัศึกษาที่ไดรับทุนแลกเปล่ียนกับสถาบันศิลปะ/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 4 คน 10 คน 10/4 = 2.50 2.50 x 100 = 250 
สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 150 

5.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

1. การปรับปรุงกายภาพและหองเรียนในพื้นที่ของคณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหมีความ
พรอมตอการยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมฯ จากวังทาพระ มาวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร และใชพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ธันวาคม 2560 ตุลาคม 2560 - มีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนกอนเวลา 2 

เดือน 

4.50 

2. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพใชงานไดจริง และดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อขอมูลที่เปน
ปจจุบัน 

ธันวาคม 2560 ตุลาคม 2560 - สามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศไดจริง กอนเวลา 

2 เดือน  

4.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  24 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.80 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 96 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

แบบ ปค.2 

1 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 
2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1.    
2   
3   

 
 
ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 
3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1. ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักศึกษาสูมาตรฐาน สากล ดําเนินการครบ
ท้ัง 4 กิจกรรม 
= 5 คะแนน   

ดําเนินการครบ 
4 กิจกรรม 
= 5 คะแนน   

5/5 = 1 1 x 100 = 100 
เทากบัเปาหมาย 

 

3.50 

2. ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการวิจยัของคณะ 
 

ดําเนินการครบ
ท้ัง 4 กิจกรรม 
= 5 คะแนน   

ดําเนินการครบ 
4 กิจกรรม 
= 5 คะแนน   

5/5 = 1 1 x 100 = 100 
เทากับเปาหมาย 

 

3.50 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

3. การปรับปรุงหองเรียนชั้น 1 และหอง Common Room สําหรับนักศึกษา แลวเสร็จภายใน 
สิงหาคม 2561 

สิงหาคม 2561 กรกฎาคม 2561  แลวเสร็จกอนเวลา 
1 เดือน 

4.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  11.50 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 3.83 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 76.60 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

แบบ ปค.2 

1 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 

- - - 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะศึกษาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน  

   (อยางนอย 3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1. เปนแหลงองคความรู คนควาวิจัย เปนผูนําและตนแบบการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค                 
มีความเปนเลิศ และมีความเปนมืออาชีพ 

     

   1.1 จํานวนโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการท่ีเกิดขึ้นจากศูนยวิจัยฯ ของคณะฯ      
   1.2 จํานวนเงินสันบสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย (ตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพท่ี 2.2) 

100,000 118,292.61 1.18 118 5 

2. ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรคเปนผูนํา 
รับผิดชอบตอสังคม ใหมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิต 

     

   2.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบบรรจุเขารับราชการครูไดจากจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเขาสอบ 80 100 1.25 125 5 
   2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปการศึกษา 2560 (ตัวบงชี้ประกันคุณภาพ            
ท่ี 1.1) 

ผานการประเมิน
ทุกหลักสูตร 

ผานการประเมิน
ทุกหลักสูตร 

1 100 3.5 

3. พัฒนาและขับเคล่ือนระบบ กลไก เพ่ือเปนผูนําและตนแบบหลักสูตร การเรียนการสอน             
การวิจัยและบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีความสรางสรรค มีมาตรฐาน                
สูระดับชาติ ASEAN และนานาชาติ โดยใชการวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา 

     

3.1 หลักสูตรท่ีดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

1 4 4 240 5 

5. สงเสริม สรางเครือขาย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับ                   
คณะวิชา และโรงเรียนสาธิต ใหไดรับการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ                    
วิทยฐานะ การศึกษาตอ ดูงานแลกเปล่ียน เพ่ิมพูนความรูระยะส้ัน ระยะยาว ท้ังในและตางประเทศ 

     

แบบ ปค.2 

1 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

5.1 จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพท่ี 1.3) 

5 12 2.4 240 5 

5.2 จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ตัวบงชี้ประกันคุณภาพท่ี 1.2) 

59 79 1.34 134 5 

5.3 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนสนับสนุนไปศึกษา/อบรมระยะส้ัน โดยการสนับสนุนทุน                      
ของคณะศึกษาศาสตร 

1 13 13 1300 5 

6. พัฒนานวัตกรรมองคกรใหทุกภาคสวนของประชาคมศึกษาศาสตร รวมท้ังศิษยเกา รัก ภักดี และ
ภาคภูมิใจในสถาบัน มีสวนรวมและรับผิดชอบในการพัฒนาคณะวิชาตามวิสัยทัศนและพันธกิจ 

     

6.1 จํานวนกิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือใหศิษยเกาคณะฯ มาเขารวมกิจกรรมเพ่ือสราง
เครือขาย 

1 1 1 100 3.5 

    6.2 มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารจัดการและสรางเครือขายในการพัฒนา               
ศิษยเกาและการประชาสัมพันธ 

1 2 2 200 5 

7. สรางเครือขาย พัฒนา ขยายผล ตอยอด ความรวมมือทางวิชาการ การทํา MoU กับหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา ท้ังระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาติ 

     

7.1 จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในตางประเทศ 5 12 2.4 240 5 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

4. สนับสนุน สงเสริม และเสริมพลังคณาจารยและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติในฐานขอมูลสากล 

     

4.1 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตัวบงชี้ประกันคุณภาพ           
ท่ี 2.2) 

30 47 1.57 157 5 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  52 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.73 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 94.55 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

3 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศกึษาของประเทศ                       
ท่ีจะสงผลตอการผลิตบัณฑิต ท้ังในดานจํานวนและคุณภาพ 
รวมถึงอัตรากําลังทดแทนเกษียณ 

คณะฯ กําหนดใหมีการเตรียมความพรอมในการปรับแผนการ
รับ/หลักสตูร ใหสอดคลองกับบรบิทของประเทศ โดยมีการ 
บูรณาการอาจารยโรงเรียนสาธิตฯ มาสอนระดับปรญิญาบัณฑติ
และระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารยท่ีสอนระดับปริญญาตร/ี
โท/เอก ไปสอนนักเรยีนโรงเรียนสาธิตฯ เพ่ือใหสัดสวนภาระงาน
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

- ลดทอนกระบวนการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสตูร 
- ขออัตราทดแทนอัตราเกษียณ 
- ควรมีการบูรณาการฐานขอมูลใหเช่ือมโยงท้ังมหาวิทยาลยั 
- ระบบการสื่อสาร 

2. การปรับปรุงหลักสตูรวิชาชีพครูจาก 5 ป เปน 4 ป รวมมือกับสาขาวิชา/ภาควิชา ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

4 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 

3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง) 

(1) 

เปาหมาย 

 

(2) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย  (2)/(1) 

(4) 

รอยละของ 

เปาหมาย % ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1. จํานวนกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเชิงสรางสรรคและบูรณาการ โดยการจัดโครงการ

กิจกรรม Workshop และ Master class ซ่ึงเนนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสราง

ประสบการณใหกับนักศึกษาจากวิทยากรมืออาชีพชาวตางประเทศ 

15 กจิกรรม 17 กจิกรรม 17/15 = 1.13 1.13x100 = 113  

มากกวาเปาหมาย 

รอยละ 13 

5 คะแนน 

2. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 30.00 รอยละ 35.09 35.09/30 = 1.17 1.17x100 = 117  

มากกวาเปาหมาย 

รอยละ 17 

5 คะแนน 

3. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีมีความรวมมือ และมีกิจกรรมในระดับนานาชาติ (active MOU) 3 หนวยงาน 4 หนวยงาน 4/3 = 1.33 1.33x100 = 133 

มากกวาเปาหมาย 

รอยละ 33 

5 คะแนน 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

4. จํานวนโครงการเพ่ือหารายได 2 โครงการ 2 โครงการ 2/2 = 1 1.x100 = 100  

เทากับเปาหมาย 

3.50 คะแนน 

คะแนนผลการดําเนินงาน 

คะแนนรวม  18.50 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.63 คะแนน 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ รอยละ 92.60 

แบบ ปค.2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง) 

(1) 

เปาหมาย 

 

(2) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย  (2)/(1) 

(4) 

รอยละของ 

เปาหมาย % ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คาน้ําหนัก  

คะแนนท่ีได  

 

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน 
1   

2   
3   

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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9.5

3.17

63.33

}
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 
3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนศึกษาดูงานในตางประเทศ   60 คน 80 คน 80/60 = 1.33 1.33 x 100 = 133 
สูงกวาเปาหมายรอยละ 

33 

5.00 

2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 1 สถาบัน 4 4/1 = 4 4 x 100 = 400 
สูงกวาเปาหมายรอยละ 

300 

5.00 

3. จํานวนความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐและเอกชน   1 สถาบัน 5 5/1 = 5 4 x 100 = 500 
สูงกวาเปาหมายรอยละ 

400 

5.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

4. จัดเชาตูคอนเทนเนอรเพ่ือใหนักศึกษามีพ้ืนท่ีทํากิจกรรม ภายในเดือนกันยายน 2561 ก.ย. 61 ส.ค. 61  แลวเสร็จกอนเวลา  
1 เดือน 

4.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  19.50 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 19.50/4=4.88 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 97.60 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

แบบ ปค.2 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน   
1  เครื่องมือ/อุปกรณการเรียนตางๆ ไมพรอม มีจํานวนนอย ป 2561 จัดซื้อแลว ดังน้ี   เปนเงิน 2,480,700 บาท 

-  ชุดกลองถายภาพวิดีทัศนความละเอียดสูงระบบ 4K (Sony PXW-
FS5) พรอมเลนสและอุปกรณ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 602,500 บาท 
ราคา 1,205,000 บาท 

-  กลอง DSLR พรอมเลนส จํานวน 13 ชุดๆ ละ 36,900 บาท ราคา 
479,700 บาท 

-  Boom Microphone จํานวน 8 ชุดๆ ละ 59,000 บาท รวม 
472,000 บาท 

 - เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 18 เครื่อง ๆละ 18,000 บาท รวม 
324,000 บาท 

 

 

ป 2562 มีแผนจัดซื้อ ดังน้ี 
City Campus เมืองทองธานี 
-  UHF Wireless Microphone จํานวน 20 ชุดๆ ละ 25,000 บาท 

รวม 500,000 บาท 
วิทยาเขตเพชรบุรี 
-  กลอง DSLR พรอมเลนส จํานวน 13 ชุดๆ ละ 36,900 บาท ราคา 

479,700 บาท 
-  Boom Microphone จํานวน 5 ชุดๆ ละ 59,000 บาท รวม 

295,000 บาท 
 - เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 18,000 บาท รวม 

900,000 บาท 
 

อยากใหมาวิทยาลยัและวิทยาเชต ชวยอํานวยความ
สะดวกและเรงดําเนินการในการจดั E-Bidding  และ
จัดซื้อจัดจาง เพราะหลายๆ ครั้งไปติดอยูท่ีวิทยาเขต 

-  กลองดิจิทัลสําหรับถายทําภาพยนตร จํานวน 2 ชุด รวม 
1,216,000 บาท อยูระหวางการดาํเนินการจดัซื้อ ป 2562 

-  กลองวีดีโอสาํหรับงานโทรทัศน จํานวน 3 ชุด รวม 820,000 บาท 
อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อ ป 2562 
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
2  เครื่องคอมพิวเตอร ไมมีประสทิธิภาพ และโปรแกรมไมครบ ป 2561 คณะไดจัดซื้อแลว ดังน้ี 

City Campus เมืองทองธานี  เปนเงิน 10,380,500 บาท 
-  เครื่อง PC ใหม ระดับ Work Station 2 หองรวม 130 เครื่อง ๆ ละ 

60,300 บาท รวม 7,839,000 บาท  ติดตั้งเสร็จเรยีบรอย เมื่อวัน
อาทิตยท่ี 4 พย 61 

-  เครื่อง Macintosh จํานวน 28 เครื่องๆ ละ 71,482 บาท รวม 
2,001,500 บาท  สงของแลวรอตดิตั้งเมื่อ Lab Macintosh 
ปรับปรุงเสร็จเรียบรอย  

-  เชาวงจร Internet ความเร็ว 300/100 Mbps เดือนละ 45,000 
บาท  รวมปละ 540,000 บาท 

วิทยาเขตเพชรบุรี  เปนเงิน 466,734 บาท 
-  เครื่องคอมพิวเตอรสาํหรับพัฒนาเกม พรอมอุปกรณ VR จํานวน 3 

ชุดๆ ละ 155,578 บาท ราคา 466,734 บาท 

จัดซื้อแลว ป 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป 2562 คณะกําลังดําเนินการ ดังน้ี 
City Campus เมืองทองธานี   
-  จัดซื้อ/เชาซื้อ Software ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 1-2 โปรแกรม ๆ ละ 30 

license เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนสาํหรับทุกสาขาวิชา 
-  เชาวงจร Internet ความเร็ว 300/100 Mbps เดือนละ 45,000 

บาท  รวมปละ 540,000 บาท 
วิทยาเขตเพชรบุรี   
ป 2562 และ 2563 มีแผนจดัซื้อสําหรับเพชรบุรี ดังน้ี 
คณะมี Lab คอมพิวเตอรท่ีเพชรบุรี 6 Lab  ประมาณ 400 เครื่อง  ซึ่ง
ใชมาเปนเวลาอยางนอย 6-8 ปมาแลว คณะฯจะทยอยเปลีย่นปละ 1-
2 หอง ประมาณ 100-130 เครื่อง  ภายในระยเวลา 3 ป  คาดวาจะ
เปลี่ยนไดท้ังหมด 
โดยป งบ 2562 จะจัดซื้อจํานวน 100-130 เครื่อง (1-2 หอง) 
และกําลังดําเนินการทยอยจัดซื้อ/เชาซื้อ Software ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ เพ่ือ
ใชประกอบการเรยีนการสอนสําหรับทุกสาขาวิชา 

วางแผนจัดซื้อ ป 2562 
 
อยากใหมาวิทยาลยัและวิทยาเชต ชวยอํานวยความ
สะดวกและเรงดําเนินการในการจดั E-Bidding  และ
จัดซื้อจัดจาง เพราะหลายๆ ครั้งไปติดอยูท่ีวิทยาเขต 
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
3.  City Campus เมืองทองธานี   
-  โถงขางลางตึก (ช้ัน 1) ไมควรทําเปนหองเรียน  ท่ีน่ังพักก็

คอนขางมีนอย    
-  อยากใหหาสักหองเอาไวใหเด็กทํางาน เน่ืองจากแตละเอก

ลวนมีงานมากมายและไมยอมใหเด็กทํางานในบริเวณตึกเรยีน 
(ทําฉาก เก็บของ ฯลฯ)  

-  คณะฯ แกไข โดยเชาตูคอนเทนเนอรติดแอร 3 ตู ติดตั้งตูเสร็จแลว 
เพ่ือใหนักศึกษาใชน่ังคุยงาน ทํางานและพักผอน  คาเชาตูคอนเทน
เนอร เดือนละ 20,000 บาท ปละ 240,000 บาท 

- หองท่ีจะใชทําฉากและเก็บของน้ัน  คณะไดตั้งตูคอนเทนเนอร 1 ตู 
เพ่ือเปนหองทําสําหรับเตรียมทําฉาก และเก็บของ 
 

 

4. หองสตูดิโอ สําหรับการปฏิบัตกิารของนักศึกษา   
    City Campus เมืองทองธานี   

แบบปรับปรุงสตูดโิอเขียนเสร็จเรยีบรอยแลว สงเรื่องใหกองแผนไป
พิจารณา (7 พย 61)  เมื่อไดรับอนุมัติแบบและราคาแลว  จะเรง
ดําเนินการจัดจางผูรับเหมาปรับปรุงตอไป คาดวาจะเริ่มปรับปรุงไดตน
เดือนมกราคม 2562  โดยวงเงินปรับปรุง 3,500,000 บาท 
หมายเหตุ การดาํเนินการปรับปรงุสตูดิโอจะตองการกอสรางของ
บริษัท ปฐมเฟอรนิเจอร เสร็จเรียบรอยกอน 

อยากใหมาวิทยาลยัและวิทยาเชต ชวยอํานวยความ
สะดวกและเรงดําเนินการอนุมัติแบบและการจัดซื้อจดัจาง  
เพราะหลายๆ ครั้งเรื่องคางอยูท่ีมหาวิทยาลัยและวิทยา
เขต 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี .........29..พฤศจิกายน...2561..................... 

26 
 130



33 
 

 
ด าเนนิงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  

ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน 
(อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนนิงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

นโยบายการด าเนนิการเพื่อพัฒนาส่วนงาน      
1. พัฒนาความเป็นนานาชาติให้แก่ส่วนงานโดยการจัดกิจกรรม โครงการกับสถาบัน
ต่างประเทศต่างๆ นอกเหนือจากสถาบันร่วม 
ในปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับสถาบัน
ต่างประเทศจ านวน 6 โครงการด้วยกัน ดังต่อไปนี ้
1. โครงการจัดแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
2. โครงการจัด Workshop ร่วมกับ Mod'Art Paris เป็นการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ทางด้านการจัดงานกับการออกแบบแฟชั่น 
3. โครงการจัด Workshop ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมครั้งที่ 1 กับ University of 
Applied Arts เวียนนา ออสเตรีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
4. โครงการ Artist in Residence ระหว่างศิลปินจาก 5 ประเทศในยุโรปกับ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลปแ์ละวิทยาลัยนานาชาติ 
5. โครงการ International Summer Programme ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 
จ านวน 104 คนจากกว่า 10 ประเทศในเอเชีย 

3 โครงการ 6 โครงการ 6/3=2.00 2.00 x 100 = 
200 

สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 

5.00 

แบบ ปค.2 
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34 
 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนนิงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

6. โครงการจัด Workshop ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมครั้งที่ 2 กับ University of 
Applied Arts เวียนนา ออสเตรีย เมื่อเดือนกันยายน2561 
 
2. จ านวนข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ทีเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 
2561 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร องค์ความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการใน
ด้านต่างๆ  
 
สถาบันและภาคเอกชนที่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน คือ 
1.  สถาบัน International School of Hospitality Management อินเดีย 
2. Sodexo 
3. Ibis และ Novotel  
4. อิมแพค เมืองทองธานี 

3 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 4/3=1.33 1.33 x 100 = 
133 

สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 33 

5.00 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาส่วนงาน      
3. ปัญาหาด้านสถานที่การจดัการเรียนการสอน  
 
ได้ต้ังเป้าหมายในการแก้ไขปญัหาด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรที่
มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจดัการโรงแรม และหลักสูตรศิลปบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
แต่ภายในปีงบประมาณ 2561ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวนี้ให้แก่ทุก
หลักสูตรที่วิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

3 หลักสูตร 7 หลักสูตร 7/3=2.33 2.33 x 100 = 
233 

สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 133 

5.00 
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35 
 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนนิงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม  15.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 5.00 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 100 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได ้  

 
2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภา
มหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1. ข้อจ ากัดในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติผ่านทาง
ตัวค่าตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจากต่างประเทศ 
 

หาช่องทางที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนรับสมัคร
นักศึกษาจากต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

พิจารณาหาแนวทางอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติผ่านทางตัวค่าตัวแทนรับสมัคร
นักศึกษาจากต่างประเทศ 

2.  ระบบและเอกสารบางส่วนยังไม่รองรับนักศึกษา
และบุคลากรต่างชาติอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าวิทยาลัย
นานาชาติจะด าเนินการแปลเอกสารบางส่วนเป็น
ภาษาอังกฤษบ้างแล้ว 
 

พัฒนาแบบฟอร์ม ระบบที่ รองรับนักศึกษาและ
บุคลากรชาวต่างชาต ิ 

พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนา
ระบบ เว็บไซต์ และจัดท าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
เตม็รูปแบบ 

ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาต ิ  วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน ..........ศูนยคอมพิวเตอร................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 
3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1.  การจัดทําการประกาศแนวนโยบายความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ธ.ค. 2560 พ.ย. 2560  แลวเสร็จกอนเวลา  
1 เดือน 

5.00 

2.  การปรับปรุงระบบเครือขายไรสายภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 50 จุด 50 จุด 50/50 = 1.00 1.00 x 100 = 100 
เทากับเปาหมาย 

5.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

3.  การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรในหองบริการการเรียนการสอน มี.ค. 2561 ก.พ. 2561  แลวเสร็จกอนเวลา  
1 เดือน 

5.00 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  15.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 15.00/3 = 5.00 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 100 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

แบบ ปค.2 

8 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1. งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัไมเพียงพอในแตละป 

สามารถจัดทําโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเตมิจากมหาวิทยาลยั 

กําหนดงบประมาณกลางสําหรับในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยในแตละป 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ............19 ตุลาคม 2561........... 

9 
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ภาคผนวก 4 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2560 
  



สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา ปการศึกษา 2560 
 

คณะ/หนวยงานเทียบเทา 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลประเมินเฉลี่ย 
I P O 

1. คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ 1.77 4.57 4.36 3.68 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4.05 5.00 3.89 4.54 
3. คณะโบราณคด ี 4.07 4.43 2.42 4.01 
4. คณะมณัฑนศลิป 3.60 5.00 4.28 4.47 
5. คณะอักษรศาสตร 3.03 5.00 3.34 4.14 
6. คณะศึกษาศาสตร 4.02 5.00 4.22 4.58 
7. คณะวิทยาศาสตร 3.87 3.57 4.16 3.75 
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.45 5.00 4.24 4.41 
9. คณะเภสัชศาสตร  3.75 5.00 4.28 4.50 
10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  1.91 5.00 4.12 3.91 
11. คณะวิทยาการจดัการ  2.50 4.00 4.24 3.57 
12. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  2.97 5.00 3.99 4.22 
13. คณะดุรยิางคศาสตร  2.78 5.00 4.22 4.20 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1.57 4.00 4.15 3.27 
15. บัณฑติวิทยาลยั  3.75 4.20 4.08 4.01 
16. สํานักหอสมุดกลาง  - 5.00 - 5.00 
17. ศูนยคอมพิวเตอร  - 4.50 - 4.50 
18. หอศิลป  - 4.67 - 4.67 
หมายเหตุ :  

I (Input) หมายถึง ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงช้ี 1.2 (อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก) 1.3 (อาจารยประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 1.4 (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา) และ 2.2 (เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค) 

P (Process) หมายถึง ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงช้ี 1.5 (การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 1.6 (กิจกรรม
นักศึกษาปริญญาตรี) 2.1 (ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค) 3.1 (การบริการวิชาการแก
สังคม) 4.1 (ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 5.1 (การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ) และ 5.2 (ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร) 

O (Output) หมายถึง ดานผลลัพธ ไดแก ตัวบงช้ี 1.1 (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) และ 2.3 (ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย) 
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ภาคผนวก 5 
 

สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมนิการบริหารงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 

 
  



สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  
(โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) โดยผูเก่ียวของจํานวน 3 กลุม คือ  
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน  
 (3) สํานักงานคณบด ี 
      สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี 
 ทั้งนี้ ใหแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) และใหเลขานุการสวนงาน
รวบรวมจัดสงคณะกรรมการ  
 คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
ของแตละสวนงาน มาจากคะแนนเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามฯ ของแตละกลุมในสวนงาน สรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี คณะวิชา/สวนงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5.00) 
1 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 3.67 
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2.72 
3 คณะโบราณคด ี 4.40 
4 คณะมณัฑนศลิป 3.67 
5 คณะอักษรศาสตร 3.73 
6 คณะศึกษาศาสตร 4.54 
7 คณะวิทยาศาสตร 3.99 
8 คณะเภสัชศาสตร 3.71 
9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.13 
10 คณะดุริยางคศาสตร 4.27 
11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3.29 
12 คณะวิทยาการจัดการ 3.31 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.92 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.90 
15 บัณฑิตวิทยาลัย 4.23 
16 สํานักหอสมุดกลาง 4.43 
17 ศูนยคอมพิวเตอร 4.16 
18 หอศิลป 4.54 
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ภาคผนวก 6 
 

สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมนิการบริหารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา) 

 
  



 
 

คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

15 3.57 1.12 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ทุนการศึกษาไมเพียงพอ ควรมีท่ีเติมนํ้าดื่มฟรีเผื่อชวยนักศึกษา ตูท่ีมีเด็กไมกลาใช เหมือนตูอาจารยเกินไป 
2. คุณภาพนักศึกษาในวันอาจารยศิลป พีระศรี มีนอยจนนาเศราเลยคะ 
3. ภาษาอังกฤษและความเครงครัดกับทัศนียภาพท้ังรอบอาคารและในอาคาร 
4. อุปกรณสวนกลางของภาควิชาไมเพียงพอ ชํารุดและอาจเกิดอันตรายตอนักศึกษา / สถานท่ีปฏิบัติงานไมพอตอจํานวน 

นักศึกษา / เวลาปดหองปฏิบัติงานไมเทากันทุกตึก บางตึกเปดใชงาน ท้ังท่ีจะปดก็ควรเทาเทียมกัน / สถานท่ีสงงานไมพอ
ตอนักศึกษา 

5. ควรปรับปรุงเรื่องหองเรียนและเครื่องมือในการเรียน 
6. อยากใหพัฒนามีโรงอาหารรานสะดวกซื้อท่ีใตตึกคณะจิตรกรรม อยางมีระบบ 
7. ควรปรับปรุงเรื่องหองสุขา ใหสะอาดมากข้ึน หองสําหรับปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาควรขยายพ้ืนท่ีและการจัดสรรพ้ืนท่ีใช

สอยเพ่ิมมากข้ึน 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

15 2.86 1.64 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงคณะผมท่ีทาพระใหเสร็จเร็วๆ อยากกลับแลว รอมานานแลวนะ ไมเห็นมีชางเดินเลย เห็นแตชางท่ีมัณฑนศิลป 

ตอนน้ีท่ีสมบูรณนอกจากอาจารยกับความรูท่ีไดอะไรก็ไมพรอม เดินทางไปเรียนหลายท่ีไปครับ สูๆ นะครับจะรอกลับวัง 
2. ยายกลับวังทาพระ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะโบราณคด ี

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

38 2.72 1.43 

 
ขอเสนอแนะ 
1. อยากใหเรงสรางวังทาพระใหเสร็จไวไวคะ ครอบครัวหนูอยากมาถายรูปรับปริญญาท่ีน่ี  
2. ถาเปนไปไดก็อยากกลับมาเรยีนวังทาพระอยางเร็วท่ีสุด เพราะสวัสดิการท่ีใหนักศึกษา โดยเฉพาะการเรียนท่ีศูนยสันสกฤต

น่ันแยมาก ถึงแมจะมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ แตเหมือนจะไดรับเพ่ิมข้ึนหรือมีการปรับปรุง ตอเมื่อตอนท่ีมีการ
รองเรียน หรือเกิดกรณีดรามาบนอินเตอรเน็ตเทาน้ัน ไมอยากใหคณะหรือมหาวิทยาลัยลอยแพ หรือกลับคําท่ีเคยใหกับ
นักศึกษาไว สวนท่ีอยากใหปรับปรุงมากท่ีสุดตอนน้ีคือ  

1) ท่ีพักระหวางรอเรียน เพราะช้ัน 2 รอนมาก ถึงมีพัดลมแลว แตอากาศมันไมถายเท ถาเอาแอรมาติด แตไมเปด 
ก็ควรจะมีการก้ันหองใหเปนสัดสวน / ช้ัน 1 จะใหไปน่ังก็คงไมได มีแตนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่  

2) อินเตอรเน็ตชามาก และจุดใหบริการไดไมเพียงพอและครอบคลุม สงสัยเหมือนกันวาปรับปรุงหลายครั้งแลว
ทําไมไมดีข้ึน สํานักคอมฯ ทําอะไรอยูคะ?  

3) ไมมีทิชชูในหองนํ้า เคยรองขอคณบดีไปแลว เมื่องานปใหมปท่ีผานมา จนจะครบรอบปใหมอีกครั้ง ก็ยังไมมีการ
ดําเนินการในสวนน้ี  

4) กองบรกิารการศึกษา อยากทราบวาทําไมถึงยายไปสนามจันทรกันหมด ลืมไปหรือเปลาคะ วายังมีนักศึกษาวัง
ทาพระอีก 2 คณะท่ีทําการเรียนการสอนในกรุงเทพฯ  

5) อยากใหคิดทบทวนถึงสิ่งท่ีนักศึกษาสูญเสียโอกาสไปใหดีๆนะคะ ทุกคนท่ียังคงอยูใหใจกับมหาวิทยาลัย หวังวา 
สิ่งท่ีรองขอไป หรือเคยพูดกันไปหลายๆครั้ง จะไดรับการปรับปรุงเทาท่ีควร  

3. อยากใหมีเกาอ้ีหรือโตะเพ่ิมเติมในบางหองท่ีมีนักศึกษาจํานวนมากคะ  
4. ตองการใหปรับปรุงดังน้ี 

1) รถมหาวิทยาลัยของคณะโบราณคดท่ีีรับสงระหวางศูนยสนัสกฤต - วังทาพระ สภาพแยมากคะ เหมือนเศษเหล็ก 
บางวันแอรเสียหายใจไมได ฝนตกนํ้าก็รั่ว เบาะน่ังก็หักปรับไมได ยิ่งกวารถเมลแดงของ ขสมก. อีกคะ  

2) อยากใหเช็คสถิติปริมาณเด็กท่ีใชบริการรถมหาวิทยาลัย (จากขอ 1) ในแตละรอบ แลวลองจัดจํานวนรถดูคะ รถ
ใหญคันเดียวไมเคยพอเลยคะ ยืดเบียดกันยิ่งกวารถเมลตอนเย็นอีก มันอันตรายนะคะ  

3) ความปลอดภัยไมมีเลยคะท่ีศูนยสันสกฤต หองพยาบาลยังไมมีเลย รปภ. ก็เหมือนมีหนาท่ีแคไลรถนักศึกษาออก
จากอาคาร  

4) เหมือน wifi ของมอใชไมไดนะคะ 
5) ลิฟตท่ีศูนยสันสกฤต ปุมกดพังนะคะ นานมากละดวย ชวยตรวจสอบหนอยนะคะ  
6) งบดานกิจกรรมนักศึกษานอยมาก   

5. ปจจุบันคณะโบราณคดีจัดการเรียนการสอนท่ีศูนยสันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนาเปนหลัก แตสภาพแวดลอมในบริเวณน้ัน
เปลี่ยวมากและเปนทางว่ิงของรถสิบลอซึ่งขับดวยความเร็วสูง เปนอันตรายตอนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของคณะ 
โดยเมื่อสัปดาหท่ีแลวขาพเจาพรอมดวยเพ่ือนนักศึกษาอีกประมาณ 6-7 คนเดินออกจากศูนยสันสกฤตศึกษาดวยความ
ระมัดระวัง แตก็มีรถสิบลอขับมาดวยความเร็วสูงจนเกือบจะชนขาพเจาและเพ่ือนท่ีเดินออกมาพรอมกัน จึงใครขอความ
อนุเคราะหทางคณะโบราณคดีชวยประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจหรือองคกรทองถ่ินในเขตทวีวัฒนาใหมาชวยดูแลความ
ปลอดภัยหนาศูนยสันสกฤตศึกษาดวยคะ ขอบพระคุณคะ  
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6. สวัสดิการและสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะกับการเรียนสรางความบ่ันทอนในการศึกษาอยางมาก อีกท้ังความเหน็ดเหน่ือยใน
การเดินทางเน่ืองจากท่ีเรียนคือศูนยสันฯอยูหางไกลจากหองสมุดวังทาพระมาก ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองใชหองสมุดอยู
ประจํา 

การแจงขอมูลขาวสารท่ีนักศึกษาควรรับรูก็ควรจะจริงจังมากกวาน้ี ภาคเรียนกอนหนาน้ีเคยมีเรียกประชุมนักศึกษา
เพียง 1 ครั้ง และก็จัดเพราะมีเหตุรายแรงท่ี นักศึกษา ถูกชิงทรัพย (หากไมเกิดเหตุรุนแรงก็คงจะน่ิงเฉยตอเสียง นักศึกษา 
ตอไป) ในวาระการประชุมครั้งดังกลาว นักศึกษา ก็ไดรองเรียนหลายเรื่อง เชน เรื่องงบประมาณคณะ คาเทอมท่ีจายไป 
ไปอยูตรงไหนบาง ฯลฯ และมีการบอกวาจะติดตามเรื่องราวให แตปรากฏวากระท่ังตอนน้ีก็เงียบหาย ขาวสารท่ี 
นักศึกษา ไดรับรูลวนแตเปนเรื่องซุบซิบนินทาตางๆ นานา โดยไมไดรูวาความจริงคืออะไร 

รบกวนพิจารณาดวยคะ และโปรดเห็นใจนักศึกษาท่ีสอบเขามาเรียน จายคาเทอมเรียน แตสิ่งท่ีไดรับกลับมามัน
ชวนหดหูยิ่งนัก 

7. บุคลากรควรเต็มใจใหบริการกับนักศึกษา ประชาสัมพันธขาวสารของคณะและมหาวิทยาลัยใหมากกวาน้ี โดยเฉพาะเรื่อง
การซอมแซมวังทาพระ  

8. สวัสดิการนักศึกษาคอยขางนอยมากเลยคะ ยิ่งตองออกไปเรียนนอกมหาลัยแบบน้ีแลวดวย เหน่ือยมากเลยคา  
9. ตองการยายไปอยูท่ีสนามจันทร ชีวิตคงดีกวา คาหอ 3-4 พัน ซึ่งราคาก็ใกลเคียงกับท่ีสนามจันทร แถมยังไมตองเสียคา

เดินทางมากเทาน้ี การท่ีมีรถรับสง ก็ดี แตคนท่ีตองเดินเขาซอยเองก็ยังมีอยูเยอะ อันตรายมากเหมือนเดิม ยายไปซักปนึงก็
ยังดี มหาลัยควรใหงบมาแกคณะบาง จะไดมีเงินไปเชาตึก ไมใชมีเงินไปแคเชารถรับสง เงินคาออกภาคสนามก็ไมมี มันแย
ไป ถาจะยังไมสามารถกลับวังทาพระได ก็อยาใหเราอยูในสภาพแบบน้ีเลย ขอใหไปใชตึกใหมท่ีสนามจันทรเถิด ตอนน้ีคํา
วาความเปนคณะมันไมมีอยูแลว ตอนน้ีขอแคความเปนอยูท่ีดีเทาน้ัน  

10. ผูเก่ียวของในระดับมหาวิทยาลัยตองออกมาช้ีแจงถึงระบบการจายเงินใหแตละคณะอยางละเอียด และระบุรายการอ่ืนๆ 
ดานสวัสดิการท่ีเหมารวมไปในการจายคาเทอม (แบบเหมาจาย) วานําไปใชในสวนใด และเหตุใดนักศึกษาถึงตองจายเงิน
เพ่ือทํากิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหผานเกณฑ ซึ่งควรไดรับคําตอบอยางตรงไปตรงมา และเปดเผย  

11. ไมมีหัวไมมีหาง จมจอมอยูบนทางนํ้าไหลบนความทรงจําท่ีขาดว่ิน ไรคนมองเห็น ไมใชเล็ก มืดหรือบอด แตเลือกจะปดตา
แกลงทําไมเห็น ทุกชีวิตจวนดับดิ้นบนซากสิ่งท่ีกอและซากของความทรงจําเกา ลืมตาตื่นพรอมอารมณตายซากท่ีคัดอยูเต็ม
อก ไปเรียนหนังสือของโปรดของสังคม แสงอาทิตยยังไมทันจมดับ พวกรอยพอพันแมตองหิ้วรางน้ันของตัวกลับไปเสพ
ความตายซากท่ีเดิมเดียวกันกับท่ีตื่น มหาลัยพังมากแลวชวยถนอมความทรงจําพวกเขาที   

12. ศูนยสันสกฤตไวไฟใชไมไดคะ ใชไมไดมานานแลว หองนํ้าหญิงก็ใชไดไมครบทุกหองมานานแลว ผูใหญไมทราบเลยหรอคะ 
หรือวาไมไดมาดูกันเลยวา นักศึกษา ใชชีวิตกันยังไงบาง?  

