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คํานํา 
 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้งข้ึน การ
ดําเนินการของคณะกรรมการยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับตัวชี้วัด และคาน้ําหนักเพ่ือใหมีความเหมาะสม ชัดเจนและ
สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากข้ึน สําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น ขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณ คณะกรรมการไดพยายาม
จัดระบบขอมูลของแตละสวนงานใหมีมาตรฐานเดียวกันมากข้ึน โดยใชขอมูลท่ีสวนงานรายงานกองแผนงาน 
และในปตอไปจะจัดระบบในสวนนี้ใหมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดภาระการกรอกขอมูลของสวนงานดวย  
             ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงมีท้ังปจจัยภายในและภายนอก อาทิ การปรับเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตามเพ่ือให 
สวนงานสามารถพัฒนาใหทันกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีมุงเนน
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงในหลายเรื่องมีความ
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นทุกฝาย รวมท้ังบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพ่ือความสําเร็จรวมกัน  
 รายงานการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และสวนท่ี 3 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา            
สวนงานฯ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝาย
ท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากท้ังคณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนนุ นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 

25 กุมภาพันธ 2562 

ก 
 



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  จ 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี

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

ฉ 

สวนท่ี 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

1 

1. ความเปนมา 1 
2. วัตถุประสงค 2 
3. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 2 
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3 

5. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 7 

สวนท่ี 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 

11 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

12 

2. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไข
ปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป ท่ีผานมา (ป 2560) และขอสังเกต 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

17 

1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 17 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 20 
3) คณะโบราณคดี 22 
4) คณะมัณฑนศิลป 24 
5) คณะอักษรศาสตร 27 
6) คณะศึกษาศาสตร 30 
7) คณะวิทยาศาสตร 32 
8) คณะเภสัชศาสตร 35 
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 37 
10) คณะดุริยางคศาสตร 40 

 

ข 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
สวนท่ี 2 (ตอ) 11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 42 

12) คณะวิทยาการจัดการ 45 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 49 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 52 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 57 
16) สํานักหอสมุดกลาง 59 
17) ศูนยคอมพิวเตอร 60 
18) หอศิลป 62 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 

64 

ภาคผนวก   
1 รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
67 

2 คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561)  

70 

3 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

101 

4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2560 144 
5 สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)  
146 

6 สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา)  

148 

7 สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 174 
8 สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเก่ียวของ

กลุมตางๆ  
176 

9 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 

253 

10 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

259 

ค 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 

11 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 

267 

 

ง 
 



สารบัญตาราง 
 

     หนา 
ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
4 

ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 

4 

ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561) 

6 

ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

12 

ตารางท่ี 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

15 

ตารางท่ี 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย สถาบัน สํานัก 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

16 
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บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 

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

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิเปนประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และข้ันตอนแนวทาง 
ท่ีกําหนดในคูมือฯ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561 และครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน 
จําแนกเปน  

หัวหนาสวนงาน จําแนกเปน 

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

1. ปฏิบัติหนาท่ี 240 วันข้ึนไป หรือครบปงบประมาณ  มี 14 ราย 

2. ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน    มี 1 ราย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 144 วัน ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน 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) 

 
2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 
คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
 ส วน ท่ี  1  ผลการดํ า เ นิน งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
 (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย 

60 
 

   30 
 

     
 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
 ส ว น ท่ี  1  ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
 ( ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561 ศูนย 

60 
 

  30 
 
 
 

ฉ 
 



สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 
3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 
         ส วน ท่ี  2  ผลการดํ า เ นิน งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 สวน ท่ี  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
 
 

10 
 
 
 
 

20 

สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 
คานํ้าหนักสวนละ 30) 
         สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 ส วน ท่ี  3  ผลกา รประ เ มิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
 
 

  10 
 
 
 
 

20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผล
การดําเนินงานของสวนงาน 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีดังนี ้

 3.1 คณะวิชา มี 14 สวนงาน 

ชื่อสวนงาน คะแนน (รอยละ) 
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 71.0 –

 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 63.7 – 
3. คณะโบราณคด ี 75.1 – 
4. คณะมณัฑนศลิป 75.0 – 
5. คณะอักษรศาสตร 76.7 + 
6. คณะศึกษาศาสตร 78.0 

– 
7. คณะวิทยาศาสตร 76.7 –  
8. คณะเภสัชศาสตร 82.4 – 
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 79.8 –     
10. คณะดุรยิางคศาสตร 78.8 – 
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 69.0 – 
12. คณะวิทยาการจดัการ 65.3 – 
13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 69.1 + 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 79.1 – 

 3.2 บัณฑิตวิทยาลัย  

1. บัณฑิตวิทยาลัย 75.6 – 

  

  

ช 
 



 3.3 ศูนย สถาบัน สํานัก มี 3 สวนงาน 

1. สํานักหอสมดุกลาง 87.6 – 
2. ศูนยคอมพิวเตอร 83.0 – 
3. หอศิลป 84.7 – 

 หมายเหตุ  

 +  หมายถึง คะแนนการตดิตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 -  หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
           
 ระดับความสําเร็จ   คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน   
 คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก   
 คะแนนรอยละ 70-79 ดี   
 คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
 คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
 คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
 

4. สรุปขอมูลการดําเนินการท่ีมีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ  
            คณะกรรมการ ไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากร นักศึกษา มาประมวล และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้  
          4.1 การดําเนินการ การแกไขปญหา ท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาในภาพรวม 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2560) 
               4.1.1 ความเปนนานาชาติ  มีการดําเนินการมากข้ึน อาทิ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากข้ึน การทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ การรับนักศึกษาตางชาติ การสงนักศึกษาไปดูงาน ฝกอบรมท่ี
ตางประเทศ การสนับสนุนใหอาจารยเผยแพร นําเสนอผลงานในตางประเทศ การเตรียมการเพ่ือเขาสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรดวยระบบ AUN-QA  
              4.1.2 โครงสรางองคกร สวนงานตางๆ ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรตามระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
              4.1.3 การพัฒนาบุคลากร มีกลไกและมีการสนับสนุน อาทิ การสนับสนุนใหอาจารยขอทุนวิจัย 
การจัดสรรทุนวิจัย การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การนําเสนอผลงานในตางประเทศ การอบรมพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู การลาศึกษาตอ 
               4.1.4 ดานกายภาพ คณะวิชาตางๆ ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม กายภาพของ
คณะใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยมากข้ึน 
 
 4.2 เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการในภาพรวม       
      4.2.1 หลักสูตร  
 - ควรปรับปรุงใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโนมทิศทางในอนาคต โดยยังคงเนนจุดเดน อัตลักษณ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย    
                        - ควรเปดวิชาเลือก รายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน และเปดโอกาสใหสามารถเรียน
ขามสาขา ขามคณะ เลือกเรียนตามความสนใจไดมากข้ึน 
 4.2.2 จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ควรหาจํานวน

ซ 
 



นักศึกษาเพ่ิม อาทิ  
 - พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา ผูประกอบการ รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือรองรับผูเรียนกลุมใหมๆ 
   - ขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และเพ่ิมการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ ประเทศจีน  
  - เปดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ปริญญาโทควบเอก เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 4.2.3 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
                       - ควรปรับปรุงหองเรียน อุปกรณ และพัฒนาใหทันสมัย เพียงพอ และสอดคลองกับ
ลักษณะการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติของแตละสาขาวิชา อาทิ จัดเปน Smart Classroom 
                      - จัดสรรพ้ืนท่ีสวนกลางของคณะท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนการสอน การสรางสรรค
ผลงาน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ รวมท้ังขยายเวลา ยืดหยุนการใชพ้ืนท่ี
เพ่ือใหนักศึกษาใชทํางานนอกเวลาเรียนมากข้ึน  
 4.2.4 การบริหารจัดการ  
                       -  ควรปรับปรุงระบบการทํางาน ลดข้ันตอนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมาใช    
                       -  ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  
 4.2.5 ดานกายภาพ 
 - พระราชวังสนามจันทร ควรดูแลเรื่องความสะอาดท่ีสวนหนึ่งยังไมถูกสุขลักษณะ  
จุดท่ีมีความเสี่ยงไมปลอดภัยภายในคณะใหมากข้ึน อาทิ การปรับพ้ืนท่ี การเพ่ิมไฟฟาสองสวาง การติดตั้งกลอง
วงจรปด  
 - City Campus เมืองทองธานี ควรเรงปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนมากข้ึน 
 - ศูนยสันสกฤตศึกษา และอาคารสมบูรณ บางพลัด ควรจัดสถานท่ีเฉพาะใหนักศึกษา
พบอาจารยไดสะดวกมากข้ึน รวมท้ังจัดสรรพ้ืนท่ีใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 4.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 
       4.3.1 นักศึกษาตางชาติ มีจํานวนนอย 
 ควรขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากข้ึน การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การ
จัดระบบท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 
               4.3.2 การเรียนการสอน สวนใหญยังเปนรูปแบบเดิมเนนการบรรยาย  
                         - ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาชวย เนนการคิด
วิเคราะห สรางสรรค และการใชภาษาตางประเทศใหมากข้ึน      
 - จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรู การแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน
จริง การศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ ใหมากข้ึน 
 - จัดอาจารยชาวตางชาติ อาจารยพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเฉพาะทางมา
สอน ถายทอดความรู ประสบการณ เพ่ือเพ่ิมมุมมอง ประสบการณ แนวคิดใหนักศึกษามากข้ึน 
 - คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของอาจารย เนื่องจากอาจารยสวน
หนึ่งมีภารกิจภายนอกมากทําใหไมสามารถสอนไดเต็มท่ี รวมท้ังควรนําผลจากการประเมินการเรียนการสอน 
(โดยนักศึกษา) มาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางจริงจงั  
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 4.3.3 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณ และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาใหมากข้ึน รวมท้ังควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ จัดอาจารยมาดูแลให
คําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ ท่ีสรางสรรค มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชาตางๆ และหา
มาตรการจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  
                4.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรวางแผนเตรียมความพรอมพัฒนาอาจารย 
บุคลากร และสื่อสารใหมีความรูความเขาใจเรื่อง EdPEx รวมท้ังการปรับวิธีการสอน การบริหารจัดการ การ
ทํางาน ฯลฯ เพ่ือรองรับระบบดังกลาว 
 4.3.5 การทํางานวิจัย  
                       - ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการดําเนินการใหมีความสะดวกรวดเร็ว ยืดหยุน ลดข้ันตอน
และเอ้ืออํานวยความสะดวกแกอาจารยใหมากข้ึน และสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย  
                     - ควรนําผลงานวิจัยงานสรางสรรคมาบริหารจัดการ ตอยอดเพ่ิมมูลคา เพ่ือหารายไดเขา
คณะและมหาวิทยาลัย 
 4.3.6 การบริการวิชาการ ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการใหมีความเขมแข็ง เพ่ือให
สามารถหารายไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังควรมีบทบาทในการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนใหมากข้ึน 
 4.3.7 การบริหารจัดการ 
 4.3.7.1 การบริหารงาน                      
 - ควรนําภารกิจ ปญหาท่ีจะตองแกไขซ่ึงมีจํานวนมาก มาวิเคราะหและจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของเรื่องท่ีจะตองดําเนินการ โดยควรมุงเนนเรื่องท่ีจะเกิดผลสําเร็จในระยะสั้นกอน  
                       - ควรหาแนวทางใหภาควิชาตางๆ มีการพัฒนาไปพรอมๆ กัน และมีการทํางานในลักษณะ
บูรณาการรวมกัน มีการจัดกิจกรรมรวมกันใหมากข้ึน เพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะ 
                       4.3.7.2 การส่ือสาร ประชาสัมพันธ   
                        - ควรปรับและเพ่ิมการสื่อสาร การถายทอดนโยบายใหท่ัวถึง ชัดเจน ทันการณ และมี
กลไกการรับฟงความเห็น การมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาใหมากข้ึน  
                       - ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษาสูสาธารณะใหมากข้ึนโดยใช
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย นําเทคโนโลยีมาชวย เพ่ือใหคณะเปนท่ีรูจักมากข้ึน    
               4.3.8 แผนพัฒนาคณะ สวนงาน ควรมีการถายทอด สื่อสารใหบุคลากรไดทราบอยางท่ัวถึง และ
มีการกํากับติดตามการทํางาน การใหคําปรึกษา แนะนําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน 
ท่ีกําหนดไว  
               4.3.9 การเงิน งบประมาณ ควรจัดระบบการบริหารจัดการการเงิน งบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน สื่อสารใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ รวมท้ังวางแผนจัดหารายไดเพ่ิม อาทิ 
การเปดหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ 
              4.3.10 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ควรกํากับติดตาม และดําเนินกิจกรรม โครงการ 
ตามแผนท่ีกําหนด 
  
5. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 เนื่องจากการทํางานของคณะ สวนงานมีความเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยคอนขางมาก จึงมีความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน โดยสรุปคือ 
 5.1 หลักสูตร ควรปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการเสนอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหรวดเร็วข้ึน 
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
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 5.2 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
 - ควรเรงดําเนินการแกไขปญหาระบบ iThesis ท่ียังไมเสถียร และจัดอบรมใหนักศึกษามีความ
เขาใจ สามารถปฏิบัติไดจริง และมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูมาชวยแกไขปญหา  
 - ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต WIFI Application ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
การเขาถึงระบบฐานขอมูลตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5.3 การใหบริการนักศึกษา ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการของเจาหนาท่ีของ
สวนกลาง อาทิ กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลัง และพัฒนาระบบท่ีเอ้ือตอนักศึกษา
ตางชาติมากข้ึน อาทิ การจัดทําแบบฟอรมเอกสารเปนภาษาอังกฤษ  
 5.4 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา การอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ รถรับสง สถานท่ี 
 5.5 การบริหารจัดการ 
 - ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความ
คลองตัว ยืดหยุน ลดเอกสารและข้ันตอนการทํางาน 
 - ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานใหทันสมัย และเขาถึงขอมูล
ไดงาย สะดวกรวดเร็ว  
 - ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยาเขตฯ 
 5.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรเรงดําเนินการเรื่องความกาวหนา การขอกําหนด
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน  
 5.7 ดานกายภาพ/สภาพแวดลอม/ความปลอดภัย ควรปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง และหามาตรการปองกันและกําจัด
สุนัขจรจัด นกพิราบ เพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมท้ังปรับปรุงระบบการจราจร เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุ  
 
6. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 6.1 การปรับเปล่ียนใหทันกับความเปล่ียนแปลง  
 - ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ การศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย คณะวิชาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศนาํมาถายทอด สื่อสาร และปรับใชกับคณะวิชา อาทิ การเปดสอนแบบตลาดวิชา การ
ปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขามคณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา  
 - ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธคณะ นําเสนอศักยภาพ ความเขมแข็งของคณะออกสูภายนอก ท้ังใน
ระดับประเทศและตางประเทศเพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน โดยอาศัยกลไกตางๆ อาทิ เทคโนโลยี อาจารย 
เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุมชน  
 - ควรพัฒนาระบบ กลไกในการใหบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 - การเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารระดับคณะวิชา อาทิ การพัฒนาผูบริหารรุนใหม 
ในกลุมหัวหนาภาควิชา รองคณบดี เลขานุการภาควิชา เพ่ือฝกทักษะ เรียนรูการบริหารงาน  
 6.2 หลักสูตร  
 - ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น ในเรื่องท่ีคณะมีความเขมแข็ง หรือรวมกับคณะวิชาอ่ืนๆ เพ่ือ
รองรับความตองการ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุมสังคมผูสูงอายุ แมบาน  
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 - การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากข้ึน อาทิ การเทียบโอนรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัย 
การเรียนผานระบบ online 
 6.3 นักศึกษา  
 - ควรหารือรวมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบ
คัดเลือก ใหยืดหยุน เปดกวางใหมากข้ึน อาทิ การเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่องทุกวัน  
 - ควรมี/เพ่ิมกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอแนวคิด ขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงและ
การพัฒนาคณะ การใหบริการ เพ่ือใหการดําเนินการในสวนตางๆ สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
และการใหบริการตางๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีใหนักศึกษาหลายๆ คณะวิชาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน 
เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี รวมท้ังการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีสวนชวยพัฒนาชุมชน สังคมใหมากข้ึน 
 6.4 การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
 - ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย โดยควรเนน ผลลัพธ outcome ท่ีเกิด
ข้ึนกับนักศึกษาใหมากข้ึน  
 - ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอรมการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย (โดย
นักศึกษา) เพ่ือใหเกิดประโยชน มากข้ึน อาทิ ใหมีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแตละครั้ง เพ่ือนําผล
มาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งตอไป โดยผานระบบ QR Code และเนนเรื่องการพัฒนา
กระบวนการสอน การเรียนรู การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอนแบบ Project based learning, 
Problem based learning 
  

ฏ 
 



สวนท่ี 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 

1. ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีและอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงาน โดยขอบังคับฯ ดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 
2344/2560 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 
(ภาคผนวก 10 หนา 259) 
 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ตาม
ขอบังคับฯ นี้ ไดเริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการไดจัดทํา คูมือ การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนแนวทางในการทํางาน และได
เสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
 สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับเปนครั้งท่ีสอง ซ่ึงในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดปรับปรุงตัวชี้วัด และคาน้ําหนักในแตละดานใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีมากข้ึน และไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ  
 ในสวนของการเก็บขอมูลไดกําหนดใหมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะกรรมการได
พยายามจัดระบบขอมูลของแตละสวนงานใหมีมาตรฐานเดียวกันมากข้ึน โดยใชขอมูลท่ีสวนงานรายงานกอง
แผนงาน ขอมูลจากกองประกันคุณภาพการศึกษา และในปตอไปจะจัดระบบในสวนนี้ใหมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลด
ภาระการกรอกขอมูลของสวนงานดวย สําหรับเชิงคุณภาพสวนใหญ คือ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
นักศึกษา ซ่ึงการเชิญมาสนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลท่ีได
จากการสนทนากลุมทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนมาก  
 ผลของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ 
เปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพ ความเขมแข็งของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ จึงมี



ประโยชนมาก และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรนําไปใชในการชวยสนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหสวนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

 2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
               (3) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 

 2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
 
3. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ) 

     3.1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
           ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานแตละสวนงานตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน (1)  
 (3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละ
สวนกันก็ได 

      3.2 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
            ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 
 (1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํามาใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป  

2 
 



 ในแตละปงบประมาณ ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรอง
การปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังกําหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ รวมท้ังแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน 
 ท้ังนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปน
ผูนํา (Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ 
 (4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเก่ียวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
 (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีหัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 

 
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ ท่ีกําหนดวา  
             -  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไม
เกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปนั้น เปนไปเพ่ือการให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
             - ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในรอบนั้น
ตอสภามหาวิทยาลัยได 

 4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 
พิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 6 ราย ดังนี้  
 4.1.1 คณบดีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 3 ราย คือ 
 (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 คุณคํ้าชู  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561) 
              4.1.2  คณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง หรือลาออกจากตําแหนง กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 3 ราย คือ 
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 (1) รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ครบวาระการดํารงตําแหนงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
 (2) อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
 ลาออกตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561      
                   (3) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
                       ครบวาระการดํารงตําแหนงวันท่ี 13 กันยายน 2561 

 4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีดังนี้ (ภาคผนวก 1 หนา 67) 
    ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน 
จําแนกเปน  

หัวหนาสวนงานจําแนกเปน 

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

1. ปฏิบัติหนาท่ี 240 วันข้ึนไป หรือครบปงบประมาณ  มี 14 ราย 

2. ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน    มี 1 ราย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ  144 วัน ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน 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) 

 
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

1 ด าน ท่ี  1  ร ะ ดับความสํ า เ ร็ จ ในกา ร
ดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 
สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํ า นัก ยั ง ไม ไดมี การ เจรจาต อรองกับ

30 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตัว ช้ี วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี) โดยใชขอมูลเดียวกับท่ีหัวหนาสวนงาน
รายงานผลการดําเนินงานกับกองแผนงาน (คาคะแนน 
แปลงเปนรอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
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ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และ
สวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 

 ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ใหคะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ใหคะแนน 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภาย ใน  (สกอ . )  ป ก ารศึ กษา  2560 
(แบบฟอรม ปค.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

2 ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ให
เลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1  
ใหกับ 
    2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา 
ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
    2.3) สํานักงานคณบดี                      
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละ
กลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิด
คาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
    (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแตละ
ภาควิชา สาขาวิชา)  
     สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด
สงใหประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

3 ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการดําเนินงานของสวนงาน  

10 1. สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน นํา
ขอเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
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ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

                                              คุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหตนเองของสวนงาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน มาวิเคราะห
จัดเรียง ลําดับความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหา
และพัฒนาสวนงาน จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง   
2. จัดทํารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสวน
งาน (แบบฟอรม ปค.6) 
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณา
ใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

4 ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. ใชขอมูลท่ีนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/
หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) 
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ 
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบ
ออนไลน 
5. คณะกรรมการ  รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแตละคณะวิชา 

 รวม  100  
 

   5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 3   
 ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

1 ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 
( ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561 ศูนย 
สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรอง
กับอธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 
และสวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 

       30 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใช
ขอมูลเดียวกับท่ีหัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน
กับกองแผนงาน (คาคะแนน แปลงเปนรอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ี
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ดาน องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

หัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 
เรื่อง) 
 

จะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน 
อยางนอย 3 เรื่อง (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  
 

20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม 
ปค.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

2 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส ว น ง า น  แ ล ะ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 

40 1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ 
A4 (แบบฟอรม ปค.5) 
2. หัวหนาสวนงานเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) 

 รวม  100  

 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 ใหความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัด 
และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเหมาะสม ชัดเจน 
สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีมากข้ึน  
           6.1.2 วันท่ี 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน  
 (1) จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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 (2) ใหหัวหนาสวนงาน จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามท่ี 
กําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2561  
 (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)  
 (3) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเกา) ตอคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ 
 (1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) เพ่ือใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ                                                                                             
 (1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวน
งาน 
 (1.3) สํานักงานคณบดี  
 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลว
จัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2561  
 หลังจากนั้น เลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 
2561  
 (2) ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online  
 6.1.2.3 ใหฝายเลขานุการฯ เผยแพรคูมือฯ ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 6.1.2.4 ใหฝายเลขานุการฯ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบขอมูล
ทางระบบ online ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561   
 6.1.3 ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
 6.1.3.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) สงใหคณะกรรมการฯ 
 6.1.3.2 วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 วันสุดทายท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) 
              6.1.4 วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
                6.1.5 วันท่ี 1-2 และวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ จัดสนทนากลุม 
             6.1.6 ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561   
 6.1.6.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอคณะกรรมการฯ 
 6.1.6.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 
(แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจาํสวนงาน) 
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   6.2 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 6/2561) พิจารณา 
 6.2.1.1 รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จํานวน 18 สวนงาน 
 เนื่องจากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม  
ปค.1) ท่ีสวนงานสวนใหญเสนอมา ยังมีความไมชัดเจน จึงมีมติโดยสรุป คือ  
               (1) ใหทุกสวนงานนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(แบบฟอรม  ปค.1) กลับไปตรวจสอบ/สอบทานอีกครั้ง และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 11 มกราคม 
2562  
              (2)  เนื่ องจากการเก็บขอมูลจากสวนงานไม เปนไปตามปฏิ ทินการทํางาน ท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดไว จึงใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน โดยจะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 (ตามขอ10 (5) วรรคสอง ของขอบังคับฯ กําหนดวาในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง)  
 6.2.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 9 มกราคม 2562 เห็นชอบให
ขยายระยะเวลาเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30  กันยายน 2561) จากภายในวันท่ี 28 มกราคม 2562 เปนภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2562   
              6.2.2 ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2562 หัวหนาสวนสงขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํป (แบบฟอรม ปค.1) ท่ีปรับแกไขแลวใหคณะกรรมการฯ 
             6.2.3 วันท่ี 11-29 มกราคม 2562 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะห ประมวล
ขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี 
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)  
            6.2.4 วันท่ี 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน
ใหคะแนนในแตละดาน และพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
               6.2.5 ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการฯ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานคณะกรรมการ 
ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 (ถามี) 
 6.2.6 วันท่ี 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 เตรียมขอมูลในการนําเสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอสภามหาวิทยาลัย 
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 6.2.6.2 นําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากหัวหนาสวนงานในการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้ง
ตอไป 
 
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 
30 กันยายน 2561) 
 6.3.3 เม่ือสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 10 เมษายน 2562 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 2562 แลว นายกสภา
มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาทํางานตอไป 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

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

 

 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มาพิจารณาตรวจสอบ 
และสอบทานขอมูลตางๆ แลว สรุปเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) รวมท้ังไดนําขอมูลจากการสนทนากลุม การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน 
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมิน
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเปน การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและ
พัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องเรงดวน และ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน รวมท้ังเรื่องท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยจะนําเสนอดังนี้        
        
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จะนําเสนอจําแนกเปนกลุม ตามภารกิจของสวนงาน คือ (1) คณะ
วิชา (2) บัณฑิตวิทยาลัย และ (3) ศูนย สถาบัน สํานัก โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4-6 หนา 12-16 

           ท้ังนี้ ในการคํานวณคะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (ประเมิน 
สวนงาน) และดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (ประเมินหัวหนาสวนงาน) มี
รายละเอียดการคํานวณคะแนน ดังนี้ 
 1) สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) คณะกรรมการฯ ยึดแนวทางดังนี้ 
 1.1) ใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของกองแผนงาน ณ วันท่ี 14 มกราคม 2562 (ขอมูล
ตามท่ีสวนงานรายงานกองแผนงาน) 
 1.2) การคิดคะแนนจะยึดตามตัวชี้วัด คาเปาหมาย ท่ีสวนงานเจรจาตอรองกับอธิการบดีเทานั้น 
 1.3) รายละเอียดการคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 2 หนา 70 

 2) สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
 กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ซ่ึงไมมีผลการดําเนินการในสวนนี้ (คาน้ําหนัก รอยละ 10) คณะ
กรรมการฯ ใหตัดคะแนนในสวนนี้ออกไป ซ่ึงจะเหลือคาน้ําหนักรวมท้ังหมดรอยละ 90 ใหเทียบรอยละ 90 เปน
รอยละ 100 

  



 ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

สวนงาน 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2  
ระดับการมสีวนรวม
และความรวมมือ

ของบุคลากร 
ในสวนงาน 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3  

แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ของสวนงาน 
 

(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1  
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2  
ผลการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 
ของหัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3  
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

 
(รอยละ 20) 

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 19.7 9.6 14.7 22.0 5.0 71.0 – 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 16.5 7.7 18.2 16.3 5.0 63.7 – 

3. คณะโบราณคดี 20.7 7.0 16.0 26.4 5.0 75.1 – 

4. คณะมัณฑนศิลป 21.5 7.6 17.9 22.0 6.0 75.0 – 

5. คณะอักษรศาสตร 23.0 9.7 16.6 22.4 5.0 76.7 + 

6. คณะศึกษาศาสตร 16.0 9.5 18.3 27.2 7.0 78.0 – 

7. คณะวิทยาศาสตร 23.1 9.7 15.0 23.9 5.0 76.7 – 
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สวนงาน 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2  
ระดับการมสีวนรวม
และความรวมมือ

ของบุคลากร 
ในสวนงาน 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3  

แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ของสวนงาน 
 

(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1  
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2  
ผลการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 
ของหัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3  
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

 
(รอยละ 20) 

8. คณะเภสัชศาสตร 26.1 10.0 18.0 22.3 6.0 82.4 – 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23.4 --- 17.6 24.8 6.0 
79.8 – 

** 

10. คณะดุริยางคศาสตร 25.1 9.3 16.8 25.6 2.0 78.8 – 

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 21.4 10.0 16.9 19.7 1.0 69.0 – 