13. ท่ีหองสมุดวังทาพระนาจะมีเครื่องปริ้นทท่ีหักจากโควตาปริ้นทฟรีมหาลัย ตอนน้ีมีแคท่ีศูนยคอม คือ มันรอนคะ เปน
หองอบดีๆ และยังปดตามเวลาราชการอีก เขาใจคะวามีเครื่องปริ้นทของ double A แตมันตองเสียตังคเองแลวยังมี
โควตาปริ้นทตั้ง 500 นอกจากน้ีแลว รถมหาวิทยาลัยท่ีไปศูนยสันฯ บางทีก็ไมพอ นักศึกษาตองยืนเบียดๆ กัน บางทีก็แอร
เสีย แลวมีแอรท่ีโรงอาหารคะ บางวันโรงอาหารวังทาพระคนแนนมาก แตไมเปดแอร พัดลมไมก่ีตัวคือไมพอคะ เปดแค
ตอนท่ีคนเยอะๆก็ไดคะ 

14. ควรเรงการดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว และในระหวางน้ีใหมีการดูแลอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา
คณะวิชาท่ีตองเรียนนอกพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

15. รีบปรับปรุงวันทาพระใหเสร็จครับ มาเรียนท่ีศูนยสันสกฤตเพ่ิมความลําบากใหหลายๆอยาง  
16. การอนุมัติโครงการและงบประมานท่ีสนับสนุนกิจการนักศึกษา ชมรม ควรทําใหเร็วอีกหนอย และความเทาเทียมกันไม

แบงฝายใดฝายหน่ึง  
17. รถรับสงนักศึกษาของคณะน่ีไมทราบวามีการแจงขาวสารใหนักศึกษามากนอยขนาดไหนคะ แลวจะติดตอไดทางไหนบาง 

นักศึกษาประสบปญหาดานการเดินทางมากคะ ท้ังท่ีน่ังและจํานวนรถไมพอ มีการบริการไมดีตอนักศึกษาท้ังทําสีหนาและ
ไลนักศึกษาลงจากรถ รถไมมาตามตารางท่ีจัดไวแตไมมีการขอโทษหรือสงขาวสารใดๆเลย นักศึกษาเดือดรอนมากเพราะ
เปนหนาฝนทําใหการเดินทางเองลําบากแตไมมีรถรับสงตามท่ีทางคณะระบุวาจะมี เรื่องน้ีไมทราบวาผิดท่ีตัวนักศึกษาเอง
หรือผิดท่ีไหน กรุณาแกไขปรับปรุงใหดีดวยคะจะขอบคุณมาก  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะมัณฑนศิลป 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6 2.65 1.17 

 
ขอเสนอแนะ 
 - ไมมีขอเสนอแนะ - 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะอักษรศาสตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

14 3.40 1.35 

 
ขอเสนอแนะ 
1. อินเตอรเน็ตหลุดบอยมากคะ  
2. รถรางบางครั้งแบตหมดหยุดว่ิง แตไมมีการแจงในทุกปาย ทําใหไมทราบวามีรถว่ิงอยูหรือไม 
3. อยากใหปรับปรุงเรื่องหองเรียน จอคอมอันใหญท่ีเอามาใชแทนจอโปรเจกเตอรในหองของการรับผิดชอบของฝายกอง

บริการนักศึกษาของคณะ ควรจะใหญกวาน้ีนะคะ มันอานยากมาก แลวก็อยากใหปรับปรุงหองนํ้าใหเปนชักโครกท่ีสะอาด
ใหมไดแลวนะคะ น่ียุค 4.0 แลวนะคะ มหาลัยอ่ืนหรือแมแตคณะอ่ืนเขาแทบจะไมมีสวมซึมแลวคะ ประตูหองนํ้าอาคาร 
50 ปน้ี ไมไหวเลยคะ ปดไมไดหลายหองมากกก ขอเถอะคะ ปรับปรุงหองนํ้าดวนๆนะคะ เพราะในอนาคตช่ือเสียงของ
คณะคงมีมากกวาน้ี  คนภายนอกเขาจะไดประทับใจนะคะ ขอรองคะ 

4. อยากใหมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีกวาน้ี เชน อาจจะมีการจัดใหยามตามตึก เพ่ือรักษาความปลอดภัยเวลาท่ีคณะครู 
หรือนักศึกษากลับดึก เน่ืองจากทํากิจกรรม 

5. ควรนําไปปรับปรุงอยางจริงจังดวย ไมใชใหทําแบบสอบถามเพ่ือรับฟงปญหาเพียงอยางเดียว 
6. ปรับปรุงโรงอาหาร ณ อาคาร 50 ป 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะศึกษาศาสตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

81 3.83 0.94 

 
ขอเสนอแนะ 
1. อยากใหปรับปรุงกลิ่นของหองเรียนช้ัน M ตึกโสมสวลี 
2. การดําเนินงานควรมีความรวดเร็วกวาเดมิ อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยในคณะควรใหความชวยเหลือนักศึกษาไดจริงๆใน

การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ตองการเห็นผลงานท่ีเกิดจากการกระทํามากกวาคําพูด  
3. อยากใหแตละสาขาวิชาพาไปนอกสถานท่ีศึกษาความรูนอกสถานท่ีเยอะกวาน้ีขอบคุณครับ 
4. ปรับปรุงการระบายนํ้าในทางเดินชองฟตเนสเกาเวลาฝนตก 
5. เพ่ิมรอบรถวนรอบมหาวิทยาลัยและไปคณะศึกษาศาสตรหรือมีการใหเชายืมรถจักรยานดวยคะ 
6. อยากใหมีการพัฒนาอุปกรณในหองเรียน บางหองโปรเจคเตอรเหมือนกําลังดูหนังผีเลย ลายบาง บางทีฉายออกมาเปนสี

แดง เสียสายตาหมด รถรางก็ไมคอยจะมา เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยท่ีจายไป ไมคุมเลย 
7. ปรับปรุงสภาพอาคารไมใหมีนํ้ารั่วลงมาบริเวณโตะทางเดินไปฟตเนสเกา 
8. เพ่ิมรถรางและใหเขามาคณะศึกษาศาสตรดวยคะ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

69 3.75 0.99 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ติดพัดลมบริเวณอาคารวิทยาศาสตร 1 ตอนอากาศรอนจะรอนมากๆ 
2. ชวยเหลือ นักศึกษา ตกคางท่ีมีปญหาเรื่องเรียนแตไมเขาใจ ไมไดตั้งใจไมตั้งใจเรียนแตอยากใหอาจารยเขาถึง นักศึกษา 

บางเพราะบางทีอาจารยก็คุยไดยาก ทางดานอารมณ 
3. อยากใหมีหองสมุดในคณะหรือสถานท่ีอานหนังสือเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ิมโตะหินออนบริเวณหนาวิทย 3 (ลานไทร) 
5. อยากใหคณะมีโรงอาหาร 
6. จัดเทศกาลดนตรีใหเพ่ือนๆมารวมสนุกกัน 
7. อยากไดท่ีน่ังยามวางเยอะกวาน้ี 
8. อยากใหมีการปรับปรุงหองนํ้าฝายในตึก 
9. แจงขาวสารไมคอยละเอียด ชา 
10. ความสะอาด (หองนํ้า) ความสะดวกในการเรียน (โตะเรียนอยากใหมีคุณภาพมากกวาน้ี) 
11. ปรับปรุงพนักงาน เรื่อง กยศ. (ภา) พอถามมากๆ ก็อารมณไมดีใส ก็คนไมรูก็เลยถาม  
12. อาจารยบางคนสอนไมเขาใจ พูดๆ คิดในใจของอาจารย อาจารยนาจะเขียนใหเห็นดวยวากระบวนการคิดเปนมายังไง จะ

ไดเขาใจ  
13. อยากใหจัดตารางเรียน อยางเชนเรียนวิชาน้ีเสร็จ กอนจะไปเรียนวิชาตอไปเวนใหทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาซัก 50 นาที 

กอนจะไปเรียนวิชาอ่ืนได ไมมีเวลาทบทวนเทาไหร เปนเพียงเเคขอเสนอแนะขอบคุณท่ีรับฟง 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะเภสัชศาสตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

722 4.16 0.87 

 
ขอเสนอแนะ 
1. สภาพแวดลอมใหสวยงามข้ึนกวาน้ี ตอนน้ีรกมาก 
2. ท่ีอานหนังสือในคณะนอยมาก 
3. อยากใหพัฒนาหองสมุดใหระยะเวลาเปดนานข้ึน มีพ้ืนท่ีมากข้ึน 
4. Internet บริเวณคณะคอนขางเช่ือมยาก 
5. แอรเย็นเกินไปบางหอง 
6. หนูรักคณบดีคะ ชวยอยูดวยกันยันหนูจบป 6 เลยนะคะ 
7. บัตรเขา-ออกคณะไดชา 
8. พวกทัศนียภาพโดยรอบอยากใหปรับปรุงความสะอาด 
9. สภาพแวดลอมในบางท่ี 
10. ควรจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง 
11. ตู atm ท่ีตึกกะทะมีปญหา ดูดบัตร atm 
12. หองอานหนังสือคณะไมมีท่ีพอสําหรับทุกคน ท่ีน่ังรอบคณะนอย ครูเคมีป 1 ท่ีสอนเรื่องปริมาณสารสัมพัทธไมโอเค 
13. สถานท่ีเกาและทรุดโทรมนะคะ 
14. อยากใหมีฟุตบาทคะ 
15. ทําความสะอาดและจัดปายคณะใหสวยงาม 
16. ควรใหชีทนักศึกษาลง google classroom เผื่อใหนักศึกษาไดพิมพสีบางครับ 
17. บรรยากาศรอบคณะ ดูจะมีพวกใบไมรวงเต็มไปหมดเลยคะ ท้ังหนาตึกเกา เเละสวนขางหลัง เวลาฝนตกก็ดูจะเเฉะๆ มีนํ้า

ทวมเต็มไปหมดเลยคะจนเเทบจะเดินไมได อยากจะชวยใหดูในสวนน้ี ขอบคุณมากคะ 
18. อยากใหปายหนาคณะมีความสะอาดสวยงาม คณะเราจะไดดดูี  
19. อยากใหมีท่ีอานหนังสือในคณะมากข้ึน 
20. ท่ีน่ังอานหนังสือนอยมาก 
21. ตารางสอบติดกันเกินไป 
22. ตารางสอบท่ีบางครั้งติดกันมากเกินไป (สอบทุกวัน) 
23. อาจขาดสัญญาณอินเตอรเน็ตในบางจุด 
24. อยากใหเพ่ิมสถานท่ีสําหรับอานหนังสือมากข้ึน เเละเปดบริการ 24 ชม. 
25. ตองการสถานท่ีอานหนังสือมากกวาน้ี 
26. อยากใหมีพ้ืนท่ีใหนักศึกษาอานหนังสือหรือรอเวลาเรียนแบบหอง common room  
27. ขอพ้ืนท่ีอานหนังสือ 24 ชม. 
28. กรุณาเพ่ิมเวลาทํากิจกรรมนักศึกษาและเปลี่ยนเวลางดใชเสียงหนาคณะและหนาตึกประโชติจาก 20.00 นาฬิกา เปน 

22.00 นาฬิกาคะ  
29. อาจารยบางวิชาสอนไมรูเรื่องครับ 
30. อยากใหปรับเปลี่ยนตารางสอบใหมีวันเวนวางมากข้ึน  
31. ตารางสอบใหมีวันหยุดไมติดกันเกินไป 
32. อยากใหมีท่ีอานหนังสือ 24 ช่ัวโมง มากๆอยากใหมีหลายๆท่ี ท่ียุงไมกัดดวยคะ 
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33. ปรับปรุงหองนํ้าดวยคะ กลอนประตู พัง เปนป ยังไมแกไขเลย หองนํ้าหญิงช้ัน1 ขาประตูเสีย ซอมแซมดวยคะ รอมา 1 ป
แลว แจงไปก็ยังไมไดรับการแกไขคะ 

34. อยากใหมีโครงการฝกงานกลับตางประเทศในทุกสาขาท่ีเลือกเรียนคะ 
35. จัดสอบโหดมากเลยคะ ชีทของอาจารยบางทาน รูปเปนสิ่งสําคัญ แตท่ีปริ้นมา รูปมีความไมชัดเจนคะ อยากใหอาจารย

เอาลง e-learning หรือ google classroom ดวยคะ 
36. อยากใหจะจัดตารางสอบแบบมีวันหยุด แบบจัดวันเวนก็ได อันน้ีจริงจังนะครับ 
37. คาเทอมแพงคะ อยากมีงานทํานะคะ 
38. อยากใหปรับปรุงการจัดตารางสอบ 
39. อยากเพ่ิมพ้ืนท่ีอานหนังสือใหมากข้ึน และ มีระยะเวลาการเปดใหใชนานข้ึน 
40. ควรจัดตารางสอบใหไมติดกันเกินไปคะ สมองพัง สมองก็มีขีดจํากัดนะคะ 
41. อยากใหพิจารณาการกําหนดตารางสอบ 
42. อยากใหอาจารยเพ่ิมทักษะในการสอนใหนักศึกษาไดมีความเขาใจและความนาสนใจเก่ียวกับเน้ือหามากกวาน้ี 
43. ชอบอาจารยสอน pharmaceutical technology มากๆ เลยคะ สอนเขาใจงายและเอาใจใสดีมาก 
44. อยากใหมีท่ีน่ังอานหนังสือมากกวาน้ี เน่ืองจากคนในคณะมีมาก จํานวนท่ีน่ังอานหนังสือในคณะไมเพียงพอตอจํานวนคน 
45. จัดสถานท่ีอานหนังสือ 24 ชม. ในทุกวัน และมีพ้ืนท่ีเพียงพอตอนักศึกษาท้ังคณะ 
46. ท่ีอานหนังสือแบบมีหลังคา เพ่ิมจํานวนหองนํ้าหญิง 
47. ปรับปรุงการจัดตารางสอบไมใหชิดกันเกินไป ทําใหนักศึกษามีความเครียดและกดดัน ทําใหสุขภาพของนักศึกษาแยลง

หรือเจ็บปวยได 
48. อยากใหปรับปรุงบริเวณสวนสมุนไพรและบริเวณโตะหินออนบริเวณน้ัน มันรกมากและมีงูดวยคะ 
49. อยากใหปรับปรุงสวนสมุนไพรใหนาน่ังอานหนังสือมากข้ึน 
50. การจัดตารางสอบไมถ่ีเกินไป และวันหยุดเรียนมากกวาน้ี 
51. ขยายเวลาสอบกับการเรียนใหมีชวงพักบาง 
52. ชีทเรียนเปนสีขาวดําซึ่งดูรูปยากมากคะ อยากใหมีท่ีอานหนังสือท่ียุงไมกัดตอนกลางคืนชวงใกลสอบคะ เวลาสอบติดกัน

ทุกวันทําใหเครียดมากคะ ควรเวนวันใหอานหนังสือบางคะ 
53. สวนสมุนไพรไมคอยมีระเบียบ 
54. อาจารยบางวิชาควรสอนในรูปแบบท่ีทําใหนักเรียนสนใจ เชน วิชาภาษาอังกฤษ เพราะการสอนของอาจารยคือไม

สามารถทําใหเด็กเขาใจไดและยังคางเน้ือหาใหนักศึกษาไปอานเอง 
55. ตองการใหมี wi-fi ท่ีแรงและเสถียรมากกวาเดิม 
56. อยากใหมี e-learning  ครบทุกวิชา อยากใหชีทเรียนเปนชีทสี ในบางวิชาท่ีความจําเปน 
57. การทํากิจกรรมตางๆ ของ นศภ. อยากใหมีผูใหญเขามาดูแลมากกวาน้ี บางครั้งกิจกรรมท่ี นักศึกษา จัด มีความไม

เหมาะสมอยูในหลายๆ เรื่อง  
58. การจัดตารางสอบระยะเวลาไมสอดคลองกับระยะเวลาเรียน  
59. ชวยลดกิจกรรมในคณะลงซักหนอยเพราะใชเงินในการทํากิจกรรมเยอะเกินไป 
60. อยากใหคาเฟสะอาดมากข้ึน ฝุนเยอะมากๆ แลวหนูแพฝุนคะ 
61. เพ่ิมพ้ืนท่ีอานหนังสือใหเยอะข้ึน จัดการสัตวอันตรายเชนงู ตัวเงินตัวทอง บริเวณลานจอดรถใตคณะ  
62. บริเวณสวนสมุนไพรของคณะคอนขางดูรกตาคะ และในบางรายวิชาการอธิบายของอาจารยยังไมชัดเจนและเขาใจไดยาก

คะ 
63. อยากไดสถานท่ีน่ังอานหนังสือท่ีมีแอร หรือ outdoor แบบอากาศถายเทไดดี ภายในบริเวณคณะเยอะกวาน้ีคะ เพราะ

คาเฟแออัดเกินไปในบางครั้ง และ wifi บริเวณคาเฟคอนขางอับสัญญาณ 
64. ควรมีการอัดวิดีโอขณะมีการเรียนการสอนและอัพโหลดข้ึนระบบ e-learning เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดจาก

หลากหลายชองทาง เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุดของนักศึกษาและควรยกเลิก กิจกรรมหองเชียร และกิจกรรม 
เทสรุน 
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65. อาจารยในคณะบางทานไมสามารถถายทอดความรูท่ีอาจารยมีใหนักศึกษาเขาใจได อาจารยคาดหวังกับนักศึกษามาก
เกินไปจนกลายเปนกดดันและไมมีความสุขในการเรียนกับอาจารยทานน้ัน และกิจกรรมบางอยางไมไดมีความจําเปนและ
สิ้นเปลืองเงินนักศึกษามาก นักศึกษาบางคนไมมีรายไดมากพอจะออกเปนคาสวนกลาง 

66. ควรมีระบบบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน อัพโหลดเขา e learning และควรยกเลิกกิจกรรมหองเชียร 
67. กรุณาชวยเวนชวงเวลาใหอานหนังสือสอบมากกวาน้ีดวยคะ 
68. อยากใหจัดตารางสอบ ใหมีวันวางดวยคะ / ซอมประตูหองนํ้าหญิงช้ัน1ดวยคะ 
69. ควรเวนชวงเวลาในการอานหนังสือสอบมากกวาน้ีคะ 
70. ตารางสอบติดทุกวันจนเกินไป / อยากใหมีสถานท่ีน่ังอานหนังสือมากกวาน้ี / อยากใหหองสมุดคณะเปด 24 ชม. 
71. บางครั้งมีทรัพยสินหายแตอาจารยไมรีบดําเนินการให 
72. ตารางสอบติดกันทุกวัน ทําใหหนักเกินไป เตรียมความพรอมยาก เหน่ือยสะสม 
73. อยาใหตารางสอบติดกันจนเกินไป พวกหนูไมไหวคะอาจารยแงงง 
74. อยากใหอาจารยทุกวิชาแจกไฟลท่ีใชสอนคะ เพราะวาบางทีชีทเปนรูปขาวดํา เรียนในชีทคือมองไมเห็นเลยคะ อยากให

ทุกวิชาลงเอกสารการสอนไวใน e-learning กอนท่ีจะเริ่มการสอน คะ นักศึกษาจะไดสามารถเขาถึงไดงาย บางวิชาตอง
ไปขอเองคะ อยากใหแกไขเรื่องน้ีคะ ขอบคุณคะ 

75. แอรเย็นเกินไปบางหอง 
76. อยากใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกทําโปรเจคกับ lab ตั้งแตป 2 ข้ึนไป เพ่ือเปนการสรางเสริมประสบการณ และ ไมเปน

การจํากัดใหเฉพาะปสูงๆเทาน้ัน 
77. คณบดีสอนดีมากๆ อยากใหสอนทุกวิชาเลย 
78. เพ่ิมสถานท่ีพักผอน แบบหองคาเฟ 
79. ชอบอาจารยสอน pharmaceutical technology มากๆ เลยคะ สอนเขาใจงายและเอาใจใสดีมาก 
80. เปนคณบดีท่ีดีมากเลยครับ 
81. ปรับทางเดินใหสะดวก 
82. อยากจะขอใหคัดเลือกคนท่ีเขามาเรียนอยางถ่ีถวนอีกที 
83. เสนอใหมีการจัดพ้ืนท่ีในการอานหนังสือมากข้ึน 
84. ชวงยืดระยะเวลาสอบหนอยไดมั้ยคะ 
85. อยากไดท่ีอานหนังสือชวงสอบท่ีเปดตลอดเวลาคะ 
86. อยากใหพิจารณาเวลาตารางสอบใหม 
87. อยากใหจัดท่ีจอดรถสําหรับนักศึกษา 
88. ปรับปรุง Wifi 
89. อยากใหพัฒนาสวนสมุนไพร และมีสวนการอานหนังสือ หรือทํางานท่ีมากข้ึน 
90. อยากใหมีพ้ืนท่ีผอนคลายในคณะเภสัชศาสตรมากข้ึน 
91. อยากใหมีพ้ืนท่ีอานหนังสือมากข้ึน 
92. ในสวนของการจัดตารางสอบ ชวยพิจารณาถึงวันหยุดในระหวางสอบ เพ่ือเปนลดภาระของนักศึกษาลง และเพ่ือใหการ

สอบออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
93. อยากใหคณะมีท่ีอานหนังสือเยอะๆ คะ อยากใหเปดใหอานนานๆ 
94. ท่ีน่ังอานหนังสือนอย 
95. ระยะเวลาในการสอบคอนขางกระช้ันชิดและรวดเร็ว อาจไมเพียงพอกับเวลาอานหนังสือเมื่อเทียบกับเน้ือหาบทเรียน 
96. อยากใหมีท่ีอานหนังสือมากข้ึน 
97. อยากใหมีพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมมากข้ึน บุคลากรสํานักงานตั้งใจทํางานดี 
98. ไมอยากใหมีการสอบติดกัน เน่ืองจากทําใหลามากๆ 
99. ชวยเพ่ิมสัปดาหสอบหนอยนะคะ สอบติดกันทุกวันไมไหวคะ 
100. อยากใหมหาลัยมีพ้ืนท่ีอานหนังสือท่ีเหมาะสมมากกวาน้ี  
101. ตารางสอบปน้ีแยมากจริงๆ คะ 
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102. อยากใหปรับปรุงเรื่องการจัดตารางสอบ อยากใหมีการเวนชวงใหนักศึกษาไดมีเวลาทบทวนตําราเรียน ไดมีเวลาอาน
หนังสือมากข้ึนคะ 

103. อยากใหเพ่ิมระยะเวลาใหใชหองสมุดคณะไดนานข้ึนคะ  
104. อยากใหจัดสถานท่ีรอบๆคณะใหมีระเบียบกวาน้ี และเพ่ิมท่ีจอดรถสําหรับ นศภ. 
105. อยากไดท่ีติวหนังสือ และทํางานกลุมท่ีมีไฟพรอมมากกวาเพียงคาเฟในคณะคะ 
106. ระยะเวลาของการสอบอยากใหมีการจัดท่ีเหมาะสมมากกวาน้ี การสอบติดๆกันคิดวามีแตผลเสียคา อยากใหเพ่ิม

ระยะเวลาสอบคา 
107. พัฒนาเรื่องการมีท่ีน่ังอานหนังสือ หรือท่ีรอเรียนท่ีเพียงพอ 
108. อยากใหมีท่ีอานหนังสือนอกเวลาเพ่ิมมากข้ึนคา:) 
109. เวลาในการเรียนและอานหนังสือในการสอบกลางภาคและปลายภาคไมเหมาะสมเน้ือหาเทาเดิมแตเวลาในการอาน

หนังสือนอยลงสงผลตอสุขภาพของนักศึกษาและผลการเรียนมาก 
110. อยากใหมีชวงเวนอานหนังสือกอนสอบบาง มีท่ีรับประมานอาหารเท่ียงเพ่ิมมากข้ึน ไดไมตองแยงกันกินขาวกอนเขาแลป

บาย และอยากใหเพ่ิมไฟลตางๆ ทางออนไลนมากข้ึน อาจเนนการเรียนออนไลนมากข้ึนเปนตน 
111. รอการพัฒนาในคณะอยูครับ ชอบแนวทางการพัฒนามากครับ 
112. อยากใหจัดสถานท่ีสําหรับอานหนังสือในชวงสอบใหมากข้ึนคะ  
113. จัดตารางสอบ ใหสอบ 2 สัปดาหนะครับ  
114. อยากใหจัดวันสอบกลางภาค-ปลายภาคเวนวันสอบดวยคะ ไมใชสอบติดกัน 8 วัน 
115. ควรใหระยะเวลาการสอบเปน 2 สัปดาหเน่ืองจาก ระยะเวลาสัปดาหเดียวไมสามารถแบงเวลาไดพอ ไมมีเวลาพักผอน 
116. อยากใหการสอบมิดเทอมและไฟนอลเปน 2 สัปดาหเหมือนเดิม 
117. ควรปรับปรุงตารางสอบใหไมแนนจนเกินไป 
118. ระยะเวลาการเรียนในภาคการศึกษาน้ีไมคอยเหมาะสม การสอบติดตอกันโดยไมมีเวนมากเกินไป 
119. อยากใหมีระยะเวลาปดเทอมมากข้ึน 
120. อยากใหซอมบํารุงอุปกรณในหองคาเฟ 
121. ช่ัวโมง กรอ. พ่ีกอยดําเนินการชา ควรปรับปรุงอยางมาก 
122. พ้ืนท่ีภายในคณะท่ีให นักศึกษา พักผอนคอนขางนอย สิ่งอํานวยความสะดวกนอย 
123. อยากใหมีสถานท่ีสําหรับทํางานหรืออานหนังสือมากๆ และขยายเวลามากกวาน้ี  
124. ตัดก่ิงไมท่ียื่นออกมาขวางทางเดิน 
125. อยากใหมีบริเวณอานหนังสือมากข้ึน อยากใหเปดสถานท่ีใหอานหนังสือ24ช่ัวโมง และอยากใหจัดตารางสอบ 2สัปดาห 

และมีวันหยุดระหวางสอบแตละวันบาง  
126. ปรับปรุงตารางสอบโดยเลื่อนเปน 2 อาทิตยเหมือนเดิม 
127. นาจะมีการปรับอัตราคาเลาเรียนของภาคพิเศษในช่ัวโมงฝกงานใหต่ําลงกวาน้ี 
128. ไมเลื่อนปดเทอมไมไดหรอคะ คณะอ่ืนก็ไมไดทํา ทําไมเราตองทําดวย แลวการสอบใบประกอบจะผานมั้ย มันจะใกลกับ

มิดเทอมหรือไม แลวงาน senior project ตองสงกอนสอบใบประกอบวิชาชีพเลยหรือคะ  
129. อยากใหมีท่ีอานหนังสือ ทํางาน เยอะๆ บริการเต็มท่ี นอกเวลา 2 ทุม 
130. การจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือเสริมความสัมพันธนอยลง / การจัดตารางสอบอัดแนนเกินไป 
131. ท่ีใหน่ังเพ่ืออานหนังสือในมุมสงบไมมี เพราะเจอแตเสียงเจี๊ยวจาว หนังสือในหองสมุดในคณะเองและในสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยเองควรบริจาครุนเกาๆไปใหโรงเรียนตางจังหวัดและจัดซื้อเลมใหมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
132. อยากไดพ้ืนท่ีอานหนังสือชวงกลางคืน ทุกวันน้ีตองไปอาศัยท่ีคณะอ่ืนเอาท้ังๆท่ีเปนคณะท่ีคอนขางตองอานหนังสือหนักท่ี

สุดแตไมมีท่ีอานเปนของตัวเอง 
133. อยากใหแกไขตารางสอบ หากจะจัดติดกันทุกวันแบบน้ีชวยกรุณากระจายวิชาหนักออกจากกันไมใชเอาวิชาท่ีหนวยกิต

เยอะๆ มาจัดติดๆ กัน อานไมทัน ไมไดนอนเลยคะ 
134. อยากใหทําราวบันไดเน่ืองจากหนูเคยขาหัก ข้ึนบันไดตึกประโชติลําบากมากคะ อันตรายดวยคะ / อยากใหตัดตนไมท่ียื่น

มาบังทางเดิน และตนไมบริเวณขางคณะท่ีเปนท่ีจอดมอเตอรไซค 
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135. อยากใหฝากเรื่องสอบคะ ท้ัง 2 เทอมน้ีตารางติดกันเกินไปคะ และก็เรื่องช่ัวโมงกิจกรรม กรอ. คะ ไมเคยข้ึนครบตามท่ี
กําหนดสงเอกสารเลย จนปจจุบันน้ีกิจกรรมท่ีทํากับคณะก็ยังไมข้ึนเลยคะ  

136. อยากใหพิจารณาเรื่องวันสอบ อัดมาใน 1 อาทิตย เพ่ือเลื่อนวันปดเทอม มันเครียดเกินไป ขอสองอาทิตยเหมือนเดิมเถอะ
คะ / ปสี่มีงาน+ติวใบประกอบ ท้ัง MCQ OSPE เครียดมากๆ หัวจะลานแลว 

137. หากมีพ้ืนท่ีใหอานหนังสือเพ่ิมข้ึนและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน เชน กระดานไวทบอรดท่ีเอาไวเขียน หองติว หรือ 
เปดคณะ 24 ช่ัวโมงจะขอบพระคุณมากคะ 

138. ตารางสอบติดกันเกินไป (8 วันติด) และเคยเห็นหนูว่ิงในหองเรียน (หองคอมคณะและหองชลอ) 
139. การจัดสอบ ควรกลับไปสอบ 2 อาทิตยเหมือนเดิมคะ / เพ่ิมท่ีบริเวณท่ีสามารถอานหนังสือ ไดคะ  
140. สงเสริมวิชา ภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวกับ  การสื่อสาร คะ  
141. ความหางของเกาอ้ีกับโตะในหองชลอ จําลอง และ ประโชติ หางกันมากเกินไป ไมสะดวกตอการจดบันทึก เมื่อน่ังเรียน

เปนเวลานาน 
142. การจัดการสอบตอเน่ืองกัน 8 วัน ไมมีวันหยุดพัก ทําใหศักยภาพนักศึกษาในการสอบตกต่ํา สุขภาพเสีย เน้ือหาท่ีเรียน

เทาเดิมแตบีบใหอยูในระยะเวลาท่ีนอยลง และยังมีกิจกรรมท่ีตองทําระหวางเรียนอีก ควรพิจารณามีวันหยุดบางในชวง
สอบ  

143. ท่ีน่ังคอนขางปวดหลัง  
144. อยากใหมีการจัดสิ่งแวดลอมท่ีดีกวาน้ี รูสึกหองเรียนมีฝุนมาก อยากใหมีพ้ืนท่ีสวนตัวในการอานหนังสือมากกวาน้ีแบบใน

คาเฟ 
145. อยากไดหองสมุด 24 ชม. เพราะเน้ือหาเยอะมาก ไมมีท่ีใหอาน เพ่ิมบริเวณท่ีทํางานและท่ีอานหนังสือ อาจารยท่ีเชิญ

นํามาสอนเพ่ิมบางรายวิชาอยากใหดูเรื่องชีทเพราะไมครบและขาดslideเหน่ือยแกะเพ่ิม 
146. เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรคะ 
147. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในดานการเรียนการสอนในแตละวัน เขาใจวาการเลื่อนการเปดปดภาคการศึกษาจะทํา

ใหตองเลื่อนตารางสอบ ดวยจํานวนวิชาท่ีมาก ทําใหนักศึกษาตองสอบติดกันมากเกินไป อีกท้ังยังมีงานท่ีตองสงอีก
มากมายหลังจากสอบ ทําใหรูสึกวาบริหารเวลาในแตละวันไมไดเลย 

148. คณะมีการปรับลดระยะเวลาการเรียนและปรบัลดการสอบกลางภาคและปลายภาคใหเหลืออาทิตยเดียว ทําใหนักศึกษามี
ความหนักในการอานหนังสือ อานไมทันคะ วิชาแตละตัวก็เน้ือหาเยอะ จะใหอานลวงหนา อาจารยแตละวิชาก็สั่งงานกัน
เยอะมาก กิจกรรมของป 4 ก็เยอะมากคะ อยากใหเห็นใจเด็กมากกวาน้ีคะ 

149. อยากใหพิจารณาเรื่องการสอบตดิกัน เน่ืองจากปกติเวลาพักผอนก็มีนอยอยูแลว ท้ังกิจกรรมท้ังเรียน พรีเซนต ทุกอยาง
ถูกอัดมาอยูในเวลาท่ีนอยมาก เวลาพักผอนเวลาอยูกับครอบครัวแทบไมมี อยากใหมองถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษามาก
ข้ึน 

150. อยากใหสถานท่ีอานหนังสือ เปนของตัวเอง เหมือนคณะอ่ืนบาง ท้ังๆท่ีเปนคณะเภสัช ควรจะสงเสริมสถานท่ีการอานมาก
ข้ึนเพ่ือสงเสริมการอานมากข้ึน 

151. ทางกิจกรรมนักศึกษาเขามาควบคุมกิจกรรมท่ีนักศึกษาจัดเองมากเกินไป ทําใหรูสึกไมมีอิสระทางความคิด 
152. อยากใหปรับปรุงการจัดตารางสอบท่ีสอบติดกัน 7-8 วัน เน่ืองจากไมมีเวลาทบทวนบทเรียนตางๆในชวงสอบอยาง

เพียงพอ 
153. อยากใหขยายชวงเวลาสอบใหหางกันหากติดกันมาก มีความรูสึกวาหนักมาก หลังจากท่ีไดสอบกลางภาคท่ีผานมา มัน

เหน่ือยมาก จนบางครั้งรูสึกทอแตก็ตองสูตอ ถาหากขยายไดจะเปนการชวยเหลือไมใหเครียดมากจนเกินไป การเลื่อน
เปดเทอมรูสึกวาโอเคแลว เพราะจะทําใหมีเวลามากข้ึน แตอยากใหขยายชวงเวลาสอบออกไปอีกนิดหน่ึง  

154. ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เชน จัดรถรางใหครบทุกสาย เพ่ิมการรักษาความสะอาดใน ม. ทําถนน
ใหดีข้ึน 

155. อยากใหเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยของคณะอีก บูรณะสถานท่ีอ่ืนๆท่ี ปลอยท้ิงไว เชน ลานจอดรถหนาอาคารปาฐอาศรม ดานหลัง
อาคารตึกนิรภัย ดานหลังอาคารปาฐอาศรม บริเวณริมสระเก็บนํ้าขางๆหองสมุดคณะหรือสวนหลังตึก 

156. อยากใหมีเวลา วางไดทํารายงานแตละวิชามากข้ึนและอานทบทวนบทเรียนมากข้ึนเชน การจัดสอบ อยากใหมีวันหยุด 1-
2 วันกอนสอบใหญ  
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157. อยากใหปรับปรุงตารางสอบกลางภาค ปลายภาคเน่ืองจากตารางปจจุบันสอบติดกันทุกวัน 8 วันเตรียมตัวไมทัน ทําให
คะแนนท่ีอาจจะไดไมดีเทาท่ีควรควรมีวันหยุดพักบาง 

158. อาจารยกิจกรรม นักศึกษา เขามาควบคุมก่ึงบังคับกิจกรรมของ นักศึกษา โดยไมรับฟงความคิดเห็นของ นักศึกษา อยาง
แทจริง กิจกรรมภายในคณะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี “แยลง” ในทุกๆดาน ทําใหขาดการรูจักกันระหวางช้ันป โดยขาด
ความสามารถในการดูแลและบริหาร นักศึกษา ในดานของกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการจัดสอบกลางภาคท่ีผานมา มีการ
พยายามใหตารางสอบสั้นลง คอนขางสงผลเปนอยางมากตอการสอบท่ีผานมา 

159. คณะมีการปรับลดระยะเวลาการเรียนและปรบัลดการสอบกลางภาคและปลายภาคใหเหลืออาทิตยเดียว ทําใหนักศึกษามี
ความหนักในการอานหนังสือ อานไมทันคะ วิชาแตละตัวก็เน้ือหาเยอะ จะใหอานลวงหนา อาจารยแตละวิชาก็สั่งงานกัน
เยอะมาก กิจกรรมของป 4 ก็เยอะมากคะ อยากใหเห็นใจเด็กมากกวาน้ีคะ 

160. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในดานการเรียนการสอนในแตละวัน เขาใจวาการเลื่อนการเปดปดภาคการศึกษาจะทํา
ใหตองเลื่อนตารางสอบ ดวยจํานวนวิชาท่ีมาก ทําใหนักศึกษาตองสอบติดกันมากเกินไป อีกท้ังยังมีงานท่ีตองสงอีก
มากมายหลังจากสอบ ทําใหรูสึกวาบริหารเวลาในแตละวันไมไดเลย 

161. หากเปนไปไดอยากใหมีล็อคเกอรสําหรับนักศึกษาท่ีตึกอาคารประโชติ 
162. เปนคณบดีตออีกหลายๆ ปเลยครับ 
163. อาจารยมีความตั้งใจ ทุมเทใหคณะมาก 
164. อยากใหอาจารยท่ีปรึกษามาพบนักศึกษาในปกครองบางคะ 
165. อยากใหมีกิจกรรมทางสังคมเยอะๆ 
166. การเช่ือมตอเน็ตภายในมหาวิทยาลัยยังไมเสถียร เวลายายสถานท่ีอาจจะหลุดบอย อยากจะใหแกไขตรงน้ีเพ่ิมเติม 
167. อยากใหหองนํ้าตึกเกาช้ัน1ดีเหมือนช้ันอ่ืนๆครับ 
168. หองนํ้าช้ัน1 ตึกเกาเหม็น หองคอมเน็ตชา รอน  
169. อยากใหปรับปรุงหองนํ้าช้ัน 1 ตึกเกาคะ 
170. อยากใหขยายเวลาเปดตึก 
171. อยากใหคณะเปดสถานท่ีใหอานหนังสือกอนสอบท่ีปดเท่ียงคืนกอนชวงสิบไปอีก1อาทิตย  
172. เพ่ิมพ้ืนท่ีการทํางาน อยากใหเอาท่ีปริ้นกลับมาท่ีหองคาเฟ 
173. ท่ีการทํางานมากข้ึนแบบมีแอรดวยครับ 
174. ขอลานจอดรถครับ 
175. ควรจัดทําพ้ืนท่ีในคณะใหมากข้ึนเพียงพอตอจํานวน นักศึกษา 
176. อยากใหปรับปรุงประตูหองนํ้าหญิงช้ัน 1 ตึกเกาคะ  
177. อยากใหมีการจัดแหลงฝกงานตางประเทศอยางเพียงพอตอความตองการ 
178. เพ่ิมท่ีจอดรถยนตสําหรับนักศึกษา 
179. อยากใหมีฟตเนสขนาดใหญเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
180. ปรับปรุงการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และ การเขาถึงวารสารตางๆท่ีปกติตองเสียคาใชจาย 
181. อยากเพ่ิมพ้ืนท่ีในท่ีสามารถอานหนังสือในชวงสอบไดอยางสะดวก, อยากใหปรับปรุง wifi ใหเช่ือมตอไดอยากมี

ประสิทธิภาพ 
182. เพ่ิมท่ีจอดรถสําหรับนักศึกษา ขยายเวลาปดตึกเกา เพราะงานกลุมท่ีตองทําเยอะมาก หองสมุดคณะ หองคอมก็ปด ไมมี

สถานท่ีทํางาน  
183. ผมรูสึกวาบริเวณสวนหนาตรงหนาคณะเภสัชศาสตรไมคอยมีประโยชนครับ อยากใหปรับปรุงเปนพ้ืนท่ีท่ีสรางประโยชน

ไดมากกวาน้ี เชน ปรับใหเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชในการอานหนังสือได เชน สรางเปนหองสมุดบริเวณหนาคณะสําหรับ
นักศึกษาซึ่งสามารถออกแบบใหสวย โชวภูมิทัศนของสวนหนาคณะได 

184. อยากใหเพ่ิมในสวนการชวยเหลือในการดําเนินการดานกิจกรรมนักศึกษา และเพ่ิมในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
อานหนังสือ อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรในหองคาเฟ บางครั้งหองคอมไมวาง นักศึกษาจะไดสามารถ คนควาและทํางานได
เพ่ิมเติม  

185. กิจกรรมนักศึกษามีความถดถอยอยางมาก สวนมากเปนผลมาจากการทํางานของรองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษาท่ีไมรับ
ฟงความคิดจากนักศึกษา ถึงรับฟงก็ไมปรับใช แตพยายามใชความคิดเห็นของตนเองเปนใหญ ท้ังๆท่ีคนทํางานก็คือ
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นักศึกษา มีการทํางานเหมือนเปนหัวหนาสั่งงานจนนักศึกษาหลายๆคนไมอยากรวมงานดวย เปนผลใหงานกิจกรรม
นักศึกษาไมกาวหนาเหมือนแตกอน  

186. อยากใหมีท่ีน่ังอานหนังสือในคณะ มีหองสมุดเปด 24 ช่ัวโมง มีรถรับสงท่ัวมหาวิทยาลัย ตลอดเวลา และผานหนาคณะ
เภสัชศาสตรทางดานหลัง อยากใหมีการจัดกิจกรรมท่ีมาจากนักศึกษาเปนผูเสนอ 

187. ควรปรับปรุงดังน้ี 
1) จัดตารางเวลาเรียนใหมลดเวลาเรียน (เรียนเฉพาะสิ่งท่ีสําคัญตอยอดไดและอัพเดท) เพ่ิมเวลาเลน (ใหนักศึกษา

ผอนคลายความตึงเครียด มีชมรมกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใหเวลาไดคนควาหาขอมูลเอง) 
2) จัดตารางสอบใหมีวันพักบาง วันเวนวัน ใหสมองและรางกายไดพักผอนเต็มท่ี 
3) จัดตั้งองคกรตรวจตราสุขภาพจิตเด็กท่ีเรียน คณะจะมีคุณภาพท่ีดีไดอยางไร ท่ีสอนแบบกดดันใหเด็กตองเรียน

และรับผิดชอบอยางหนักท่ีจะไปดูแลสุขภาพผูปวยในอนาคต แตนักศึกษาหลายคนตองกลายเปนคนปวยเสียเอง 
(โดยเฉพาะสุขภาพจิต) โดยไมมีบุคลากรหรืออาจารยใดมาใหความสนใจชวยเหลือแกปญหาน้ี 

188. อยากใหมีกิจกรรมทางสังคมเยอะๆ 
189. เพ่ิมท่ีจอดรถยนตสําหรับนักศึกษา 
190. ติดกลองวงจรปดตรงทางเขาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตรเน่ืองจาดเปนมุมอับ และเคยมีการขโมยของในบริเวณน้ัน 
191. อยากใหเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยของคณะอีก บูรณะสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีปลอยท้ิงไว เชน ลานจอดรถหนาอาคารปาฐอาศรม ดานหลัง

อาคารตึกนิรภัย ดานหลังอาคารปาฐอาศรม บริเวณริมสระเก็บนํ้าขางๆหองสมุดคณะหรือสวนหลังตึก 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

26 3.31 1.21 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรตรวจสอบอุปกรณสงสัญญาณ Wifi ภายในคณะ เพราะมีบางจุดอุปกรณเสีย/ชํารุด และควรมีการฝก/อบรมเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยประจําคณะใหมีการวางตัว/ความสุภาพ/คําพูดตอ นักศึกษา ใหเหมาะสม เพราะในบางครั้งเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยเองท่ีนากลัว 

2. พนักงานของกองกิจบริการแยมาก อยากใหมีการประเมินบาง / ไมมีใจรักในการบริการ / เวลานักศึกษาไปติดตอชอบทํา
หนาไมดี พูดจาก็ไมดี ขอใหปรับปรุงดวยครับ 

3. อยากใหเพ่ิมโตะดานใตคณะ / อยากใหมีตู ATM ใตคณะ  
4. ลูกระนาดใหญไป ขับมอเตอรไซคขูดทุกครั้งเลย รถจะพังเอา ทําใหกวางๆจะไดไมขูด สีชัดเจนดี ทุกอยางดีหมด :)  
5. ความสะอาดของหองนํ้า 
6. ความสะอาดและอุปกรณในหองนํ้า 
7. อาจารยแคลคูลัสสอนไมดีครับ 
8. สิ่งท่ีตองปรับปรุง 

1) ตาขายกันนกท่ีขึงเหนือศีรษะเกามาก สกปรก ตองเปลี่ยน 
2) ท่ีจอดมอเตอรไซคไมพอ 
3) ตึกเรียนข้ึนไดหลายมุมตอนกลางวันทําใหคนนอกข้ึนได เสี่ยงอันตราย 
4) สภาพแถวสํานักงานโทรม ไมสมกับเปนคณะใหญ ภาพลักษณแย 
5) ลิฟทสองตัวท่ีติดสํานักงานตองมีระบบสลับช้ันจอด ไมง้ันจอดทุกช้ันท้ังสองตัว หรือเช่ือมแผงควบคุมแบบในหาง 
6) ควรมีการตีเสนรอคิวลิฟทแบบตึกอักษรฯ 
7) ไมมีฟุตบาทเดินไปทางตลาดอินดี้ มีรถเกาขวางอยูบนแทนปูน 
8) ถนนขางช็อปจอดรถจนรถสวนลําบาก 
9)  หองนําช้ันลางมีกลิ่น ไมมีกระจกเปดระบายอากาศ โถปสสาวะระบายชามากบางตัว สกปรกมาก 
10)  ถังขยะไมพอ วันหยุดทีถังลนแยมาก วันหยุดยาวก็ควรมีแมบานมาเก็บและทําหองนํา 
11)  หองเรียนท่ีมีแตทีวีเรียนลําบาก ไมเหมาะสมกับการ lecture 
12)  ควรฉีดยุงบอยหนอยเพราะลอมดวยแหลงนํา 
13)  บริเวณรานอาหารควรสวางกวาน้ี พ้ืนหินขัดตองลางทําความสะอาด ตึกเกาถึงเวลาจัดชุดใหญ 
14)  ควรทําหลังคาตรงท่ีจอดมอเตอรไซค 
15)  ฟุตบาทชํารุดหลายจุด 
16)  ไมมีปายคณะท่ีสมเกียรติฝงถนนบลูโรด 

9. อาจารยท่ีปรึกษาไมเห็นทําหนาท่ีอยางเต็มท่ี แตลงนามใบเพ่ิมถอน / อาจารยบางคนไมอยูภาคแมจะไมมีคาบสอน บางที
เขานอยวันมากในแตละสัปดาห มีตอกบัตรของ อาจารย ไหมครับ? 

10. กังวลแทนรุนนองเรื่อง exit exam ภาษาอังกฤษ ภาคไมเห็นมีอะไรมาชวย 
11. วิชา 600 ศึกษาท่ัวไปคณะควรเปดใหสาขาอ่ืนลงได ไมใชจํากัดแคภาคตัวเอง 
12. นักวิทยเรื่องมากในการเบิกอุปกรณ ทํางานไมเหมือนภาคอ่ืนท่ีมีใจใหบริการ 
13. อาจารยคณะไมเขารวมกิจกรรมเลย เชน ไหวครู บายศรี  
14. สภาพคณะเกาไมโมเดิรน 

15.  นกเต็มไปหมด อันตรายเรื่องโรคมาก ท่ีอ่ืนจางเหยี่ยวหรือยิงกระสุนเสียง 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะดุริยางคศาสตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

78 3.75 1.12 

 
ขอเสนอแนะ 
1. อยากใหมีพ้ืนท่ีเอ้ือเฟอหรือรองรับกับการท่ีนักศึกษาหลายๆ คนนํายานพาหนะจําพวกจักรยาน มอเตอรไซคมาเรียนให

สามารถมีท่ีไดจอดไดเพียงพอไมกีดขวางทางเดินและสถานท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีจัดไวในปจจุบัน แคจักรยานยังจะหาท่ีจอด
ซุกไวยาก 

2. ท่ีผานมาไมคอยไดสัมผัสถึงการไดมีพ้ืนท่ีในการน่ังรอกอนเขาเรียนเทาไหรนักแตเขาใจในความท่ีคณะไมไดใหญมากนัก ถา
ไมใชโถงกลางก็ไมรูจะน่ังรอตรงไหนไดท่ีพอจะเปนท่ีใหสําหรับนักศึกษาไดพักบางชวงและสามสามารถใชสอยประโยชนใน
ขณะท่ีพักแตละวิชาไดเทาท่ีนาจะเปน แคอยากใหมีพ้ืนท่ีสําหรับพักรอเรียนใหสําหรับนักศึกษาหลายๆคนไดพอจะมีท่ีได
น่ังทําการบานหรือพูดคุยปรึกษากันได โดยท่ีไมตองเดินออกมานอกคณะ แครูสึกวาในปจจุบันไมเพียงกับการรองรับใน
วันท่ีนักศึกษามาเรียนกันเยอะๆ ดวยความเคารพขอบคุณครับ 

3. มีการจัด ใหไดมีลงพ้ืนท่ีจริงตามหลายๆ วิชาเพราะสามารถทําใหเรียนรูเเละเขาใจมากกวาการน่ังเรียนอยูในหองอยาง
เดียว 

4. ขอหองซอมวงเพ่ิมคะ 
5. อยากใหมีอุปกรณและหองซอมท่ีดี 
6. มีความสุขท่ีเรียนท่ีน่ีครับ 
7. หองเรียนควรมีเยอะ ตามจํานวนนักศึกษา 
8. อยากใหมีนองเรียนเพ่ิมหองซอมเพ่ิม 
9. ดีแลวครับ 
10. อยากใหมีอาหารหลากหลายมากข้ึน 
11. อยากใหเน็ตท่ีคณะใชเเอพ spotify ไดเพราะจําเปนตอการศึกษา 
12. โรงอาหารรอนจริงๆ บางวันท่ีไปน่ังรอเรียนตอน่ีเหมือนอาบนํ้าใหม 
13. อุปกรณไมพรอมมากๆ ไมเหมาะสมกับคาเทอม 
14. อาจารยสวนใหญสอนเน้ือหาเกาๆ ไมอิงยุคสมัย ไมเปดรับสิ่งใหมๆ บางคนอยากมาก่ีโมงก็มา บางทีก็ไมมา บางคนสอนไม

รูเรื่องใหไปคนควาเอง 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

25 3.49 1.01 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีสวัสดิการท่ีดีกวาน้ี อยากไดชีทเรียนท่ีเปนสี ไมใชขาวดํา ใหมันเทาเทียมกับคาเทอมท่ีแพง 
2. ควรมีถังขยะเพ่ิมข้ึนในหลายๆจุดในมหาวิทยาลัย 
3. สายชําระในหองนํ้ามีนอยมาก 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะวิทยาการจัดการ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

25 3.76 1.18 

 
ขอเสนอแนะ 
1. เมื่อเกิดความผิดพลาดในเรื่องสําคัญและจําเปนควรรีบอัพเดทการแกไข เชน การประกาศตารางสอบตกหลน ควรรีบแกไข

และอัพเดทโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือประโยชนของนักศึกษา 
2. มีความเห็นดังน้ี 

1) เน่ืองจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใชทรัพยากรรวมกันทําใหคณะอาจอํานวยความสะดวกไมไดเทาท่ีควร  
2) คณะยังสนับสนุนดานอาจารยพิเศษคอนขางนอยมากในการมาบรรยายพิเศษหรือสอนเพ่ิมเติม 
3) คณะสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาคอนขางมากรวมท้ังทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมมาก 
4) คณะควรใหความสําคัญกับนักศึกษาในสวนของการสนับสนุนดานวิชาการใหมากข้ึน เชน เวทีทางวิชาการ การ

แขงขันวิจัยหรือทางวิชาการเพ่ิมเติม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเรียนดีมีเวทีแสดงศักยภาพ" 
3. ปรับปรุงวิทยาเขตซิตี้แคมปส เมืองทองธานี ใหพรอมใชงาน 
4. จัดหองให นักศึกษา ป.เอก ไดประชุมงานหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด เหมือนกับท่ีมหาลัยอ่ืนๆ มีหองให ป.เอก ไดประชุม

หลังเลิกเรียนและปดเวลา สองทุม ขอบคุณมาก 
5. ระบบ I-thesis ยังไมเสถียร ควรปรับปรุงดวน ขอบคุณมาก 
6. ปรับปรุงดานหองเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร เขตเมืองทองธานี และการอํานวยความสะดวกดานหองสมุด 
7. อยากใหมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเมืองทองมีประตูทางออกดานหาง Cosmo เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไป

รับประทานอาหารชวงเวลากลางวัน 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

70 2.37 1.42 

 
ขอเสนอแนะ 
1. เรื่องอุปกรณไวสําหรับการศึกษา เปนสิ่งจําเปนมากท่ีสุด และไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะหยุดพัฒนาและสงเสริม การเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองตามโลกใหทัน ตองไมมีอุปสรรคในการเรียน ทุกอยางตองพรอมและสนับสนุน
ตัวนักศึกษา อยากใหเก็บไปพิจารณา เพราะตัวขาพเจาเองท่ีเรียนมาจนจบปสี่ ก็เกิดความสงสยัระหวางเรียนอยูหลายครั้ง 
ในการเรียนเวลาท่ีอุปกรณไมสามารถ support ตัวนักศึกษา และไมสามารถรองรับสิ่งท่ีเรียนรูไดดีพอ หวังวาสิ่งท่ีขาพเจา
พิมพไว จะกอใหเกิดความพัฒนาแกไขปรับปรุงสูนองๆ รุนตอไป อยางรวดเร็วและตรงจุด ขอบคุณคะ 

2. เรียนตัวสองตัวคาหนวยกิจสองหมื่นกวา แตอุปกรณการเรียนตางๆ ไมพรอม ไมคุมคาเทอม ไมตอบสนองการเรียน 
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ex. สตูดิโอ ไมคอยมีอะไรท่ีพรอมสําหรับการเรียนการสอนแบบคณะน้ี รูสึกวาควร
เตรียมใหพรอมถาเกิดจะยายมาแลว รับผิดชอบกวาน้ี 

3. กรุณานําเครื่องถายเอกสารท่ีมีเครดิตของมหาวิทยาลัย มาติดตั้งท่ีวิทยาเขตเมืองทองธานีดวยคะ :) 
4. โถงขางลางตึกไมควรทําเปนหองเรียน ท่ีน่ังพักก็คอนขางมีนอย  
5. อันน้ีเปนวิทยาเขตเมืองทองนะครับ รูสึกเหมือน มหาวิทยาลัยยังไมเสร็จดี ตึกอาคารหองเรียนมีพ้ืนท่ีไมพอเรียน แถม

ระบบการจัดการก็เหมือนไมเปนระบบ เชน ตารางเรียนนักศึกษาท่ีสับเปลี่ยนขณะท่ีเปดเทอมแลวและนักศึกษาไปเรียน
แลว เหมือนไมมีเจาหนาท่ีคอยจัดการหองเรียน อาจารยจะมาสอนบางครั้งหองเรียนกลับไมวาง ท้ังๆ ท่ีนัดแนะกัน
เรียบรอย การประชาสัมพันธท่ีมีแตบนเฟสบุคเขาไมถึงนักศึกษาท้ังหมด ท่ีจอดรถท่ีมีใหสําหรับอาจารย ท่ีจริงๆ แลวเหลือ
พ้ืนท่ีเยอะมาก แตกลับไมไดใชประโยชนอะไร สวนตัวคิดวาวิทยาเขตเดิมท่ีเรียน(เพชรบุรี) มีความพรอมกวามากๆ แมจะ
อยูนอกตัวเมืองก็ได กระน้ันในวิทยาเขตเมืองทองยังมีการกอสรางชวงนักศึกษาสอบอีกดวย ในเวลาเรียนก็ยังมีการ
กอสรางเสียงดังรบกวนตลอด หองเรียนก็เหมือนไมไดออกแบบเพ่ือรองรับการศึกษา เชน หองไมเก็บเสียง เวลาอาจารย
พูดเสียงจะกองฟงยาก บางหองถึงขนาดมีรูโหวในหอง หรือกําแพงโหว ท้ังน้ีอยากใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการและบริการ
โดยอางอิงพฤติกรรมของนักศึกษาเปนหลัก เพราะมหาวิทยาลัยควรจะถูกออกแบบโดยคํานึงการเรียนการศึกษาของ
นักศึกษาเปนหลัก โดยเริ่มจากการฟงความคิดเห็นลักษณะน้ีอยางสม่ําเสมอ 

6. ตึกเรียนท่ีเมืองทองควรเสร็จเรียบรอยกอนเปดภาคเรียน แตจนถึงตอนน้ีหองยังไมเสร็จดี ผนังมีรู หองไมมีเพดานเสียงกอง 
บางทีฟงท่ีอาจารยสอนไมรูเรื่องเลย ท้ังๆ ท่ีเปดเทอมแลวยังมีการกอสรางซอมแซมอยูอีก เสียงดังรบกวนการเรียนการ
สอนอยางมาก แมแตชวงสอบก็ยังมีการปรับปรุงซอมแซม จัดสรรเวลาไดแยมากๆ มีเหตุการณท่ีของตกจากท่ีสูงลงมาท่ี
ทางเดิน ท่ีมีนักศึกษาเดินผานไปมา แตไมมีการประกาศหรือขอโทษใดๆ ความรับผิดชอบอยูท่ีไหน ความเหมาะสม? ความ
ปลอดภัยควรเปนพ้ืนฐานสําหรบัอาคารมใิชหรือ? อยางนอยควรออกมาขอโทษและทําใหเปนเรื่องสําคัญควรปรบัปรุงแกไข
อยางมาก หรือตองใหมีคนบาดเจ็บหรือ? อุปกรณบันทึกเสียงท่ีเมืองทองมีใหใชแตพังไปเกือบครึ่ง ควรเปลี่ยนใหมไดหรือ
ยัง? บางตัวใชไดแตถานก็ตองซื้อเอง อยากรูวาคาบํารุงท่ีจายไปลงท่ีไหนหมด ความพรอมของอุปกรณเปนสิ่งท่ีสําคัญตอ
นักศึกษานิเทศศาสตรมาก เพราะไมใชทุกคนท่ีจะมีทุนทรัพยในการซื้อหาอุปกรณมาใชงานเปนของตัวเอง การหยิบยืมจาก
มหาวิทยาลัยจึงเปนหน่ึงทางเลือกท่ีสําคัญอยางมาก แตอุปกรณชํารุดเสียมาก การน่ังโทษวานักศึกษาใชของอยางไมรักษา
ไมใชการแกปญหา เปนเพียงการกลาวถึงสาเหตุนึงเฉยๆ ถามีปญหาสวนน้ีมากก็ควรจัดตั้งกฎท่ีเขมงวดมากข้ึน แตของท่ี
ชํารุดไปแลวก็ควรมีการเปลี่ยนออกเสียที คอมพิวเตอรบางเครื่องเปดโฟโตชอปก็คางแลว ท้ังๆท่ีคอมพิวเตอรสําคัญตอการ
เรียนการสอนในยุคสมัยน้ีอยางมาก ควรมีสมรรถภาพท่ีดีกวาน้ีมิใชหรือ? บันไดดีไซนไมเอ้ืออํานวยตอการเดินของ
นักศึกษาหญิงท่ีใสกระโปรงเลย นากังวลเปนอยางมาก ชองระหวางบันไดกวางมาก  
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7. ตองการสายชําระในหองนํ้าอาคารเรียน เวลา นักศึกษา ปวดหนัก ทิชชูไมไดทําใหรูสึกสะอาดเลย ขอความกรุณานําสาย
สายชําระมาติดและรบกวนบอกปาแมบาน ใหทําความสะอาดหองนํ้าดวยคะ ไมใชแคมาเปลี่ยนทิชชู มันเหม็นทํารายจมูก
มาก บอกตามตรง // ขอถังขยะดวยคะ เคยเห็นโรงอาหารท่ีไหนไมมีถังขยะบาง น่ีเห็นท่ีมหาลัยน้ีท่ีแรก รูวาอยากจัด
ระเบียบถังขยะใหเปนท่ี แตคุณจะให นักศึกษา เดินจากโรงอาหารยาวไปหลังหอหญิงเพ่ือท้ิงกลองขนมกลองเดียวหรอ 
ตรงลานจันทรก็ไมมีถังขยะ ถามจริงวาอยากใหเราท้ิงขยะใหเปนท่ีจริงปาว ไมมีถังขยะอยูใกลๆ มารองรับขยะเลย คิดได
ไงอะ งง (วิทยาเขต มศก. เพชรบุรี) 

8. อยากใหตึกเรียนท่ี City Campus มีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยกวาน้ี ปจจุบันเวลาเรียนก็ยังมีการกอสราง 
และเสียงดังมารบกวนจนถึงเวลาสอบ 

9. อยากใหอุปกรณและสถานท่ีในการเรียนมีเพียงพอและเหมาะสมมากกวาน้ี  
10. ไมคอยมีความเปนมหาวิทยาลัยเพราะมีหลายวิทยาเขตมากเกินไป มีคาบํารุงท่ีแพงไมสมกับสิ่งท่ีไดรับมากเทาไหร การมี

เขตใหมท่ีเมืองทองธานีทําใหเพ่ิมคาใชจายท่ีสูงข้ึน ท้ังยังเดินทางลําบากและมีการจราจรท่ีติดขัด มีปญหาหลายอยางท่ี
นักศึกษาออกมาพูดถึงกันจึงอยากใหทางมหาวิทยาลัยรับฟงแลวนําไปปรับปรุงอยางท่ีสุด 

11. อาคารเรียนท่ีวิทยาเขตเมืองทองธานียังไมพรอมท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปใชเรียน ท้ังคุณภาพของหองเรียน ท่ีรองรับในการ
พักกลางวัน ไมมีโรงอาหารในมหาวิทยาลัย อาหารท่ีขายราคาแพงไมเหมาะกับคุณภาพ มีการกอสรางระหวางท่ีนักศึกษา
กําลังมีการเรียนการสอน  

12. เลิกกอสรางตอน นักศึกษา มีเรียนคะ เสียงดังนารําคาญ / การดําเนินงานเมื่อยื่นเรื่องตอคณะชามาก  
13. หอ 2 ควรเพ่ิมเครื่องซักผาและทําความสะอาดเครื่องซักผา 
14. เสนอแนะดังน้ี 

1) ตกึคณะไอซีทีท่ีเมืองทองควรพรอมกวาน้ี หองสตูดิโอก็ไมพรอมใหนักศึกษาใชงาน เนนแตการออกแบบแตการ
ใชงานจริงแทบไมได  

2) ควรสนใจชีวิตความเปนอยูของนักศึกษามากกวา อยางเชน ความปลอดภัยของเด็ก เคยมีเหตุการณนักศึกษา
เดินอยูมีท่ีครอบไฟจากเพดานรวงลงมา หรือ นักศึกษากําลังเรียน/สอบก็มีการซอมแซมตอเติมตึก ซึ่งมันไมควร
และไมเหมาะสมหรือไม? 

3) หลักสูตรเหมือนจัดวิชาเรียนท่ีไมคํานึงถึงเน้ือหา และบางวิชาไมเหมาะแกการสอบ  
4) บุคลากรสื่อสารกันไมเขาใจ และตองผานข้ันตอนซับซอนวุนวายเกินไป อยางเชน คนจัดตารางสอนไมคุยกับ

อาจารย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หรือ มีวิชาหน่ึงมีสอบแตไมมีตาราง (คือไมไดคุยกันหรืออยางไร) หรือ การทําชีท
เอกสารประกอบการเรียนตองจายซ้ําจายซอน  

5) รูสึกถึงความไมคุมคากับคาเทอมท่ีตองเสียไป" 
15. คณะควรอยูในวิทยาเขตเดียวคะ เรื่องท่ีจอดรถรูวาเปนเรื่องของมหาลัยแตวาท่ีจอดใตตนไมทําไมจอดไมไดคะ? งง? เสนก็

ตีใหเห็นอยู ตึกราวแลวนะคะ ใครคอรัปช่ันเงิน 4000 ท่ีจายทุกเทอม หรือคนคุมงานทําไดเทาน้ี? 
16. อยากใหปรับปรุงเรื่อง internet โตะเรียน อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีไมมีคุณภาพ ฝายการเงินหรือฝายท่ีตองติดตอกับ

นักศึกษาไมมีความเต็มใจท่ีจะใหบริการ เขางานไมเปนเวลาในเวลางานอยูๆ ก็หายไปตองใหนักศึกษารอ เวลาสอบถาม
อะไรก็ไมคอยอยากจะตอบมีการประชดประชันเหมือนมาขอเรียนฟรี แตพ่ีโจดีคะ ท่ีเหลือตองปรับปรุง 

17. ไมเขาใจวาจะให นักศึกษา ประเมินไปทําไม ถาไมปรับปรุงหรือแกไขใหมันดีข้ึนเลย / บุคลากรของคณะนอยไปหรือเปลา 
อยางพ่ีเอน่ีก็ทําเอกสารเก่ียวกับ นักศึกษา เกือบทุกอยาง จะเบลอหรือจําไดน่ีก็แลวแตดวง สงสารก็สงสารแตเอกสารเราก็
จะหายหรือเปลาก็ไมรู ครูหรืออาจารยเองก็นอย งงมาก แตละสาขาหรือเอกมีคนละหน่ึงสองมากสุดก็สาม แตเด็กเยอะ
มากจะดูแลยังไงหมด / ตึกท่ีเมืองทองก็แย ทําไมไมกอสรางชวงปดเทอมใหมันจบๆ มาทําตอนเด็กเรียนอยูเสียงดังมาก สตู
น่ีก็ไมพรอมใชเด็กนิเทศมันตองใชหรือเปลา / คณะไมพรอมในหลายๆ อยางมาก ท้ังท่ีเปนคณะท่ีดูจะเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีหรือความทันสมัยแตอะไรๆ มันแยมาก (ไมไดพูดถึงหลักสูตร) ถาไมพรอมก็ควรยุบคณะหรือเปลา สงสารเด็ก   

18. อยากใหปรับปรุง 
1) การรับนอง ใชระบบโซตัส รุนพ่ีตะโกนใสนองๆ คิดวาไมนามีการรับนองแบบน้ี ไมกอใหเกิดความสนิทสนม การ

รูจักกัน หรือรักกันมากข้ึน เห็นแตเกิดความขัดแยง 
2) รานอาหารท่ีคณะ (เมืองทองธานี) ไมมีประสิทธิภาพ ปจจุบันอยูในระหวางการปรับปรุง ควรปรับปรุงใหดีกวาน้ี 

เชน การทําอาหารขางในขางในหองแอร ทําใหเกิดกลิ่นติดตัว 

169 



 
 

3) อุปกรณการเรียนการสอน โปรเจคเตอร และคอมพิวเตอร ไมมีประสิทธิภาพ ในบางหองโปรเจคเตอรสีเพ้ียน 
ควรมีเจาหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของอุปกรณอยางนอยเดือนละ 2 ครั้งก็ยังดี 

19. คณะอะไรเอยสงเสียงดังซอมแซมตึกในอาทิตยท่ีมีสอบ คณะไอซีทีไงจา วิทยาเขตท่ีมีแตตึกโดๆ หองเรียนท่ีออกแบบใหไม
เก็บเสียง ไมเหมาะกับการเรียน สตูนํ้ารั่ว ทางเดินไมมีรม แมคพังไมเพียงพอ พีซีไมมีไลทรูม พีซีแรมไมพอ การจัดวางโตะ
ผิดเพ้ียนไปหมด  

20. อันน้ีไมเก่ียวกับคณะแตเปนมหาวิทยาลัย ทางฝงเมืองทองมีการกอสรางท่ีเสียงดังมากๆระหวางการเรียนการสอนรวมไป
ถึงสอบ พ้ืนท่ีสวนกลางมีนอย การดําเนินงานสวนของกิจการนักศึกษาไมคอยสะดวก 

21. (เมืองทอง) อยากใหรีบทําหองสตูดิโอท่ีเมืองทองใหเสร็จเพราะนักศึกษาเดือดรอนมาก ตองใชถายงานแตไมมีอะไรพรอม
เลยท้ังๆท่ีผานมาเปนปแลว / คอมพิวเตอรในหองคอมมีแตคอมท่ีไมมีคุณภาพ ระบบปฏิบัติการต่ํา ไมมีการอัปเดต เครื่อง
คาง โปรแกรมไมครบ / อยากใหหาสักหองเอาไวใหเด็กทํางาน เน่ืองจากแตละเอกลวนมีงานมากมายและไมยอมใหเด็ก
ทํางานในบริเวณตึกเรียน (ทําฉาก เก็บของ ฯลฯ) / อยากใหเพ่ิมจุดขายของใตอาคารเรียนเพราะในชวงกลางวันคนเยอะ
และอาหารไมเพียงพอตอความตองการ / อยากใหมีท่ีเก็บทิชชูในหองนํ้าหญิงเพ่ิมเพราะทิชชูหมดบอยมาก  

22. เมืองทองควรหยุดกอสรางระหวางเรียน / ท่ีน่ังไมเพียงพอตอการพักเท่ียงและรอเรียน /อาจารยท่ีถูกมาสอนแทนอาจารย
ประจําวิชาเกง แตสอนคนไมเปน! ควรปรับปรุงอยางยิ่งคะในเรื่องน้ี 

23. งดการกอสรางท่ีรบกวนทางการเรียนในขณะท่ีมีการเรียนของนักศึกษา  
24. ไมควรใหอาจารยคนเดียวดูแลทุกอยาง และไมควรใหอาจารยพูดบ่ันทอนจิตใจเด็ก 
25. ไมคิดวามหาลัยช่ือดัง จะไมมีการสื่อสารภายในองคกร กระบวนการในการบริหารงานแยมากๆ บุคลากรไรคุณภาพ ไร

ความสามารถ เมื่อนักศึกษาไดรับปญหา แกปญหาไดไมตรงจุด ไมรูวาผานมาตรฐานการศึกษามาไดอยางไร แยมากจริงๆ 
26. เอก CRM ควรมีการเปลี่ยนแปลง ไมรูวาเอาเงินคาเทอมท่ีจายไป ไปบริหารอะไรบาง อุปกรณก็ไมตองใชเหมือนเอกอ่ืน 

แลปแมคก็ไมเคยไดใช  อุปกรณตามหองเรียนก็กากๆ บางหองยังทําไมเสร็จเลย งงมาก ตั้งแตเรียนมา การฝกงานเพ่ิมรอย
หยักใหสมองสุดละ 

27. โปรดปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองเรียนดวนๆ ประสิทธิภาพต่ํามาก นึกวาคอมเมื่อ 20 ปท่ีแลว เสียคาเทอมตั้งหลายหมื่น 
หาคอมดีๆ มาใหนักศึกษาหนอยไมไดหรือไง  

28. นอกจากความถึกท่ีคณะใหแลวก็ไมมีความสุขในการเรียนหนังสือเลย ท้ังสถานท่ีเรียนและสภาพแวดลอม 
29. ไอซีทีท่ีเมืองทอง หองสมุดปดบอยมากเลยคะ ไปทีไรก็ปดๆ คือถาพ่ีท่ีดูแลมีธุระตองไปทําเยอะก็หาคนชวยใหหองสมุดมัน