12. คณะวิทยาการจัดการ 18.8 6.3 14.3 19.9 6.0 65.3 – 

13. คณะเทคโนโลยฯี 19.2 9.8 15.6 17.5 7.0 69.1 + 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 19.6 10.0 13.1 29.4 7.0 79.1 – 

 หมายเหตุ  *  ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานน้ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน 
 ** คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ไมมีผลการดําเนินงานสวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (คานํ้าหนักรอยละ 10) เน่ืองจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาน

รักษาการคณบดีฯ ไมไดจัดทําแผนพัฒนาคณะ จึงใหตัดคะแนนในสวนน้ีออกไป ซึ่งจะเหลือคานํ้าหนักรวมท้ังหมด รอยละ 90 แลวเทียบรอยละ 90 ใหเปนรอยละ 100 ดังน้ัน คะแนน
รวม 71.8 จากรอยละ 90 จึงเทียบเปน 79.8 จากรอยละ 100  
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 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 ระดับความสําเร็จ:  

คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน  คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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 ตารางท่ี 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2  
ระดับการมสีวนรวม
และความรวมมือ

ของบุคลากร 
ในสวนงาน 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3  

แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ของสวนงาน 
 

(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1  
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2  
ผลการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 
ของหัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3  
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

 
(รอยละ 20) 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 22.8 9.4 16.0 25.4 2.0 75.6 – 

 หมายเหตุ  *  ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานน้ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
ระดับความสําเร็จ:  
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน  คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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ตารางท่ี 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

สวนงาน 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2  
ระดับการมสีวนรวม
และความรวมมือ

ของบุคลากร 
ในสวนงาน 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3  

แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ของสวนงาน 
 

(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1  
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(---) 

สวนท่ี 2  
ผลการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 
ของหัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 3  
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

 
(รอยละ 30) 

1. สํานักหอสมุดกลาง  

ไมประเมิน* 

30.0 30.0 26.6 1.0 87.6 – 

2. ศูนยคอมพิวเตอร 30.0 27.0 25.0 1.0 83.0 – 

3. หอศิลป 27.5 28.0 27.2 2.0 84.7 – 

 หมายเหตุ  *  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กับอธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ระดับความสําเร็จ:  
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน  คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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2. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา (ป 2560) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

    คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมของผู เก่ียวของกลุมตางๆ ขอเสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) รวมท้ังขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ฯลฯ มาสรุปเปนประเด็น คือ การดําเนินงานท่ีมีความ 
กาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะท่ี
เปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังเรื่องท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน เพ่ือใหสวนงาน มหาวิทยาลัย และ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอดังนี้ สําหรับ
รายละเอียดของแตละสวนงานอยูในภาคผนวก 8 หนา 176 

 
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 หลักสูตรของคณะไดรับการยอมรับจากภายนอก เปนผูนําและตนแบบใหกับสถาบันอ่ืนๆ 
 1.2 การผลักดันคณะสูความเปนนานาชาติเปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิ จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง
อาจารย นักศึกษา กับตางประเทศ การจัด Workshop รวมกับศิลปน นักศึกษาตางชาติ มีการทําขอตกลง
ความรวมมือกับตางประเทศมากข้ึน  
 1.3 อาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
 1.4 งานวิเทศสัมพันธมีการดําเนินงานเปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 
 1.5 รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดานศิลปะและ
การออกแบบ QS Totally Arts Summit (Art and Design) 2018 
 1.6 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ความสัมพันธ เครือขายกับตางประเทศ สามารถตอยอดในการ
ทําผลงานตางๆ ไดมาก 
 1.7 จัด Workshop ทําใหคณะไดรับความสนใจมากข้ึนในมุมมองของภายนอก 
 1.8 บุคลากรในคณะ นักศึกษาเกา มีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตามกําลังความสามารถ ตาม
ความถนัดของแตละคน 
 1.9 มีการพัฒนาพ้ืนท่ีหอศิลปของคณะ (Art Gallery) ใหเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวนสําหรับใช
เผยแพรผลงานของอาจารย นักศึกษา ศิลปนรับเชิญ  

  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 ดานกายภาพ ควรแกปญหาพ้ืนท่ีอาคารเรียนท่ีพระราชวังสนามจันทรซ่ึงไมเพียงพอรองรับนักศึกษา
ในการทํางาน และการจัดแสดงผลงานศิลปะ 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

1. หลักสูตร  
หลักสูตร ลาสมัย มีความเปนนานาชาตินอย 

  

 
1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย กาวทันความเปลี่ยนแปลง และ
นําไปใชประโยชน นําไปประกอบอาชีพ อาทิ การนํา IT มาใช
ทํางานศิลปะและเผยแพรผลงาน การทําประวัติผลงาน การ
ประชาสัมพันธ การตลาด  
2. ควรปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการเปดหลักสูตรนานาชาติ  
3. ควรปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหพัฒนานักศึกษาไดพัฒนาทักษะ
ความสามารถท่ีหลากหลาย เพ่ือประโยชนในการทํางาน อาทิ 
การใหเลือกเรียนวิชาโท การเปดรายวิชาท่ีหลากหลาย การเรียน
ขามสาขาวิชา 

2. การเรียนการสอน 
การกําหนดเง่ือนไขการทํา thesis ของนักศึกษาให

ตองจัดพรอมกันท้ังรุน การจํากัดใหตองจัดภายในคณะ 
ทําใหขาดโอกาสท่ีจะนําผลงานไปจัดแสดงภายนอก  

 
ควรพิจารณาปรับกฎเกณฑ ใหมีความยืดหยุน และสรางโอกาส 
ประสบการณแกนักศึกษามากข้ึน อาทิ 

1. การเปดโอกาสใหนักศึกษาจัดแสดงผลงาน thesis ได
อยางอิสระท้ังภายในและภายนอกคณะ ซึ่งจะเปนโอกาสใหมีผู
เขาชมท่ีหลากหลายมากข้ึน 

2. นักศึกษาสามารถจัดแสดงผลงานไดตลอดเวลา เมื่อมี
ความพรอม  

3. ปจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.1 พ้ืนท่ีสําหรับการทํางาน การสงงานของนักศึกษา

ไมเพียงพอ  
3.2 การจํากัดเวลาเปด-ปดอาคาร ทําใหนักศึกษาไมมี

พ้ืนท่ีทํางาน 
3.3 หอง Studio แคบ และฝาเพดาน ระบบไฟฟา

ชํารุด มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายได 

 
1. ควรจัดสรร แบงพ้ืนท่ีหอศิลปของคณะ (Art Gallery) ให
นักศึกษาใชทํางาน สงงาน นอกเหนือจากการใชนําเสนอผลงาน
ของอาจารย ศิลปน และจัดกิจกรรม Workshop เพียงอยาง
เดียว 
2. ควรขยายเวลาเปด-ปดอาคารสําหรับนักศึกษาใหมีพ้ืนท่ี
ทํางานนอกเวลาไดมากข้ึน 
3. ควรปรับปรุงหอง Studio ใหมีขนาดใหญข้ึน และดูแล
ซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการทํางาน และปองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดกับนักศึกษา  
4. ควรปรับปรุงการใช Shop รวมกันระหวางสาขา ใหสามารถ
ขอใชงานไดสะดวก และแบงสัดสวนพ้ืนท่ีใชงานใหเหมาะสม 

4. การบริการวิชาการ 
การจัดกิจกรรม โครงการ รวมกับภาครัฐและเอกชน 

ลดลง ทําใหไดรับงบประมาณจากภายนอกนอยลง 

 
ควรดําเนินการโครงการหารายได ตามท่ีไดแสดงวิสัยทัศนไว ให
เปนรูปธรรม  

5. การบริหารจัดการ 
โครงการ กิจกรรม ท่ีคิดริ เริ่ มวางแผนไว  การ

ดําเนินการยังไมคืบหนา 

 
ควรเรงกํากับ ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆ 
ตามท่ีวางแผนไว เพ่ือใหดําเนินการมีความคืบหนา อาทิ 
โครงการภาคพิเศษนานาชาติ  

6. การสื่อสาร 
6.1 การถายทอดนโยบายยังไมท่ัวถึง บุคลากรยังรับ

ขอมูลขาวสารนอย 
6.2 ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย บุคลากรสนับสนุน 

และระหวางภาควิชาลดนอยลงไป สงผลตอการประสานงาน 
และการปฏิบัติงาน 

 
1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร ใหมีความชัดเจนท่ัวถึง
ในทุกระดับ 
2. ควรหาแนวทางเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางอาจารย บุคลากร
สนับสนุน และระหวางภาควิชาใหมากข้ึน เ พ่ือชวยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
7. ดานกายภาพ 

การวางแผนใชพ้ืนท่ีวังทาพระหลังการปรับปรุงเสร็จ
แลว 

ควรใหคณะวิชาทางวังทาพระมีสวนรวมกันระดมความคิดเพ่ือ
วางแผนเรื่องการใชพ้ืนท่ีวังทาพระหลังการปรับปรุงเสร็จแลวให
เกิดประโยชนสูงสุด อาทิ  

1. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. การแสดงผลงาน แสดงนิทรรศการประจํา เพ่ือเปน

ศูนยกลาง สถานท่ีสรางแรงบันดาลใจดานศิลปะ  
3. การจัดบริการทางวิชาการ การอบรมดานศิลปะแกผูสนใจ 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สกอ. 

นโยบาย กฎเกณฑ ของ สกอ. เปนปญหา และ
ขอจํากัดในการจัดการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาอาจารย
ดานศิลปะ อาทิ  

- การกําหนดจํานวนนักศึกษา  
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ งคณะมี

ธรรมชาติท่ีแตกตางจากสาขาอ่ืนๆ สงผลตอการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมีจํานวนนอย 
และเมื่ออาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย ก็
สงผลทําใหไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ได  

 
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทมากข้ึนในการชวยแกไขปญหา 
ขอจํากัดในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ทําหนังสือ
ช้ีแจง สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นกับ สกอ. เพ่ือใหรับทราบปญหา อุปสรรค และหา
แนวทางแกไขปญหารวมกัน 

2. การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ

ตอการดําเนินกิจกรรม 

 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 
เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามท่ีกําหนดไว 

3. ดานกายภาพ 
 การปรับปรุงวังทาพระ ยังมีความลาชา 

 
ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระ เพ่ือจะไดแกปญหาพ้ืนท่ี
พระราชวังสนามจันทรซึ่งไมเพียงพอรองรับนักศึกษาในการ
ทํางาน และจัดแสดงผลงานศิลปะ 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 4.1 มีวิสัยทัศน 
 4.2 มีความประนีประนอม สุภาพ ออนนอม เปนมิตร เกรงใจผูรวมงาน 
 4.3 บริหารงานในลักษณะความสัมพันธในคณะเปนแบบครอบครัว พ่ีนอง ไมใชกฎ อํานาจ ความรุนแรง 
 4.4 มีความยืดหยุน 
 4.5 มีความสามารถบริหารเพ่ือลดความขัดแยง 
 4.6 เอาใจใสนักศึกษา 
  
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 5.1 ควรมีภาวะความเปนผูนํามากข้ึน  
 5.2 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และแกไขปญหาตางๆ ใหรวดเร็ว และทันการณมากข้ึน 
 5.3 ควรเพ่ิมทักษะการเปนผูบริหาร 
 5.4 ควรรวมแสดงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
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 5.5 ควรพยายามบริหารจัดการงานตามพันธกิจในทุกดานของคณะใหมีความสมดุล 
 5.6 ควรจัดกิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหาความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ 

 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การจัดหารายได มีการหารือและศึกษาแนวทางการหารายได โดยการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ  
  1.2 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในคณะใหม โดยหลักสูตรปริญญาตรีใหสวนกลางของคณะ บริหาร
จัดการโดยไมข้ึนอยูกับภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง สวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหภาควิชาบริหารหลักสูตรเชนเดิม  
 1.3 มีสวัสดิการ การบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาเพ่ิมข้ึน อาทิ มีหองสมุดจาก
หอสมุดกลางมาใหบริการยืม-คืนหนังสือท่ีอาคารสมบูรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในทุกวันพุธ มีรานคาสโมสร
นักศึกษาไปเปดเพ่ือจําหนายอุปกรณการศึกษาโดยเปดบริการทุกวัน  
 1.4 สงเสริม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ สงไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทํางาน 
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน การลาศึกษาตอในหลักสูตรนอกเวลาราชการ จัดสรรทุนเพ่ือสงเสริมให
บุคลากรทําผลงาน  
 1.5 มีการปรับปรุงดานกายภาพ ท่ีอาคารสมบูรณ อาทิ จัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษาทํากิจกรรมตางๆ 
เพ่ิมข้ึน มีสตูดิโอท่ีชั้น 7 เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยใชงาน และจัดลานกีฬาภายนอกอาคารสมบูรณให
นักศึกษาไดออกกําลังกาย   
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
    2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. จํานวนนักศึกษาลดลง 

โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโนม
ลดลงราวรอยละ 40-50 

 
ควรปรึกษา หารือหาแนวทางในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน อาทิ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 

2. การบริหาร  
ระบบการทํางานในสํานักงานคณบดี ยังไมมีความ

ชัดเจน 

 
ควรวางระบบโครงสราง และการบริหารงานในสํานักงานคณบดี
ใหมีความชัดเจน เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การหารายได  ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพ่ือเปน
ศูนยกลางในการดําเนินการเรื่องการจัดหารายไดของคณะให
แลวเสร็จโดยเรว็ 

4. การปรับปรุงพ้ืนท่ี 
    การปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรวาตาม
แผนการปรับปรุงเดิมน้ันไมมีงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ 

 
คณะฯ จะตองวางแผนเตรียมการ เพ่ือแกไขปญหาตอไป 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

1. หลักสูตร 
ยังไมสามารถผลิตบัณฑิตท่ีพรอมใชงานจริง  

ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ 
1. มีความทันสมัย เนนจุดเดน อัตลักษณ ความพิเศษของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ชางสิบหมู เปนตน 
2. หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 
3. ควรพิจารณาเพ่ิมการฝกงาน เพ่ือประโยชนในการไป

ทํางานซึ่ งการดําเนินการจะตองเปนไปตามเกณฑการขอ
ใบอนุญาตวิชาชีพสถาปนิกดวย 

2. เครือขาย 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรแยกไปจัดการเรียนการ

สอนท่ีอาคารสมบูรณ ทําใหนักศึกษาไมรูจักเ พ่ือน
นักศึกษาตางคณะวิชา ในอนาคตอาจสงผลตอเครือขาย
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
ควรส ง เสริมให นักศึกษาไดมีการจัด กิจกรรมร วม กันให 
มากข้ึน  

3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
นักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบันไดรับขาวสาร

ตางๆ จากเครือขายสังคม (Social Network) ท่ีไมเปน
ทางการเปนหลัก  

 
ควรพัฒนาการสื่อสารใหเปนทางการและเขาถึงนักศึกษาปจจุบัน
และนักศึกษาเกาไดดียิ่งข้ึน 

4. สภาพแวดลอมกายภาพ 
อาคารสมบูรณมีพ้ืนท่ีการใชสอยจํากัด เชน ไมมี

พ้ืนท่ีใหอาจารยสามารถตรวจงานนักศึกษาไดอยาง
สะดวก พ้ืนท่ีรองรับอาจารยพิเศษ 

 
ควรจัดสรรพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. สวัสดิการ  

สวนหน่ึงยังไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน การ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การฝกภาคสนาม รถบัส
ไมเพียงพอ 

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน อํานวยความสะดวก และจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษามากข้ึน อาทิ รถบัสเพ่ือการออก
ภาคสนาม หรือศึกษานอกสถานท่ี ใหเพียงพอตอความตองการ 

2. งบประมาณ  
งบประมาณดานกิจการนักศึกษามีจํานวนนอย  

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือชวยเหลือดานกิจการ
นักศึกษาใหมากข้ึน 

3. ระเบียบ ขอบังคับ 
3.1 การออกระเบียบ ขอบังคับ สวนหน่ึงไมเหมาะ

กับบางคณะวิชา ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติ  
3.2 ระเบียบ ขอบังคับทางการเงิน ยุงยาก ไม

คลองตัวลาชา เปนอุปสรรคตอการดําเนินพันธกิจ อาทิ 
การทําวิจัย 

 
ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน และ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาดวย  

4. การบริหารจัดการ  
4.1 ระบบการบริหารจัดการตางๆ ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรยังไมมีประสทิธิภาพ อาทิ ระบบการเบิกจายเงิน
มีความลาชา สวนกลางของทางมหาวิทยาลัยทํางาน
ลาชา  

4.2 ไมไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญ
และจําเปนกับการปฏิบัติงาน 

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ระเบียบ และระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัยควรปรับใหมีความคลองตัว ยืดหยุน ลดข้ันตอน
การทํางาน 
2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนกับการ
ปฏิบัติงานใหทันสมัย และเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกรวดเร็ว 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
4.3 การติดตอประสานงานกับสวนกลาง คณะไม

ทราบวาตองประสานงานกับผูใด ทําใหการทํางานลาชา 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
3. ควรระบุผูรับผิดชอบงานแตละดานใหชัดเจน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน  

5. การปรับปรุงวังทาพระ 1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2. ควรแจงขอมูลขาวสารใหบุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเกา 
ผูปกครองทราบขอมูลอยางเปนทางการอยางตอเน่ือง  

 
4. คณบด ี(อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู) 
 (ไมมีการประเมิน) 

 
3. คณะโบราณคด ี

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวมการนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ  
 1.2 ใหภาควิชาภาษาอังกฤษตรวจบทความของอาจารยกอนสงบทความตีพิมพในฐานขอมูล Scopus 
 1.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาและสรางสรรคงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการขอทุนวิจัยเพ่ือ
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 1.4 จัดการต้ังศูนยบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เชน การอบรมการสอบ TOEFL 
และ IELTS การอบรมความรูภาษาตางประเทศ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. อัตรากําลังบุคลากร 

อาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาไมเพียงพอ 

 
ควรเพ่ิมอัตรากําลังอาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

2. สวัสดิการ  
รถรับสงยังไมเพียงพอ และสภาพรถเกาไมปลอดภัย  

 
ควรเพ่ิมจํานวนรถรับ-สงใหเพียงพอตอการใชงาน 

3. ดานกายภาพของศูนยสันสกฤตศึกษา 
3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา สถานท่ีคับแคบ ถนน

ทางเดินคอนขางเล็ก ไมปลอดภัย และเคยมีคดีนักศึกษา
ถูกกระชากกระเปา 

3.2 บุคลากรสวนหน่ึงไมสะดวกท่ีจะเดินทางไปศูนย
สันสกฤตศึกษา  

3.3 สถานท่ีจัดการเรียนการสอนระหวางการปรับปรุง
วังทาพระไมเพียงพอ เน่ืองจากวัดมหาธาตุฯ จะไม
อนุญาตใหใชสถานท่ีตอ 

 
1. ควรจัดสถานท่ีเฉพาะใหนักศึกษาพบอาจารย เน่ืองจาก
หองพักอาจารยมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ 
2. ควรเพ่ิมสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนระหวางการ
ปรับปรุงวังทาพระ 
3. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เน่ืองจากพ้ืนท่ี
วังทาพระอยูในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร เปนแหลงขอมูลท่ีมี
ประโยชนตอการเรียนการสอนดานโบราณคดี และควรสื่อสาร
ใหนักศึกษาและบุคลากร ทราบถึงความคืบหนาในการปรับปรุง
วังทาพระดวย 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

1. หลักสูตร ลาสมัย ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหนาสนใจและตรงกับ
ความตองการของผูเรียน 

2. การพัฒนาคณะ ควรพัฒนาคณะสูระดับสากล  
3. การบริการทางวิชาการ ควรจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนใหมากข้ึน 
4. อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอกับ
ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ควรเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน 

5. การบริหารจัดการ 
สวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ 

ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

   
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
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 

 
ควรหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของคณะใหมากข้ึน 

3. การพัฒนาบุคลการสายสนับสนุน ควรจัดการอบรมทักษะดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรสาย
สนับสนุน 

4. สวัสดิการ 
การไปศึกษานอกสถานท่ี การฝกภาคสนาม สวน

ใหญใชรถของคณะ ซึ่งไมเพียงพอ  

1. สนับสนุนรถรับ-สงไปศูนยสันสกฤตศึกษา  
2. สนับสนุนรถของมหาวิทยาลัยในการนํานักศึกษาไปศึกษา
นอกสถานท่ี การฝกภาคสนาม ใหมากข้ึน 
3. ควรซอมรถมหาวิทยาลัยใหพรอมสําหรับการใชงาน เน่ืองจาก
ประสบปญหารถเสียขณะเดินทางบอยครั้ง 
4. ควรพัฒนาการใหบริการของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัย  

5. กายภาพ 
การปรับปรุงวังทาพระท่ียังไมแลวเสร็จและบุคลากร

สวนหน่ึงไมสะดวกท่ีจะเดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา  

 
1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
2. ควรสื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากรทุกฝายเ ก่ียวกับ
ระยะเวลาในการปรับปรุงวังทาพระ 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวาง มุงพัฒนาคณะสูความเปนนานาชาติ 
 4.2 มีภาวะความเปนผูนํา 
 4.3 มีความสามารถในการบริหารงาน การแกไขปญหา ทําใหบุคลากรในคณะใหการยอมรับ 
 4.4 สนับสนุนการทํางานเพ่ือมุงสูสากล เชน การทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางชาติ 
การเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานโบราณคดี 
 4.5 มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 4.6 มีการสื่อสารท่ีดี กับบุคลากรและนักศึกษา  
 4.7 สามารถในการประสานสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ และศิษยเกาไดดี   
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5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 -ไมมี- 
 

4. คณะมัณฑนศิลป 
 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพดี อาทิ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณตรงในสายวิชาชีพ
มาสอน ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง กระบวนการในการเรียนการสอน สงเสริมใหไดรูจักนักศึกษา
หลักสูตรอ่ืนๆ ดวย ทําใหเกิดการพ่ึงพาในทางวิชาชีพ 
 1.2 มีการปรับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx 
รวมท้ังสนับสนุนอาจารย เจาหนาท่ีเขารวมการอบรมในเรื่องดังกลาว 
   1.3 มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารยในคณะ และทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาก
ข้ึน 
 1.4 สงเสริมดานงานวิจัย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย การเผยแพรผลงานวิชาการในตางประเทศ
มากข้ึน 
 1.5 มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศมากข้ึน อาทิ การแลกเปลี่ยน
อาจารย นักศึกษา การศึกษาดูงาน 
 1.6 มีการสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกดานบริการวิชาการมากข้ึน 
  1.7 ดานกายภาพ การปรับปรุงอาคาร มีการเรงรัด ติดตามการดําเนินการมากข้ึน และความพยายาม
ปรับปรุงพ้ืนท่ี สิ่งแวดลอมภายนอกใหดีข้ึน  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรับนโยบายจาก ทปอ. เรื่องการคัดเลือก
นักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว โดยไมมี
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง อาจทําใหไดนักศึกษาท่ีไมมี
ความสามารถดานศิลปะท่ีเพียงพอ เน่ืองจากผลงานใน 
Portfolio อาจไมไดมาจากความสามารถท่ีแทจริง  
 
 

 
1. ควรใหคณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ใหเหมาะสม
กับธรรมชาตขิองคณะวิชาทางดานศิลปะ 
2. เพ่ิมการทดสอบปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในวันสอบสัมภาษณ 
เพ่ือชวยคัดเลือกนักศึกษาอีกทาง 
3. ควรจัด Workshop ระยะสั้น 1-2 วัน เพ่ือใหเห็นความ 
สามารถของนักศึกษา ซึ่งจะชวยในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน  
4. ควรหาวิธีพัฒนานักศึกษาท่ีรับเขามา เพ่ือลดปญหากรณีท่ี
เรียนไมได ตองออก ซึ่งจะสงผลตอการประเมินหลักสูตร 
(ระบบไมยอมใหเปลี่ยนวิชาเอก) อาทิ จัดติวพิเศษ สอนปรับ
พ้ืนฐานเพ่ิม 

2. การเรียนการสอน 
2.1 ผลกระทบท่ีตอเน่ืองมาตั้งแตสมัยคณบดีคนกอน 

อาทิ การมีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิมจํานวนมาก สงผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา 

2.2 อาจารยท่ีปรึกษาบางทานทําหนาท่ีไมเต็มท่ี อาทิ ไม

 
1. ควรพัฒนาอาจารยประจําใหสามารถรับภาระงานสอน
เพ่ิมข้ึนควบคูกับการทําผลงานวิชาการดวย 
2. ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอน การ
ประเมินผล ใหมีความเขมงวดมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ตรวจสอบเรื่องการคัดลอกผลงานของนักศึกษา ทําใหตองมี
การแกไขเกรดภายหลัง 
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

การยายสถานท่ีมาเรียนท่ีนครปฐม เปนการช่ัวคราว ยัง
ขาดความพรอม ไมเอ้ือตอการเรียนการสอนเทาท่ีควร อาทิ 
หองเรียน โตะเรียน อุปกรณการเรียน 

 
ควรพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ปรับปรุง
หองเรียน โตะเรียน อุปกรณตางๆ ใหดีข้ึน 

4. การบริหารจัดการ 
4.1 การสื่ อสาร การประชาสัม พันธนโยบายจาก

มหาวิทยาลัยสูบุคลากรมีนอย 
4.2 การออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ บุคลากรไมไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น 

4.3 ในการประชุมกรรมการประจําคณะ มีมติใหยื่น
คัดคานท่ีจะไมรับหลักการเก่ียวกับการปรับโครงสราง แต
คณะไมดําเนินการสงเรื่องตอไปยังมหาวิทยาลัย 

 
1. ควรปรับปรุงกลไก วิธีการสื่อสารระหวางคณะกับ
สวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธขอมูลใหภาควิชารับทราบอยางท่ัวถึง จะได
เปนแนวปฏิบัติเดียวกันในคณะ 
2. ควรมีการประชุมหารือจากพ้ืนฐานความเปนจริง โดยรับ
ฟงความคิดเห็นของอาจารย บุคลากร กอนมีการประกาศใช
ขอบังคับ หรือใหดําเนินการเรื่องตางๆ รวมท้ังรับฟงความ
คิดเห็น และใหมีการปรับแกไขไดหลังจากประกาศใชไปแลว 
3. คณบดีควรเปนคนกลางท่ีจะเ ช่ือมระหวางคณะกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความเขาใจท่ีชัดเจนและตรงกัน
เพราะอาจมีบางเรื่อง ท่ีคณะยังติด ขัด มีขอจํา กัด แต
มหาวิทยาลัยไมทราบ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี) 

1.1 มีการ learning by doing มากเกินไป นักศึกษาบาง
คนไมมีประสบการณ หรือพ้ืนฐานมากพอ 

1.2 ตารางสอนในชวงป 2 จัดรายวิชาคอนขางหนัก และ
บางรายวิชามอบหมายงานคอนขางมาก ทําใหนักศึกษา
ทํางานไมทัน มีเวลาพักผอนนอย 

1.3 Material (ผา) ท่ีนํามาศึกษา ไมมีในประเทศ ทําได
เพียงดูตัวอยางจากในรูป แตไมไดสัมผัสกับของจริง 

 
1. ควรมีการอธิบายเน้ือหา ใหมีความเขาใจกอนลงมือปฏิบัต ิ
เน่ืองจากพ้ืนฐานของนักศึกษามีความแตกตางกัน 
2. ควรพิจารณาจัดทําแผนการเรียนท่ีมีการกระจายรายวิชา
ในแตละภาคเรียนใหเหมาะสม เพ่ือประสิทธิภารในการ
จัดการเรียนการสอน   
3. ควรพิจารณานําวัสดุ ท่ีมีภายในประเทศมาเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงในการศึกษา และเนนลงปฏิบัติงานจริงใน
ชุมชน โดยพิจารณาจากความตองการของท้ังชุมชนและ
ประเทศ ดวย  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 อุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย และเสื่อมสภาพ อาทิ 

คอมพิวเตอร 
2.2 หองเรียน อาคารเรียน ปดใหบริการเร็วเกินไป ทําให

นักศึกษาไมมีสถานท่ีทํางาน เน่ืองจากจําเปนตองใชอุปกรณ
ดวย 

2.3 การเปด-ปดหองเรียน อาคารเรียน ไมเปนเวลา 
บางครั้งไมสามารถติดตอเจาหนาท่ีได (สนามจันทร) 

 
1. ควรสนับสนุนอุปกรณแสดงผลงานท่ีดี ทันสมัย และ
เหมาะสมในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางดานศิลปะ  
2. ควรพิจารณาจัดเจาหนาท่ี นักศึกษา TA มาดูแลการ
ใหบริการหองเรียนนอกเวลา เพ่ือขยายเวลาใหนักศึกษามี
สถานท่ีทํางานไดมากข้ึน 
3. ควรพัฒนาระบบ หรือชองทางการสื่อสารกับเจาหนาท่ี
สวนกลางของคณะท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การบริหารจัดการ 
ผูปฏิบัติสวนหน่ึงไมรับฟง ไมปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน

ตามนโยบายของผูบริหาร 

  
ควรจัดประชุมบุคลากร เพ่ือทําความเขาใจ สรางความ
รวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับ
มาบังคับใชเพียงอยางเดียว 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
4. งบประมาณ 

4.1 การหารายไดของคณะยังมีนอย 
4.2 การรายงานเรื่องการใชจายงบประมาณ ยังไมมี

ความชัดเจน มีความเรงรัด บุคลากรไมเขาใจในรายละเอียด
ตางๆ   

  

 
1. ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน เพ่ือใหคณะสามารถหารายไดเพ่ิมข้ึน 
2. คณะกรรมการประจําคณะควรชวยติดตาม ตรวจสอบ
เรื่อง การใชงบประมาณใหมีความละเอียด รอบคอบมากข้ึน 
และคณะควรช้ีแจงหรือสรุปรายงานใหเขาใจ และนําเสนอใน
รายงานการประชุมของคณะ รวมท้ังเปดเผยใหบุคลากร
สามารถเขาถึงได อาทิ เผยแพรในเว็บไซตของคณะ  

5. สวัสดิการ 
อาจารยท่ีจะตองเดินทางไป-กลับ เพ่ือสอนท่ีนครปฐม 

ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 

 
ควรพิจารณาชวยเหลือดานสวัสดิการอาจารยท่ีเอ้ือตอการ
เรียนการสอน อาทิ หอพัก รถรับสง ใหมากข้ึน 

6. ดานกายภาพ  
หองเรียน สภาพแวดลอม ไมเหมาะสมกับการเรียนการ

สอน ยังไมคอยมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนศิลปะ สราง
แรงบันดาลใจดานศิลปะเทาท่ีควร 

 

 
1. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอม
ภายในคณะ ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
2. ควรมีการออกแบบหองเรียน พ้ืนท่ีเรียนรู ใหเหมาะสมกับ
การเรียนศิลปะมากข้ึน โดยออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใชงานไดหลากหลาย 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. นโยบายการรับนักศึกษาของ ทปอ. 

คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยาง
เดียว ไมมีการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง สงผลตอคุณภาพ
นักศกึษาท่ีรับเขามา 

 
มหาวิทยาลัยควรมีขอคัดคานตอ ทปอ. ในเรื่องนโยบาย
คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว 
โดยควรมีจุดยืนในการรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของคณะวิชาทางดานศิลปะ 

2. การบริหารจัดการ 
2.1 การสื่อสารจากมหาวิทยาลัยสูคณะ ยังไมคอยมี

ความชัดเจน ทําใหบุคลากรไมทราบเก่ียวกับแนวปฏิบัติตางๆ 
ท่ีถูกตอง 

2.2 การประกาศใชระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการปรับ
โครงสรางองคกร ยังไมชัดเจน มีบุคลากรบางสวนไมเขาใจ 
จึงไมสามารถนําไปปฏิบัติได 

 
1. ควรปรับปรุงการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยสูคณะใหมากข้ึน 
เพ่ือใหขอมูลตางๆ มาถึงบุคลากร อาทิ เรื่องมติเก่ียวกับ
โครงสราง การยุบภาควิชา/สาขาวิชา 
2. การปรับระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการปรับโครงสราง
องคกร ควรใหมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ และควรให
บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนประกาศใช 
รวมท้ังรับฟงปญหาและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดหลังจาก
ประกาศใชไปแลว 

3. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
หลักเกณฑ วิธีการในการประเมินเลื่อนระดับบุคลากร

สายสนับสนุน ยากเกินไป เน่ืองดวยภาระงานของบุคลากรท่ี
เพ่ิมข้ึน อาจไมมีเวลาทําผลงาน 

 
ควรทบทวนเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ ในการประเมินเลื่อน
ระดับใหเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง เพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางาน  

4. สวัสดิการ 
ควรมีการทบทวนเก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากร  

 

 
1. ควรใหเงินชดเชยในกรณีบุคลากรเสียชีวิต 
2. บัตรประกันสุขภาพเมืองไทยฯ ควรพิจารณาเพ่ิมทางเลือก
ในการสงคาเบ้ียประกันเพ่ิม (ตามความสมัครใจ) เพ่ือให
คุมครองคนในครอบครัวไดดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
5. ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
1. ควรจัดระเบียบเรื่องการจราจร และความปลอดภัย อาทิ 

- เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวดมากข้ึน 
อาทิ มีการแลกบัตร รถท่ีผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย 

- ควรเพ่ิมจํานวนรถราง และจํานวนรอบใหมากข้ึน  
- ควรติดไฟบริเวณหองนํ้าเพ่ิมเพ่ือความปลอดภัย 

2. ควรเ พ่ิมตู  ATM ท่ีคณะตางๆ หรือในบริ เวณประตู
ดานหลังมหาวิทยาลัยเพ่ิม 

 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน  
 4.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการ การรักษากฎระเบียบตางๆ  
 4.3 ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะในการทํางาน และการแกปญหาตางๆ ไดดี 
 4.4 มีธรรมาภิบาล 
 4.5 เขาพบงาย ชวยเหลือแกไขปญหาของนักศึกษาไดดี 
   
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 5.1 ควรมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใหมากข้ึน  
 5.2 ควรหาแนวทางสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใช 
 

5. คณะอักษรศาสตร 
 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากข้ึน โดยมีการเพ่ิมจุดติดตั้งกลองวงจรปด และมีการปรับ
คุณภาพของกลองวงจรปด 
    1.2 มีการปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน สวนหยอม ทําใหคณะสะอาด เรียบรอยข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. การผลิตบัณฑิต 

คณะไดกําหนดนโยบายความรวมมือในการจัดสง
นักศึกษาไปเรียนตางประเทศ คือ เรียนท่ีประเทศไทย 3 ป 
และไปตางประเทศ 1 ป  

 
คณะควรติดตาม ประเมินผล ดวย เน่ืองจากเปนโครงการท่ีดี 
และนักศึกษาไดรับประโยชนมาก 

2. แผนพัฒนาคณะ 
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะท่ีกําหนดไว ปจจุบัน

ยังเห็นผลงานไมชัดเจน 

 
ควรกําหนดแผนการทํางานท่ีชัดเจน และกํากับติดตามการ
ทํางานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเห็นผลงานท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน
มากข้ึน แลวสื่อสารใหบุคลากรทราบดวย 

3. บุคลากร 
บุคลากรสวนใหญยังติดอยูกับในระบบราชการ การ

ปรับเปลี่ยนตนเองมีนอย สงผลตอการพัฒนาการทํางาน 

 
ควรประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญมาช้ีแจงถึงความจําเปนใน
การปรับตัว การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันกับ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ความเปลี่ยนแปลง และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

4. การสื่อสาร  
4.1 ยังไมราบรื่นสงผลตอบรรยากาศ และการทํางาน

รวมกันในคณะ 
4.2 สวนใหญเปนหนังสือ ลายลักษณอักษร ทําให

บางครั้งมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน 
4.3 มีนอย บุคลากรท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะเทาน้ันท่ีทราบขอมูลตางๆ สวนบุคลากรอ่ืนๆ 
จะรับรูขอมูลขาวสารของคณะนอยมาก 

 
1. ควรมีการพูดคุย ประชุมหารือแบบไมเปนทางการใหมาก
ข้ึน  
2. ควรเพ่ิมการสื่อสารท่ีหลากหลายชองทางมากข้ึนเพ่ือความ
ความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ท่ัวถึงทันการณ รวมท้ังควรมีการ
สื่อสาร 2 ทาง เพ่ือเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากรดวย 
3. ควรเนนใหผูบริหารทุกระดับของคณะไดถายทอดขอมูล 
ขาวสาร ใหชัดเจน ท่ัวถึงและรวดเร็วมากข้ึน 

 
2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

การจัดกิจรรมเสริมหลักสูตร เก่ียวกับนานาชาติมี
จํานวนนอย 

 

 
คณะควรจะมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การ
เรียนรู ใหมากข้ึน อาทิ การศึกษานอกสถานท่ี การจัด
นิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ  

2. นักศึกษาตางชาติ   
มีจํานวนนอย  

ควรขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยน 

3. แผนพัฒนาคณะ 
บุคลากรสวนใหญไมทราบวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ 

ของคณบดี 
  

 
1. ควรช้ีแจง สื่อสารวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ ใหบุคลากร
ทราบมากข้ึน เพ่ือรวมมือในการทํางานรวมกัน  
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาคระในระยะยาว เพ่ือเปนแนวทาง 
และเห็นทิศทางการพัฒนาคณะในระยะตอไป 

4. การบริการวิชาการ 
คณะยังมีบทบาทตอสังคม ชุมชนภายนอกนอย 

 
ผูบริหารควรมีบทบาท และการทํางานรวมกับหนวยงาน
ภายนอกใหมากข้ึน เพ่ือสรางช่ือเสียงแกคณะอักษรศาสตร 
และมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนท่ีรูจัก 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 ภาควิชาสวนใหญตางคนตางทํางาน การทํางาน

รวมกันมีนอยมาก  
5.2 สํานักงานคณบดี ผูบริหารยังมีการกํากับ ติดตาม 

การตรวจสอบ ชวยแกไขปญหา ใหคําแนะนําในการ
ทํางานแกบุคลากรสายสนับสนุนนอย 
 
 
 

  
1. ควรหาแนวทางใหภาควิชาตางๆ ทํางานรวมกันมากข้ึน 
เพ่ือสรางความเขมแข็ง อาทิ การจัดกิจกรรมรวมกัน  
2. ผูบริหารคณะควรกํากับ ติดตาม สอบถามปญหาในการ
ทํางาน และชวยใหคําปรึกษา แนะนํา หาแนวทางการแกไข
ปญหาในการทํางานแกบุคลากรสายสนับสนุนใหมากข้ึน  
3. ควรสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนมากข้ึน 
อาทิ การหาแนวทางใหมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน การใหทุนสนับสนุน
เขารับอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

6. ขอตกลงความรวมมือ 
คณะมีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ 

จํานวนมาก แตการดําเนินจัดกิจกรรม โครงการยังไม
ตอเน่ือง ทําใหเสียโอกาส 

 
1. ควรมีการดําเนินกิจกรรม โครงการ รวมกันอยางตอเน่ือง 
2. เมื่อสัญญาขอตกลงความรวมมือครบกําหนด ควรมีการตอ
อายุสัญญา เพ่ือสรางความสัมพันธใหยั่งยืน  

7. ประกาศตางๆ ของคณะ ไมรองรับระเบียบใหญของ
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการเบิกจาย ทําใหการทํางานมี
ความลาชามาก 

ควรนําประกาศตางๆ ของคณะท้ังหมดมาพิจารณาทบทวน 
และปรับใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
8. กายภาพ 

คณะมีการจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานท่ีในแต
ละช้ัน และผูดูแลอุปกรณโสตฯ แลวสวนหน่ึงแตยังไมครบ
ท้ังหมด 

 
ควรจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานท่ีในแตละช้ัน และ
ผูดูแลอุปกรณโสตฯ ใหครบทุกหอง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การติดตอสอบถาม  

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. การผลติบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยไมมีความชัดเจนเรื่องนโยบายการผลิต
บัณฑิต เชน สัดสวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี: 
บัณฑิตศึกษา เพ่ือการวางแผนการรับนักศึกษา การทํางาน
ของคณะ ภาควิชา 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดนโยบายสัดสวนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี: บัณฑิตศึกษา ใหชัดเจน อาทิ 70:30 
และประชาสัมพันธช้ีแจงใหบุคลากรทราบดวย เพ่ือวางแผน 
การทํางานตอไป 

2. การเผยแพรผลงานสูระดับนานาชาติ 
อาจารย นักศึกษาสวนหน่ึงมีบทความ มีผลงานท่ีดี

มาก แตขาดทักษะ ความสามารถในการแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ทําใหเสียโอกาส 

 
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนยภาษา เพ่ือชวยสนับสนุนชวย
อาจารยและนักศึกษา แปลบทความท่ีจะนําไปเผยแพรระดับ
นานาชาติ 

3. การทําวิจัย โครงการบริการวิชาการ 
ปจจุบันอาจารยในคณะสวนใหญจะไมรับทุนการทํา

วิจัย หรือการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญจาก
หนวยงานภายนอก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยคิดสัดสวน การ
จัดสรรเงินเขามหาวิทยาลัยมากเกินไป 

 
1. มหาวิทยาลัยควรเปนฝายใหการสนับสนุน และสราง
แรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย จัดทําโครงการบริการทาง
วิชาการกับภายนอกมาดําเนินการมากกวาน้ี อาทิ ทบทวน
เรื่องการคิดสัดสวนการจัดสรรเงินเขามหาวิทยาลัย 
2. การจัดตั้งศูนยนวัตกรรมควรเปดกวางใหคณะวิชาตางๆ ได
เขามามีสวนรวมดวย เพราะปจจุบันจะเนนไปทางดาน
นวัตกรรมดานอาหาร 

4. การสื่อสาร  
เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี

การปรับเปลี่ยนขอบังคับ ระเบียบหลักเกณฑตางๆ จํานวน
มาก และบางเรื่องบุคลากรยังมีความเขาใจท่ีไมชัดเจน 
บางเรื่องมีปญหาในการนําไปปฏิบัติ แตกระบวนการ
สื่อสารทําความเขาใจยังมีนอย 