เปดตลอดเวลาดีกวาไหมคะ ทําอะไรไมไดก็เฝาไวใหมันเปดตลอด คอยเช็คยืมคืนตลอดก็ยังดี ธรรมชาติของหองสมุดมันไม
ควรปดบอยขนาดน้ี  

30. มหาลัยควรเขามาตรวจสอบดูแลการบริหารงานของคณะ วามีคุณภาพมากพอหรือไม มีการจัดการภายในคณะอยางไร 
เด็กมีความสุขกับท่ีเปนอยูน่ีหรือไม เปนคณะท่ีเก่ียวกับการสื่อสารแตคนในคณะเองยังไมสื่อสารกัน เด็กมีปญหารองเรียนก็
ไดรับการแกไขแบบไปที ไมรูจะพ่ึงใครในคณะน้ีไดบางคะ 

31. อยากใหคณะมีการรับคําแนะนําและรับขอรองเรียนของนักศึกษา ใสใจกันมากกวาน้ี ในบางเรื่องหากปลอยปะละเลยไป
ไมใชแคคณะท่ีเดือดรอนแตจะรวมไปถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งไมอยากใหเกิดข้ึน 

32. ควรเพ่ิมอาจารยท่ีปรึกษาเอกลูกคาสัมพันธ ควรมีนักศึกษาไมเกิน 10 คนตออาจารยท่ีปรึกษา 1 คน เพ่ือใหอาจารยดูแล
นักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 

33. ควรมีชองทางใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆเพ่ิมเติม  
34. การสื่อสารของอาจารยภายในคณะ ict ลมเหลวมาก แกปญหาใหนักศึกษาแบบขอไปที ไมคิดและทําใหรอบคอบ เจอ

ปญหาทีตองมาแกที ไมจริงจังกับการแกปญหาใหกับนักศึกษา ทํางานคนกันเองก็เกรงใจเกรงกลัวกันเอง นักศึกษาเสียท้ัง
เวลาและความรูสึก นักศึกษาหมดศรัทธาในการทํางานของอาจารยคณะน้ีเปนอยางมาก ยังไงชวยลงมาดูระบบการ
บริหารงานและการแกปญหาของคณะน้ีดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

35. อยากไดพ้ืนท่ีสําหรับคิดสรางสรรคงานในวิทยาเขตเมืองทองท่ีไมใชตูคอนเทนเนอรคะ กระจกใสสรางการเรียนรูไดดีนะคะ 
36. หลายอยางมากคะ อยางเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษารูสึกวาคอนขางต่ํา ท้ังดานสถานท่ี สิ่งอํานวยความ

สะดวก ขอหามท่ีบางอยางนักศึกษาไมเขาใจและไมไดรับคําอธิบายวาผลเสียท่ีเกิดคืออะไร หองนํ้าท่ีมีท่ีแขวนทิชชูเอาไว
วางโทรศัพทไมเคยมีทิชชูมาวาง อาคารท่ีสรางมาเพียงหน่ึงปแตมีรอยราว ท่ีจอดรถมีท่ีรมๆ แตไมใหจอด กิจกรรมท่ีคิดวา
อยากใหทางคณะจัดใหซึ่งคิดวามันเปนสิ่งท่ีชีวิตนึงท่ีไดเปนนักศึกษาควรไดอยางมีการจัดทริปให จะไดทํากิจกรรมรวมกัน
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ท้ังอาจารยท้ังเพ่ือนๆ ไดรูจัก มี connection กับพ่ีนอง หรือเรื่องการพาไปดูงานนอกสถานท่ี 4 ปท่ีเรียนมาไมเคยมีเรื่อง
อะไรแบบน้ีเกิดข้ึน เวลาท่ีเห็นเพ่ือนตาง ม. ไดรับก็คิดวาทําไมเราไมมีบาง คาเทอมก็แพงกวาสิ่งอํานวยความสะดวกกับ
สวนทาง ท่ีสําคัญการคิดราคาแบบเหมาเรียนแตละเทอมซึ่งเขาใจวาออกจากมหาลัยรัฐบาลแลวแตรูสึกวาแพงมากกับการ
มีเรียนแคเทอมละ 2 ตัว ขณะท่ีเพ่ือนๆ ม. อ่ืนไดลดคาเทอม หลายอยางคิดวามหาลัยเองก็รูดีอยูแลววามีปญหาอะไรบาง 
ไดแตหวังวาจะมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง ลึกๆ ไมไดไมพอใจอะไรขนาดน้ันนะคะ เปนเพราะชินไปแลวดวยแตคิดวาท่ี
ตองพูดเพราะคงเปนการดีถานักศึกษารุนหลังๆ จะไดรับอะไรท่ีดีข้ึนคะ  

37. พัฒนาทุกอยางในวิทยาเขต เมืองทองธานี  
38. เรื่องของอุปกรณการเรียน สถานท่ีของการศึกษาควรปรับปรุงอยางเรงดวน มีการกอสรางรบกวนสมาธิ ท้ังในวันท่ีเรียนอยู

และวันสอบเชนกัน สภาพแวดลอมความปลอดภัยยังนอยอยู เพราะตัวตึกไมคอยปลอดภัย (เมืองทองธานี) 
39. อุปกรณทําสําหรับถายทําหนังมีนอยมากเมื่อเทียบกับคาเทอมท่ีเสียไป 
40. อยากใหมีการบริหารงานในสวนตางๆใหมีประสิทธิภาพกวาน้ี นักเรียนเขาจะไปเขามหาวิทยาลัยอ่ืนกันหมดแลว 
41. ระบบบริการนักศึกษายังไมทําตามนโยบาย Student first จะติดตอเรื่องแตละครั้งทําหนาตาไมคอยดีบางทีก็ไมอยูจะขอ

ยืมของตองรอนานมากเสียเวลาท้ังวัน การเรียนมีกิจกรรมใหนอยมากเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะแทบจะไมคอย
มีใหก็นอย ท้ังๆ ท่ีควรไดรับกิจกรรมตางๆ มากกวาน้ียิ่งมาอยูเมืองทองยิ่งนอยลงจนเกือบจะแทบไมมี นักศึกษาตองดิ้นรน
หาเอง ถาไมสามารถบริหารไดท่ัวถึงทุกวิทยาเขตจะทําแบงหลายวิทยาเขตทําไม จายคาเทอมไปเกือบสามหมื่นแตคุณภาพ
ชีวิตหลักรอย ไปสอบยังมีการมาทํากอสรางรบกวนเสียงดังเวลาสอบ เดินๆ อยูแผนสังกะสีท่ีตอเติมรวงลงมาเกือบโดนหัว 
ฝาทอเปนพลาสติกมีคนเดินผานฝาหักเขาโรงพยาบาล คุณภาพชีวิตอยูตรงไหน กิจกรรมไมมีท้ังกับคนในคณะและนอก
คณะความบันเทิงใดๆ ไมมีเลยสักอยาง งบตางๆ ก็นอย ท้ังๆ ท่ีคณะควรจะมีการเปดกวางดานอิสระความคิดตางๆ 
มากกวาน้ี การมาเรียนตองใสชุดนักศึกษาท้ังท่ีนักศึกษาตองเรียนปฏิบัติแทบจะทุกวิชา อุปกรณการเรียนก็มีนอยจะใชก็
ตองแยงกันใช พังบางขาดบาง หองเรียนก็เสียงกองแสงเขาเยอะมองโปรเจคเตอรไมเห็นไมเอ้ืออํานวยตอการเรียน สตูก็ยัง
มีคุณภาพไมมากพอ การเรียนท่ีดีคือการซัพพอรตนักศึกษาใหเปดกวางทางความคิดในการเรียนรูสิ่งตางๆ แตยังไมพบกับ
มหาวิทยาลัยแหงน้ี  มหาวิทยาลัยแหงศิลปะ(?) จริงหรือ  

42. ตึกท่ีเมืองทองแย มีการทําการกอสรางท้ังระหวางท่ีมีการเรียนการสอน รวมไปถึงวันท่ีมีการสอบกลางภาค เสียงเจาะ
เพดานดังข้ึนไปถึงหองสอบ ไมมีความพรอมซักอยาง หองเรียนเสียงก็กอง วิทยากรผูกํากับจากขางนอกมาพูดยังถามเลย
วาน่ีหองเรียนจริงหรอ ข้ึนแท็กซี่เคายังถามเลยวาน่ีคือมหาลัยหรอ เรียนวิชาจัดไฟ พอเรียนอยู ไฟในหองตัดเพราะไฟไม
พอ งงมาก มีอะไรท่ีพรอมบาง คาเทอมก็แพงแตสวัสดิการไมดี 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
วิทยาลัยนานาชาติ 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

15 3.22 1.29 

 
ขอเสนอแนะ 
1. Parking area  
2. อยากใหมีหองเรียน โตะเรียนท่ีเทาเทียมกัน บางหองโตะกวาง บางหองโตะเล็ก ไมเทาเทียม 
3. จัดอาจารยท่ีสอนรูเรื่อง ไมนาเบ่ือ และหองเรียนแคบ บรรยากาศไมดี เกาอ้ีและโตะไมพอใช นักศึกษาบางหองไดหองดี ไม

เทาเทียม 
4. อยากใหเวลาเรียนอํานวยการรวมกิจกรรมกับคณะอ่ืนมากข้ึน และสนับสนุนการทํากิจรรมในช่ือของคณะมากกวาเดิม 

อยากใหมีบรรยากาศของความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรมากกวาน้ี 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

15 3.99 1.18 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงสถานท่ี และเวลาการจัดสอนใหสอดคลอง กันมากข้ึนเพราะโดยสวนใหญนักศึกษาระดับปริญญาโทมักจะทํางาน

และทํางานในกรุงเทพ จึงอาจจะตองพิจารณาเรื่องสถานท่ีดวย สวนอุปกรณควรมีพรอมสําหรับการปฏิบัติการหองแล็บ 
เชน โปรแกรม อุปกรณใหเพียงพอตอนักศึกษาปริญญาโทท่ีมีจํานวนนอยใหพอเหมาะ 
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 ภาคผนวก 7 
 

สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 

 
  



สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม  
 

 คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ เขารวมสนทนากลุม ในวันท่ี 1-2 และ 22 พฤศจิกายน 
2561 ประกอบดวยกลุมตางๆ ดังนี้ 
 กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ  
 กลุม 3 เลขานุการสวนงาน + ผูแทนสายสนับสนุน 
 กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาตรี + นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา + 

นักศึกษาเกา 
 (ศูนย สถาบัน สํานัก มีเฉพาะกลุม 1 และ 3) 
 

จํานวนผูเขารวมสนทนากลุมของแตละสวนงาน สรุปไดดังนี้ 

ท่ี สวนงาน 

จํานวนท่ี
สวนงาน
เสนอชื่อ 

(คน) 

จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม (คน) 

คิดเปน
รอยละ 

กลุม 
1 

กลุม 
2 

กลุม  
3 

กลุม  
4 

รวม
จํานวน 
ผูเขา 
รวม 
(คน) 

ผูทรง 
คุณ 
วุฒิ 

สาย
วิชา 
การ 

เลขา
นุการ 

สาย
สนับ 
สนุน 

คกก.
นัก 

ศึกษา 

นศ. 
บัณฑิต 
ศึกษา 

นศ.
เกา 

1 คณะจติรกรรมฯ 17 1 2  3 4 3 1 14 82.35 
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 17  2  3  1 2 8 47.06 
3 คณะโบราณคด ี 18  1  3 3 2 1 10 55.56 
4 คณะมณัฑนศลิป 18 1 3 1 2 4 3 1 15 83.33 
5 คณะอักษรศาสตร 18 1 3 1 3 4 3 3 18 100.00 
6 คณะศึกษาศาสตร 17 1 2 1 3 4 3 3 17 100.00 
7 คณะวิทยาศาสตร 17 1 1  3 3 3  11 64.71 
8 คณะเภสัชศาสตร 17 1 3 1 3 3 3 2 16 94.12 
9 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 18  3 1 5* 4 3 3 19 105.56 
10 คณะดุริยางคศาสตร 18  3 1 3 3 3 3 16 88.89 
11 คณะสัตวศาสตรฯ 17  3  3 3 1 1 11 64.71 
12 คณะวิทยาการจัดการ 19 1 4 1 3 4 2 3 18 94.74 
13 คณะเทคโนโลยีฯ 14 1 3  3 1   8 57.14 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 18 1 3 1 3 3 3 1 15 83.33 
15 บัณฑิตวิทยาลัย 10  1 1 3  1 1 7 70.00 
16 สํานักหอสมุดกลาง 5 1  1 3    5 100.00 
17 ศูนยคอมพิวเตอร 5 1  1 3    5 100.00 
18 หอศิลป 5   1 3    4 80.00 

รวม 268 11 37 12 55 43 34 25 217 80.97 

หมายเหตุ * คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เสนอช่ือผูเขารวมสนทนากลุม กลุมผูแทนสายสนับสนุน จํานวน 3 คน  
 แตในวันสนทนากลุม มีผูมารวมใหขอมูล จํานวน 5 คน 
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 ภาคผนวก 8 
 

สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุม 
ของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

 



สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
  รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดานศิลปะและการออกแบบ QS 
Totally Arts Summit (Art and Design) 2018 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -ไมม-ี 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. 

นโยบาย กฎเกณฑ ของ สกอ. เปนปญหา ขอจํากัดใน
การจัดการศึกษา และการพัฒนาอาจารยดานศิลปะ อาทิ  

- การกําหนดจํานวนนักศึกษา  
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีธรรมชาติท่ี

แตกตางจากสาขาอ่ืนๆ สงผลตอการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการท่ีมีจํานวนนอย และทําใหไมสามารถ
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ได  

 
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทมากข้ึนในการชวยแกไขปญหา 

ขอจํากัด อาทิ ทําหนังสือช้ีแจง สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขา
ไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให สกอ. รับทราบ
ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

 
4. คณบดี 
 4.1 มีความยืดหยุน 
 4.2 มีความสามารถบริหารเพ่ือลดความขัดแยง 
 4.3 ควรพยายามรักษาสมดุลของการดําเนินงานพันธกิจหลัก  
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 หลักสูตรของคณะไดรับการยอมรับจากภายนอก เปนผูนําและตนแบบใหกับสถาบันอ่ืนๆ  
 1.2 อาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
 1.3 มีการทําขอตกลงความรวมมอืกับสถาบันในตางประเทศมากข้ึน  
 1.4 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ความสัมพันธ เครือขายกับตางประเทศ สามารถตอยอดในการทําผลงานตางๆ 
ไดมาก 
 1.5 บุคลากรในคณะ นักศึกษาเกา มีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตามกําลังความสามารถ ตามความถนัดของ
แตละคน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ดานกายภาพ 
การวางแผนใชพ้ืนท่ีวังทาพระหลังการปรับปรุงแลว

เสร็จ 

 
ควรรวมกันระดมความคิดวางแผนเรื่องการใชพ้ืนท่ีวังทาพระ

หลังการปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ  
- การแสดงผลงาน แสดงนิทรรศการประจํา เพ่ือเปนแหลง

สรางแรงบันดาลใจดานศิลปะ  
- การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การจัดบริการทางวิชาการ การอบรมแกผูสนใจดานศิลปะ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
 4.1 มีความประนีประนอม สภุาพ เปนมิตร 
 4.2 บริหารงานในลักษณะความสมัพันธในคณะเปนแบบครอบครัว พ่ีนอง ไมใชกฎ อํานาจ ความรุนแรง 
 4.3 วิธีการบริหารเปนแบบศิลปน มิใชมืออาชีพ 
 
กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการผลักดันคณะสูความเปนนานาชาติท่ีรูปธรรมมากข้ึน อาทิ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย กับ
สถาบันในตางประเทศ การจัด Workshop รวมกับศิลปน นักศึกษาตางชาติในงานแสดงนิทรรศการตางๆ 
 1.2 งานวิเทศสัมพันธ มีการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การบริการวิชาการ 

การจัดกิจกรรม โครงการ รวมกับภาครัฐและเอกชน 
ลดลง ทําใหไดรับงบประมาณจากภายนอกนอยลง 

 
ควรดําเนินการโครงการหารายได ตามท่ีไดแสดงวิสัยทัศนไว 

ใหเปนรูปธรรม  
2. การบริหารจัดการ 

โครงการ  กิจกรรม ท่ีคิดริ เริ่มวางแผนไว  การ
ดําเนินการยังไมคืบหนา 

 
ควรเรงกํากับ ตดิตามการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆ 

ตามท่ีวางแผนไว เพ่ือใหการดําเนินงานมีความกาวหนา อาทิ 
โครงการภาคพิเศษนานาชาติ  

3. การสื่อสาร 
3.1 การถายทอดนโยบายยังไมท่ัวถึง บุคลากรยังรับ

ขอมูลขาวสารนอย 
3.2 ปฏิสัม พันธระหวางอาจารย  บุคลากรสาย

สนับสนุน และระหวางภาควิชาลดนอยลงไป สงผลตอการ
ประสานงาน และการปฏิบัติงาน 

 
1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร ใหมีความชัดเจน

ท่ัวถึงในทุกระดับ 
2. ควรหาแนวทางเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางอาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน และระหวางภาควิชาใหมากข้ึน เพ่ือชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
 4.1 มีวิสัยทัศน  
 4.2 ควรแสดงภาวะผูนํามากข้ึน ในการปกปอง รวมรับผิดชอบไปกับผูปฏิบัติงาน 
 4.3 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ เพ่ือการแกไขปญหาและงานสามารถดําเนินการไดตอไป  
 4.4 มีความสุภาพ ออนนอม เกรงใจผูรวมงาน 
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
  1.1 มีการพัฒนาพ้ืนท่ีหอศิลปของคณะ (Art Gallery) ใหเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวนสําหรับใชเผยแพรผลงาน
ของอาจารย นักศึกษา ศิลปนรับเชิญ  
  1.2 จัด Workshop ทําใหคณะไดรับความสนใจมากข้ึนในมุมมองของภายนอก 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  

หลักสูตร ลาสมัย มีความเปนนานาชาตินอย 
  

 
1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย กาวทันความเปลี่ยนแปลง 

และนําไปใชประโยชน นําไปประกอบอาชีพ อาทิ การนํา IT มาใช
ทํางานศิลปะและเผยแพรผลงาน การทําประวัติผลงาน การ
ประชาสัมพันธ การตลาด  

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการเปดหลักสูตรนานาชาติ   
3. ควรปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหพัฒนานักศึกษาไดพัฒนา

ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย เพ่ือประโยชนในการทํางาน 
อาทิ การใหเลือกเรียนวิชาโท การเปดรายวิชาท่ีหลากหลาย การ
เรียนขามสาขาวิชา 

2. การเรียนการสอน 
 การกําหนดเง่ือนไขการทํา thesis ของนักศึกษา 
ใหตองจัดพรอมกันท้ังรุน ถูกจํากัดใหตองจัดภายในคณะ 
ทําใหขาดโอกาสท่ีจะนําผลงานไปจัดแสดงภายนอก  

 
ควรพิจารณาปรับกฎเกณฑ ใหมีความยืดหยุน และสราง

โอกาส ประสบการณแกนักศึกษามากข้ึน อาทิ 
- เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดแสดงผลงาน thesis ไดอยาง

อิสระท้ังภายในและภายนอกคณะ ซึ่งจะเปนโอกาสท่ีจะมีผูเขาชม
ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

- นักศึกษาสามารถจัดแสดงผลงานไดตลอดเวลา เมื่อมีความ
พรอม  

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.1 พ้ืนท่ีสําหรับการทํางาน การสงงานของนักศึกษา

ไมเพียงพอ  
3.2 การจํากัดเวลาเปด-ปดอาคาร ทําใหนักศึกษาไมมี

 
1. ควรจัดสรร แบงพ้ืนท่ีหอศิลปของคณะ (Art Gallery) ให

นักศึกษาใชทํางาน สงงาน นอกเหนือจากการใชนําเสนอผลงาน
ของอาจารย ศิลปน และจัดกิจกรรม Workshop เพียงอยางเดียว 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
พ้ืนท่ีทํางาน 

3.3 หอง Studio แคบ และฝาเพดาน ระบบไฟฟา
ชํารุด อาจจะเกิดอันตราย 

2. ควรขยายเวลาเปด-ปดอาคารสําหรับนักศึกษาใหมีพ้ืนท่ี
ทํางานนอกเวลาไดมากข้ึน 

3. ควรปรับปรุงหอง Studio ใหมีขนาดใหญข้ึน และดูแล
ซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการทํางาน และปองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดกับนักศึกษา  

4. ควรปรับปรุงการใช Shop รวมกันระหวางสาขา ให
สามารถขอใชงานไดสะดวก และแบงสัดสวนพ้ืนท่ีใชงานให
เหมาะสม 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ
ตอการดําเนินกิจกรรม 

 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมาก

ข้ึน เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามท่ีกําหนดไว 
2. ดานกายภาพ 

การปรับปรุงวังทาพระ ยังมีความลาชา 
 
ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระ เพ่ือจะไดแกปญหา

พ้ืนท่ีพระราชวังสนามจันทรซึ่งไมเพียงพอรองรับนักศึกษาในการ
ทํางาน และจัดแสดงผลงานศิลปะ 

 
4. คณบดี 
 4.1 บุคลิกภาพเปนมิตร เปนกันเอง มีความเอาใจใสนักศึกษา 
 4.2 ควรจัดกิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ  
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 -ไมม-ี  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1.  การปรบัปรุงวังทาพระ 

ยังมีความลาชา สงผลกระทบตอการจัดการเรียน
การสอน รวมท้ังดานความรูสึกของนักศึกษา  และ
ผูปกครอง 

 
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ ใหแลวเสร็จ

โดยเร็ว 
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธกําหนดเวลาการกลับไป

จัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระใหนักศึกษาและผูปกครองได
ทราบดวย 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 
 

ควรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย เนนจุดเดน อัตลักษณ ความ
พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ชางสิบหมู เปนตน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 -ไมม-ี  
 
4. คณบดี 
         (ไมมีการประเมิน) 

 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การจัดหารายได มีการหารือ ศึกษาแนวทางการหารายได โดยการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ  
  1.2 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในคณะใหม  โดยหลักสูตรปริญญาตรีใหสวนกลางของคณะ บริหารจัดการโดยไม
ข้ึนอยูกับภาควิชาใดภาควิชาหน่ึง  สวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหภาควิชาบริหารหลักสูตรเชนเดิม   
 1.3 มีการบริการหองสมุดจากหอสมุดกลางมาใหบริการยืม-คืนหนังสือท่ีอาคารสมบูรณ 
 1.4 มีการปรับปรุงดานกายภาพ ท่ีอาคารสมบูรณ อาทิ พ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษาทํากิจกรรมตางๆ จัดลานกีฬาใหนักศึกษา
ไดออกกําลังกายภายนอกอาคารสมบูรณ  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาลดลง 

โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโนม
ลดลงราวรอยละ 40-50 

 ควรปรึกษา หารือหาแนวทางการในการเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน อาทิ หลักสูตรควบ
ปริญญาตรี-โท 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การปรับปรุงวังทาพระ 

คณาจารยทราบปญหาการปรับปรุงอาคารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรวาตามแผนการปรับปรุงเดิมน้ันไม
มีงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ   

 
คณะฯ จะตองวางแผนเตรียมการ เพ่ือแกไขปญหาตอไป  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตร อาทิ หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ระเบียบ ขอบังคับ 

1.1 การออกระเบียบ ขอบังคับ สวนหน่ึงไมเหมาะ
กับบางคณะวิชา ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติ   

1.2 ระเบียบ ขอบังคับทางการเงิน ยุงยาก ไม
คลองตัวลาชา  เปนอุปสรรคตอการดําเนินพันธกิจ อาทิ 
การทําวิจัย 

 
ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน 

และคํานึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาดวย  

2. งบประมาณ  
งบประมาณดานกิจการนักศึกษามีจํานวนนอย   

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือชวยเหลือดาน

กิจการนักศึกษาใหมากข้ึน 
3. สวัสดิการ  

สวนหน่ึงยังไมเอ้ือ ตอการจัดการเรียนการสอน การ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การฝกภาคสนาม รถบัส
ไมเพียงพอ 

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน อํานวยความสะดวก และจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกแกนักศึกษามากข้ึน อาทิรถบัสเพ่ือการออก
ภาคสนาม หรือศึกษานอกสถานท่ีใหเพียงพอตอความตองการ 

 
4. คณบดี 
 (ไมมีการประเมิน) 

 
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน 
1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 สงเสริม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ สงไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณการทํางาน ท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน การลาศึกษาตอในหลักสูตรนอกเวลาราชการ จัดสรรทุนเพ่ือสงเสริมใหบุคลาการทําผลงาน   
 1.2 มีการปรับปรุงดานกายภาพ ท่ีอาคารสมบูรณ อาทิ จัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษาทํากิจกรรมตางๆ เพ่ิมข้ึน มีสตูดิโอท่ีช้ัน 
7 เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยใชงาน และจัดลานกีฬาภายนอกอาคารสมบูรณใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย    
 1.3 มีสวัสดิการ การบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพ่ิมข้ึน อาทิ มีหองสมุดจากหอสมุดกลางมาใหบริการ
ยืม-คืนหนังสือท่ีอาคารสมบูรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในทุกวันพุธ มีรานคาสโมสรนักศึกษาไปเปดเพ่ือจําหนายอุปกรณ
การศึกษาโดยเปดบริการทุกวัน   
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหาร  

ระบบการทํางานในสํานักงานคณบดี ยังไมมีความ
ชัดเจน 

 
ควรวางระบบโครงสราง และการบริหารงานในสํานักงาน

คณบดีใหมีความชัดเจน  เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. การหารายได  ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพ่ือ

เปนศูนยกลางในการดําเนินการเรื่องการจัดหารายไดของคณะให
แลวเสร็จโดยเรว็ 

3. การปรับปรุงวังทาพระ ควรมีการแจงขอมูลขาวสารแกเจาหนาท่ีสายสนับสนุนทราบ
ดวย   

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
 -ไมม-ี 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการ  

1.1 ระบบตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ปญหา  อาทิ  ระบบการเบิกจายเงินมีความลาชา  
สวนกลางของทางมหาวิทยาลัยทํางานลาชา   

1.2 ไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนกับ
การปฏิบัติงาน 

1.3 การติดตอประสานงานกับสวนกลาง  คณะไม
ทราบวาตองประสานงานกับผูใด  ทําใหการทํางาน
ลาชา 

 
1. ควรปรับปรุงระเบียบ และระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให

สะดวกและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
2. ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรควรปรับปรุงขอมูลท่ีสําคัญและ

จําเปนกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคณะใหทันสมัย  และ
เขาถึงขอมูลไดงาย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน   

3. สวนกลางของมหาวิทยาลัย ควรระบุผูรับผิดชอบงานแตละ
ดานใหชัดเจน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน   

2. การปรับปรุงวังทาพระ ควรมีการแจงขอมูลขาวสารแกเจาหนาท่ีสายสนับสนุนทราบ
ดวย   

 
4. คณบดี 
 (ไมมีการประเมิน) 
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการปรับปรุงเรื่องสถานท่ีในอาคารสมบูรณ  แตยังไมเพียงพอกับความตองการใชงาน 
 1.2 การเผยแพรขาวสารไปยังนักศึกษาเกาทําไดอยางรวดเรว็ข้ึน โดยการใชสื่อตางๆ อาทิ Facebook ของนักศึกษาเกา 
หรือของคณะสถาปตยกรรมศาสตร   
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

สวนใหญจะทราบขาวแบบไมเปนทางการ  
 
ควรมีการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวารท่ีเปนทางการให
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
นักศึกษาและนักศึกษาเกาไดทราบดวย 

2. การหารายได 
รูปแบบการบริหารงานในปจจุบัน ไมเอ้ือตอการหา

รายไดของคณะ  

 
ควรจัดตั้ งศูนยบริการวิชาการแกสถาปนิกและบุคคล 

ภายนอกเพ่ือหารายได และอาจเปนท่ีฝกงานของนักศึกษาได
ดวย 

3. การสรางเครือขาย  
 

คณะควรจัดงานท่ีใหนักศึกษาเกาไดเขามารวมงานเพ่ือให
เกิดความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนอง  เกิดเครือขายท่ีดี 
และจะเปนประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

ยังไมสามารถผลิตบัณฑิตท่ีพรอมใชงานจริง   
 
ควรพิจารณาเพ่ิมการฝกงาน เพ่ือประโยชนในการไปทํางาน

ซึ่งการดําเนินการจะตองเปนไปตามเกณฑการขอใบอนุญาต
วิชาชีพสถาปนิกดวย 

2. เครือขาย 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรแยกไปจัดการเรียนการ

สอนท่ีอาคารสมบูรณ ทําให นักศึกษาไมรูจักเ พ่ือน
นักศึกษาตางคณะวิชา  ในอนาคตอาจสงผลตอเครือขาย
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันใหมาก

ข้ึน  

3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
นักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบันไดรับขาวสาร

ตางๆ จากเครือขายสังคม (social network) ท่ีไมเปน
ทางการเปนหลัก   

 
ควรพัฒนาการสื่อสารใหเปนทางการและเขาถึงนักศึกษา

ปจจุบันและนักศึกษาเกาไดดียิ่งข้ึน 

4. สภาพแวดลอมกายภาพ 
อาคารสมบูรณมีพ้ืนท่ีการใชสอยจํากัด  เชน ไมมี

พ้ืนท่ีใหอาจารยสามารถตรวจงานนักศึกษาไดอยาง
สะดวก  พ้ืนท่ีรองรับอาจารยพิเศษ 

 
ควรจัดสรรพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จตามกําหนด   

 
4. คณบดี 
 (ไมมีการประเมิน) 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะโบราณคดี 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 -ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุม- 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการนําเสนองานวิชาการในตางประเทศ  
 1.2 ใหสาขาวิชาภาษาอังกฤษตรวจบทความของอาจารยกอนสงตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 
 1.3 จัดกองทุนพัฒนาและสรางสรรคงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย ขอทุนวิจัยและนําไปขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 
 1.4 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เชน การอบรมการสอบ TOEFL และ IELTS การ
อบรมความรูภาษาตางประเทศ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน  

  ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. อัตรากําลังบุคลากร 

อาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาไมเพียงพอ 

 
ควรเพ่ิมอัตรากําลังอาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

2. สวัสดิการ 
รถรับ สงไปศูนยสันสกฤตศึกษา ไมเพียงพอ 

 
1. ควรเพ่ิมจํานวนรถมหาวิทยาลัยใหเพียงพอตอการใชงาน 
2. ควรพัฒนาการใหบริการของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัย 

3. กายภาพ 
3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา สถานท่ีคับแคบ  
3.2 บุคลากรสวนหน่ึงไมสะดวกท่ีจะเดินทางไปศูนย

สันสกฤตศึกษา  

 
1. ควรจัดสถานท่ีพบนักศึกษาพบอาจารย  เน่ืองจาก

หองพักอาจารยมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ 
2. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ

สื่อสารใหนักศึกษาและบุคลากร ทุกฝายทราบถึงระยะเวลาใน
การปรับปรุงวังทาพระ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหนาสนใจและ

ตรงกับความตองการของผูเรียน 
2. การพัฒนาคณะ ควรพัฒนาคณะสูระดับสากล  
3. การบริการทางวิชาการ ควรจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนใหมากข้ึน 
4. การบริหารจัดการ 

สวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ 
ควรพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับคณะวิชาและ

ระดับมหาวิทยาลัย  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบโครงสรางอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 

โปรแกรม e-learning e-document และการเขาถึง
ระบบฐานขอมูลตางประเทศ ยังไมไดรับความสะดวก
เทาท่ีควร 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 

โปรแกรม e-learning e-document และการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการศึกษา คนควา 

2. งบประมาณ 
คณะมีงบประมาณคอนขางนอย 

 
ควรหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของคณะใหมาก

ข้ึน 
3. กายภาพ 

การปรับปรุงวังทาพระท่ียังไมแลวเสร็จและบุคลากร
สวนหน่ึงไมสะดวกท่ีจะเดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา  

 
1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
2. ควรสื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรทุกฝายเก่ียวกับ

ระยะเวลาในการปรับปรุงวังทาพระ 
 
4. คณบดี 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวาง มุงพัฒนาคณะสูความเปนนานาชาติ เชน การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบัน
ในตางประเทศ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานโบราณคดี 
 4.2 มีความสามารถในการบริหารงาน การแกไขปญหา ทําใหบุคลากรในคณะใหการยอมรับ 
 4.3 มีการสื่อสารท่ีดี กับบุคลากรและนักศึกษา  
 4.5 มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนบัสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

   ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

นักศึกษาและบุคลากรประสบปญหาเรื่องการ
เดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา 

 
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. อัตรากําลังบุคลากร 

สายสนับสนุนมีไมเพียงพอกับภาระงาน 
 
ควรเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ  
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การพัฒนาบุคลการสายสนับสนุน ควรจัดการอบรมทักษะดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรสาย
สนับสนุน 

2. สวัสดิการ 
การไปศึกษานอกสถานท่ี การฝกภาคสนาม สวน

ใหญใชรถของคณะ ซึ่งไมเพียงพอ  

 
1. สนับสนุนรถรับ-สงไปศูนยสันสกฤตศึกษา  
2. สนับสนุนรถของมหาวิทยาลัยในการนํานักศึกษาไปศึกษา

นอกสถานท่ี  การฝกภาคสนาม ใหมากข้ึน 
 
4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา 
 4.2 มีความสามารถในการบริหารงาน และพยายามแกไขปญหาตางๆ อยางรวดเร็ว  
 4.3 มีการสื่อสารท่ีดี กับบุคลากรและนักศึกษา  
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. สถานท่ีจัดการเรียนการสอนระหวางการปรับปรุงวัง
ทาพระ   ซึ่งสวนหน่ึงไปสอนท่ีวัดมหาธาตุฯ เน่ืองจาก
ทางวัดจะไมอนุญาตใหใชสถานท่ีตอ 

ควรเพ่ิมสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนระหวางการ
ปรับปรุงวังทาพระ  

2. สวัสดิการ  
รถรับสงยังไมเพียงพอ และสภาพรถเกาไมปลอดภัย  

 
1. ควรเพ่ิมจํานวนรถรับ- สงใหเพียงพอตอการใชงาน 
2. ควรซอมรถมหาวิทยาลัยใหพรอมสําหรับการใชงาน 

เน่ืองจากประสบปญหารถเสียขณะเดินทางเปนประจํา 
3. กายภาพ 

3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา ถนนทางเดินคอนขางเล็ก 
และผูใชถนนขับรถคอนขางเร็ว ไมปลอดภัย และเคยมี
คดีกระชากกระเปา 

3.2 การปรับปรุงวังทาพระ 

 
1. ควรเรงปรับปรุงถนนและทางเทาบริเวณหนาศูนย

สันสกฤตศึกษา  
2. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ เน่ืองจากพ้ืนท่ีวังทาพระอยูใน

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร เปนแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนตอการ
เรียนการสอนดานโบราณคดี 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเปดสอนวิชาท่ีหลากหลายและตรง

กับความตองการของผูเรียน 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 สนับสนุนการแกปญหาเรื่องการเดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา 

  
4. คณบดี 
 4.1 พยายามแกไขปญหาของคณะอยางเรงดวน โดยเฉพาะปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีศูนยสันสกฤต
ศึกษา 
 4.2 สามารถประสานสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ และศิษยเกาไดดี และสรางความสัมพันธท่ีดีกับศิษยเกา 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะมัณฑนศิลป 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 สงเสริมการวิจัย การทําผลงาน และจัดแสดงผลงานมากข้ึน 
 1.2 สงเสริมดานงานวิจัย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย การเผยแพรผลงานวิชาการในตางประเทศมากข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 ผลกระทบท่ีตอเน่ืองมาตั้งแตสมัยคณบดีคนกอน 
อาทิ การมีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิม สงผลกับคุณภาพการ
เรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา 

1.2 อาจารยท่ีปรึกษาบางทานทําหนาท่ีไมเต็มท่ี อาทิ 
ไมตรวจสอบเรื่องการคัดลอกผลงานของนักศึกษา ทําใหตอง
มีการแกไขเกรดภายหลัง 

 
1. จัดอาจารยพิเศษมาสอน ในขณะเดียวกันก็ตอง

พัฒนาอาจารยประจําใหสามารถรับภาระงานสอนเพ่ิมข้ึน
ควบคูกับการทําผลงานวิชาการดวย 

2. ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอน การ
ประเมินผล ใหมีความเขมงวดมากข้ึน 

 
2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

ผูปฏิบัติงานบางคนไมรับฟง ไมปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานตามนโยบายของผูบริหาร 

 
ควรจัดประชุมบุคลากร เพ่ือทําความเขาใจ สรางความ

รวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับ
มาบังคับใชเพียงอยางเดียว 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 -ไมม-ี 
  
4. คณบดี 
 4.1 มีธรรมาภิบาลพอใชได 
 4.2 มีความตั้งใจในการทํางาน  
 4.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิธีการรักษากฎระเบียบตางๆ   
 4.4 ควรหาแนวทางสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใช 
  
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 1.1 มีการสนับสนุนการแสดงผลงานในตางประเทศมากข้ึน  
 1.2 มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศมากข้ึน อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา 
การศึกษาดูงาน 
 1.3 มกีารสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกในการดําเนินการดานบริการวิชาการมากข้ึน 
  1.4 ดานกายภาพ การปรับปรุงอาคาร มีการเรงรัด ติดตามการดําเนินการมากข้ึน 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

2.1 เร่ืองเรงดวน  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรับนโยบายจาก ทปอ. เรื่องการคัดเลือก
นักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว โดยไมมี
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง อาจทําใหไดนักศึกษาท่ีไมเกงเขา
มา เน่ืองจากผลงานใน Portfolio อาจไมไดมาจากความ 
สามารถท่ีแทจริง  
 
 

 
1. ควรใหคณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาของตนเอง 

ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาทางดานศิลปะ 
2. ควรจัด workshop ระยะสั้น 1-2 วัน เพ่ือใหไดเห็น

ผลงานของเด็ก จะชวยในการคัดเลือกนักศึกษาไดสวนหน่ึง 
3. เ พ่ิมการทดสอบปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในวันสอบ

สัมภาษณ เพ่ือชวยคัดเลือกนักศึกษาอีกทาง 
4. ควรหาวิธีพัฒนานักศึกษาไมเกงท่ีรับเขามา เพ่ือลด

ปญหากรณี ท่ีเรียนไมได ตองออก ซึ่งจะสงผลตอการ
ประเมินหลักสูตร (ระบบไมยอมใหเปลี่ยนวิชาเอก) อาทิ จัด
ติวพิเศษ สอนปรับพ้ืนฐานเพ่ิม 

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
การยายสถานท่ีมาเรียนท่ีนครปฐม แมจะช่ัวคราว ยัง

ขาดความพรอม ไมเอ้ือตอการเรียนการสอนเทาท่ีควร อาทิ 
หองเรียน โตะเรียน อุปกรณการเรียน 

 
ควรพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ปรับปรุง

หองเรียน โตะเรียน อุปกรณตางๆ ใหดีข้ึน 

3. การบริหารจัดการ 
3.1 การสื่อสาร การประชาสัมพันธนโยบายจาก

มหาวิทยาลัยสูบุคลากรมีนอย 
3.2 การออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ บุคลากรไมไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น 

3.3 ในการประชุมกรรมการประจําคณะ มีมติใหยื่น
คัดคานท่ีจะไมรับหลักการเก่ียวกับการปรับโครงสราง แต
คณะไมดําเนินการสงเรื่องตอไปยัง ก.บ.ม. 

 
1. ควรปรับปรุงกลไก วิธีการสื่อสารระหวางคณะกับ

สวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธขอมูลใหภาควิชารับทราบอยางท่ัวถึง จะได
เปนแนวปฏิบัติเดียวกันในคณะ 

2. ควรมีการประชุมหารือจากพ้ืนฐานความเปนจริง 
โดยรับฟงความคิดเห็นของอาจารย บุคลากร กอนมีการ
ประกาศใชขอบังคับ หรือใหดําเนินการเรื่องตางๆ รวมท้ังรับ
ฟงความคิดเห็น และใหมีการปรับแก ไขไดหลังจาก
ประกาศใชไปแลว 

3. คณบดีควรเปนคนกลางท่ีจะเช่ือมโยงระหวางคณะ
กับมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความเขาใจท่ีชัดเจนและตรงกัน 
เพราะอาจมีบางเรื่องท่ีคณะยังติดขัด มีขอจํากัด แต
มหาวิทยาลัยไมทราบ 

 

2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ 

1.1 การหารายไดของคณะยังทําไดนอย 
1.2 การรายงานเรื่องการใชจายงบประมาณ ยังไมมี

ความชัดเจน มีความเรงรัด บุคลากรไมเขาใจ     

 
1. ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ

เขมแข็งมากข้ึน เพ่ือใหคณะสามารถหารายไดเพ่ิมข้ึน 
2. คณะกรรมการประจําคณะควรชวยกันตรวจสอบ

เรื่องการใชงบประมาณใหมีความละเอียด รอบคอบมากข้ึน 
และควรช้ีแจงหรือสรุปใหเขาใจ มีการนําเสนอในรายงาน
ของคณะ รวมท้ังเปดเผยใหบุคลากรสามารถเขาถึงได อาทิ 
นําลงในเว็บไซต  

190 



ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. สวัสดิการ 

อาจารยท่ีจะตองเดินทางไป-กลับ เพ่ือสอนท่ีนครปฐม 
ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 

 
ควรพิจารณาชวยเหลือดานสวัสดิการอาจารยท่ีเอ้ือตอ

การเรียนการสอน อาทิ หอพัก รถรับสง ใหมากข้ึน 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 มหาวิทยาลัยควรมีขอคัดคานตอ ทปอ. ในเรื่องนโยบายคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว 
ไมมีการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง โดยควรมีจุดยืนในการรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาทางดานศิลปะ 
 3.2 ควรปรับปรุงการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยสูคณะใหมากข้ึน เพ่ือใหขอมูลตางๆ มาถึงบุคลากร อาทิ เรื่องมติเก่ียวกับ
โครงสราง การยุบภาควิชา/สาขาวิชา 
 3.3 การปรับระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการปรับโครงสรางองคกร ควรใหมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ และควรให
บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนประกาศใช รวมท้ังรับฟงปญหาและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดหลังจาก
ประกาศใชไปแลว 
  
4. คณบดี 
 4.1 มีการรับฟงความคิดเห็น รวมท้ังชวยเหลือแกไขปญหาของนักศึกษาไดดี 
 4.2 ควรมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใหมากข้ึน  
 
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนบัสนุน  
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 1.1 มีการปรับหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx รวมท้ังสนับสนุน
อาจารย เจาหนาท่ีเขารวมการอบรมในเรื่องดังกลาว 
     1.2 มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารยในคณะ และทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน 
 1.3 มีการสงเสริมการทํางานผลงานวิชาการของอาจารยมากข้ึน 
 1.4 มีการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศมากข้ึน 
 1.5 ดายกายภาพ (สนามจันทร) มีความพยายามปรับปรุงพ้ืนท่ี สิ่งแวดลอมภายนอกใหดีข้ึน 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน  

       - ไมม-ี 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ดานกายภาพ  

หองเรียน สภาพแวดลอม ไมเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนเทาท่ีควร  

 
ควรปรับปรุงพ้ืนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพ 

แวดลอมภายในคณะ ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ดานความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน ควรทบทวนเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ ในการประเมินเลื่อนระดับให
เหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง เน่ืองดวยภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน อาจไมมีเวลาทําผลงาน เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 3.2 ขอใหทบทวนเก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากร อาทิ 
 - การใหเงินชดเชยในกรณีบุคลากรเสียชีวิต 
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 - บัตรประกันสุขภาพเมืองไทยฯ ควรพิจารณาเพ่ิมทางเลือกในการสงคาเบ้ียประกันเพ่ิม (ตามความสมัครใจ) 
เพ่ือใหคุมครองคนในครอบครัวไดดวย 
 
4. คณบดี 
 4.1 ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
 4.2 ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะในการทํางาน และการแกปญหาตางๆ ไดดี 
 4.3 เขาพบไดงาย 
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา  
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 ระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพการเรียนการสอนดี อาทิ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณตรงในสายวิชาชีพมาสอน ผูเรียน
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง กระบวนการในการเรียนการสอน สงเสริมใหไดรูจักนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ ดวย ทําใหเกิดการ
พ่ึงพาในทางวิชาชีพ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน  

        - ไมม-ี 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี) 

1.1 มีการ learning by doing มากเกินไป แต
นักศึกษาบางคนไมมีประสบการณ หรือพ้ืนฐานมากพอ 

1.2 ตารางสอนในชวงป 2 จัดรายวิชาคอนขางหนัก 
และบางรายวิชามอบหมายงานคอนขางมาก ทําใหนักศึกษา
ทํางานไมทัน มีเวลาพักผอนนอย 

1.3 Material (ผา) ท่ีนํามาศึกษา ไมมีในประเทศ ทําได
เพียงดูตัวอยางจากในรูป แตไมไดสัมผัสกับของจริง 

 
1. ควรมีการอธิบายเน้ือหา ใหมีความเขาใจกอนลงมือ

ปฏิบัติ เน่ืองจากพ้ืนฐานของนักศึกษามีความแตกตางกัน 
2. ควรจัดรายวิชากระจายในแตละภาคเรียนให

เหมาะสม เพ่ือไมใหเรียนหนักเกินไป  
3. ควรนํา Material (ผา) ในประเทศมาเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีจะศึกษา และลงปฏิบัติงานในชุมชนไดจริง 
รวมท้ังพิจารณาความตองการของท้ังชุมชนและประเทศ 
ดวย  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 อุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย และเสื่อมสภาพ อาทิ 

คอมพิวเตอร 
2.2 หองเรียน อาคารเรียน มี เวลาปดเร็วเกินไป 

นักศึกษาไมมีสถานท่ีทํางาน เน่ืองจากจําเปนตองใชอุปกรณ
ดวย 

 
1. ควรสนับสนุนอุปกรณแสดงผลงานท่ีดี ทันสมัย และ

เหมาะสมในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางดานศิลปะ  
2. ควรพิจารณาจัดเจาหนาท่ี นักศึกษา TA มาดูแลการ

ใชหองเรียนนอกเวลา เพ่ือขยายเวลาใหนักศึกษามีสถานท่ี
ทํางานไดนานข้ึน 

3. การบริหารจัดการ 
การเปด-ปดหองเรียน อาคารเรียน ไมเปนเวลา บางครั้ง

ไมสามารถติดตอเจาหนาท่ีได (สนามจันทร) 

 
ควรมีระบบหรือชองทางการสื่อสารกับเจาหนา ท่ี

สวนกลางของคณะท่ีดีกวาน้ี 
4. ดานกายภาพ 

สถานท่ี หองเรียน ยังไมคอยมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนศิลปะ สรางแรงบันดาลใจดานศิลปะเทาท่ีควร 

 
ควรมีการออกแบบหองเรียน พ้ืนท่ีเรียนรู ใหเหมาะสม

กับการเรียนศิลปะมากข้ึน โดยออกแบบใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานไดหลากหลาย  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ควรจัดระเบียบเรื่องการจราจร และความปลอดภัย อาทิ 
 - เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวดมากข้ึน อาทิ มีการแลกบัตร รถท่ีผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย 
 - ควรเพ่ิมจํานวนรถราง/จํานวนรอบใหมากข้ึน  
 - ควรติดไฟเพ่ิมบริเวณหองนํ้าใหสวางข้ึน 
 3.2 ควรเพ่ิมตู ATM ท่ีคณะตางๆ หรือในบริเวณประตูดานหลังมหาวิทยาลัยเพ่ิม 
   
4. คณบดี 
 -ไมม-ี 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะอักษรศาสตร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การสื่อสาร  

การสื่อสาร วิธีการสื่อสารภายในองคกร เพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกัน ยังไมราบรื่นสงผลตอบรรยากาศ และ
การทํางานรวมกันในคณะ 

 
ควรมีการพูดคุย ประชุมหารือแบบไมเปนทางการใหมากข้ึน  

เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และสรางบรรยากาศท่ีดีในการ
พูดคุย 

2. บุคลากร 
บุคลากร สวนใหญยังติดอยูในระบบราชการ การ

ปรับเปลี่ยนตนเองมีนอย สงผลตอการพัฒนาการทํางาน 

 
ควรประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญมาช้ีแจงถึงความจําเปน

ในการปรับตัว การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริการวิชาการ 

ภาควิชาตางๆ ทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ภายนอก และมี บุคคลภายนอกเข า ร วม  แต กา ร
ประชาสัมพันธสูภายนอกยังมีนอย 

 
ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธการดําเนินการ

ตางๆ เพ่ือใหเปนท่ีรูจักในวงกวางมากข้ึน 

2. การบริหารจัดการ 
ภาควิชาตางๆ ตางคนตางทํางาน การทํางานรวมกันมี

นอยมาก  

 
ควรหาแนวทางใหภาควิชาตางๆ ทํางานรวมกันมากข้ึน เพ่ือ

สรางความเขมแข็ง อาทิ การจัดกิจกรรมรวมกัน  
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระเบียบขอบังคับ 

การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฉบับใหมมีความยุงยาก 
ซับซอน ตองใชเวลากับการทํางาน TOR การสืบราคา 
คอนขางมาก 

 
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบเรื่องการเบิก

จายเงิน และการจัดซื้อจัดจาง มาช้ีแจงข้ันตอนกระบวนการ
ทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจน ถูกตอง และเขาใจ
ตรงกัน  

2. การสื่อสาร  
เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี

การปรับเปลี่ยนขอบังคับ ระเบียบหลักเกณฑตางๆ 
จํานวนมาก และบางเรื่องบุคลากรยังมีความเขาใจท่ีไม
ชัดเจน บางเรื่องมีปญหาในการนําไปปฏิบัติ แตกระบวนการ
สื่อสารทําความเขาใจยังมีนอย 

 
อธิการบดีควรจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปน

ระยะๆ เพ่ือช้ีแจงแนวทางการบริหาร การทํางาน เพ่ือให
บุคลากรมีความเขาใจเรื่องตางๆ ท่ีตรงกัน รวมท้ังเปนการรับฟง
ปญหา ขอเสนอแนะโดยตรงจากบุคลากร และนําไปแกไขปญหา 
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4. คณบดี 
 4.1 ความเปนผูนํายังไมโดดเดน ทําใหการยอมรบัท้ังภายในคณะและภายนอกมีนอย 
 4.2 มีความประนีประนอม ยดืหยุน เปนประชาธิปไตย 
 4.3 มีความตั้งใจ ทุมเท ในการทํางาน 
 4.4 ควรเพ่ิมความเปนกันเองกับบุคลากรใหมากข้ึน 

 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การผลิตบัณฑิต 

คณะไดกําหนดนโยบายความรวมมือในการจัดสง
นักศึกษาไปเรียนตางประเทศ คือ เรียนท่ีประเทศไทย 3 
ป  และไปต างประเทศ 1 ป  ซึ่ งคณบดีทานเดิมได
ดําเนินการไปแลวบางสวน แตปจจุบันเรื่องน้ีกลับไมได
ดําเนินการ 

 
คณะควรเรงติดตาม เรื่อง นโยบายความรวมมือในการจัดสง

นักศึกษาไปเรียนตางประเทศ 3+1 ดวย เน่ืองจากเปนโครงการ
ท่ีดี และนักศึกษาไดรับประโยชนมาก 

2. แผนพัฒนาคณะ 
ปจจุบันการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะท่ีกําหนดไว 

ยังไมเห็นผลงานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

 
ควรมีแผนการทํางานท่ีชัดเจน และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

และกํากับติดตามงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเห็นผลงานท่ีชัดเจน
เปนรูปธรรมตามท่ีกําหนดไว 

3. การสื่อสาร 
การสื่ อสารมีน อย  บุคลากร ท่ี เข า ร วมประ ชุม

คณะกรรมการประจําคณะเทาน้ันท่ีทราบขอมูลตางๆ  
สวนบุคลากรอ่ืนๆ จะรับรูขอมูลขาวสารของคณะนอย
มาก  

  
ควรเพ่ิมการสื่อสารในองคกร ในทุกระดับใหมากข้ึน และ

ควรเนนใหผูบริหารทุกระดับของคณะไดถายทอดสูขอมูล 
ขาวสาร ใหชัดเจน ท่ัวถึง และรวดเร็วมากข้ึน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. แผนพัฒนาคณะ 

บุคลากรสวนใหญไมทราบวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ 
ของคณบดี  

 
1. คณะช้ีแจง สื่อสารวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ ของคณบดี

ใหบุคลากรทราบ เพ่ือรวมมือกันทํางาน   
2. ควรจัดทําแผนระยะยาว เพ่ือเปนแนวทาง และเห็นทิศ

ทางการพัฒนาคณะในระยะตอไป 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยไมมีความชัดเจนเรื่องนโยบายการผลิต

บัณฑิต เชน สัดสวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี: 
บัณฑิตศึกษา เพ่ือการวางแผนการรับนักศึกษา การ
ทํางานของคณะ ภาควิชา 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดนโยบายสัดสวนการผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาตรี: บัณฑิตศึกษา ใหชัดเจน อาทิ 70:30 
และประชาสัมพันธช้ีแจงใหบุคลากรทราบดวย เพ่ือวางแผนการ
ทํางานตอไป 

2. การทําวิจัย โครงการบริการวิชาการ 
ปจจุบันอาจารยในคณะสวนใหญจะไมรับทุนการทํา

วิจัย หรือการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญจาก
หนวยงานภายนอก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยคิดสัดสวน การ
จัดสรรเงินเขามหาวิทยาลัยมากเกินไป 

 
มหาวิทยาลัยควรเปนฝายใหการสนับสนุน และสราง

แรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย จัดทําโครงการบริการทาง
วิชาการ กับภายนอกมาดําเนินการมากกวาน้ี 

3. ศูนยนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 การตั้งศูนยฯ จะเนนเรื่องอาหารมากเกินไป 

 
ควรมีความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมฯ และ

ควรเปดกวางใหคณะวิชาตางๆ ไดเขามามีสวนรวมดวย เพราะมี
หลายคณะท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ ท่ีนาสนใจ 

 
4. คณบดี 
 ทํางานในลักษณะงานประจํา และเปนงานเชิงรับ  
 
กลุม 3 เลขานกุาร และบุคลากรสายสนับสนนุ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากข้ึน โดยมีการเพ่ิมจุดติดตั้งกลองวงจรปด และมีการปรับคุณภาพของ
กลองวงจรปด 
 1.2 มีการปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน สวนหยอม ทําใหคณะสะอาด เรียบรอยข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การสื่อสาร 

การสื่อสารสวนใหญในปจจุบันจะเปนหนังสือ ลาย
ลักษณอักษร ทําใหบางครั้งมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
ไมตรงกัน 

 
ควรเพ่ิมการสื่อสารท่ีหลากหลายชองทาง มากข้ึนเพ่ือความ

ท่ัวถึง และความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน รวมท้ังมีการสื่อสาร 2 
ทาง เพ่ือเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรดวย 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ขอตกลงความรวมมือ 

คณะมีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ตางๆ จํานวนมาก แตการดําเนินการ การจัดกิจกรรมยังมี
นอย ทําใหเสียโอกาส 

 
1. ควรมีการดําเนินการ จัดกิจกรรมความรวมมือรวมกัน

อยางตอเน่ือง 
2. เมื่อสัญญาขอตกลงความรวมมือครบกําหนด ควรมีการ

ตออายุสัญญา เพ่ือสรางความสัมพันธใหยั่งยืน  
2. การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 
    

 ควรสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนมากข้ึน 
อาทิ การหาแนวทางใหมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน การใหทุนสนับสนุน
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
เขารับอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3. การบริหารจัดการงานในสํานักงานคณบด ี
ผูบริหารไมมีการกํากับติดตาม การตรวจสอบ 

สอบถามปญหาการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ผูบริหารคณะควรกํากับ ติดตาม และสอบถามปญหาในการ

ทํางาน รวมท้ังชวยใหคําปรึกษา แนะนํา หาแนวทางการแกไข
ปญหาการทํางานใหมากข้ึน  

4. ประกาศตางๆ ของคณะ ไมรองรับระเบียบใหญของ
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการเบิกจาย ทําใหการทํางานมี
ความลาชามาก 

ควรนําประกาศตางๆ ของคณะท้ังหมดมาพิจารณาทบทวน 
และปรับใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 -ไมม-ี 

 
4. คณบดี 
 ควรมีความเปนผูนําใหมากข้ึน 
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการปรับภูมิทัศนใหมคีวามเปนระเบียบ เรียบรอยข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

แผนการเรียนการสอน สวนหน่ึงไมเปนไปตามเวลาท่ี
กําหนด อาทิ ชวงเวลาจัดสอบกลางภาค ซึ่งใกลกับการ
สอบปลายภาคมาก นักศึกษาไมมีเวลาอานหนังสือ 

 
ควรจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ีกําหนดไว ยกเวนกรณีมี

เหตุจําเปนสุดวิสัย และช้ีแจงใหนักศึกษาเขาใจ 

2. การจดักิจรรมเสริมหลักสูตร 
คณะมีหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนทางดาน

ภาษาตางประเทศ แตไมมีการจัดกิจกรรมเ ก่ียวกับ
นานาชาติ ท่ีจะสงเสริมการเรียนรู  

 
คณะควรจะมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การ

เรียนรูมากข้ึน อาทิ การศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ 
การจัดประชุมวิชาการ  

3. นักศึกษาตางชาติ 
มีจํานวนนอย  

 
ควรขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม

จํานวนนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยน 
4. กายภาพ 

คณะมีการจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานท่ีใน
แตละช้ัน และผูดูแลอุปกรณโสตฯ แลวสวนหน่ึงแตยังไม
ครบท้ังหมด 

 
ควรจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานท่ีในแตละช้ัน และ

ผูดูแลอุปกรณโสตฯ ใหครบทุกหอง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
ติดตอสอบถาม  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การเผยแพรผลงานสูระดับนานาชาติ 
อาจารย นักศึกษาสวนหน่ึงมีบทความ มีผลงานท่ีดี

มาก  แตขาดทักษะ ความสามารถในการแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ทําใหเสียโอกาส 

 
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนยภาษา เพ่ือชวยสนับสนุนชวย

อาจารยและนักศึกษา แปลบทความท่ีจะนําไปเผยแพรระดับ
นานาชาติ 

2. กายภาพ มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคาร 50 ป ท่ีปจจุบันทรุดโทรม
ลงมาก โดยเฉพาะบริเวณหองนํ้าท่ีเปลี่ยว และอันตรายมาก 

 
4. คณบดี 
 สามารถติดตอเขาพบไดงาย และยนิดีใหคําปรึกษา และแนะนํา  
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะศึกษาศาสตร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 จัดซื้อ ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  สื่อ ICT ในทุกหองเรียน                   
 1.2 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนในคณะใหเรยีบรอย สวยงามข้ึน  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ดานกายภาพ 

1.1 มีนโยบายสรางบานพักเด็ก และการเปด
หลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แตอาคารสถานท่ียังไมพรอมท่ีจะรองรับ   

1.2 พ้ืนท่ีจอดรถของคณะมีจํากัด โดยเฉพาะเมื่อมี
การจัดกิจกรรมตางๆ 

 
1. ควรเตรียมความพรอมดานสถานท่ีกอน โดยการ

ประสานงานกับมหาวิทยาลัย อาทิ การขอใชพ้ืนท่ีตึกใหมของ
มหาวิทยาลัยในการรองรับหลักสูตรกอนปฐมวัยหรือหลักสูตร
อินเตอรของโรงเรียนสาธิต 

2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางท่ีจอด
รถใหเพียงพอกับความตองการ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตรและการสอน 1. ควรสงเสริมหลักสูตรดานการศึกษาผูใหญ โดยอาจจะ

จัดเปนหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจเขามาศึกษา  
2 .  ควร พัฒนาหลักสู ตรนานาชาติ ท่ี เ ป ด โ อกาส ให

ชาวตางชาติเขามาศึกษา 
   

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
      -ไมม-ี 

 
4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา (Leadership) 
 4.2 มีความเปนนักวิชาการ  สงเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัย  การจัดทําวารสารวิชาการหลายฉบับ และการเรียนแบบ
ตลาดวิชา   
 4.3 มีความสามารถในการประสานงาน และสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในองคกร 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
             -ไมม-ี 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ดานกายภาพ 
1.1. มีนโยบายเปดหลักสูตรกอนปฐมวัย และ

หลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิตฯ   
1.2 พ้ืนท่ีจอดรถของคณะมีจํากัด โดยเฉพาะเมื่อมี

การจัดกิจกรรมตางๆ 

 
1. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางอาคาร

เรียนใหม เพ่ือใหรองรับหลักสูตรกอนปฐมวัยและหลักสูตร
อินเตอรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางท่ีจอด
รถใหเพียงพอกับความตองการ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  

กระบวนการข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร มีข้ันตอนมาก ลาชา ไมทันการณ 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการข้ันตอนการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ใหรวดเร็วข้ึนเพ่ือใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ  

2. งบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณการสรางอาคารเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเรียนการ
สอนหลักสูตรกอนปฐมวัยและหลักสูตรอินเตอรของโรงเรียน
สาธิต 

3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
การสื่อสาร บางครั้งมหาวิทยาลัยสั่งการไมชัดเจน  

คลุมเครือ ทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน 
รวมท้ังสงผลตอการปฏิบัติงานไมถูกตอง ลาชา  

 
ควรตรวจสอบขอมูล ท่ีจะสื่อสาร สั่งการ โดยสรุปใหชัดเจน 

และในตอนทายควรระบุหนวยงาน เจาหนาท่ีท่ีเปนผูรับผิดชอบ
ในเรื่องน้ันๆ เพ่ือการติดตอสอบถามกรณีตองการทราบขอมูล
เพ่ิมเติม  

4. ดานกายภาพ 
4.1 การเดินทาง การจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

ขาดความปลอดภัย มีอุบัติเหตุบอยครั้ง 
4.2 พ้ืนท่ีจอดรถยนต มีจํานวนจํากัด 

 
1. ควรสราง cover way ท่ีเช่ือมระหวางตึกตาง ๆ  
2. การสรางอุโมงคหรือสะพานลอยดานหนามหาวิทยาลัย 

เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุ 
 

4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา (Leadership) 
 4.2 มีวิสัยทัศน มีความเปนนักวิชาการ สงเสริมการวิจัย  การจัดทําวารสารวิชาการหลายฉบับ 
 4.3 รับฟงความคิดเห็นของคณาจารย 
 4.4 สรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในองคกรได 
 4.5 ใหความสําคัญกับนักศึกษา เชน การกําหนดทุนฉุกเฉินสําหรับนักศึกษาท่ีประสบอุบัติเหตุ 

 
กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีการเปดหลักสูตรใหมอยางตอเน่ืองตามความตองการของตลาดตั้งแตระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาและ
บัณฑิตศึกษา 
 1.2 มีการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสุนนการเรียนการสอนมากข้ึน 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
         -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
         -ไมม-ี 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 -ไมม-ี 

 
4. คณบดี 
 4.1 เปนนักวิชาการ และนักบริหาร  
 4.2 มีเครือขายทางวิชาการ 
 4.3 รับฟงความคิดเห็นของทุกคน 
 4.4 มีการสื่อสารท่ีดี และนําขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยมาถายทอดสูบุคลากรอยางตอเน่ืองโดยใชสื่อ และ
เทคโนโลยีตางๆ  
 4.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง   
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 -ไมม-ี 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. สวัสดิการ  

  ศูนยออกกําลังกาย  อาคารโสมสวลี  
 

 
1. ควรมีแมบานทําความสะอาดในชวงเชาและเย็น  
2. ควรขยายเวลาการใหบริการ ถึงเวลา 19.00 น. เพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกผูท่ีจะมาใชบริการ 
2. ดานกายภาพ 

2.1 โรงอาหาร มีพ้ืนท่ีจํากัด สวนหน่ึงมาจากมี
นักศึกษาตางคณะมาใชบริการดวย  

2.2 พ้ืนท่ีจอดรถ มีไมเพียงพอ 
2.3 หองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอก ยังไมเปน

สัดสวนเทาท่ีควร 

 
ควรจัดหองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอกใหเปนสัดสวน 

มากข้ึน 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร  
กระบวนการ ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร มีข้ันตอนมาก ลาชา ไมทันการณ 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการข้ันตอนการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ใหรวดเร็ว ข้ึนเพ่ือใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัย  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ยังไมเสถียร

เทาท่ีควร  
2.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ยังไมมีโอกาสเขาใชบริการ ระบบ WIFI ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนสําหรับการเรียนการสอน การศึกษาคนควา
ยุคปจจุบัน 

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย 

ใหเสถียรมากข้ึน และรองรับกับจํานวนผูใชบริการ 
2. ควรอนุญาตใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ใชบริการ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยดวยเพ่ือ
ประโยชนตอการเรียนการสอน และการศึกษาคนควายุคปจจุบัน 

3. สวัสดิการ 
3.1 ระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  เชน ภายในหอพักนักศึกษา  
3.2 รถรางรับสงนักศึกษา บุคลากร  
3.3 รถบัสของมหาวิทยาลัย ไมเพียงพอ และสวน

หน่ึงเสียใชงานไมได สงผลกระทบตอการดําเนินการ
ตางๆ เชน การจัดกิจกรรมนักศึกษา การฝกงาน
ภาคสนามตามหลักสูตร ซึ่งในบางครั้งตองระดมทุนเพ่ือ
วาจางเหมารถจากภายนอก หรือตองยกเลิกการจัด
กิจกรรมโครงการ      

 
1. ควรพัฒนาเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะภายในหอพักนักศึกษา  
2. ควรใหรถรางรับสงนักศึกษาเขามาในสวนของคณะ

ศึกษาศาสตรดวย 
3. ควรเรงซอมแซมรถโดยเร็ว และดูแลใหอยูในสภาพพรอม

ใชงาน  
 

4. ดานกายภาพ  
4.1 การพัฒนาพ้ืนท่ี  คณะศึกษาศาสตร ประสงค

จะปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพอยางตอเน่ือง เชน 
การสรางท่ีจอดรถซึ่งไมเพียงพอ  การเพ่ิมแสงสวางใน
เวลากลางคืน  การปรับปรุงถนน สระวายนํ้า การปรับ
พ้ืน ท่ี ร กร า ง  เ น่ื อ งจาก เป น พ้ื น ท่ีส ว นกลา งขอ ง
มหาวิทยาลัยและขัดกับแผนแมบทของมหาวิทยาลัย  
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได   

4.2 ความปลอดภัย  
พ้ืนท่ีหอพัก มีงู และมูลนกจํานวนมากทําใหไม

ปลอดภัย และขาดสุขลักษณะท่ีดี  

 
1. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตรรวมกันปรึกษา หารือ

เพ่ือแกไขปญหา และหาแนวทางการดําเนินการ เพ่ือใหสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพ  ใหปลอดภัย และนาอยูข้ึน 

2. ควรเพ่ิมการดูแลใหมากข้ึน เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษา และบุคลากร 

 
4. คณบดี 
 มีความขยัน ตั้งใจ และทุมเทกับการทํางาน  
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะวิทยาศาสตร 

  
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีการพัฒนาดานกายภาพท่ีชัดเจนข้ึน เชน การสรางตึกใหม  
 1.2 การสนับสนุนดานการวิจัยทําไดดีอยางตอเน่ือง อาทิ การจัดสรรทุนวิจัย 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

1.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตร ยังพบขอบกพรองใน
บางจุด เชน การรักษามาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตร  

1.2 นักศึกษาท่ีสอบไมผาน ไดคะแนนนอย มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
 
 

 
1. ควรเรงปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ

ระบบ EdPEx รวมท้ังพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือรองรับ
ระบบใหมดวย 

2. การรักษามาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตร ในกรณี
มีอาจารยเกษียณอายุไป คณะกรรมการประจําหลักสูตรควร
ตรวจสอบรายช่ืออาจารยอยางรอบคอบและตอเน่ือง 

3. คณะควรคิดหาแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม สื่อการสอน การเรียนออนไลน เพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษาใหเรียนเขาใจ สอบผานมากข้ึน 

2. การปรับปรุงดานกายภาพ 
2.1 คณะมีนโยบายสรางตึกใหม ท่ีมีงบประมาณตอ

เน่ืองมาจากคณบดีทานเกา และไดดําเนินการไปบางสวน
โดยการทยอยปรับปรุง แตมีปญหาในเรื่องงบประมาณท่ี
ไดมาไมเพียงพอ ทําใหยังมีความลาชา 

2.2 การปรับปรุงหองนํ้า มีการดําเนินการแลว แตยังไม
ท่ัวถึง  

 
มีการปรับแผนการดําเนินงาน โดยการหาพ้ืนท่ีใหม 

แทนการทุบตึกเกา (อาคารวิทยาศาสตร 2) 

 
2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระบบการเงินใหม  

เจาหนาท่ีการเงินมีความลําบากในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากยังไมมีความชํานาญระบบใหม 

 
1. มีการสงเจาหนาท่ีไปอบรมกับมหาวิทยาลัย 
2. คณะมีการปรับแกระเบียบเก่ียวกับเงินวิจัย ให

สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัย 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา 
 4.2 มีความตั้งใจทํางาน 
 4.3 เขาหาไดงาย รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  
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 4.4 มีการพัฒนาผูบริหารท่ีเปนคนรุนใหม 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 ใหความสําคัญกับคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอนท่ีมีความเขมขน มีมาตรฐานสูง ทําใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ี
ผูประกอบการตองการ รวมท้ังมหาวิทยาลัยอ่ืนตองการใหไปศึกษาตอ 
 1.2 มีการปรับปรุงหองเรียนรวมใหทันสมัยข้ึน เปนลักษณะ Smart Classroom ใชเทคโนโลยีมากข้ึน สามารถบันทึก
วิดีโอใหนักศึกษาเรียนยอนหลังได เปนลักษณะ e-learning 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน 

 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. นักศึกษา การเรียนการสอน 

1.1 การรับนักศึกษาใหม ไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพลดลง 
1.2 มีการเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพมาเปน

ระบบ EdPEx 

 
1. จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือสอนปรับพ้ืนฐาน 

กอนเปดภาคเรียน 
2. ควรวางแผนเตรียมพัฒนาอาจารยในเรื่องเทคนิค 

วิธีการสอน เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหดีข้ึน 
รวมท้ังใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพแบบใหมท่ี
จะนํามาใชดวย 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
2.1 หองปฏิบัติการไมเพียงพอกับนักศึกษาภาควิชา

คอมพิวเตอรฯ 
2.2 WIFI ของคณะไมเสถียร  

 
1. ควรเรงรัดหาพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเพ่ิมสําหรับ

ภาควิชาคอมพิวเตอรฯ ซึ่งท่ีกําลังดําเนินการอยูคือการสราง
อาคารเรียนใหม ระหวางน้ีก็ใชวิธีการจัดสรร โดยแบงใช
รวมกับภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะ 