 
อธิการบดีควรจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ 
เพ่ือช้ีแจงแนวทางการบริหาร การทํางาน เพ่ือใหบุคลากรมี
ความเขาใจเรื่องตางๆ ท่ีตรงกัน รวมท้ังเปนการรับฟงปญหา 
ขอเสนอแนะโดยตรงจากบุคลากร และนําไปแกไขปญหา 

5. ระเบียบขอบังคับ 
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฉบับใหมมีความยุงยาก 

ซับซอน ตองใชเวลากับการทํางาน TOR การสืบราคา 
คอนขางมาก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับ
การเบิกจายใหสามารถทํางานไดงาย และรวดเร็วข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบเรื่องการเบิก
จายเงิน และการจัดซื้อจัดจาง จัดประชุมช้ีแจงข้ันตอน
กระบวนการทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจน 
ถูกตอง และเขาใจตรงกัน  

6. ดานกายภาพ 
อาคาร 50 ป มีสภาพทรุดโทรมลงมาก โดยเฉพาะ

บริเวณหองนํ้าคอนขางเปลี่ยว และอันตราย 

 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคาร 50 ป  
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ) 
 4.1 มุงม่ัน ทุมเทในการทํางาน 
 4.2 มีความประนีประนอม เปนประชาธิปไตย  
 4.3 มีความเปนกันเองกับนักศึกษา 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบด ี
    5.1 ควรเพ่ิมความเปนผูนํา เพ่ือสรางการยอมรับในคณะ 
     5.2 ควรทํางานเชิงรุก และรวดเร็วทันสถานการณ  
     5.3 ควรเพ่ิมบทบาทการทํางานกับชุมชน สังคม ภายนอกใหมากข้ึน 

5.4 ควรเพ่ิมการสื่อสารกับบุคลากร และการเอาใจใสดูแลผูใตบังคับบัญชาใหมากข้ึน 
5.5 ควรกํากับติดตามการทํางานใหมากข้ึน เพ่ือใหงานบรรลุตามแผนพัฒนาท่ีกําหนดไว  

 
6. คณะศึกษาศาสตร 

 
1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา  
 1.1 มีการเปดหลักสูตรใหมอยางตอเนื่องตามความตองการของตลาดตั้งแตระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับ
ปริญญาและบัณฑิตศึกษา   
 1.2 จัดซ้ือ ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน สื่อเทคโนโลยทุีกหองเรียน          
 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนภายในคณะใหเรียบรอย สวยงามข้ึน  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรือ่งเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ดานกายภาพ 

1.1 มีนโยบายสรางศูนยเด็กเล็ก (กอนปฐมวัย) และ
การเปดหลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แตอาคารสถานท่ียังไมพรอมท่ีจะรองรับ  

1.2 พ้ืนท่ีจอดรถของคณะมีจํากัด โดยเฉพาะเมื่อมี
การจัดกิจกรรมตางๆ 

 
1. ควรเตรียมความพรอมดานสถานท่ีกอน โดยการประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย อาทิ การขอใชพ้ืนท่ีตึกใหมของมหาวิทยาลัย
ในการรองรับ หลักสูตรกอนปฐมวัยหรือหลักสูตรอินเตอรของ
โรงเรียนสาธิต 
2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางท่ีจอดรถให
เพียงพอกับความตองการ 

       
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้นใหมากข้ึน เพ่ือเปดโอกาสให

ผูสนใจในกลุมตางๆ ไดเขามาศึกษามากข้ึน  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติท่ีเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขา
มาศึกษา 

2. สวัสดกิาร  
ศูนยออกกําลังกาย อาคารโสมสวลี  

 

 
1. ควรกํากับดูแลเรื่องความสะอาดใหมากข้ึน 
2. ควรดูแลอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
3. ดานกายภาพ  

3.1 โรงอาหาร มีพ้ืนท่ีจํากัด สวนหน่ึงมาจากมี
นักศึกษาตางคณะมาใชบริการดวย  

3.2 หองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอก ยังไมเปน
สัดสวนเทาท่ีควร 

 
ควรสํารวจความตองการใชพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือ
จัดพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา  

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

1. หลักสูตร  
กระบวนการข้ันตอนการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร 

มีข้ันตอนมาก ลาชา ไมทันการณ 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการข้ันตอนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ยั งไม เส ถียร

เทาท่ีควร  
2.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ยัง

ไมมีโอกาสเขาใชบริการ ระบบ WIFI ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนสําหรับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควายุค
ปจจุบัน 

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ให
เสถียรมากข้ึน และรองรับกับจํานวนผูใชบริการ 
2. ควรอนุญาตใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ใชบริการ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยดวยเพ่ือประโยชนตอ
การเรียนการสอน และการศึกษาคนควายุคปจจุบัน 

3. สวัสดิการ 
3.1 ระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เชน ภายในหอพักนักศึกษา  
3.2 รถรางรับสงนักศึกษา บุคลากร  
3.3 รถบัสของมหาวิทยาลัย ไมเพียงพอ และสวนหน่ึง

เสียใชงานไมได สงผลกระทบตอการดําเนินการตางๆ อาทิ 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา การฝกงานภาคสนามตาม
หลักสูตร ซึ่งในบางครั้งตองระดมทุนเพ่ือวาจางเหมารถ
จากภายนอก หรือตองยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ    

 
1. ควรพัฒนาเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะภายในหอพักนักศึกษา  
2. ควรใหรถรางรับสงนักศึกษาเขามาในสวนของคณะ
ศึกษาศาสตรดวย 
3. ควรเรงซอมแซมรถท่ีไมสามารถใชงานไดโดยเร็ว และดูแล
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  
 

4. งบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณการสรางอาคารเรียนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเรียนการสอน
หลักสูตรกอนปฐมวัยและหลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิต 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
การสื่อสาร บางครั้งมหาวิทยาลัยสั่งการไมชัดเจน 

คลุมเครือ ทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน 
รวมท้ังสงผลตอการปฏิบัติงานไมถูกตอง ลาชา  

 
ควรตรวจสอบขอมูลท่ีจะสื่อสาร สั่งการ โดยสรุปใหชัดเจน 
รวมท้ังควรระบุหนวยงาน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ 
เพ่ือการติดตอสอบถามกรณีตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม  

6. ดานกายภาพ 
6.1 การเดินทาง การจราจรภายในมหาวิทยาลัย ขาด

ความปลอดภัย มีอุบัติเหตุบอยครั้ง 
6.2 พ้ืนท่ีจอดรถยนต มีจํานวนจํากัด 
6.3 ความปลอดภัย พ้ืนท่ีหอพัก มีงู และมูลนก

จํานวนมากทําใหไมปลอดภัย และขาดสุขลักษณะท่ีดี 
6.4 การพัฒนาพ้ืนท่ีคณะศึกษาศาสตร ประสงคจะ

ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพอยางตอเน่ือง เชน การ
สรางท่ีจอดรถซึ่งไมเพียงพอ การเพ่ิมแสงสวางในเวลา

 
1. ควรสราง cover way ท่ีเช่ือมระหวางตึกตาง ๆ  
2. การสรางอุโมงคหรือสะพานลอยดานหนามหาวิทยาลัย 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุ 
3. ควรเพ่ิมการดูแลใหมากข้ึน เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษา และบุคลากร 
4. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตรควรปรึกษา หารือกัน
เพ่ือแกไขปญหา และหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาดาน
กายภาพ เพ่ือใหความปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมท่ีเปน
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
กลางคืน การปรับปรุงถนน สระวายนํ้า การปรับพ้ืนท่ีรก
ราง เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัยและขัด
กับแผนแมบทของมหาวิทยาลัย ทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาดังกลาวได  

ระเบียบเรียบรอย 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
 4.1 มีวิสัยทัศน  
 4.2 มีความเปนผูนํา (Leadership) 
 4.3 มีความสามารถดานการบริหาร และวิชาการ  
 4.4 มีเครือขายทางวิชาการ 
 4.5 มีความขยัน ตั้งใจ และทุมเทกับการทํางาน 
 4.6 รับฟงความคิดเห็นของทุกคน 
 4.7 มีการสื่อสารท่ีดี และถายทอดขอมูลขาวสารสูบุคลากรอยางตอเนื่องในหลากหลายชองทาง 
 4.8 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง  
 4.9 ใหความสําคัญกับนักศึกษา การดูแลชวยเหลือนักศึกษา  

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 -ไมมี-  
 

7. คณะวิทยาศาสตร 
 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 ใหความสําคัญกับคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอนท่ีมีความเขมขน มีมาตรฐานสูง ทําใหสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีผูประกอบการตองการ รวมท้ังมหาวิทยาลัยอ่ืนตองการใหไปศึกษาตอ 
 1.2 การจัดโครงการติวภาษาอังกฤษ (IELTS TOEIC) ใหนักศึกษา ซ่ึงชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ควรจัดโครงการลักษณะนี้อยางตอเนื่อง 
 1.3 มีการปรับปรุงหองเรียนรวมใหทันสมัยข้ึน เปนลักษณะ Smart Classroom เกิดประโยชน อาทิ 
สามารถบันทึกวิดีโอใหนักศึกษาเรียนยอนหลังได เปนลักษณะ e-learning  
 1.4 การสนับสนุนดานการวิจัยทําไดดีอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดสรรทุนวิจัย 
 1.5 มีการพัฒนาดานกายภาพท่ีชัดเจนข้ึน เชน การสรางตึกใหม การปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอมใน
คณะใหเรียบรอย ปลอดภัยมากข้ึน  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

1.1 ในบางหลักสูตร ยังมีความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร อาทิ ไมไดนําช่ืออาจารยท่ี
เกษียณอายุราชการออกไป  

 
1. ควรเรงปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับระบบ 
AUN-QA EdPEx รวมท้ังพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือรองรับ
ระบบใหมดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1.2 นักศึกษาท่ีสอบไมผาน ไดคะแนนนอย มีจํานวน

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
 
 

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรควรตรวจสอบรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรใหรอบคอบมากข้ึน  
3. คณะควรหาแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหมๆ สื่อการสอน การเรียนผานระบบออนไลน เพ่ือชวย
พัฒนาการเรียนของนักศึกษาใหมากข้ึน 

2. ดานกายภาพ 
2.1 คณะมีนโยบายสรางตึกใหม และไดรับงบประมาณ

ตอเ น่ืองจากคณบดีทานท่ีผานมา แตมีปญหาในเรื่อง
งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหยังมีความลาชา 

2.2 การปรับปรุงหองนํ้า มีการดําเนินการแลว แตยังไม
ท่ัวถึง  

 
มีการปรับแผนการดําเนินงาน โดยการหาพ้ืนท่ีใหม แทนการ
ทุบตึกเกา (อาคารวิทยาศาสตร 2) 

  
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. นักศึกษา การเรียนการสอน 

1.1 การรับนักศึกษาใหม ไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพนอยลง 
1.2 มีการเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพมาเปนระบบ 

EdPEx 

 
1. ควรจัดโครงการสอนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพรอม
กอนเปดภาคเรียน 
2. ควรวางแผนเตรียมพัฒนาอาจารยในเรื่องเทคนิค วิธีการ
สอน เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหดีข้ึน รวมท้ัง
ใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพแบบใหมท่ีจะ
นํามาใชดวย 

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 หองปฏิบัติการไมเพียงพอกับนักศึกษาภาควิชา

คอมพิวเตอรฯ 
2.2 WIFI ของคณะไมเสถียร  

 
1. ควรเรงรัดหาพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเพ่ิมสําหรับภาควิชา
คอมพิวเตอรฯ ซึ่งท่ีกําลังดําเนินการอยูคือการสรางอาคาร
เรียนใหม ระหวางน้ีก็ใชวิธีการจัดสรร โดยแบงใชรวมกับ
ภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะ 
2. ควรตรวจสอบอุปกรณ WIFI ของคณะในแตละจุด และ
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
กรณีท่ีเวลาจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน อาจารยบาง

ทานไมสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม มีการจัดสอบ
ยอย ทําใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมได 

 
ควรมีการประสานงานกันระหวางผูรับผิดชอบดานการเรียน
การสอนกับผูแทนนักศึกษาของคณะ เพ่ือชวยในการวางแผน
เมื่อมีการจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา 

4. สวัสดิการนักศึกษา 
นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบเก่ียวกับสิทธิ สวัสดิการท่ี

นักศึกษาควรจะไดรับ 

 
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหมากข้ึนใน
ชองทางตางๆ อาทิ เว็บไซต  สื่อออนไลนตางๆ บอรด
ประชาสัมพันธ 

5. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน  
มีข้ันตอน กระบวนการท่ียุงยาก ทําใหการเบิกจายลาชา 

อาทิ ทุนวิจัย  

 
ควรปรับข้ันตอน กระบวนการทํางาน เอกสารใหนอยลง มี
ความยืดหยุน คลองตัวมากข้ึน 

6. กายภาพ  
มีการปรับปรุงหองนํ้าท่ีอาคารวิทยาศาสตร 1 แลว สวน

ท่ีอาคารอ่ืนๆ กําลังทยอยดําเนินการ เน่ืองจากติดปญหาเรื่อง
งบประมาณ 

 
ควรเรงรดัการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

1. ฐานขอมูลวิจัย ควรสนับสนุนฐานขอมูลวิจัยใหมากข้ึน โดยสํารวจความ
ตองการของอาจารย และนักศึกษาในคณะตางๆ  

2. การบริการนักศึกษา  
2.1 การใหบริการของกองกิจการนักศึกษา พบปญหา

อาทิ  
- เจาหนาท่ีไมเอ้ืออํานวยใหนักศึกษามากนักในเรื่องการ

ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา 
- เจาหนาท่ีมีการแกไขโครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาใน

เรื่องเดิมๆ หลายครั้ง (ปรับการใชประโยค การใชคํา) ทําให
การดําเนินการลาชา 

- การขอความอนุเคราะหใชรถเพ่ือทํากิจกรรม ไมคอย
ไดรับอนุมัติ 

2.2 การใหบริการของกองบริการการศึกษาลาชา เชน การ
ขอ Transcript (ฉบับไมสมบูรณ) ดําเนินการประมาณ 4 วัน 