2. ควรตรวจสอบอุปกรณ WIFI ของคณะในแตละจุด 
และปรับปรุงใหใชงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน  
มีข้ันตอน กระบวนการท่ียุงยาก ทําใหการดําเนินงาน

ลาชา อาทิ การเบิกจายทุนวิจัย  

 
ควรปรับข้ันตอน กระบวนการ ในการจัดทําเอกสารใหมี

ความยืดหยุน คลองตัวมากกวาน้ี 
4. กายภาพ  

มีการปรับปรุงหองนํ้าท่ีอาคารวิทยาศาสตร 1 แลว สวน
ท่ีอาคารอ่ืนๆ กําลังทยอยดําเนินการ เน่ืองจากติดปญหา
เรื่องงบประมาณ 

 
ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ควรสนับสนุนฐานขอมูลวิจัยใหมากข้ึน โดยสํารวจความตองการของอาจารย และนักศึกษาในคณะตางๆ  
 3.2 ระเบียบ ขอบังคับการเงิน ควรพิจารณาปรับข้ันตอน กระบวนการในการจัดทําเอกสารใหมีความยืดหยุน คลองตัว
มากกวาน้ี 
 3.3 เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายอะไร ควรดําเนินการอยางจริงจัง และกําหนดใหทุกคณะปฏิบัติแบบเดียวกัน อาทิ 
โครงการรณรงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การแยกขยะ 
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 3.4 การบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการท่ีพักของบุคลากร มหาวิทยาลัยควรดูแลจัดสรรและตรวจสอบการไดรับสิทธิให
เขมงวด อาทิ บางคนไดสิทธิหองพักแตไมเขาพักเอง นําไปใหคนอ่ืนเชาตอ  
 3.5 ควรพัฒนาทางเทาใหครอบคลุมทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย  
 
4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา 
 4.2 การตัดสินใจรวดเร็ว  
 4.3 ถึงลูกถึงคน รับฟงปญหา และมีความสามารถในการแกปญหา 
 
กลุม 3 ผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอมในบริเวณคณะ ตัดตนไมท่ีมีความเสี่ยงอาจกอใหเกิดอันตราย  
 1.2 มีการปรับปรุงหองเรียนเปนลักษณะ Smart Classroom และจัดอบรมวิธีการใชงานใหกับอาจารยและเจาหนาท่ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน 

 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. กายภาพ 

การปรับปรุงซอมแซมอาคารวิทยาศาสตร 3 ยังมีความ
ลาชา เน่ืองจากตองรอตามกระบวนการ แตไดมีการทยอย
ปรับปรุงไปทีละสวน  

 
ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 การสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมบุคลากรไปแลว ควรเรง
ออกประกาศ ระเบียบมารองรับ เพ่ือจะไดมีความชัดเจนในการดําเนินการ  
 3.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควบคูไปกับสายวิชาการ เพ่ือใหสามารถพัฒนาการทํางาน
ไปพรอมๆ กันได อาทิ การเปลี่ยนไปใชระบบ EdPEx  
 
4. คณบดี 
 4.1 ดูแลเอาใจใส ใหการชวยเหลือแกปญหาในการทํางานของบุคลากรดี 
 4.2 รับฟงความคิดเห็น ใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ 
 4.3 มีการพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของ เขารวมกิจกรรมรวมกับบุคลากร  
 4.4 เขาพบไดงาย 
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กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 มีการจัดโครงการติวภาษาอังกฤษ (IELTS TOEIC) ใหนักศึกษา นับเปนโครงการท่ีดีมากท่ีชวยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ควรจัดใหมีโครงการแบบน้ีอยางตอเน่ือง  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เร่ืองเรงดวน 

 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเรียนการสอน (ระดับบัณฑติศึกษา) 

1.1 การใหขอมูลเก่ียวกับการใชระบบ iThesis ยังไม
ชัดเจน การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง 

1.2 เวลานักศึกษาพบปญหาระบบ iThesis ไมสามารถ
แกไขเองได และไมมีผูใหคําปรึกษา 

 
คณะควรมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึง รวมท้ังการจัด

อบรมใหนักศึกษามีความเขาใจ สามารถลงมือปฏิบัติได 
 

2. การประชาสมัพันธ 
นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบเก่ียวกับสิทธิ สวัสดิการท่ี

นักศึกษาควรจะไดรับ 

 
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหมาก

ข้ึนในชองทางตางๆ อาทิ เว็บไซต สื่อออนไลนตางๆ บอรด
ประชาสัมพันธ 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
อาจารยบางทานไมสนับสนุนให นักศึกษาเขารวม

กิจกรรม ในกรณีท่ีเวลาจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน โดยมี
การจัดสอบยอย ทําใหนักศึกษาเขารวมไมได 

 
ควรมีการประสานงานกันระหวางผูรับผิดชอบดานการ

เรียนการสอนกับผูแทนนักศึกษาของคณะ เพ่ือชวยในการ
วางแผนเมื่อมีการจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา ใหไดรับความสะดวกมากข้ึน ปญหาท่ีพบ อาทิ  
 - เจาหนาท่ีไมเอ้ืออํานวยใหนักศึกษามากนักในเรื่องการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา 
 - การเขียนเสนอโครงการ เจาหนาท่ีใหมีการปรับแกไขในเรื่องเดิมๆ หลายครั้ง (ปรับการใชประโยค การใชคํา)  
 - การขอความอนุเคราะหใชรถเพ่ือทํากิจกรรม ไมคอยไดรับอนุมัติ 
 - การขอ Transcript (ฉบับไมสมบูรณ) ดําเนินการชามาก (4 วัน) 
 
4. คณบดี 
 - ไมม-ี 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะเภสัชศาสตร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 มีการทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลยัตางๆ เชน Soul University ประเทศเกาหล ี
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตรและการสอน ควรเนนภาคปฏิบัติ (Practice) ใหมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การบริการวิชาการ 
- การหารายได 
- การจัดโครงการบริการวิชาการ 

 
 

 
1. ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือใหบุคคลภายนอกท่ี

สนใจเขามาศึกษา  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ อาทิ Science+ 

Business 
3. ควรจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 
4. ควรเนนใหนําผลงานวิจัย ไปใชประโยชน ตอยอดเพ่ือหา

รายได  อาทิ การสรางผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย  
2. สภาพแวดลอมกายภาพ ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน อาจปลูกตนไมท่ี

ออกดอกปละครั้ง เพ่ือสรางจุดสนใจ 
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเภสัชศาลา 
 3.2 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน การปลูกตนไมท่ีออกดอกปละครั้ง เพ่ือสรางจดุสนใจ 

 
4. คณบดี 
 4.1 มีวิสัยทัศนเพ่ือการพัฒนา 
 4.2 มีความเปนผูนํา (Leadership) มากข้ึน 
 4.3 สามารถควบคุมอารมณไดด ี
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กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
  มีการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนดําเนินการไดในระดับหน่ึงแลว แตไมเต็มรูปแบบ เน่ืองจาก
คณาจารยบางทานมีทักษะทางเทคโนโลยีไมมากนัก 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา ลดลง มาจากหลายสาเหตุ อาทิ 

- นโยบายขยายเวลาเรียนเปน 6 ป  
- มีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีเปดการเรียนการสอนมาก

ข้ึน 

 
ควรพิจารณาเปดหลักสูตรปริญญาโทควบเอก  

 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

- เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนยังทํางานไมสม่ําเสมอ 
- ระบบการเดินเอกสารยังไมมีประสิทธิภาพ 

 
1.ควร พัฒนาระบบงาน ธุรการและสารบรรณใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรอบรมพัฒนา ทักษะการทํางาน และปรับวิธีคิด

วิธีการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ควรแปลเอกสาร/ระเบียบ/ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ตางชาติ  
 3.2 ควรปรับปรุงเรื่องระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหครบถวน ทันสมัยและสะดวกในการเขาถึงขอมูล 
  
4. คณบดี 
 4.1 เปนผูมีวิสัยทัศน 
 4.2 มีความประนีประนอม                     
 4.3 ควรพัฒนาเพ่ิมทักษะในการบริหารงาน  
 4.4 ควรสรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยไมตองใช KPI มาเปนขอกําหนด  
 
กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 -ไมม-ี 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
         -ไมม-ี 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
สวนใหญใชเทคโนโลยีเปนตัวกลางในการสื่อสาร

ระหวางสายสนับสนุนกับคณาจารย ทําใหบางครั้งไม
ชัดเจน คลาดเคลื่อน 

 
ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในดาน IT เ พ่ือนํามาใช

ประกอบ/พัฒนาการทํางาน  
 

2. การบริหารจัดการ 
ไมมีเจาหนาท่ีประจําภาควิชา ท่ีจะชวยสนับสนุน

การทํางาน 

 
ควรจัดใหเจาหนาท่ีประจําภาควิชา เพ่ือชวยทํางานและ

ประสานงานในดานตางๆ   
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
     การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 - ควรเรงรัดดําเนินการเก่ียวกับขอบังคับ ระเบียบ ข้ันตอนวิธีการในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญพิเศษ  
ของสายสนับสนุน   
 - ควรพิจารณาจัดสรรกําลังคนคืน เมื่อเกษียณอาย ุเพ่ือใหอัตรากําลังเพียงพอตามภารกิจ 

 
4. คณบดี 
 4.1 มีวิสัยทัศน 
 4.2 ทํางานเชิงรุก 
 4.3 เขาถึงงาย 
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 -ไมม-ี  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
         -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตรและการเรียนการสอน ควรบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให

มากข้ึน 
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 

2.1 หองอานหนังสือมีจํานวนนอยและมีขนาดเล็ก 
2.2 อุปกรณสวนหน่ึงเสื่อมสภาพ อาทิ โปรเจคเตอร 

สีเพ้ียน 

 
1. ควรเพ่ิมหองอานหนังสือ และหอง common room 
2. ควรปรับปรุงอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน  
3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ ควรพัฒนาเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษ

ดวย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. สวัสดิการนักศึกษา   
1.1 นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบ ไมเขาใจสิทธิ สวัสดิการ

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ทําใหเสียโอกาส   
1.2 การพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยยังไม

เสถียร  
1.3 เอกสาร ขอมูล ขาวสาร ยังเปนภาษาไทยไมเอ้ือตอ

นักศึกษาตางชาติ 

 
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ  สิทธิ สวัสดิการ ท่ี

นักศึกษาควรไดรับอยางตอเน่ือง  
2. เพ่ิมหองคนควากลุมในหอสมุด   
3. ควรพัฒนาระบบ WIFI ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4 .  ควรแปล เ อกส า ร / ร ะ เ บี ยบ / ข อ บั งคั บ ขอ ง

มหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก
นักศึกษาตางชาติ 

2. กายภาพ 
พ้ืนท่ีสวนกลาง การดูแลไมท่ัวถึง พ้ืนท่ีสวนหน่ึงรกราง 

สกปรก อันตราย มีขยะจํานวนมาก และมีสัตวเลี้ยง   
   

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนา และดูแลสภาพแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัย ใหสวยงาม สะอาด เปนระเ บียบเ พ่ือ
สุขลักษณะท่ีดี 

2. ควรติดตั้ งกลองวงจรปดใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัย  

 
4.  คณบดี 
 -ไมม-ี  

 
 
 

210 



สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 คณบดมีีความพยายามท่ีจะแกไขปญหา รวมท้ังนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ไปพิจารณาดําเนินการ 
สงผลใหการทํางานเกิดผลลัพธท่ีนาพอใจมากข้ึน   

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

การแกไขปญหาและพัฒนาคณะ มีกิจกรรม โครงการ
ท่ีตองดําเนินการจํานวนมาก แตคณะยังไมไดมีการ
วิเคราะห และจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน ทําให
งานสําคัญเรงดวนบางเรื่อง มีการดําเนินการท่ีลาชา ไมทัน
การณ 

 
ควรมีการวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญเรื่องเรงดวนท่ี

จะตองดําเนินงาน และมุงเนนในเรื่องน้ันๆ ใหเกิดผลสําเร็จ  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
       -ไมม-ี 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระเบียบ ขอบังคับ  

มีกฎเกณฑ ข้ันตอนมาก ยุงยาก ซับซอน วิธีการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน ทําใหการทํางานมีความลาชา  

 
1. ควรปรับระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความยืดหยุน เอ้ือตอ

การทํางานลดข้ันตอนการทํางาน  
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ เพ่ือความ

ชัดเจนในการทํางาน การติดตอประสานของทุกฝาย  
 

4. คณบดี 
 -ไมม-ี 

 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งานวิจัย โครงงาน 

ระบบยังไมเอ้ือ และสรางแรงจูงในการทํางาน สงผล
ตอจํานวนผลงานของคณะ  

 
คณะควรใหทุนสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ในการสราง

ผลงานท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาใหมากข้ึน และผลงานตางๆ 
เหลาน้ันจะชวยสรางรายไดใหกับคณะวิชาดวย  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การสื่อสารภายในองคกร 
   

ควรเพ่ิมใหการสื่อสารภายในองคกรใหมีมากข้ึน อาทิ  
1. เมื่อคณบดีไปประชุมท่ีตางๆ แลวควรนําผลการประชุม 

ขอเสนอแนะ มาเผยแพรตอบุคลากรในคณะใหรับทราบอยาง
ท่ัวถึง 

2. คณบดีควรนําทีมผูบริหารไปพบปะบุคลากรแตละ
ภาควิชา เพ่ือรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การทํางานวิจัย โครงงาน ทรัพยสินทางปญญา 

1.1 อาจารยในคณะสวนใหญจะขอทุนสนับสนุน โดย
ไมผานคณะเน่ืองจากมีระบบยังไมเอ้ือ มีข้ันตอนท่ียุงยาก 
ใชเวลามาก และสรางแรงจูงในการทํางาน สวนใหญจึงไป
ขอทุนสนับสนุนท่ีสํานักบริการวิชาการแทน 

1.2 คณะมีการทํางานวิจัย โครงงาน รวมกับชุมชน 
ภาคเอกชน จํานวนมาก แต เมื่อผลงานสําเร็จแลว 
ภาคเอกชนจะเปนผูนําผลงานไปใชประโยชน และสราง
รายไดจํานวนมาก  

1.3 การสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานวิจัย โครงงาน 
ของอาจารย นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ออกสูภายนอกมี
นอย ทําใหภายนอกไมคอยไดรูจักคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. ควรพิจารณาทบทวนปรับข้ันตอน การสนับสนุนการ

ทํางานวิจัยโครงงาน ใหสะดวก ยืดหยุนและรวดเร็ว มากข้ึน  
2. คณะควรคิดรูปแบบวิธีการ ท่ีจะนําผลงานวิจัย โครงงาน  

ทรัพยสินทางปญญา มาใชประโยชนและสรางรายไดใหแกคณะ  
3. ควรประชาสัมพันธ ผลงานวิจัย โครงงาน ของอาจารย 

นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได
ทราบ โดยผานสื่อ ชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ จัดทําปาย
โปสเตอร ติดบริเวณหนามหาวิทยาลยั ลงขาวสาร  แถลงขาว ซึ่ง
จะชวยสรางช่ือเสียงแกคณะ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
รูจักคณะวิศวกรรมฯ มากข้ึน 
 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระเบียบ ขอบังคับ  

ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจาง
มีข้ันตอนท่ียุงยาก ซับซอน มีความเขาใจไมตรงกัน ทําให
การทํางานลาชา 

 
1. ควรรวบรวม สํารวจ สอบถามคณะวิชา ถึงปญหา

อุปสรรคในการทํางาน เรื่องท่ีมีความยุงยากซับซอน เรื่องท่ีมี
ความเขาใจไมตรงกัน แลวอบรม ช้ีแจง อาทิ การจัดซื้อจัดจาง
วัสดุ ครุภัณฑตามระเบียบฉบับใหม การสืบราคาสินคา การเบิก
จายเงินโครงการวิจัย บริการวิชาการ 

2. ควรจัดทําคูมือเรื่องเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางระบบใหม 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน และการดําเนินงาน
เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ มีนอย ลาชาไมทันการณ ไม
ท่ัวถึง 
   

ควรปรับปรุงและพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธของ
มหา วิทยาลั ย ให มี ค วาม เข มแ ข็ ง  และมี ประสิ ท ธิภาพ             
มากข้ึน 

 
4. คณบดี 
 มีความเปนผูนํา ทํางานเร็ว 
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กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
       1.1 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานในสํานักงานคณบดี ทําใหขอบเขตการทํางานมีความชัดเจนข้ึน และลดความ
ซ้ําซอนในการทํางาน 
       1.2 เริ่มนํากิจกรรม 5 ส. มาใชอยางเปนรูปธรรม ชวยทําใหเอกสารท่ีสะสมจํานวนมาก มีการจัดเก็บท่ีเปนระบบ 
รวมท้ังนําไปทําลาย ทําใหสภาพแวอมในการทํางานสะอาด เรียบรอย และมีพ้ืนท่ีใชงานมากข้ึน 
      1.3 มีการติดกลองวงจรปดเพ่ิม รวมท้ังปรับปรุงกลองวงจรปดท่ีมีอยูเดิมใหทันสมัยข้ึน 
       1.4 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะมากข้ึน อาทิ การดูแลตัดแตงก่ิงไม การปรับปรุงทางเดิน ทําใหคณะสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การสื่อสาร 

การสื่อสารยังไมท่ัวถึง และรับทราบเฉพาะในงานท่ี
รับผิดชอบเทาน้ัน 

  

 
1. คณบดีเพ่ิมการสื่อสารใหท่ัวถึง และรวดเร็วมากข้ึนโดย

ผานชองทางตางๆ 
2. ควรแจงขาวสาร การดําเนินการ นโยบายตางๆ ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และใหนําไปถายทอดสู
บุคลากรในระดับตางๆ ตอไป 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. กายภาพ 

พ้ืนท่ีของคณะหลายจุดท่ีเปนจุดอับ อันตราย และ
บางจุดมีสัตวมาอาศัยอยูเชน นกพิราบและหนู 
   

 
1. ควรมีการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง จุดอับ ท้ังหมด

ภายในคณะ แลวดําเนินการปรับปรุงพัฒนา อาทิ การติดตั้งไฟ
สองสวาง  

2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและกําจัด
นกพิราบและหนู ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพ่ือความปลอดภัยและ
สุขลักษณะของบุคลากร 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือเรื่องเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางระบบใหม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน และการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว 
 
4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา  
 4.2 กลาตัดสินใจ คดิเร็ว ทํางานเรว็ และมีการวางแผนการทํางานท่ีเปนระบบ 
 4.3 รับฟงความคดิเห็นของบุคลากร 
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กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการประชุมนักศึกษามากข้ึน เพ่ือช้ีแจงเรื่องตางๆ ทําใหนักศึกษารับทราบขอมูล ขาวสารตางๆ มากข้ึน  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
     

1. ควรติดตั้งเครื่อง printer สําหรับบริการนักศึกษาดวย 
2. ควรประสานกับหองสมุดในการจัดซื้อหนังสือท่ีสําคัญๆ 

เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอน อาทิ textbook  journal และ
ควรมีการ update หนังสือใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  

3. ควรขยายเวลาในการปดอาคารเรียน จาก 2 ทุม เปน 4 
ทุม เพ่ือใหนักศึกษาไดมีพ้ืนท่ีในการทํางาน การจัดกิจกรรม
ตางๆ  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. กายภาพ 

พ้ืน ท่ีของคณะมีหลายจุด ท่ี เปนจุด อับ มืดและ
อันตราย และบางจุดมีสัตวมาอาศัยอยู เชน นกพิราบ หนู 
แมลงสาบ และบางจุดไมถูกสุขลักษณะ 
 

 
1.  ควรมีการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง ท้ังหมดภายในคณะ 

และปรับปรุงพัฒนา อาทิ การติดตั้งไฟสองสวาง  
2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและกําจัด

นกพิราบและหนู ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพ่ือความปลอดภัยและ
สุขลักษณะของบุคลากร 

3. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีลางจานของคณะใหถูกสุขลักษณะ โดย
ปรับใหสูงข้ึน เพ่ือปองกันสัตวท่ีจะเขามากินเศษอาหาร 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ      

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 

ระบบ WIFI ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 
เพราะบางจุดไมมีสัญญาณ 

 
ควรจัดใหมีระบบ WIFI ใหมีความครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน

มหาวิทยาลัย  
2. การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
ไม เ อ้ืออํานวยตอนักศึกษา และการทํางานยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ การใหคําแนะนํา การให
ขอมูลแกนักศึกษาเมื่อไปติดตอสอบถาม และไมมีระบบ
การทํางานแทนกัน ทําใหการทํางานลาชา จิตใหบริการมี
นอย 

ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของหนวยงานสนับสนุน
ท่ีใหบริการแกนักศึกษาท้ังหมด อาทิ กองบริการการศึกษา กอง
คลัง ใหทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 

1. การใหบริการแกนักศึกษาเมื่อไปติดตอขอขอมูล ขอ
คําแนะนํา ควรใหรายละเอียดขอมูลท่ีชัดเจน รวดเร็ว 

2. การใหบริการดวยความเต็มใจ 
3. การทํางานแทนกัน เพ่ือมิใหนักศึกษาเสียเวลาในการมา

ติดตอ  
3. สวัสดิการ  

โรงอาหารไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
 
 

4. ระเบียบ ขอบังคับ  
  การเบิกจายเงินเดินทาง การเบิกจายคาวัสดุ และการ

 
ควรพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบการเบิกจายเงิน การ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
จัดซื้อท่ีมีข้ันตอนยุงยากและใชเวลามาก จัดซื้อจัดจาง  ใหมีความยืดหยุน และรวดเร็วมากข้ึน  

 
4. คณบดี 
 -ไมม-ี 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะดุริยางคศาสตร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 -ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุม- 

 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีการหารือเรื่องการทําระบบการทดสอบความสามารถทางดนตรขีองคณะดรุิยางคศาสตรเองเพ่ือเปนมาตรทดสอบ
ท่ีเปนมาตรฐานตอไป 
 1.2 มีการปรับการบริหารการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน อาทิ การจัดตารางสอน 
 1.3 จัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนทดแทนของเกา อาทิ คียบอรด  และเปยโนไฟฟา ทําใหมีเครื่องดนตรี
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ และคุณภาพการสอนดีข้ึน   
 1.4 มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  มีการสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไปรวมงานกับหนวยงานภายนอก 
โดยใชเครือขายของอาจารยในคณะ 
 1.5 มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับหนวยงานภายนอก ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
 1.6 มีโครงการ Thailand Jazz Competition 2018 โดยใชงบประมาณแผนดินเปนรางวัล  และจัดหางบประมาณ
จากภายนอกเปนงบประมาณการดําเนินการ 
 1.7 ดานกายภาพ จะดําเนินการขยายพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนไปยังช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งช้ัน ใน
อนาคต   
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
  2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาลดลง 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนลดลงมาก ซึ่ง
มาจากหลายสาเหตุ อาทิ ระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา TCAS ทําใหคณะดุริยางค
ศาสตรเสียโอกาส  เน่ืองจากคณะวิชาท่ีเปดสอนใน
สาขาวิชาท่ีคลายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอ่ืนไมไดใช
ระบบ TCAS และจะสงผลตอรายไดของคณะในอนาคต   

 
ควรพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษา ใหเหมาะสมมากข้ึน 

2. การปรับปรุงวังทาพระ 
การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย อาจารยสวน

ใหญไมทราบความคืบหนาในการดําเนินการ  

 
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ไดทราบความคืบหนาอยางตอเน่ือง  
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ดานกายภาพ   มีการเปดใชอาคารสวน Music Plus เพ่ือเปนพ้ืนท่ี

สวนกลางสําหรับคณาจารยและนักศึกษาไดใชรวมกัน  รวมท้ัง
ยังเปนพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการแกบุคคลภายนอกในอนาคต  
ดังน้ันจึงควรพัฒนาการใชสอยจากพ้ืนท่ีน้ีใหเต็มท่ี 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
1.1 เกณฑการพิจารณาผลงานสรางสรรค เพ่ือขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการยังไมชัดเจน   
1.2 ไมมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานสรางสรรค 

 
มหาวิทยาลัยควรชวยดูแล ช้ีแจงเพ่ือสรางความเขาใจใหกับ

อาจารยของคณะดวย  

2. ระเบียบ ขอบังคับดานการเงิน 
มีความยุงยาก ซับซอน   

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน ปรับแกไขระเบียบ

ขอบังคับดานการเงินใหมีความยืดหยุน และจัดทําคูมือเพ่ือใหการ
ดําเนินการมีความชัดเจน  

3. สวัสดิการ  
รถของมหาวิทยาลัยมีจํานวนท่ีไมเพียงพอกับความ

ตองการใชบริการ  

 

4. การปรับปรุงวังทาพระ 
การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย อาจารยสวน

ใหญไมทราบความคืบหนาในการดําเนินการ  

 
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ไดทราบความคืบหนาอยางตอเน่ือง  
 

4. คณบดี  
         (ไมมีการประเมิน) 

 
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 มีความพยายามแกไขปญหาเรื่องสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เชน การขออนุญาตกอสรางอาคารเรียนบริเวณโรง
อาหาร  และอาจจะขยายการเรียนการสอนไปยังช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ในอนาคต 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
  2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การหารายได 

มีการปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งศูนยสงเสริม
บริการเพ่ือจัดหารายได   

 
ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยสงเสริมบริการ 

2. การปรับปรุงวังทาพระ ควรมีการแจงขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
ดวย   

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -ไมม-ี 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระเบียบ ขอบังคับ  

เมื่อปรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ระเบียบ 
ขอบังคับ การบริหารงานมีความยุงยาก ซับซอนมากกวา
เดิม 

 
ควรพิจารณาทบทวนปรับระเบียบ ขอบังคับใหมีความ

ยืดหยุน สะดวก รวดเร็ว และเอ้ืออํานวยตอการทํางานมากข้ึน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การใหบริการของสวนกลาง 

2.1 เจาหนาท่ีสวนกลางไมเปนมิตร  ไมมีการแจง
หนาท่ีรับผิดชอบ ทําใหคณะวิชาไมทราบวาตองติดตอ
ประสานงานกับผูใด 

2.2 กองบริการการศึกษา ยายงานทะเบียนไปวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทน ทําใหไมไดรับความสะดวก 
การติดตอมีความลาชา   

 
1. ลดข้ันตอนการสงเอกสารคํารองตางๆ เชน ใหสามารถสง

คํารองตางๆ ในระบบออนไลนได 
2. ควรจัดสถานท่ีบริการงานบริการการศึกษาตางๆ และ

งานอ่ืนๆ ในจุดเดียว โดยเฉพาะในวังทาพระ 

3. สวัสดิการ  
ไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง  

 
ควรชวยเหลือคณะวิชาในการบริการรถรับสง เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหมากข้ึน อาทิ ศูนยสันสกฤตศึกษา-สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน   

4. การปรับปรุงวังทาพระ ควรมีการแจงขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
ดวย   

 
4. คณบดี  
         (ไมมีการประเมิน) 

 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนในชวงปท่ีผานมา 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
  2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกาไมทราบขาวสาร
เรื่องการปรับปรุงภายในวังทาพระเลย 

 
ควรมีการแจงขาวสารใหนักศึกษาทราบดวย 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

1.1 วิชาเลือกมีนอยมาก ทําให นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีไมไดสนใจ 

1.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตร แยกเปนสาขาวิชา
ตางๆ ทําใหนักศึกษา บัณฑิตมีองคความรูไมครบถวน มี
ความชํานาญเพียงดานเดียว   
 
 
 

 
1. ควรพิจารณาเปดรายวิชาเลือกใหมากข้ึน เ พ่ือให

นักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีสนใจไดมาข้ึน และเพ่ือ
ประโยชนในการทํางาน  

2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ  
- จัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนรวมกันในช้ันปแรกๆ ใน

รายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานจําเปนตอการทํางาน แลวคอยแยกเปน
สาขาวิชาเอกในภายหลัง  

- การปรับปรุงหลักสูตรควรเชิญนักศึกษาเกา เขามาชวยให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดวย จะเปนประโยชนมากข้ึน 

2. อาจารย 
2.1 อาจารยบางทานไมคอยรับผิดชอบตอการสอน 

 
1. คณะ มหาวิทยาลัย ควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ไมมาสอน  หรือมาสาย  หรือใหนักศึกษารุนพ่ีมาสอนรุน
นองแทนตนเอง   

2.2 อาจารยบางสาขาวิชามีความเห็นไมตรงกันและ
ทําใหนักศึกษาลําบากใจ นอกจากน้ันในบางครั้งสงผล
กระทบตอคะแนนของนักศึกษาดวย 

อาจารยดวย เพราะมีผลกระทบตอนักศึกษามาก 
2. ควรนําผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย 

(โดยนักศึกษา) มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยดวย เพ่ือใหอาจารยมีความรับผิดชอบตอการทํางาน 
มากข้ึน 

3. ควรมีชองทางใหนักศึกษาไดแจงขอคับของใจตอการจัด
การศึกษาของอาจารย ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบดวย  

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียน  ควรหาเครื่องดนตรีใหมมาทดแทนชุดเกาท่ีชํารุด  หรือมีการ
ซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

4. ทุนการศึกษา มีจํานวนนอย ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาใหท่ัวถึงมาก
ข้ึน 

5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
นักศึกษาไดรับขาวสารจากทางสื่อเครือขายสังคม 

หรือจากการบอกเลาดวยวาจามากกวาการประกาศ
อยางเปนทางการจากคณะ 

 
ควรมีการสื่อสารอยางเปนทางการจากคณะวิชาใหมากกวา

น้ี 

6. บทบาทของนักศึกษาเกา 
ชมรมศิษยเกาไมมีโอกาสมีสวนรวมในการแสดง

ความเห็นดานการบริหารงาน และหลักสูตรของคณะ    

 
คณะควรใชศักยภาพของนักศึกษาเกาใหมากข้ึน และควร

ยกสถานะของชมรมศิษยเกาเปนสมาคมศิษยเกา 
7. สภาพแวดลอมกายภาพ 

คณะมีพ้ืนท่ีใหนักศึกษานอย  มีเพียงโถงบริเวณขาง
อาคารคณะเทาน้ันท่ีเปนท่ีน่ังพักผอน ซึ่งมักมีปญหาเมื่อ
ฝนตก นักศึกษาไมมีท่ีหลบฝน 

 
คณะควรจัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษามีบริเวณท่ีใชพักผอน

ระหวางเรียน หรือระหวางรอเรียน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. อาจารย 

สวนหน่ึงไมมาสอน มาสอนสาย ใหรุนพ่ีมาสอนแทน 
 
มหาวิทยาลัย ควรจัดทําระบบตรวจสอบการทํางานของ

อาจารยในภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัย  
2. การปรับปรุงวังทาพระ 

นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกาไมทราบขาวสาร
เรื่องการปรับปรุงภายในวังทาพระเลย 

 
ควรมีการแจงขาวสารใหนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกาได

ทราบดวย 
 

4. คณบดี  
         (ไมมีการประเมิน) 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 -ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุม- 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 คณะสนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาท่ีตางประเทศอยางตอเน่ืองทุกป และกระจายไปทุกสาขาวิชา 
 1.2 คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน อาทิ สนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้น (ท้ังในประเทศและตางประเทศ จํานวน 
40,000 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน) ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาลดลง 

1.1 การจัด Roadshow เปนกลุมยอยระดับสาขาวิชา
ไดผลไมคอยดี ขาดความนาสนใจ 

1.2 มีมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีเปดสอนในสาขาเดียวกันมา
ทํา MOU กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี  

1.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอย  

 
1. ควรทําการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน อาทิ การให

ทุนการศึกษากับนักเรียนในพ้ืนท่ี 
2. ควร Roadshow โดยไปพรอมกันของทุกคณะท่ีวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะมีเวลาจัดกิจกรรม และมีนักเรียนเขา
รวมมากข้ึน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรสวนใหญยังลาสมัย ทําใหไมมีจุดเดนเพ่ือให
นักศึกษามาสมัครเรียน 

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และ

วิเคราะหเพ่ือหาจุดเดนท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําไปประยุกตใช 

สอดคลองเนนการใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน อาทิ เกษตร 4.0 
รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ฟารม มีปญหา อาทิ 

1.1 นํ้าทวมฟารม ซึ่งเกิดจากพ้ืนท่ีรอบนอกมีการ
สรางคันก้ันนํ้า นํ้าถูกกัก ระบายออกไมได ทําใหการเขา
ไปดูแลฟารมลําบาก เน่ืองจากระดับนํ้าสูงพอสมควร รถ
เขาไมได  

1.2 ทรัพยสินในฟารมสูญหาย เชน อุปกรณ พันธุปลา 
แมจะมีปอมยามเล็กๆ แตบริเวณฟารมเปนพ้ืนท่ีคอนขาง
รก ทําใหการดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทําไดลําบาก 

 
1. ควรเขาไปเจรจาพูดคุยเพ่ือหาวิธีแกไขปญหาในระยะยาว 
2. เพ่ิมการดูแลความปลอดภัย 
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4. คณบดี 
 4.1 คณบดีและทีมบริหารมสีวนรวมในกิจกรรมคณะสม่ําเสมอ  
 
กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 คณะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึง อาทิ งบประมาณฝกอบรม 10,000 บาท/คน/ป มีการสงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนทําวิจัยรวมกับอาจารย 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาลดลง มีหลายสาเหตุ อาทิ  

1.1 การเขาสู Aging Society  
1.2 มหาวิทยาลัยอ่ืนมาทํา MOU กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี  
1.3 สถาบันท่ีอยูนอกระบบ TCAS มีโอกาสคัดเลือก

นักศึกษากอน 

 
1. ควรหาวิธีสรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อาทิ 

ใหทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี พัฒนาการทําโครงการวิจัยของ
นักศึกษาใหเปนผลงานเดน สรางช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัย 

2. ปรับเปลี่ยนการทํา Roadshow ใหมีความนาสนใจ โดย
การนําจุดเดนของรายวิชามานําเสนอในมิติใหมๆ เชน การ
ประยุกตนวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการสอน แทนการนําเสนอ
แบบเดิมๆ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริการวิชาการ 

โครงการหารายได รูปแบบยังไมชัดเจน 
 
1. ควรพัฒนาการขายผลิตภัณฑของคณะใหเปนระบบ และ

ครบวงจรมากข้ึน อาทิ การผลิตดินถุง (มีงานวิจัยรองรับ) การ
ปลูกขาวโพด เปนรูปแบบศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ 

2. ควรพัฒนาหองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO เพ่ือ
สามารถรับงานจากภายนอกไดมากข้ึน 

2. การพัฒนาฟารม 
ยังดําเนินการไดไมเต็มท่ี เน่ืองจากไมมีเครื่องจักร

ขนาดใหญท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ี เชน รถไถ  

มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนการของงบประมาณใหคณะ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หองปฏิบัติการ 

การดําเนินการยังมีความลาชา 
 
ควรชวยผลักดัน เรื่อง หองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO 

เพ่ือใหสามารถแขงขันกับหองปฏิบัติการภายนอก ซึ่งจะทําให
สามารถรับงานไดมากข้ึน ชวยในการหารายไดของคณะ อาทิ รับ
บริการตรวจวัด วิเคราะหสารเคมี สิ่งแวดลอม เปนตน 

2. การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ 
การดําเนินการยังมีความลาชา 

 
ควรเรงผลักดัน เรื่อง การขอจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดาน

การเกษตรฯ เพ่ือรองรับการหารายได (คณะฯ ไดสงเรื่องระเบียบฯ 
ไปกองนิติการระยะหน่ึงแลว) 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. ฟารม มีปญหา อาทิ 