 
ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาท่ีกองกิจการนักศึกษา 
กองบริการการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับบริการท่ีสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน รวมท้ังควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ดวย 

3. ระบบ iThesis       
3.1 การใชระบบ iThesis ยังไมชัดเจน การประชาสัมพันธ

ไมท่ัวถึง 
3.2 เมื่อมปีญหาการใชระบบ iThesis ไมมีผูใหคําปรึกษา 

หรือไมมีผูท่ีเขาใจระบบอยางแทจริงท่ีจะชวยแกไขปญหา ทํา
ใหเสียเวลาในการทํางาน 

 
บัณฑิตวิทยาลัยควรประชาสัมพันธการใชระบบ iThesis การ
ใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาให ท่ัวมากข้ึน และจัดอบรมให
นักศึกษามีความเขาใจ สามารถปฏิบัติไดจริง  

 

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมบุคลากรในเรื่อง

ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุนไปแลว แตยังไมมี
ประกาศ ระเบียบมารองรับเพ่ือใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

 
1. ควรเรงออกประกาศ ระเบียบในเรื่องความกาวหนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือจะไดมีความชัดเจนในการ
ดําเนินการ  
2. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ควบคูไปกับสายวิชาการ เพ่ือใหสามารถพัฒนาการทํางานไป
พรอมๆ กัน อาทิ การปรับการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ระบบ EdPEx 

5. การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย และการนําไป
ปฏิบัติไมตอเน่ือง 

 

เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายอะไร ควรดําเนินการอยางจริงจัง 
ตอเน่ือง พรอมท้ังกําหนดใหทุกคณะปฏิบัติแบบเดียวกัน 
อาทิ โครงการรณรงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การแยกขยะ 

6. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน  
มีข้ันตอน กระบวนการ เอกสารจํานวนมาก มีความ

ลาชา ขาดความยืดหยุน 

 
ควรพิจารณาปรับข้ันตอน กระบวนการในการจัดทําเอกสาร
ใหมีความยืดหยุน คลองตัวมากกวาน้ี 

7. สวัสดิการ 
การบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการท่ีพักของบุคลากร อาทิ 

บางคนไดสิทธิหองพักแตไมเขาพักเอง นําไปใหคนอ่ืนเชาตอ 

 
มหาวิทยาลัยควรดูแลจัดสรรและตรวจสอบการไดรับสิทธิ
หองพักใหเขมงวด  

8. ดานกายภาพ ควรพัฒนาทางเทาใหครอบคลุมทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 4.1 มีความเปนผูนํา 
 4.2 การตัดสินใจรวดเร็ว  
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 4.3 มีความตั้งใจในการทํางาน 
 4.4 ดูแลเอาใจใส ใหการชวยเหลือแกปญหาในการทํางานของบุคลากรดี 
 4.5 เขาพบไดงาย รับฟงความคิดเห็น ใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ 
 4.6 มีการพัฒนาความรูท่ีเก่ียวของ เขารวมกิจกรรมรวมกับบุคลากร  
 4.7 มีการพัฒนาผูบริหารท่ีเปนคนรุนใหม 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 -ไมมี- 
 

8. คณะเภสัชศาสตร 
 

1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา  
 1.1 มีการทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน Soul University ประเทศเกาหลี 
 1.2 มีการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนดําเนินการไดในระดับหนึ่งแลว แตไมเต็มรูปแบบ 
เนื่องจากคณาจารยบางทานมีทักษะทางเทคโนโลยีไมมากนัก 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรเนนภาคปฏิบัติ (Practice) ใหมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนนักศึกษาลดลง มาจากหลายสาเหตุ อาทิ 

2.1 นโยบายขยายเวลาเรียนเปน 6 ป  
2.2 มีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีเปดการเรียนการสอน

มากข้ึน 

 
ควรพิจารณาเปดหลักสูตรปริญญาโทควบเอก  
 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรบูรณาการใชทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให 

มากข้ึน 
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 

2.1 หองอานหนังสือมีจํานวนนอยและมีขนาดเล็ก 
2.2 อุปกรณสวนหน่ึงเสื่อมสภาพ อาทิ โปรเจคเตอร 

สีเพ้ียน 

 
1. ควรเพ่ิมหองอานหนังสือ และหอง common room 
2. ควรปรับปรุงอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน  

3. การบริการวิชาการ 
3.1 การหารายได 
3.2 การจัดโครงการบริการวิชาการ 

 
 

 
1. ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือใหบุคคลภายนอกท่ีสนใจ
เขามาศึกษา  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ อาทิ Science+Business 
3. ควรจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
4. ควรเนนใหนําผลงานวิจัย ไปใชประโยชน ตอยอดเพ่ือหา
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
รายได อาทิ การสรางผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย  

4. การบริหารจัดการ 
4.1 ไมมี เจ าหนา ท่ีประจําภาควิชา ท่ีจะชวย

สนับสนุนการทํางานดานธุรการของอาจารย 
4.2 ระบบงานธุรการและสารบรรณยั งไม มี

ประสิทธิภาพ 

 
1. ควรพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
2. ควรจัดใหเจาหนาท่ีประจําภาควิชา เพ่ือชวยทํางานและ
ประสานงานในดานตางๆ  

5. บุคลากรสายสนับสนุน 
เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนยังทํางานไมสม่ําเสมอ 

 
1. ควรอบรมพัฒนา ทักษะการทํางาน และปรับวิธีคิดวิธีการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในดาน IT เ พ่ือนํามาใช
ประกอบ/พัฒนาการทํางาน  

6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
6.1 สวนใหญใชเทคโนโลยีเปนตัวกลางในการ

สื่อสารระหวางสายสนับสนุนกับคณาจารย ทําให
บางครั้งไมชัดเจน คลาดเคลื่อน 

6.2 เว็บไซตของคณะเภสัชศาสตรเปนภาษาไทย ไม
เอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 

 
1. ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในดาน IT เ พ่ือนํามาใช
ประกอบ/พัฒนาการทํางาน  
2. ควรพัฒนาเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษ
ดวย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ 

7. สภาพแวดลอมกายภาพ ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน อาจปลูกตนไมท่ี
ออกดอกปละครั้ง เพ่ือสรางจุดสนใจ 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ระบบพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยยัง
ไมเสถียร  

1.2 พ้ืนท่ีในหองสมุดสําหรับการศึกษาคนควา 
ประชุมกลุมยอย 

 
1. ควรพัฒนาระบบ WIFI ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรเพ่ิมหองคนควากลุมในหองสมุด  
 

2. สวัสดิการนักศึกษา  
นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบ ไมเขาใจสิทธิ สวัสดิการ

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ทําใหเสียโอกาส  

 
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ สิทธิ สวัสดิการท่ีนักศึกษาควรไดรับ
อยางตอเน่ือง  

3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3.1 การขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญ

พิเศษ ของสายสนับสนุนยังไมชัดเจน  
3.2 เมื่อเกษียณอายุแลวไมไดรับอัตรากําลังคืน ทํา

ใหอัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ 

 
1. ควรเรงรัดดําเนินการเรื่องขอบังคับ ระเบียบ ข้ันตอนวิธีการ
ในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญพิเศษ ของสาย
สนับสนุน  
2. ควรพิจารณาจัดสรรกําลังคนคืน เมื่อเกษียณอายุ เพ่ือให
อัตรากําลังเพียงพอตามภารกิจ 

4. การบริหารจัดการ 
4.1 การสื่อสารประชาสัมพันธเอกสาร ขอมูล 

ขาวสาร ยังเปนภาษาไทยไมเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 
4.2 ฐานขอมูลไมครบถวน ขาดความเช่ือมโยงกัน 

 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเภสัชศาลา 
2. ควรแปลเอกสาร/ระเบียบ/ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เปนภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ  
3. ควรปรับปรุงเรื่องระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยให
ครบถวน ทันสมัยและสะดวกในการเขาถึงขอมูล  

5. ดานกายภาพ 
พ้ืนท่ีสวนกลางการดูแลไมท่ัวถึง พ้ืนท่ีสวนหน่ึงรก

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนา และดูแลสภาพแวดลอมภายใน
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ราง สกปรก อันตราย มีขยะจํานวนมาก และมีสัตวเลี้ยง 
ทําใหไมปลอดภัย  
  

มหาวิทยาลัยใหสวยงาม สะอาด เปนระเบียบเพ่ือสุขลักษณะท่ีดี 
2. ควรติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือความปลอดภัย  
3. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน การปลูกตนไมท่ี
ออกดอกปละครั้ง เพ่ือสรางจุดสนใจ 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
 4.1 มีวิสัยทัศนเพ่ือการพัฒนา 
 4.2 มีความเปนผูนํามากข้ึน 
 4.3 ทํางานเชิงรุก 
 4.4 สามารถควบคุมอารมณไดดี 
 4.5 มีความประนีประนอม 
 4.6 เขาถึงงาย 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 5.1 ควรพัฒนาทักษะการบริหารงานเพ่ิมข้ึน  
 5.2 ควรสรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยไมตองใช KPI มาเปนขอกําหนด  
   

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 คณบดีมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหา รวมท้ังนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ไป
พิจารณาดําเนินการ สงผลใหการทํางานเกิดผลลัพธท่ีนาพอใจมากข้ึน  
 1.2 มีการประชุมนักศึกษามากข้ึน เพ่ือชี้แจงเรื่องตางๆ ทําใหนักศึกษารับทราบขอมูล ขาวสารตางๆ 
มากข้ึน 
 1.3 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานในสํานักงานคณบดี ทําใหขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน
ข้ึน และลดความซํ้าซอนในการทํางาน 
 1.4 เริ่มนํากิจกรรม 5 ส. มาใชอยางเปนรูปธรรม ชวยทําใหเอกสารท่ีสะสมจํานวนมาก มีการจัดเก็บท่ี
เปนระบบ รวมท้ังนําไปทําลาย ทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานสะอาด เรียบรอย และมีพ้ืนท่ีใชงานมากข้ึน 
 1.5 มีการติดกลองวงจรปดเพ่ิม รวมท้ังปรับปรุงกลองวงจรปดท่ีมีอยูเดิมใหทันสมัยข้ึน 
 1.6 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะมากข้ึน อาทิ การดูแลตัดแตงก่ิงไม การปรับปรุงทางเดิน ทําให
คณะสะอาด สวยงาม ปลอดภัย  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
   

1. ควรติดตั้งเครื่อง printer สําหรับบริการนักศึกษาดวย 
2. ควรประสานกับหองสมุดในการจัดซื้อหนังสือท่ีสําคัญๆ เพ่ือ
ใชสําหรับการเรียนการสอน อาทิ textbook journal และควรมี
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
การ update หนังสือใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  
3. ควรขยายเวลาในการปดอาคารเรียน จาก 2 ทุม เปน 4 ทุม 
เพ่ือใหนักศึกษาไดมีพ้ืนท่ีในการทํางาน การจัดกิจกรรมตางๆ  

2. งานวิจัย โครงงาน 
ระบบยังไมเอ้ือ และสรางแรงจูงในการทํางาน สงผล

ตอจํานวนผลงานของคณะ  

 
คณะควรใหทุนสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ในการสรางผลงาน
ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาใหมากข้ึน และผลงานตางๆ เหลาน้ัน
จะชวยสรางรายไดใหกับคณะดวย  

3. การบริหารจัดการ 
การแกไขปญหาและพัฒนาคณะ มีกิจกรรม โครงการ

ท่ีตองดําเนินการจํานวนมาก แตคณะยังไมไดมีวิเคราะห 
และจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน ทําใหงานสําคัญ
เรงดวนบางเรื่อง มีการดําเนินการท่ีลาชา ไมทันการณ 

 
ควรมีการวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญเรื่องเรงดวนท่ี
จะตองดําเนินงาน และมุงเนนในเรื่องน้ันๆ ใหเกิดผลสําเร็จ  

4. การสื่อสารภายในองคกร 
การสื่อสารยังไมท่ัวถึง และรับทราบเฉพาะในงานท่ี

รับผิดชอบเทาน้ัน 
  

 
ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในองคกรใหมีมากข้ึน อาทิ  

1. เมื่อคณบดีไปประชุมท่ีตางๆ แลวควรนําผลการประชุม 
ขอเสนอแนะ มาเผยแพรตอบุคลากรในคณะใหรับทราบอยาง
ท่ัวถึง โดยผานชองทางตางๆ 

2. คณบดีควรนําทีมผูบริหารไปพบปะบุคลากรแตละ
ภาควิชา เพ่ือรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ 

3. ควรแจงขาวสาร การดําเนินการ นโยบายตางๆ ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และใหนําไปถายทอดสู
บุคลากรในระดับตางๆ ตอไป 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. การทํางานวิจัย โครงงาน ทรัพยสินทางปญญา 

1.1 อาจารยในคณะสวนใหญจะขอทุนสนับสนุน โดย
ไมผานคณะเน่ืองจากระบบยังไมเอ้ือ มีข้ันตอนท่ียุงยาก 
ใชเวลามาก สวนใหญจึงไปขอทุนสนับสนุนท่ีสํานักบริการ
วิชาการแทน 

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 การสนับสนุนการทํางาน
วิจัยโครงงาน ใหสะดวก ยืดหยุนและรวดเร็วมากข้ึน เพ่ือสราง
แรงจูงในการทํางาน 
2. คณะควรคิดรูปแบบวิธีการ ท่ีจะนําผลงานวิจัย โครงงาน 
ทรัพยสินทางปญญา มาใชประโยชนเพ่ือสรางรายไดใหแกคณะ  
3. ควรประชาสัมพันธ ผลงานวิจัย โครงงาน ของอาจารย 
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได
ทราบ โดยผานสื่อ ชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ จัดทําปาย
โปสเตอร ติดบริเวณหนามหาวิทยาลัย ลงขาวสาร แถลงขาว ซึ่ง
จะชวยสรางช่ือเสียงแกคณะ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
รูจักคณะวิศวกรรมศาสตรฯ มากข้ึน 

2. ดานกายภาพ 
พ้ืน ท่ีของคณะมีหลายจุด ท่ี เปนจุด อับ มืดและ

อันตราย และบางจุดมีสัตวมาอาศัยอยู เชน นกพิราบ หนู 
แมลงสาบ และบางจุดไมถูกสุขลักษณะ 
 