3.1 นํ้าทวมฟารม ซึ่งเกิดจากพ้ืนท่ีรอบนอกมีการ
สรางคันก้ันนํ้า นํ้าถูกกัก ระบายออกไมได ทําใหการเขา
ไปดูแลฟารมลําบาก เน่ืองจากระดับนํ้าสูงพอสมควร รถ
เขาไมได  

3.2 ทรัพยสินในฟารมสูญหาย เชน อุปกรณ พันธุปลา 
แมจะมีปอมยามเล็กๆ แตบริเวณฟารมเปนพ้ืนท่ีคอนขาง
รก ทําใหการดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทําไดลําบาก 

 
1. ควรเขาไปเจรจาพูดคุยเพ่ือหาวิธีแกไขปญหาในระยะยาว  
2. เพ่ิมการดูแลความปลอดภัย 

4. การปรับปรุงโรงเรือน 
การดําเนินการยังมีความลาชา 

ควรเรงรัดผูรับเหมาใหเขามาดําเนินงาน 

 
4. คณบดี 
 -ไมม-ี 
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการจัดศึกษาดูงานภายนอกอยางตอเน่ือง ทําใหนักศึกษาไดประสบการณมากข้ึน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี ซึ่ง
ภายในคณะฯ ยังมีคอนขางนอย 
 1.2 คณะสนับสนุนทุนในการเขารวมการประชุมวิชาการ การตีพิมพผลงานวิจัย อยางตอเน่ือง 
 1.3 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยใหนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกามีสวนรวม อาทิ การเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาบรรยายในหัวขอท่ีนาสนใจและเปนประโยชนตอการทํางาน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาลดลง  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอย เน่ืองจาก
สภาพแวดลอม การเดินทางไมสะดวก 

 
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธคณะฯ โดยเนนดาน

เทคโนโลยีใหมากข้ึน เพ่ือใหมีความนาสนใจ และสามารถแขงขัน
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนได 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  

ลาสมัย เน้ือหารายวิชาเดิมๆ ไมไดเนนการนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ ไมมีจุดเดนเพ่ือให
นักศึกษามาสมัครเรียน 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เน้ือหารายวิชาใหทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ รวมท้ังเนนการ
นําไปใชประโยชนในการทํางานใหมากข้ึน  

2. การเรียนการสอน 
2.1 เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยาย 
2 . 2  เอกสารประกอบการสอนส วนใหญ เป น 

PowerPoint ท่ีมีเน้ือหาไมคอยสมบูรณ  
 
 

 
1. ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน โดยควรเนนการฝก

ปฏิบัติใหมากข้ึน  
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนใหอยูใน

ระบบ online และใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. กิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมไมนาสนใจ นักศึกษาเขารวมนอย 
 
1. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ และ

จัดอาจารยมาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ 
2. ควรหามาตรการจูงใจ ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  

3. การพัฒนาฟารม 
3.1 พ้ืนท่ีฟารมแยกออกไปคอนขางไกล ถนนเปนดิน 

มีหลุมบอ การเดินทางไมสะดวก  
3.2 ฟารมไมคอยได รับการพัฒนา ไม ทันสมัย 

เน่ืองจากมีบุคลากรดูแลฟารมมีจํานวนนอย 
3.3 เครื่องมือ อุปกรณ มีจํานวนนอย ไมเพียงพอ 

 
1. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปฟารมใหมากข้ึน 
2. ควรจัดเจาหนา ท่ีดูแลฟารมเ พ่ิม ข้ึน รวมท้ังจัดหา

เครื่องจักรมาพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ิม เชน รถไถ  
3. ควรเ พ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณในฟารมและใน

หองปฏิบัติการใหเพียงพอกับการใชงาน 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ชวยติดตามเรื่องวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า มีปญหาไมสามารถนําไปใชสมัครสอบเขารับ
ราชการในดานการประมงได  
 3.2 การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย 
 - ควรเพ่ิมจํานวนรถราง/เพ่ิมรอบ ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
 - ควรมีหลังคาสําหรับทางเดินเทาและทางจักรยาน เน่ืองจากอากาศรอนมาก 
 - ควรมีความเขมงวดเรื่องความปลอดภัยมากข้ึน ในเรื่องการตรวจบัตรผานเขา-ออก การใหรถจักรยานยนต
ภายนอกเขามาในมหาวิทยาลัย 
 
4. คณบดี 
 -ไมม-ี 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 สามารถบริการจัดการประชุมกรรมการคณะไดดี  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 
 โดยภาพรวมดี แตยังขาดจุดเดนท่ีทําใหนักศึกษาสนใจ
สมัครเรียน 

1. ควรเรงเปดหลักสูตรใหมท่ีนักศึกษาสนใจ และเปนความ
ตองการของผูประกอบการ  

2. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยเนนภาษาตาง 
ประเทศ ใหมากข้ึน 

3. ควรปรับการประชาสัมพันธหลักสูตร ใหนาสนใจและมี
นักศึกษามาสมัครเพ่ิมข้ึน 

2. งบประมาณรายไดลดลง 
มีปญหาเงินรายไดลดลง  

 
ควรมีการวิเคราะหรายรับ รายจายแตละดาน เพ่ือวาง

แผนการบริหารจัดการงบประมาณใหดีข้ึน 
3. การขยายการศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี 

การบริหารจัดการยากข้ึน  แตนับเปนการสรางโอกาส
ท่ีดี เพราะทําเลท่ีตั้งเปนศูนยกลางของการจัด Event 

 
ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยา

เขตฯ จะชวยใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวข้ึน 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 - ไมม-ี 

 
4. คณบดี 
 4.1 มีความเปนผูนํา  
 4.2 เปดโอกาสใหรองคณบดีฝายตางๆ ไดแสดงศักยภาพและสรางผลงาน อาทิ การเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาบัญชี 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 ใหความสําคัญกับนักศึกษามาก อาทิ การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตางประเทศ  
 1.2 การพยายามเขาสูความเปนนานาชาติมากข้ึน เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ  
 1.3 การกระจายภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษามีระบบท่ีดีข้ึน มีการประชุมวางแผนและทําตามเกณฑของ สกอ.  
 1.4 สนับสนุนใหมีการตีพิมพ นําเสนอผลงานวิจัย อยางตอเน่ือง 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการรายไดของคณะ 

เงินรายไดลดลง มาจากหลายปจจัย อาทิ  
1.1 จํานวนนักศึกษาลดลง  
1.2 คาใชจายเงินเดือนของบุคลากรในคณะเพ่ิมข้ึน  
1.3 มีการรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรองรับการ

เปดหลักสูตรใหม แตการดําเนินการไมเปนไปตามเวลาท่ี
กําหนด ทําใหมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

1.4 การบริหารตนทุน 

 
1. ควรคิดริเริ่มโครงการหารายไดอยางเปนรูปธรรม โดย

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

2. ควรวางแผนการหารายไดดวยวิธีการอ่ืนๆ โดยพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในแตละดาน เชน การเปดหลักสูตรในตางประเทศ 
หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เปนตน 

3. ควรเรงรัดการเปดหลักสูตรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
2. การบริหารจัดการ  

2.1 ทีมรองคณบดีแตละฝาย ทํางานในลักษณะตาง
คนตางทํา ไมมีทิศทางท่ีชัดเจน  

2.2 ไมมีศูนยกลางในการบริหารงาน ทําใหขาดความ
คลองตัว คณะตองเสียโอกาสการดําเนินการในหลายเรื่อง 

2.3 การทํางานไมมีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล อาทิ แผนยุทธศาสตร โครงการ งานท่ีคณบดี
มอบหมาย  

 
1. ควรบูรณาการการทํางานของทีมรองคณบดีแตละฝายใหมี

ความเช่ือมโยงกัน โดยใหมีศูนยกลางในการประสานงาน  
2.ควรพัฒนา และเพ่ิมทักษะการบริหาร การทํางานของทีม

รองคณบดี   
3. ทีมบริหาร ควรรับผิดชอบการทํางานรวมกันเปนทีม ไมใช

ใหภาระหนักตกอยูท่ีคณบดีเพียงคนเดียว  
4. ควรมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล และกําหนด

ผูรับผิดชอบหลัก รวมท้ังเรงดําเนินการแผน/โครงการตางๆ ให
แลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว  

5. ควรเรงสรางบรรยากาศการทํางานใหดี ข้ึน เพ่ือให
บุคลากรรูสึกถึงการไดรับความสําคัญ และไดรับความเสมอภาค
ในการปฏิบัติงาน 

3. การสื่อสาร 
บางครั้งขาดความตอเน่ือง และยังไมชัดเจน 

 
1. ควรปรับปรุงการสื่อสารใหมีความสม่ําเสมอ ตอเน่ือง 
2. ควรมีความชัดเจน เพ่ือใหการถายทอดลงสูแตละระดับมี

ความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน  
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
  

ควรวางแผนทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคตใหชัดเจน และ
มคีวามยั่งยืน 

2. การทํางานวิจัย 
อาจารยรุนใหมยังขาดทักษะการทํางานวิจัย  

 
1. ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเน่ือง  
2. ควรมีการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีทักษะการทํางานวิจัย 

ชวยเหลือใหคําแนะนํา อาทิ ระบบพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา เพ่ือสามารถ
สรางผลงานและนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 ชวยผลักดันใหมีระบบการหารายไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ กําหนด KPI เก่ียวกับการหารายได เพ่ือชวยกระตุนใหมี
โครงการท่ีทําใหเกิดรายได และทุกคนมีสวนรวม  
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4. คณบดี 
 -ไมม-ี 
 
กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 สามารถรับนักศึกษาตางชาติไดตามเปาหมาย (นักศึกษาแลกเปลี่ยน) 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณเงินรายไดของคณะ 

1.1 งบประมาณเงินรายได 
1.1.1 ขาดทุนตอเน่ืองติดตอกัน 3 ป 
1.1.2 มีงบประมาณคาใชจายสูงผิดปกติ และ

รายไดลดลง 
1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 

1.2.1 การจัดสรรงบประมาณไมมีความคลองตัว 
การนําเอางบประมาณไปกองไว ทําใหการดําเนินงานมี
ความลาชา ติดขัด  

1.2.2 ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของงานสําคัญ
เรงดวนท่ีจะตองอนุมัติงบประมาณ อาทิ ควรให
ความสําคัญเรงดวนกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณสนับสนุน
การเรียนการสอน   

 
1. ควรพิจารณาลําดับความสําคัญกอนหลังในการอนุมัติ

งบประมาณ โดยใหความสําคัญกับนักศึกษา การเรียนการสอน 
2. ควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานท่ีมีคาใชจายสูง อาทิ 

1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรขาดทุน 2) การมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแตละครั้งมีตนทุนหลายดาน (ท่ีพัก คารถรับสง เปน
ตน) ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมหลายโครงการในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน หากสามารถบริหารการจัดกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ
เดียวกัน ใหดําเนินการพรอมกัน จะชวยลดคาใชจายลงได ดีกวา
การจัดกิจกรรมยอยหลายๆ ครั้ง อาทิ การจัดนักศึกษาไปเรียนรู
วัฒนธรรมท่ีเขาวัง 

3. ควรเรงดําเนินการหารายไดเพ่ิม อาทิ เรงเปดหลักสูตร 
โลจิสติกส ซึ่งกําลังเปนท่ีตองการของตลาด 

4. ควรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณโดยตรงมาชวยแกปญหา  

2. การสื่อสาร 
การถายทอดขอมูล ขาวสาร ไมมีความชัดเจน ทําให

ขาดความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
 

 
ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

เพ่ือใหการทํางานมีเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน และควรเปนการ
สื่อสาร 2 ทาง โดยรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน
ดวย เน่ืองจากหลายคนมีประสบการณทํางานมานาน อาจมี
แนวความคิดท่ีเปนประโยชนในการทํางาน 

3. การบริหารจัดการ  
3.1 การบริหารงานแบบไมกระจายอํานาจ และการ

สื่อสารของทีมบริหารท่ีไมชัดเจน ทําใหบุคลากรขาด
แรงจูงใจในการทํางาน 

3.2 ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนยังไมคอย
เหมาะสม 

3.3 ไมมกีารกํากับ ติดตามนโยบาย 

 
1. ควรกระจายอํานาจมากข้ึน โดยพิจารณามอบหมายให

บุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบงานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 
ไมใชทุกงานรวมอยูท่ีรองคณบดีท้ังหมด 

2. ควรเกลี่ยงานภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนให
เหมาะสม จัดคนใหเหมาะสมกับงาน 

3. ควรมีการกํากับ ติดตามงานอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก
นโยบาย/แผนงาน/โครงการบางอยางไมไดดําเนินการตอ อาทิ 
แผนการสรางอาคารท่ีมีศูนยปฏิบัติการฯ หองพัก หองประชุม 
เคยมกีารออกแบบแผนผังมาแลว  
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การพัฒนาบุคลากร ควรสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตอ อาทิ 
การใหทุนการศึกษาเรียนในคณะ เพ่ือจะไดนํามาปรับใชในการ
ทํางาน รวมถึงทําใหมีทักษะในการทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึนดวย 

2. การจัดซื้อ จัดจาง 
มีข้ันตอนมาก อาทิ การสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ 

กับตลิ่งชันหลายรอบ ทําใหการดําเนินการมีความลาชา 
สงผลกระทบกับการบริการวิชาการ 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ ข้ันตอนการจัดซื้อ 

จัดจาง โดยลดข้ันตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ กับตลิ่ง
ชัน หรือใชวิธีการสงเอกสารทางระบบ online เพ่ือใหมีความ
คลองตัวข้ึน 

3. การปรับโครงสรางสํานักงาน 
บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสทําผลงานเพ่ือขอเลื่อน

ระดับ ปจจุบันบุคลากรในสวนของ Viridian ยังไมอยูใน
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 
ควรทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน

ใหครอบคลุมทุกตําแหนง (Viridian) เพ่ือความกาวหนาในสาย
งาน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ควรจัดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
ใหครอบคลุมทุกตําแหนง เพ่ือความกาวหนาในสายงาน 

2. ระเบียบ ขอบังคับการจดัซื้อ จดัจาง  
มีความยุงยาก ซับซอน ขาดความคลองตัว 

 
ควรปรับระเบียบ ข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจาง ใหมีความ

ยืดหยุน ลดข้ันตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัว และรวดเร็วข้ึน 

3. กายภาพ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ไม

เพียงพอ 

 
จัดสถานท่ีเรียนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสํานักงาน

อธิการบดี ตลิ่งชัน ในวันเสาร อาทิตย 
 
4. คณบดี 
 - ไมม-ี 

 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 การติดตามความคืบหนา การสื่อสารเก่ียวกับงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษามีการพัฒนามากข้ึน 

  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

ไมเนนการฝกปฏิบัติ ทําใหนักศึกษาขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง  

 
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนภาคปฏิบัติ การฝกงานจริง 

ใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสบการณและเปนประโยชนตอการทํางาน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
  2. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาขามสาขาได

เพ่ือเพ่ิมทักษะท่ีหลากหลาย  
3. ควรใหความสําคัญกับวิชาเลือกเสรี เพราะชวยทําให

นักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งท่ีสนใจ สิ่งท่ีจะนําไปใชประโยชนในการ
ทํางาน และการเพ่ิมทักษะประสบการณ นอกเหนือจากความรูใน
สาขาวิชาเอก  

2. การเรียนการสอน (ระดับปริญญาบัณฑิต) 
2.1 วิธีการสอนยังเปนรูปแบบเดิมๆ ไมนาสนใจ 
2.2 อาจารยสวนใหญจะกําหนดกรอบความคิด ไม

คอยเปดโอกาสใหมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.3 การจัดตารางสอบกลางภาคในระยะเวลา 1 

สัปดาห แนนเกินไป 
 

 
1. ควรปรับวิธีการสอนใหทันสมัย นาสนใจ นําเทคโนโลยีมา

ใชประกอบใหมากข้ึน 
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และ

กระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห เปดโอกาสใหแสดงความคิด อาทิ 
การทํางานกลุม การอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงานในช้ัน
เรียน  

3. การพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน
ตามท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา จะชวยใหนักศึกษาเรียนรูและ
นําไปใชจริงไดดีข้ึน อาทิ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท เนนการปฏิบัติจริง สาขารัฐประศาสนศาสตร เนน
การศึกษาดูงาน สาขาการโรงแรม เนนการฝกงาน  

4. การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรเนนทักษะ
การสื่อสาร เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสาร และนําไปใชงานได
จริง 

3. การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (พระราชวัง
สนามจันทร)   

3.1 การบริการนักศึกษา ยังลาชา ความเอาใจใส จิต
ใหบริการมีนอย 

3.2 การจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษา 
ยังไมควรเรงดําเนินการตั้งแตนักศึกษาเขามาศึกษา 

3.3 ดานกายภาพ 

 
 

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ีใหมี
ความรวดเร็ว เอาใจใสและเต็มใจใหบริการนักศึกษา  

2. ควรปรับ ทบทวนวิธีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ใหนักศึกษาใหเหมาะสมมากข้ึน  

3. ควรปรับปรุงดานกายภาพ สถานท่ีเรียน สิ่งอํานวยความ
สะดวก ใหมากข้ึน 

4. การสื่อสาร 
ชองทางการติดตอสื่อสารมีนอย ขอมูลขาวสารไม

ท่ัวถึง 

 
ควรสรางเครือขาย ชองทางการติดตอสื่อสาร ใหนักศึกษา

ปจจุบันและนักศึกษาเกาไดทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ 
ของคณะใหมากข้ึน 

5. การขยายการศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี 1. ควรเรงปรับปรุงอาคารเรียนใหเสร็จโดยเร็ว โดยไมให
กระทบกับการเรียนการสอน 

2. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับนักศึกษา
มากข้ึน 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ดานกายภาพ 
1.1 พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมนักศึกษาไมเพียงพอ 
1.2 City Campus เมืองทองธานี อยูระหวางการ

ปรับปรุง และการเดินทางไมสะดวก 

 
1. ควรดูแล และสนับสนุนพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมนักศึกษาให

มากข้ึน อาทิ หองซอมดนตรีชมรม Music Club พ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมนักศึกษา  

2 .  ควรอ นุญาต ให ก า ร ใช ง าน โ ร งยิ ม  เ ป น ลั กษณะ
อเนกประสงค เน่ืองจากเปนสถานท่ีเดียวท่ีสามารถรองรับ
นักศึกษาจํานวนมากได 

3. ควรเรงปรับปรุงอาคารเรียนท่ี City Campus เมืองทอง
ธานี ใหเสร็จโดยเร็ว และอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหกับนักศึกษามากข้ึน 

 
4. คณบดี 
 -ไมม-ี 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันในตางประเทศ 
 1.2 เริ่มมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ และมีการสงนักศึกษาของคณะไปดูงานตางประเทศ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
              -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  

รายวิชาในหลักสูตรสวนหน่ึงลาสมัย การปรับปรุงมี
นอย และไมทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

  
ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

เพ่ือทันตอความเปลี่ยนแปลง และนักศึกษาสามารถนําไปใช
ประโยชนในการทํางาน 

2. จํานวนนักศึกษา  ควรปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัย สอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลง และความตองการของผูประกอบการ 

3. งบประมาณ   
3.1 ระบบ วิธีการจัดสรรงบประมาณ และการ

บริหารจัดงบประมาณ  ยังไมชัดเจน และสวนใหญไม
ทราบแนวปฏิบัติ ข้ันตอนการดําเนินการ 

3.2 แผนการใชจายงบประมาณไมชัดเจน และสงผล
ตอการดําเนินงาน และการพัฒนาคณะท้ังในระยะสั้น 
และระยะยาว 

 
1. ควรจัดทําระบบ วิธีการจัดสรรงบประมาณใหชัดเจน และ

แจงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ และยึดเปนแนวปฏิบัติในการ
ทํางาน  

2. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณท้ังในระยะสั้น และ
ระยะยาว และบริหารจัดการตามแผนท่ีกําหนดไว  

3. ในแตละปงบประมาณจะตองวางแผนบริหารจัดการ
เพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินการและการพัฒนา
คณะ 

4.การบริหารจัดการ  
ระบบยังไมชัดเจน อาทิ 
4.1 คณบดี ยังมีทักษะการบริหารจัดการนอย ทําให

การบริหารจัดการ การสั่งการ การจัดระบบการทํางาน 
การบริหารงบประมาณ ฯลฯ ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร  

4.2 งานในสํานักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน
ตางคนตางทํางาน การประสานงาน เช่ือมโยงกัน มีนอย 
ไม จั ด ระบบให สามารถทํางานแทนกัน ส งผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานสนับสนุนภารกิจของคณะ 
คณบดี อาจารย และนักศึกษา รวมท้ังการติดตอ สื่อสาร
กับหนวยงานภายนอก 

   
 

ควรทบทวน และจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานใน
สํานักงานคณบดีใหม ใหการทํางานมีความเช่ือมโยง ประสานกัน 
การมอบหมายภารกิจท่ีชัดเจนเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
        -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
         4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน 
         4.2 ควรมีภาวะความเปนผูนํา 
         4.3 ควรมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
         4.4 ควรฝกทักษะ ประสบการณดานการบริหารใหมากข้ึน  
 4.5 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และแกไขปญหาตางๆ ใหรวดเร็วทันการณ เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของคณะ 
 4.6 ควรมีความรับผิดชอบงาน และการตัดสินใจท่ีไดดําเนินการไปแลว 
         4.7 ควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารใหชัดเจนเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน และเพ่ิมการสื่อสารกับคณาจารยใหมากข้ึน 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา   
 1.1 เริ่มจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท  
 1.2 เริ่มมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 1.3 มีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
              -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. อาจารย 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนนอย และสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาภายในประเทศ 

 
ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมากข้ึน อาทิ ทุนการศึกษา 

2. งบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารจัดการ

งบประมาณตางๆ ยังไมชัดเจน ทําใหบางครั้งคณะเสีย
โอกาสในการทํางาน อาทิ กรณีมีโครงการเรงดวน แต
คณะไมมีงบประมาณสนับสนุน  

 
ควรจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และข้ันตอน

การทํางานใหชัดเจน 
 

3. การบริหารจัดการ 
คณะมีการจัดการศึกษา 2 แหง คือ วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี การบริหาร
จัดการ การติดตอประสานงาน ระบบการทํางานยังไม
ชัดเจน มีความลาชาในการทํางาน อาทิ การรับ-สง
เอกสาร การติดตอสื่อสาร ใชเวลาคอนขางนาน  

 
ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานของท้ังวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี  ใหชัดเจน เพ่ือใหการ
ทํางาน การติดต อประสาน เปนไปอย างรวดเร็ ว  และ
ประชาสัมพันธแจงใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน  

4. ผูบริหารระดับกลาง อาทิ ตําแหนง รองคณบดี ผูชวย
คณบดี  

ควรมีการเตรียมสรางผูบริหารระดับกลาง เพ่ือเขามาชวย
ทํางาน ใหคําแนะนํา เรียนรู ทักษะการบริหาร และเตรียมกาวสู
การเปนผูบริหารในอนาคต  

5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ มีนอย ควรเพ่ิมการสื่อสาร และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
บุคลากรสวนใหญไมทราบขาวสาร ทิศทางการ

พัฒนาคณะ หรืองานท่ีผูบริหารคณะกําลังดําเนินการ  
ดําเนินงานของคณะและผูบริหาร ใหบุคลากรไดทราบตอ
ตอเน่ือง ท่ัวถึง และรวดเร็ว เพ่ือการมีสวนรวม โดยใชชอง
ทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย  

6. ดานกายภาพ อาคารเรียน  
6.1 สวนหน่ึงไมเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 

เชน บางหองมีแสงสวางมากเกินไป 
6.2 สถานท่ีคับแคบ  

 
ควรสํารวจหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ แลวปรับปรุงให

เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากข้ึน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน     

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ระเบียบขอบังคับ  

ไมเอ้ือตอการทํางาน อาทิ กระบวนการจัดซื้อ จัด
จางมีข้ันตอน มีเอกสารจํานวนมาก การดําเนินการลาชา 
ไมทันตอการจัดการเรียนการสอน และดําเนินงานของ
คณะ  

 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหยืดหยุน 

และพัฒนาการทํางานของสวนกลางใหรวดเร็วมากข้ึน  

 
4. คณบดี 
        4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน 
        4.2 มีความเปนกันเองกับอาจารย และนักศึกษา   
        4.3 เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางาน 
        4.4 ทีมรองคณบดสีวนหน่ึงขาดประสบการณการทํางาน สงผลตอการทํางานของคณะ 
  
กลุม 3 ผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา   
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
              -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. หลักสูตร  

การปรับปรุงหลักสูตรมีนอย และลาสมัยเมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในสาขาวิชาท่ีใกลเคียง
กัน สงผลตอจํานวนนักศึกษาท่ีเขามาศึกษามีนอยลง 

 
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง ทันสมัย กาวทัน

ความเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ 

2. ควรปรับระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน 

2. การเชิญอาจารยพิเศษ 
  ในแตละรายวิชา มีการเชิญอาจารยพิเศษจํานวน

มาก และสงผลตองบประมาณคาใชจายประจําปของ
คณะ 

 
ควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑการเชิญอาจารยพิเศษให

ชัดเจน อาทิ แตละวิชาควรเชิญอาจารยพิเศษไดไมเกินก่ีช่ัวโมง 
เพ่ือมิใหมีการเชิญอาจารยมากจนเกินไป และสงผลกระทบกับ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
งบประมาณประจําปของคณะ 

3. แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจําป 
  การทํางานสวนใหญจะเปนงานประจํา การทํางาน

เชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อน และผลักดันแผนพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัติการประจําป ยังไมชัดเจน ทําใหคณะพัฒนา
คอนขางชา 

 
ผูบริหารควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน และขับเคลื่อนการ

ทํางานตามแผนพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีกําหนด
ไว  

4. งบประมาณ และการหารายได 
4.1 งบประมาณ  
นักศึกษามีแนวโนมลดลง สงผลตองบประมาณเงิน

รายไดของคณะท่ีลดลงดวย แตคาใชจายของคณะมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป และการหารายไดจากภายนอกมา
ชวยสนับสนุนมีนอยมาก ในระยะตอไปอาจจะตองนํา
เงินสะสมมาใชจนเกิดผลกระทบในระยะยาว 

4.2 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณไมชัดเจน  

 
1. ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณบนพ้ืนฐานขอมูล 

และตามแผนท่ีกําหนดไว เพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอตอการ
ดําเนินการและการพัฒนาคณะในแตละป 

2. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 
3. ควรจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณใหชัดเจน  
4. ควรสื่อสาร ช้ีแจงเรื่องงบประมาณของคณะใหบุคลากร

ทราบเพ่ือความเขาใจ และรวมมือกันทํางาน  
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ มีนอยและใหขอมูลท่ีไม
ชัดเจน   

ผูบริหารควรสื่อสาร ใหขอมูลท่ีชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ี
ถูกตองตรงกัน  

6. ทีมรองคณบดี การมอบหมายงานไมชัดเจน ควรมอบหมายงานใหตรงกับตําแหนง เพ่ือความชัดเจนใน
การทํางาน และลดภาระงานของคณบดี 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน      
    -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
       4.1 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณท่ีมีการรองเรียนการ
ดําเนินงานของคณะ เพ่ือแกไขปญหา และลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับคณะ 
       4.2 ควรกลาท่ีจะเผชิญหนากับปญหา และพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง ไมผลักภาระ ปญหาใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตองดําเนินการแทน 
       4.3 ควรมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
       4.4 ควรมีภาวะความเปนผูนํา 
       4.5 ควรทํางานเชิงรุก และขับเคลื่อนคณะตามแผนท่ีกําหนดไว 
       4.6 ควรพัฒนาวิธีการสื่อสารขอมูล เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน  
 
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา และนกัศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 ปจจุบันเมื่อมีขอรองเรียนจากนักศึกษา จะมีการดําเนินการ การตอบสนองท่ีรวดเร็วข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน               

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ดานกายภาพ 

1.1 พ้ืนท่ีของคณะท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และอาคาร กสท. บางรัก (เดิม) กวางขวาง เหมาะสม

 
ควรเรงปรับปรุงพ้ืนท่ีในเมืองทองธานีใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
กับการเรียนการสอน การทํากิจกรรม  

1.2 พ้ืนท่ีของคณะท่ีเมืองทองธานี คับแคบมาก 
และสวนหน่ึงยังมีการปรับปรุง สงผลตอการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา และทําให
นักศึกษามีคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

  
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. หลักสูตร  

1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงคอนขางนอย รายวิชา
สวนหน่ึง ลาสมัย ไมนาสนใจ ไมไดนําไปใชประโยชนใน
การทํางาน  

1.2 รายวิชาในหลักสูตร จําเปนตองมีอาจารยพิเศษ
มาสอน ถายทอดความรูประสบการณการทํางานจริงแก
นักศึกษา เพ่ือประโยชนในการทํางาน  

 
1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารเทศฯ จะตองมีการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรอยางรวดเร็ว และตอเน่ือง เพ่ือใหทันกับ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารเทศฯ ควรเนนภาคปฏิบัติ 
การฝกงาน และการเรียนรูจากผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณจริง 
ซึ่งจะเปนประโยชนมากตอการเรียนรูของนักศึกษา และการ
ทํางานในอนาคต 

2. ปจจัยสนับสนุน การเรียนการสอน 
สวนหน่ึงลาสมัย ไมทันกับความเปลี่ยนแปลง 

 
ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

ทันสมัยและปรับปรุงอยางตอเน่ือง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร 
ระบบ Software และโปรแกรมตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝน 
เรียนรู และกาวทันความเปลี่ยนแปลง  

3. กิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีเมืองทองธานี มีคอนขาง

นอย และเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ซึ่งตางจากท่ีวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีมีการจัดกิจกรรมจํานวนมาก 
และมีนักศึกษาจากตางคณะมารวมงานดวย 

 
ควรเพ่ิม สนับสนุน เอ้ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาท่ี

เมืองทองธานีจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 
 

4. สวัสดิการ  
4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน มีจํานวนนอย 
4.2 หองพยาบาล และหองสมุด 
     หองพยาบาล และหองสมุดอยู ในบริ เวณ

เดียวกัน มีเจาหนาท่ีประจําการ  1 คน กรณีเจาหนาท่ี
ไมมา หองพยาบาล และหองสมุด จะไมเปดใหบริการ 
สงผลกระทบตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา 

 
1. ควรเพ่ิมทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางประสบการณ เปดโลกทัศน 
และประโยชนในการทํางานตอไป  

2. ควรจัดระบบ มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีทําการแทน กรณี
ผูรับผิดชอบประจําไมมา หรือติดภารกิจ เพ่ือมิใหมีผลกระทบ
ตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา 

5. การมีสวนรวมของนักศึกษา  
การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การมีสวนรวม

ของศิษยเกา ในการพัฒนาคณะมีนอยมาก 

 
1. ควรเพ่ิมการมีสวนรวม ของศิษยเกาในการพัฒนาคณะ

ใหมากข้ึน ซึ่งจะชวยสรางความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน
มากข้ึน 

2. ในการออกกฎระเบียบขอบังคับ จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ 
กฎระเบียบเรื่องการแตงกาย ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษาดวย เพ่ือการมีสวนรวม  

3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาพบคณบดี เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ความตองการของนักศึกษา รวมท้ังเปนการสื่อสาร 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
สรางความรูความเขาใจรวมกัน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน     
         -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
         มีความเปนกันเองกับนักศึกษา 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 วิทยาลัยนานาชาติ 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีความพยายามขยายการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ มากข้ึน อาทิ ประเทศจีน 
 1.2 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติยายไปจัดตั้งจัดการศึกษาท่ีอาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยเตรียมยายภายใน
เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีและจะชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ 
 - มีพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา มากข้ึน 
 - สอดคลองกับหลักสูตร การเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน ท่ีควรตั้งอยูในศูนยกลางเมือง 
 - สามารถขยายจํานวนรับนักศึกษาไดมากข้ึน 
 - การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากร 
 - การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองคกร มีประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยลดคาใชจายในการบริหารจัดการ  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
       2.1 เร่ืองเรงดวน 
              -ไมม-ี 
 
       2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. จํานวนนักศึกษา  

1.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย 
1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก 

 
1. ควรพยายามประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศ

ตางๆ ใหมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศจีน เน่ืองจากนักศึกษาจีนท่ี
ตองการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปดการเรียนการสอน
ตอไป เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และช่ือเสียงแกคณะ 
มหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลง แนวโนมทิศทางในอนาคต อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ควรมีเรื่อง e-Commerce เพ่ือใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน   

3. การหาอาจารยท่ีมีช่ือเสียงมาชวยสอน เพ่ือชวยดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน 

4. ควรพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิตบัณฑิตใหรอบคอบมาก
ข้ึน เพ่ือใหคาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม รวมท้ัง
คาใชจายของคณะท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 

2. การเรียนการสอน 1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย การเขาถึง
องคความรูใหมๆ อาทิ การเรียนสอนผานระบบ online การให
นักศึกษาฟงการบรรยายรายวิชาตางๆ จากมหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของโลก  

2. ควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน เรื่อง e-
Commerce ใหมากข้ึน เพ่ือประโยชนตอการทํางาน การประกอบ
อาชีพ 

3. ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจบริบทความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการทํางาน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
3. งานวิจัย ยังมีจํานวนนอย ควรพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการทํางานวิจัย และมีท่ีปรึกษา

ใหคําแนะนํา เพ่ือชวยใหมีงานวิจัยมากข้ึน 
4. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย  
 

1. ควรกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
เขมขนมากข้ึน เพ่ือใหอาจารยมีผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด และ
นําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

2. ควรใหขวัญกําลังใจแกอาจารย บุคลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานสูง และอาจารยท่ีสามารถเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการได 

5. การพัฒนาบุคลากร 
   
 

ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 ระยะ คือ  
ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีมีอยูแลวใหทํางานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน            
ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ควรจางอาจารยท่ีมี

ช่ือเสียง มีความรูความสามารถ มาชวยทํางาน เพ่ือดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน รวมท้ังสามารถผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
        -ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
      4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน 
      4.2 มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง การดําเนินการเพ่ือมอบปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ แกนายเอมมานูเอล  ฌ็อง -มิเชล เฟรเดริก มาครง 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งชวยสรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลัย และความสัมพันธระหวางประเทศ 
      4.3 มีความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศท่ีมีความรวมมือ ชวยใหการทํางานรวมกันในการจัดการศึกษาเปนไปอยาง
ราบรื่น  
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ  
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 1.1 มีการเปดหลักสูตรเพ่ิมข้ึน ชวยสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 1.2 สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจะลดภาระงานสอน ชวยใหอาจารยไดมีโอกาสไปศึกษาตอ 
และมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
 1.3 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากข้ึน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปดโลกทัศนใหมใหกวางข้ึน และ
นํามาใชในการพัฒนาคณะ หลักสูตร การเรียนการสอน 
 1.4 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติไปจัดตั้งสํานักงาน และจัดการศึกษา ท่ีอาคาร กสท. บางรัก  เพียงแหงเดียว ภายใน
เดือนมกราคม 2562 ชวยแกไขปญหาดานพ้ืนท่ี การสื่อสาร การบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
      2.1 เร่ืองเรงดวน 
              -ไมม-ี 
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       2.2 ขอแสนะแนะอ่ืนๆ    
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปการศึกษาน้ี (2560) คณะไดคะแนนผลการ

ประกันคุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช  

  
ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลและมีสายสนับสนุนรับผิดชอบ

เก็บขอมูลอยางตอเน่ือง 
2. งานวิจัย  

2.1 อาจารยสวนหน่ึงยังขาดทักษะการวิจัย 
2.2 การทํางานวิจัยแตละเรื่องตองใชเวลา และ

อาจจะไมเสร็จตามกําหนดเวลา ท่ีคณะกําหนดไว  

 
ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ 

ในการทํางานวิจัย และวิพากษผลงานวิจัย 
 

3. สื่อสาร ระหวางตลิ่งชัน กสท. บางรัก คอนขางชา 
บางครั้งไมทราบขอมูล 

ควรเพ่ิมการสื่อสาร และดําเนินการใหรวดเร็วมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน      

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

กพอ.กําหนดเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหม ทําใหมีปญหา อาทิ ความลาชาในข้ันตอน
การดําเนินงาน บางกรณีตองใชเวลาในการหาผูอาน
คอนขางนาน รวมท้ังการเทียบเคียงสาขาท่ีมีความคาบ
เ ก่ี ย ว กัน  เปนสหสาขา วิชา  การท อง เ ท่ี ย วและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 
1. มหาวิทยาลัยควรช้ีแจง สรางความเขาใจกับบุคลากรให

มาก และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง 
ตรงกัน  

2. ในบางสาขาวิชาท่ีมีความคาบเก่ียวกัน หรือเปนสห
สาขาวิชา เชน การทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาจจะเปนผูนําในการทําเรื่องเสนอไปยัง สกอ. เพ่ือให
การดําเนินการมีความชัดเจนมากข้ึน 

 
4. คณบดี 
       4.1 ทุมเทกับการทํางาน มีความตั้งใจในการทํางาน 
       4.2 ใหอิสระในการทํางาน  
       4.3 มีความยืดหยุน  
 
กลุม 3 เลขานุการ+ผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
          1.1 มีการเสนอปรับโครงสรางองคกร ทําใหการทํางาน สายการบังคับบัญชาในสํานักงานคณบดีมีความชัดเจนมากข้ึน 
          1.2 ดานกายภาพ ไดดําเนินการขออนุมัติไปจัดการศึกษา ท่ีอาคาร กสท. บางรัก แตเพียงแหงเดียว และจะยายไปใน
เดือนมกราคม 2562 ชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ การสื่อสาร การบริหารจัดการ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
       2.1 เร่ืองเรงดวน 
               -ไมม-ี 
 
       2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ในปการศึกษา 2560 คณะไดคะแนนผลการประกัน
คุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช สวนหน่ึงมาจาก

 
ควรพัฒนา และฝกเจาหนาท่ีสายสนับสนุนใหมีความรู ความ

เขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือให
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
อาจารยท่ีเปนผูรับผิดชอบลาศึกษา สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหครบถวน ชัดเจน  
2. ปจจัยสนับสนุน ความพรอม เมื่อคณะยายไปอาคาร 
กสท. บางรัก 

2.1 บุคลากรสวนหน่ึงมีปญหาในการเดินทาง การ
ปรับตัว  

2.2 ในชวงแรกๆ ปจจัย อุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ตางๆ อาจจะยังไมพรอม ไมเพียงพอ 

 
 
ควรวางแผนการเตรียมความพรอมดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก อุปกรณตางๆ ใหเพียงพอและทันตามกําหนดเวลาซึ่ง
คณะเอ้ืออํานวย โดยใหเหลื่อมเวลาเขา ออกในการทํางาน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน      

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

ระบบการจัดการศึกษา ไมเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 
อาทิ  

- แบบฟอรม ขอมูลเอกสาร ระเบียบเปนภาษาไทย  
- ระบบการลงทะเบียน ข้ันตอนการติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  

 
1. ควรปรับแบบฟอรมตางๆ และเว็บไซต เปนภาษาอังกฤษ

ท้ังหมด เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 
2. ปรับปรุง พัฒนาระบบการลงทะเบียน การติดตอ

ประสานงาน ท่ีจะอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 

2. การใหบริการของสวนกลาง 
2.1 การใหคําแนะนําแกนักศึกษาของหนวยงาน

สนับสนุน โดยเฉพาะกองบริการการศึกษา และกองคลัง 
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

2.2 การทํางานของกองบริการการศึกษา กองคลัง 
ไมประสานงานกันทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลาใน
การติดตอ 

2.3 จิตใหบริการของเจาหนาท่ีมีนอย ไมเต็มใจ
ใหบริการนักศึกษา   

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน การใหบริการ 

การใหคําแนะนําแกนักศึกษาของหนวยงานสนับสนุนท้ังหมด 
โดยเฉพาะ กองบริการการศึกษา กองคลัง  

2. ควรประชุมหารือเพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของกอง
บริการการศึกษา กองคลัง ใหมีความชัดเจน และประสานงาน
กัน ลดข้ันตอนการทํางาน เพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกแก
นักศึกษาใหมากข้ึน 

3. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีจิตรักบริการ ดูแลเอาใจใส
นักศึกษาใหมากข้ึน 

 
4. คณบดี 
     4.1 ใหอิสระในการทํางาน  
     4.2 มีความยืดหยุนในการทํางาน 
 
กลุม 4.1 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
           -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
     2.1 เร่ืองเรงดวน 
 - ระบบ iThesis ไมเสถียรเปนปญหาเสียเวลาในการดําเนินการ และสําเร็จการศึกษาชาลง คณะ และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมาดูแล และเรงการแกไขปญหาน้ีใหนักศึกษา 
               - ควรเรงการปรับแบบฟอรม ขอมูล เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และระบบการทํางาน การลงทะเบียน ท่ีเอ้ือตอ
นักศึกษาตางชาติ  
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       2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร 
1.1 ระดับปริญญาตรี 
เน้ือหาของหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเมื่อ

เทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันนําอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในสาขา
เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน จะมีความเขมขนนอยกวา
มาก  

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
- มี Course work เพียง 1 ภาคการศึกษา หลังจาก

น้ันนักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ทําใหรูสึกวาไมคุม
กับคาลงทะเบียนท่ีตองจายไป 

- คาลงทะเบียนคอนขางสูง 

 
1. ควรเพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาวิชาในหลักสูตรใหมาก

ข้ึน เพ่ือประโยชนในการทํางาน  
2. ควรเพ่ิมความรูในดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของซึ่งนักศึกษา

จะตองนําไปใชในการทํางานดวย อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ควร
เพ่ิมเน้ือหาความรูดานการตลาด ระบบเสียง แสง  

3. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีเน้ือหาเพ่ิมข้ึน และ
เหมาะสมกับคาลงทะเบียน 

2. การประชาสัมพันธใหขอมูลการจัดการศึกษา   
การใหขอมูล การประชาสัมพันธ เมื่อเปดรับสมัคร

เขาศึกษา และการปฏิบัติจริงเมื่อเขามาศึกษาแลวสวน
หน่ึงไมตรงกัน ซึ่งควรแจงเหตุผลใหนักศึกษาทราบ  

ควรดําเนินการตามขอมูลท่ีไดแจงนักศึกษาไว กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน ใดๆ ควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพ่ือความเขาใจท่ี
ตรงกัน  

3. หลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา คณะ 

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบไมเขาใจ
เกณฑท่ีปรับเปลี่ยน สงผลตอการสําเร็จการศึกษา 

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ สราง
ความเขาใจกับนักศึกษาใหมากข้ึน เชน จัดประชุม  เพ่ือให
นักศึกษาไดปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องการ
สําเร็จการศึกษา 

4. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 
4.1 อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอนลาสมัย 

อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ 
4.2 ในบางสาขาคณะไมมีอุปกรณ สนับสนุนการ

เรียนการสอน อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ตองการอุปกรณ
สนับสนุนการเรียน เชน เวที เครื่องเสียง  

 
1. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียน ท่ี ทันสมัยมา

ใหบริการแกนักศึกษา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม 
Application เพ่ือสงเสริมการคนควา การเรียนรู การทํางาน  

2. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียน ท่ีสอดคลองกับการ
เรียนของแตละหลักสูตร  

5. กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสนับสนุน 
5.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณ

สนับสนุนมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคณะวิชาๆ ใน
มหาวิทยาลัย และในหลายเรื่อง 

5.2 การจัดกิจรรมนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษา
ตองออกคาใชจายเอง 

 
1. ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมนักศึกษาให

มากข้ึน 
2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ใหมากข้ึน 

6. อาจารย 
6.1 อาจารยสวนใหญเปนคนไทย ทําใหรูสึกวาไมใช

การเรียนหลักสูตรนานาชาติ 
6.2 สวนใหญอาจารยทานเดิมจะสอนตั้งแตป 1-4 

ทําใหไดมุมมองความคิดท่ีไมหลากหลาย      

  
ควรมีอาจารยชาวต างชาติ  และจัดอาจารยผู สอนท่ี

หลากหลายมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมมุมมอง ประสบการณ แนวคิดของ
นักศึกษา  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน      
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ระบบ iThesis  
1.1 ยังไม เส ถียร จะตองปรับปรุงและพัฒนา

คอนขางมาก เน่ืองจากระบบยังไมเสถียร ตองใชเวลาใน
การดําเนินการคอนขางนาน บุคลากรสวนหน่ึงยังไม
เขาใจและไมสามารถใหคําแนะนําได และสงผลให
นักศึกษาบางรายสําเร็จการศึกษาชาลง    

1.2 แมบัณฑิตจะจัดอบรม มีคูมือแตก็ยังไมสามารถ
แกไขปญหาได 

 
1.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาดําเนินการ

แกไขปญหาโดยดวน เพราะมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา  

2. ควรมีความยืดหยุน กรณีเกิดความลาชา เน่ืองจากเปน
ความไมสมบูรณของระบบของมหาวิทยาลัย 

2. การบริหารงานจัดการศึกษา  
2.1 ระบบบริหารจัดการศึกษาไมเอ้ือตอนักศึกษา

ตางชาติ  อาทิ 
- ขอมูล เอกสาร แบบฟอรมเปนภาษาไทย       
- ระบบการรับเขาศึกษา การลงทะเบียน ข้ันตอน

การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา    
- บัณฑิตวิทยาลัย จะตองปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินการตั้งแต กระบวนการรับนักศึกษาเขามาจน
สําเร็จการศึกษา เน่ืองจากมีข้ันตอนท่ียุงยาก ซับซอน 
เสียเวลา  

- การแจงขอมูล ขาวสารไม ท่ัวถึง ลาชา ทําให
นักศึกษาไมทราบขอมูล 

 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ ในการจัดการศึกษาใหเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติมากข้ึน 
อาทิ 

- การพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ 
- การจัดทําแบบฟอรม ขอมูล เอกสารท้ังหมดเปน

ภาษาอังกฤษ 
- ระบบการลงทะเบียน การติดตอประสานงานท่ีสะดวก 

รวดเร็ว 
2. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา 

ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน โดยนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวย 

3. ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการนักศึกษา อาทิ ระบบการลงทะเบียน 
การจายคาลงทะเบียน ใหมีการทํางานท่ีประสานงานกัน มี
ข้ันตอนการติดตอท่ีชัดเจน และแจงนักศึกษาทราบ 

4. เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับการจัด
การศึกษา อา ทิ  เกณฑการสํ า เ ร็ จการศึ กษา การสอบ
ภาษาอังกฤษ จะตองคํานึงถึงการรับรู รับทราบของนักศึกษา 
และสื่อสาร ใหเขาใจเปนไปอยางท่ัวถึง เพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาด 
และอาจจะทําใหนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา  

3. การใหบริการ 
การติดตอประสานกับหนวยงานสวนกลาง อาทิ 

บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา กองคลัง ไมไดรับ
ความสะดวก อยูคนละแหง และการใหขอมูลให
คําแนะนําไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลา
ในการติดตอประสานงานมาก   

 
ควรพัฒนาระบบการบริการเปน one stop service เพ่ือ

ความรวดเร็วในการใหบริการ 

 
4. คณบดี 
   - ไมม-ี 
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กลุม 4.2 นักศึกษาเกา 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
         -ไมมีขอมูล- 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
         -ไมม-ี 
       
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  

โดยภาพรวมหลักสูตรอยูในระดับดี เปนหลักสูตร 2 
ปริญญา และเนนการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณจริ ง มีประโยชนตอการทํางานมาก 
สามารถทํางานไดท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง
การนําไปใชในธุรกิจสวนตัว 

 
ควรพิจารณาในรายละเอียด และปรับใหทันสมัยมากข้ึน 

2. การฝกงาน 
เนนการฝกปฏิบัติและไดฝกงานในตางประเทศ 

ไดรับประสบการณท่ีดี และ เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือก
สถานท่ีฝกงานได และคณะสามารถจัดหาสถานท่ีฝกงาน
ตามท่ีนักศึกษาตองการได อาทิ การฝกงานในรานมิชลิน 

 
ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกในตางประเทศใหมากข้ึน จาก 3 

เดือน เปน 6 เดือน ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษามากข้ึน 
เน่ืองจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการปรับตัว หลังจาก
น้ันจะไดใชเวลาในการเรียนรู สรางประสบการณ   

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 
ควรปรับปรุงและพัฒนาใหมากข้ึน อาทิ เครื่อง

คอมพิวเตอร อุปกรณตางๆ  

 
ควรปรับปรุงและพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา

ใหเพียงพอและทันสมัยมากข้ึน  
4. สวัสดิการ 

มีการจัดสรรทุนใหไปนําเสนอผลงาน อบรมท่ี
ต า งประ เทศ ซึ่ ง เปนสิ่ ง ท่ีดี ทํ า ให นักศึ กษาได รั บ
ประสบการณเรียนรูสิ่งใหมๆ เปดโลกทัศน และมีความ
มั่นใจในตนเองมากข้ึน 

 
ควรเพ่ิมทุนนําเสนอผลงาน อบรมในตางประเทศใหมากข้ึน 

 

5. สถานท่ี  
5.1 คับแคบและไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 
5.2 เปนปจจัยหน่ึงท่ีผูปกครองใชตัดสินใจสง

ลูกหลานมาเรียน เมื่อเทียบกับคาใชจาย 

 
การยายไปอาคาร กสท. บางรัก เปนสิ่งท่ีดี ทําใหมีพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน และมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน      
    - ไมม-ี 
 
4. คณบดี 
    - ไมม-ี 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
   มีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ และ
ความเปลี่ยนของสังคมในยุคปจจุบัน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
  2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง  1. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน 
2. เปดหลักสูตรในลักษณะตลาดวิชา เพ่ือใหคนภายนอกเขา

มาเรียนรายวิชาตางๆ และเก็บเปนหนวยกิตเพ่ือขอรับปริญญา 
3. เปดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาลวงหนา 
2. ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ลดลงอยางตอเน่ือง 

เปดรายวิชาสอน เพ่ือปรับความรูภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
สามารถเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได 

3. ระบบการเงิน  การจายเงินยังมีความลาชา ควรปรับปรุงระบบการจายเงินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ คาตอบแทนอาจารยภายนอก Reader อานผลงานและมี
ระบบแจงใหอาจารยทราบ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
       -ไมม-ี 
 
4. คณบดี  
         (ไมมีการประเมิน) 
 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 
1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
     มีการบูรณาการทํางานกับคณะวิชาในการจัดโครงการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการดําเนินการประสบความสําเร็จ
อยางดี 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

1. หลักสูตร 
มีหลักสูตรพหุวิทยาการท่ีมีคุณคา และประเทศมี

ความตองการกําลังคนดานน้ี เชน หลักสูตรจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา แตมีนักศึกษามาเรียนนอย  

 
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรใหมากข้ึน 
2. ควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาใหเขามาศึกษา  

 

2. นักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเน่ือง และไมได

นักศึกษาตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 

 
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรใหมากข้ึน 

 
3. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 

ในอนาคตยังไมมีความชัดเจน จะยังคงเปนสวนงาน
หรือไม  

 
1. ผูบริหาร บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ควรรวมกัน

พิจารณาบทบาท และการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัยในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาสถานภาพตอไปในอนาคต 

2. ควรพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางคุณคา ความสําคัญของงานในบัณฑิตวิทยาลัย  

3. การปรับสถานภาพใดๆ ควรวิเคราะหอยางรอบดาน และ
รอบคอบ 

       
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. อาจารย  

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ หลายหลักสูตร แตไมมีอาจารยประจํา ท่ี
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีเพียงอาจารยอัตราจางซึ่งทํา
สัญญาจางเปนปตอป 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง และอาจารย

ประจํา ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดวย เพ่ือใหสามารถทํางานได
ตอเน่ืองและเต็มเวลา  
 

 
4. คณบดี  
         (ไมมีการประเมิน) 
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กลุม 3 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
       -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
        -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    
       -ไมม-ี 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. หลักสูตรพหุวิทยาการ การดําเนินการมีขอจํากัด อาทิ    

1.1 ปจจัย อุปกรณสนับสนุนไมเพียงพอ 
1.2 ไมมีอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย  
ทําใหการติดตอประสานงาน การดูแลนักศึกษา การ

นัดประชุม มีความลาชา รวมท้ังเมื่อหลักสูตรจะตองเขา
สูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จะมี
ผลกระทบมากข้ึน 

1.3 งบประมาณมีจํานวนจํากัด  
1.4 สถานท่ีคับแคบ ไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการ

สอน    

 
1. ควรจัดสรรพ้ืนท่ี งบประมาณใหแกบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ิมข้ึน 
2. ควรจัดสรรอาจารยประจํา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดวย 

เพ่ือใหสามารถทํางานไดเต็มเวลา การดูแลนักศึกษา การติดตอ 
ประสานงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
 

2. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดทิศทางในอนาคตของ

บัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจนวาจะมีสถานภาพอยางไร ทํา
ใหบุคลากรมีความสับสน ขาดความมั่นใจ และขวัญ
กําลังใจในการทํางาน  

 
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทาง สถานภาพของบัณฑิต

วิทยาลัยในอนาคตใหชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรไดมีเวลาในการ
ปรับตัวลวงหนา มีความรูสึกมั่นคงในการทํางาน  

2. ควรสื่อสาร ช้ีแจงเรื่องสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัยให
บุคลากรเขาใจ เพ่ือขวัญกําลังใจในการทํางาน 

3. การปรับโครงสราง 
มหาวิทยาลัยไดนํางานลงทะเบียน งานการสําเร็จ

การศึกษา รวมท้ังอัตรากําลังของบัณฑิตวิทยาลัย ไปท่ี
กองบริการการศึกษา โดยเรงรัดเกินไป ทําใหปรับตัวไม
ทัน  และขาดความมั่นคงว าจะตองนําไปรวมกับ
หนวยงานใดอีก 

 
การปรับโครงสราง การปรับงานตางๆ ควรใหเวลาเพ่ือการ

เตรียมการ การปรับตัว ในการทํางาน  
 

4. ภาระงาน 
บุคลากรมีภาระงานมาก โดยตองรับผิดชอบท้ังใน

สวนของหนวยงานสนับสนุน ดูแลประสานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด และในสวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ 

 
ควรจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหกับบัณฑิตวิทยาลัย  
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4. คณบดี  
         (ไมมีการประเมิน) 
 
กลุม 4 ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา 
 1. หลักสูตรพหุวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเอกลักษณไมมีในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เปน
หลักสูตรท่ีดี ไดรับความรูท่ีหลากหลายดาน การเรียนการสอนเนนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนประโยชนตอการไปปฏิบัติงาน 
 2. ปจจัยสนับสนุน  
              ในชวงปแรกๆ ท่ีเปดหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษามาก จะมีปญหาอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ แต
ในชวงปตอๆ มาจํานวนนักศึกษาลดลง ปญหาเรื่องปจจัยสนับสนุนลดลง 
 3. สวัสดิการ มีการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาท่ีเพียงพอ 
 4. กายภาพ  
              ในชวงปแรกๆ ท่ีเปดหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษามาก จะมีปญหาดานสถานท่ีคอนขางคับแคบ ไมไดรับความสะดวก 
แตในชวงปตอๆ มาจํานวนนักศึกษาลดลง ปญหาเรื่องสถานท่ีลดลง 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
สํานักหอสมุดกลาง 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 พยายามดําเนินการใหเปนหองสมุดท่ีเปนสากล ทันสมัย รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา 

มาใชบริการหองสมุดลดลง 
ควรหาแนวทางใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

อาทิ 
1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย ชวยรณรงค หรือจัด

กิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษารัก

การอานหนังสือมากข้ึน  
3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การใช

ชีวิตของคนรุนใหมซึ่งใชระบบ IT มากข้ึน 
4. ควรมีการแนะนําหนังสือท่ีเขามาใหม เพ่ือเปนการดึงดูด

ความสนใจ ใหนักศึกษาเขามาอาน  
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหสํานักหอสมุดมากข้ึน เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาจัดทํา E-book รองรับความ
ตองการของนักศึกษา 

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 4.2 มีการประสานสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีเครือขายจํานวนมาก 

 
กลุม 2 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการจัดทําระบบ e-book และ thesis online เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และนักศึกษา 
 1.2 มีนโยบายใหหองสมุดเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 1.3 มีความพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับอัตรากําลัง โดยไดดําเนินการวิเคราะหคางาน ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลาท่ีใชในการทํางานในแตละข้ันตอน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน ข้ันตอนการทํางาน  
 1.4 ผูอํานวยการนําความรูท่ีมีในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอทุนจาก วช. และนํามาใหบุคลากรรวมทําวิจัย 
ซึ่งชวยสรางรายไดใหกับสํานักหอสมุดกลางอีกทางหน่ึง 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
 -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 -ไมม-ี 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยานอย และ
งบประมาณสวนใหญเปนงบบุคลากร ทําใหไมเพียงพอตอ
การจัดซื้อหนังสือใหมๆ เพ่ือรองรับความตองการของ
นักศึกษา  

 
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ควรชวยสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปจัดซื้อหนังสือ software  เพ่ือใหการบริการ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

2. อัตรากําลัง 
ภายใน 5 ป  จะมี บุคลากรทยอยเกษียณอายุ

โดยเฉพาะตําแหนงบรรณารักษ แตตามแผนอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัย ไมไดจัดสรรกรอบอัตราทดแทนให 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราทดแทนผู

เกษียณอายุ ตามความจําเปนและเรงดวน โดยเฉพาะตําแหนง
ทางดานวิชาชีพ อาทิ ตําแหนงบรรณารักษ ซึ่งการทํางานจะตอง
ใชเวลาในการฝกฝน และหากมีไมเพียงพออาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน การใหบริการได  

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 4.2 มีความเปนผูนํา 
 4.3 เขาถึงงาย ใหโอกาสกับบุคลากรทุกระดับ 
 4.4 การบริหารแบบมีสวนรวม โดยรับฟงความคิดของทุกฝาย  
 4.5 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง อาทิ สงบุคลากรไปอบรม ไปศึกษาดูงาน หาทุนจากภายนอกเพ่ือให
บุคลากรไดทําวิจยั 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
ศูนยคอมพิวเตอร 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการปรับแผนการติดตามผลการทํางานจากทุกรอบ 6 เดือน เปนทุกไตรมาส แลวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงานเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. โครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure)  

ยังไมรองรับระบบการใหบริการ และระบบการ
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเทาท่ีควร 

 
ควรเรงดําเนินการติดตั้ง และวางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

และอุปกรณตางๆ ใหครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย และทุกวิทยา
เขต เพ่ือใหสามารถรองรับการใหบริการแกนักศึกษา และระบบ
การบริหารจัดการ ในมหาวิทยาลัยไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. จัดโครงการบริการวิชาการ  

ผูเขาอบรมสวนใหญจะสนใจ และสามารถเขาอบรม
เพียงครึ่งวัน  

 
ควรปรับรูปแบบ วิธีการจัดอบรมโครงการบริการทางวิชาการ 

เปนครึ่งวันเชา เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถกลับทํางาน
ในชวงบายได 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 3.1 ควรลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ LAN WIFI ใหม ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและใหคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัย  
 3.2 ควรเชิญสวนงานตางๆ มาปรึกษาหารือ เพ่ือปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะประหยัดงบประมาณ มีฐานขอมูลและการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน 
 3.3 มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรสนับสนุนใหนักศึกษาใชระบบ Internet เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู และ
แนะนําใหนักศึกษาใชระบบ Internet ในทางท่ีสรางสรรค 
 3.4 มหาวิทยาลัยควรสํารวจนักศึกษาท่ียังไมมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน การศึกษาคนควา อาทิ notebook tablet 
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาเรียนรูในปจจุบัน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล การศึกษาสืบคนไดสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน อาทิ จัดโครงการนักศึกษายืมอุปกรณ หรือผอนชําระในราคาถูก  

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 มีวิสัยทัศน มีความคิดท่ีทันสมัย  
 4.2 มีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน และรวมกันตัดสินในการทํางานรวมกัน   
 4.3 มีเครือขายมาก 
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กลุม 2 เลขานกุาร และผูแทนสายสนับสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการผลักดันใหเกิดงานในหลายดาน อาทิ SU Service ในรูปแบบ Single Sign-on 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
   -ไมม-ี 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ    
   -ไมม-ี 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ปจจัยสิ่งสนับสนุนดานการเรียนการสอน 

1.1 อุปกรณคอนขางเกา ลาสมัย อาทิ WIFI ของ
หอพักนักศึกษา 

1.2 สัญญาณอินเทอรเน็ตชา ไมเสถียร เน่ืองจาก
นักศึกษา 70% ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และ 
30% ใชสื บคนขอมู ล  ทําใหมีการดึ งสัญญาณกัน
คอนขางมาก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย  Block การเขาระบบ

อะไรบาง ในชวงเวลาใด เพ่ือใหระบบสามารถใหบริการ รองรับ
การเรียนการสอน การศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยกสัญญาณ Internet 
ระหวาง นักศึกษา และ Office เพ่ือจะทําใหระบบเร็วข้ึน ไมดึง
สัญญาณกัน 

2. งบประมาณ 
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และพัฒนา IT 

มีจํานวนนอย ไมเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนท่ี
กําหนดไว เน่ืองจากอุปกรณมีราคาคอนขางสูง 

 
1. ควรเพ่ิมสัดสวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยดานการ

พัฒนาระบบ IT ใหมากข้ึน  
2. ควรสนับสนุนงบประมาณใหศูนยคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว 

3. การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ  
ความคิดเห็นของผูดูแลระบบ IT ของคณะวิชา กับ

ทางศูนยคอมพิวเตอร สวนหน่ึงไมตรงกัน ทําใหเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาระบบเครือขาย การเช่ือมโยง
ขอมูล การจัดทําฐานขอมูล 

  
 มหาวิทยาลัยควรเชิญสวนงานตางๆ มาปรึกษาหารือ เพ่ือ

ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบเดียวกันท้ัง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยประหยัดงบประมาณ มีฐานขอมูลและ
การทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน 

4. กายภาพ 
การสรางอาคารใหม ปรับปรุงอาคาร การออกแบบ 

ไมไดคํานึงถึงการวางระบบ IT และพ้ืนท่ีจัดเก็บอุปกรณ 
IT ไมเหมาะสม ไมรอบรับการจัดเก็บ การทํางาน ทําให
อุปกรณ IT เสียบอย สิ้นเปลืองงบประมาณ 

 
การสรางอาคารใหม หรือปรับปรุงอาคาร มหาวิทยาลัยควร

ใหศูนยคอมพิวเตอรเขาไปมีสวนรวมรับทราบ ใหความคิดเห็น
ดวย เพ่ือใหการติดตั้งระบบ IT มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
การทํางาน 

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 ตัดสินใจ และทํางานเร็ว รวมท้ังมีการกํากับติดตามการทํางานอยางตอเน่ือง 
 4.2 เมื่อรับทราบปญหาจะพยายามแกปญหาตางๆ อยางรวดเร็ว 
 4.3 เอาใจใสบุคลากรในหนวยงาน  
 4.4 สนับสนุนผลักดันใหบุคลากรทุกคนมีความกาวหนา อาทิ สนับสนุนใหเขาสอบมาตรฐาน ITDT 
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สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
หอศิลป 

 
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 -ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนา- 
 
กลุม 2 เลขานุการ และผูแทนสายสนบัสนุน 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ  

มีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนการ
ดํ า เ นิน กิจการของหอศิลป และจํ านวนผู เ ข าชม
นิทรรศการ 

 
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไว  
 

2. การซอมอาคารท่ีหอศิลปสนามจันทร ซึ่งชํารุด ควรเรงซอมอาคารหอศิลปวังสนามจันทร ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

  
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การจัดนิทรรศการ ควรพัฒนาการจัดนิทรรศการใหไดมาตรฐานระดับสากล 
2. การประกวดผลงานศิลปกรรม ควรปรับวิธีการและเกณฑการตัดสินการประกวดผลงาน

ศิลปกรรม 
3. การบริการวิชาการ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานศิลปะแกเยาวชน 
4. การบริหารจัดการ ควรแบงบทบาทหนาท่ีของหอศิลปของคณะวิชา และหอ

ศิลปของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 
5. ผลงานศิลปกรรม  1. ควรวางแผนการจัดเก็บผลงานศิลปกรรม 

2. ควรกําหนดแนวทาง ในการจัดหารายไดจากผลงาน
ศิลปกรรมและดําเนินการใหชัดเจนเปนรูปธรรม 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ 

ในการดูแลผลงานศิลปกรรมมีจํานวนจํากัด 
1. มหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนงบประมาณในการดูแล เก็บ

รักษาผลงานศิลปกรรมซึ่งเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยควรชวยติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกท่ีสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมดานศิลปะ 
เน่ืองจากการดําเนินงานในนามของมหาวิทยาลัย ชวยเพ่ิมความ
นาเช่ือถือ และเพ่ิมจํานวนเงินสนับสนุน มากกวาการดําเนินงาน
ในนามของหอศิลป 

2. การประชาสัมพันธหอศิลป  
หอศิลปสนามจันทร ยังไมเปนท่ีรูจัก เมื่อมีการจัด

 
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชวยประชาสัมพันธหอ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
กิจกรรม นิทรรศการมีผูมารวมงาน เขาชมงานนอย  ศิลปสนามจันทรใหเปนท่ีรูจักกวางขวางยิ่งข้ึน 
3. การปรับปรุงวังทาพระ  

มีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนการ
ดํ า เ นิน กิจการของหอศิลป และจํ านวนผู เ ข าชม
นิทรรศการ 

 
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไว  
 

4. พ้ืนท่ีจัดเก็บผลงานศิลปกรรม 
มีจํานวนจํากัด เน่ืองจากหอศิลปตองแบงพ้ืนท่ี

สําหรับการจัด นิทรรศการถาวรและนิทรรศการ
หมุนเวียน 

 
มหาวิทยาลัยและหอศิลป รวมกันพิจารณาหาพ้ืนท่ีสําหรับ

การจัดเก็บผลงานศิลปกรรม เพ่ิมเติม 

 
4. ผูอํานวยการ 
 4.1 มีความสามารถในการบริหารงาน 
 4.2 มีการสื่อสารกับบุคลากรภายในหนวยงานไดดี 
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 ภาคผนวก 9 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 
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 ภาคผนวก 10 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะ 
เทียบเทาคณะ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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ภาคผนวก 11 

 
ปฏิทินการติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน 
ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

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

  



ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

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

ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
1 17 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 6/2561 พิจารณา 

1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. รายช่ือสวนงาน และหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
3. แนวทางการจัดสนทนากลุม  

2 ภายใน  
30 สิงหาคม 2561 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ เรื่อง 
การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

3 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการมอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) แจง เรื่อง การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ในเบ้ืองตน 

4 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561  
พิจารณา เรื่อง การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

5 ภายใน  
14 กันยายน 2561   

คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน  
 1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 1.2 ใหหัวหนาสวนงาน จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-
30 กันยายน 2561) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  
 (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)   
    1.3 เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทน
คณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
เกา) ภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
           
2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ 
        2.1 จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) เพ่ือใหเลขานุการสวนงาน
จัดสงใหกับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมด
ในสวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี  
 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามการ
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายใน
วันท่ี 10 ตุลาคม 2561  
 หลังจากน้ัน เลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 12 
ตุลาคม 2561  
 2.2 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผล และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online  
 2.3 เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูแทนสายสนับสนุน) ภายใน
วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
       
3. ฝายเลขานุการ ดําเนินการ 
 3.1 เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 3.2 นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษา
ตอบขอมูลทาง online ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

6 ภายใน 
8 ตุลาคม 2561 

หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม 

7 ภายใน  
12 ตุลาคม 2561   

1. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) 
สงคณะกรรมการ 
2. วันสุดทายท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)  

8 ภายใน  
16 ตุลาคม 2561 

คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม  

9 30 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2561 พิจารณา 
รูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 

10 1-2 พฤศจิกายน 2561 จัดสนทนากลุม 
11 14 พฤศจิกายน 2561 

 
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 8/2561 พิจารณา 
กําหนดวันในการจัดสนทนากลุม เพ่ิมเติม 

12 22 พฤศจิกายน 2561 จัดสนทนากลุม เพ่ิมเติม  
13 ภายใน  

29 พฤศจิกายน 2561 
1. หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 
2561) ตอคณะกรรมการ 
2. เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจํา
สวนงาน)  

14 29 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ ครั้งท่ี 1/2561 พิจารณา 
 1) กําหนดรูปแบบ ลําดับหัวขอการนําเสนอ เพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 2) ใหขอเสนอแนะ แนวทางการเขียนสรุปการสนทนากลุมในเบ้ืองตน 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
 3) ใหอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบในแตละสวนงานสรปุการสนทนากลุมตามรูปแบบ 
วิธีการท่ีกําหนด แลวสงใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบในแตละสวนงานพิจารณา
ตอไป 

15 20 ธันวาคม 2561 
 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 9/2561 พิจารณา 
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) จํานวน 18 
สวนงาน มีมติโดยสรุป ใหทุกสวนงานนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปค.1) ไปตรวจสอบ/สอบทาน และเสนอ
คณะกรรมการ ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2562 

16 25 ธันวาคม 2561 
 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ เรื่อง พิจารณาขอ
ขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการตดิตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน จากภายในวันท่ี 28 มกราคม 2562 เปนภายในวันท่ี 
27 กุมภาพันธ 2562 
 (ตามขอ10 (5) วรรคสอง กําหนดวาในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถ
ดาํเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหน่ึง ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง) 

17 9 มกราคม 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 9 มกราคม 2562  
เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน จากภายในวันท่ี 28 มกราคม 2562 เปน
ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 

18 ภายใน  
11 มกราคม 2562 

สวนงาน สง ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม 
ปค.1) ท่ีตรวจสอบ/สอบทานแลว ตอคณะกรรมการ ผานกองแผนงาน 

19 14–29 มกราคม 2562 ฝายเลขานุการฯ สรุป วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

20 30 มกราคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2562 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561)  

21 13 กุมภาพันธ 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2562 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561) (ตอ) 

22 ภายใน  
20 กุมภาพันธ 2562 
 

คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 
ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในเบ้ืองตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2562 (ถามี) 

23 ภายใน 
27 กุมภาพันธ 2562 
 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561) เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

24 6 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 3/2562 พิจารณา 
 1) เตรียมขอมูลในการนําเสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อ ย า ง อ่ื น ท่ี มี ฐ า น ะ เ ที ย บ เ ท า ค ณ ะ  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอสภามหาวิทยาลัย 
 2) นําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากหัวหนาสวนงานในการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงานฯ มาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งตอไป 

25 13 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บั ติหน า ท่ี ของหั วหน าส วนงาน ประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2561  
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

26 10 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 เมษายน 2562  
พิจารณา รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 
2562 

27 ภายใน  
19 เมษายน 2562 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใชประโยชนในการทํางาน
ตอไป 

หมายเหตุ   1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              2. วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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