 
1. ควรมีการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง ท้ังหมดภายในคณะ และ
ปรับปรุงพัฒนา อาทิ การติดตั้งไฟสองสวาง  
2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและกําจัด
นกพิราบและหนู ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพ่ือความปลอดภัยและ
สุขลักษณะของบุคลากร 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
3. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีลางจานของคณะใหถูกสุขลักษณะ โดย
ปรับใหสูงข้ึน เพ่ือปองกันสัตวท่ีจะเขามากินเศษอาหาร 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน    

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 

ระบบ WIFI ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 
เพราะบางจุดไมมีสัญญาณ 

 
ควรจัดใหมีระบบ WIFI ใหมีความครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัย  

2. การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลยั 
กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลัง 

ไม เ อ้ืออํานวยตอนักศึกษา และการทํางานยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร อาทิ การใหคําแนะนํา การให
ขอมูลแกนักศึกษาเมื่อไปติดตอสอบถาม และไมมีระบบ
การทํางานแทนกัน ทําใหการทํางานลาชา จิตบริการมี
นอย 

 
ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของหนวยงานสนับสนุนท่ี
ใหบริการแกนักศึกษาท้ังหมด โดยเฉพาะกองบริการการศึกษา 
กองคลัง กองกิจการนักศึกษา ใหทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ 

1. การใหบริการแกนักศึกษาเมื่อไปติดตอขอขอมูล ขอ
คําแนะนํา ควรใหรายละเอียดขอมูลท่ีชัดเจน รวดเร็ว 

2. การใหบริการดวยความเต็มใจ 
3. การทํางานแทนกัน เพ่ือมิใหนักศึกษาเสียเวลาในการมา

ติดตอ  
3. สวัสดิการ  

โรงอาหารไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยชวยดําเนินการแกไขปญหาเรื่องโรงอาหารให
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

4. ระเบียบ ขอบังคับ  
การเบิกจายเงินคาเดินทาง การเบิกจายคาวัสดุ และ

การจัดซื้อท่ีมีข้ันตอนยุงยาก มีความเขาใจไมตรงกัน ทําให
การทํางานลาชา 

 
1. ควรพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบการเบิกจายเงิน การจัดซื้อ
จัดจาง ใหมีความยืดหยุน และรวดเร็วมากข้ึน  
2. ควรรวบรวม สํารวจ สอบถามคณะวิชา ถึงปญหาอุปสรรคใน
การทํางาน เรื่องท่ีมีความยุงยากซับซอน เรื่องท่ีมีความเขาใจไม
ตรงกัน แลวอบรม ช้ีแจง อาทิ การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ
ตามระเบียบฉบับใหม การสืบราคาสินคา การเบิกจายเงิน
โครงการวิจัย บริการวิชาการ 
3. ควรจัดทําคูมือเรื่องเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางระบบใหม เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน และการดําเนินงานเปนไป
ดวยความถูกตอง รวดเร็ว 

5. การสื่อสารประชาสัมพันธ มีนอย ลาชาไมทันการณ ไม
ท่ัวถึง  

ควรปรับปรุงและพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 4.1 มีความเปนผูนํา  
 4.2 กลาตัดสินใจ คิดเร็ว ทํางานเร็ว และมีการวางแผนการทํางานท่ีเปนระบบ 
 4.3 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 -ไมมี- 
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10. คณะดุริยางคศาสตร 

 
1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา  

1.1 มีการหารือเรื่องการทําระบบการทดสอบความสามารถทางดนตรีของคณะดุริยางคศาสตรเอง เพ่ือ
เปนมาตรทดสอบท่ีเปนมาตรฐานตอไป 

1.2 มีการปรับการบริหารการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน อาทิ การจัดตารางสอน 
1.3 จัดซ้ืออุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนทดแทนของเกา อาทิ คียบอรด และเปยโนไฟฟา ทําใหมี

เครื่องดนตรีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ และคุณภาพการสอนดีข้ึน  
1.4 มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก มีการสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไปรวมงานกับ

หนวยงานภายนอก โดยใชเครือขายของอาจารยในคณะ 
1.5 มีการทําบันทึกความเขาใจกับหนวยงานภายนอก ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
1.6 มีโครงการ Thailand Jazz Competition 2018 โดยใชงบประมาณแผนดินเปนรางวัล และ

จัดหางบประมาณจากภายนอกเปนงบประมาณการดําเนินการ 
1.7 ดานกายภาพ มีความพยายามแกไขปญหาเรื่องสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เชน การขออนุญาต

กอสรางอาคารเรียนบริเวณโรงอาหาร และอาจจะขยายการเรียนการสอนไปยังชั้น 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน ในอนาคต 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
  2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. จํานวนนักศึกษาลดลง 

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

 
ควรพิจารณาระบบการคัดเลือกนักศึกษาใหเหมาะสมมากข้ึน 

2. การหารายได 
มีการปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งศูนยสงเสริม

บริการเพ่ือจัดหารายได  

 
ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยสงเสริมบริการ 

3. การปรับปรุงวังทาพระ 
การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย อาจารยสวน

ใหญไมทราบความคืบหนาในการดําเนินการ  

 
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา นักศึกษา
เกา ไดทราบความคืบหนาอยางตอเน่ือง  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร 

1.1 วิชาเลือกมีนอยมาก ทําให นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีไมไดสนใจ 

1.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตร แยกเปนสาขาวิชา
ตางๆ ทําใหนักศึกษา บัณฑิตมีองคความรูไมครบถวน มี

 
1. ควรพิจารณาเปดรายวิชาเลอืกใหมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีสนใจไดมากข้ึน และเพ่ือประโยชนใน
การทํางาน  
2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ความชํานาญเพียงดานเดียว  
 
 
 

- จัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนรวมกันในช้ันปแรกๆ ใน
รายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานจําเปนตอการทํางาน แลวคอยแยกเปน
สาขาวิชาเอกในภายหลัง  

- การปรับปรุงหลักสูตร ควรเชิญนักศึกษาเกาเขามาชวยให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดวย จะเปนประโยชนมากข้ึน 

2. อาจารย 
2.1 อาจารยบางทานไมคอยรับผิดชอบตอการสอน 

ไมมาสอน หรือมาสาย หรือใหนักศึกษารุนพ่ีมาสอนรุน
นองแทนตนเอง  

2.2 อาจารยบางสาขาวิชามีความเห็นไมตรงกันและ
ทําใหนักศึกษาลําบากใจ นอกจากน้ันในบางครั้งสงผล
กระทบตอคะแนนของนักศึกษาดวย 

 
1. คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของ
อาจารยดวย เพราะมีผลกระทบตอนักศึกษามาก 
2. ควรนําระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย (โดย
นักศึกษา) มาใชในการประเมินผลอาจารยดวย เพ่ือใหอาจารยมี
ความรับผิดชอบตอการทํางานมากข้ึน 
3. ควรมีชองทางใหนักศึกษาไดแจงขอคับของใจตอการจัด
การศึกษาของอาจารย ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบดวย  

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียน  ควรจัดหาเครื่องดนตรี อุปกรณใหมมาทดแทนชุดเกาท่ีชํารุด 
หรือมีการซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

4. ทุนการศึกษา มีจํานวนนอย ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาใหท่ัวถึงมากข้ึน 
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 

นักศึกษาไดรับขาวสารจากทางสื่อเครือขายสังคม 
หรือจากการบอกเลาดวยวาจามากกวาการประกาศ
อยางเปนทางการจากคณะ 

 
ควรมีการสื่อสารอยางเปนทางการจากคณะวิชาใหมากกวาน้ี 

6. บทบาทของนักศึกษาเกา 
ชมรมศิษยเกาไมมีโอกาสมีสวนรวมในการแสดง

ความเห็นดานการบริหารงาน และหลักสูตรของคณะ   

 
คณะควรใชศักยภาพของนักศึกษาเกาใหมากข้ึน และควรยก
สถานะของชมรมศิษยเกาเปนสมาคมศิษยเกา 

7. สภาพแวดลอมกายภาพ 
7.1 คณะมีพ้ืนท่ีใหนักศึกษานอย มีเพียงโถงบริเวณ

ขางอาคารคณะเทาน้ันท่ีเปนท่ีน่ังพักผอน ซึ่งมักมีปญหา
เมื่อฝนตก นักศึกษาไมมีท่ีหลบฝน 

7.2 จะมีการเปดใชอาคารสวน Music Plus เพ่ือ
เปนพ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับคณาจารยและนักศึกษาไดใช
รวมกัน รวมท้ังยังเปนพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการแก
บุคคลภายนอกในอนาคต  

 
1. คณะควรจัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษามีบริเวณท่ีใชพักผอน
ระหวางเรียน หรือระหวางรอเรียน 
2. ควรวางแผนการใหประโยชนจากพ้ืนท่ี Music Plus ใหเต็มท่ี 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. อาจารย 

อาจารยสวนหน่ึงไมมาสอน มาสอนสาย ใหรุนพ่ีมา
สอนแทน 

 
มหาวิทยาลัย ควรจัดทําระบบตรวจสอบการทํางานของอาจารย
ในภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัย  

2. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
2.1 เกณฑการพิจารณาผลงานสรางสรรค เพ่ือขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการยังไมชัดเจน  
2.2 ไมมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานสรางสรรค 

 
มหาวิทยาลัยควรชวยดูแล ช้ีแจงเพ่ือสรางความเขาใจใหกับ
อาจารยของคณะดวย  

3. ระเบียบ ขอบังคับดานการเงิน 
เมื่อปรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ระเบียบ 

ขอบังคับ การบริหารงานมีความยุงยาก ซับซอนมากกวา

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน ปรับแกไขระเบียบขอบังคับ
ดานการเงินใหมีความยืดหยุน และจัดทําคูมือเพ่ือใหการ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
เดิม  ดําเนินการมีความชัดเจน  
4. สวัสดิการ  

การเดินทางไปเรียน จัดกิจกรรมตางๆ ยังไมไดรับ
ความสะดวก รถของมหาวิทยาลัยมีจํานวนท่ีไมเพียงพอ
กับความตองการใชบริการ  

 
ควรชวยเหลือคณะวิชาในการบริการรถรับสง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหมากข้ึน อาทิ ศูนยสันสกฤตศึกษา-สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน  

5. การใหบริการของสวนกลาง 
5.1 เจาหนาท่ีสวนกลางไมเปนมิตร ไมมีการแจง

หนาท่ีรับผิดชอบ ทําใหคณะวิชาไมทราบวาตองติดตอ
ประสานงานกับผูใด 

5.2 กองบริการการศึกษา ยายงานทะเบียนไป
พระราชวังสนามจันทน ทําใหไมไดรับความสะดวก การ
ติดตอมีความลาชา  

 
1. ลดข้ันตอนการสงเอกสารคํารองตางๆ เชน ใหสามารถสงคํา
รองตางๆ ในระบบออนไลนได 
2. ควรจัดสถานท่ีใหบริการสําหรับงานบริการการศึกษาตางๆ 
และงานอ่ืนๆ ในจุดเดียว โดยเฉพาะในวังทาพระ 

6. การปรับปรุงวังทาพระ 
6.1 การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย 
6.2 อาจารย นักศึกษา และนักศึกษาเกาสวนใหญไม

ทราบความคืบหนาในการดําเนินการ  

 
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังนักศึกษา นักศึกษาเกา ไดทราบความคืบหนาอยาง
ตอเน่ือง  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
      (ไมมีการประเมิน) 
 

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 สนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาท่ีตางประเทศอยางตอเนื่องทุกป และกระจายไปทุกสาขาวิชา 
 1.2 มีการจัดศึกษาดูงานภายนอกอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาไดประสบการณมากข้ึน โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีท่ีในคณะฯ ยังมีคอนขางนอย 
 1.3 มีแผนพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน อาทิ สนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้น ทุนเขารวมการประชุมวิชาการ การ
ตีพิมพผลงานวิจัย ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  
 1.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางท่ัวถึง อาทิ งบประมาณฝกอบรม สงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนทําวิจัยรวมกับอาจารย 
 1.5 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยใหนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกามีสวนรวม อาทิ การ
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในหัวขอท่ีนาสนใจและเปนประโยชนตอการทํางาน 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. จํานวนนักศึกษาลดลง 

1.1 การจัด Roadshow เปนกลุมยอยระดับ
สาขาวิชาไดผลไมคอยดี ขาดความนาสนใจ 

1.2 มีมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีเปดสอนในสาขาเดียวกันมา
ทํา MOU กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี    

1.3 สถาบันท่ีอยูนอกระบบ TCAS มีโอกาสคัดเลือก
นักศึกษากอน 

   

 
1. ควรทําการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน อาทิ  

1.1 การใหทุนการศึกษากับนักเรียนในพ้ืนท่ี  
1.2 เนนดานเทคโนโลยีใหมากข้ึน เพ่ือใหมีความนาสนใจ 

และสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได 
2. ควรปรับการจัด Roadshow อาทิ 

2.1 จัดพรอมกันกับทุกคณะท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ซึ่งจะมีเวลาจัดกิจกรรม และมีนักเรียนเขารวมมากข้ึน 

2.2 ปรับเปลี่ยนใหมีความนาสนใจ โดยการนําจุดเดนของ
รายวิชามานําเสนอในมิติใหมๆ เชน การประยุกตนวัตกรรม 
เทคโนโลยี สื่อการสอน แทนการนําเสนอแบบเดิมๆ 
3. ควรหาวิธีสรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อาทิ ให
ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี พัฒนาการทําโครงการวิจัยของ
นักศึกษาใหเปนผลงานเดน สรางช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัย 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร  

ลาสมัย เน้ือหารายวิชาเดิมๆ ไมไดเนนการนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เน้ือหารายวิชาใหทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ รวมท้ังเนนการ
นําไปใชประโยชนในการทํางานใหมากข้ึน  
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําไปประยุกตใช สอดคลอง
กับยุคปจจุบัน เนนการใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน อาทิ เกษตร 4.0 
รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
3. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และ
วิเคราะหเพ่ือหาจุดเดนท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

2. การเรียนการสอน 
2.1 เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยาย 
2.2 เอกสารประกอบการสอนสวนใหญเปน Power 

Point ท่ีมีเน้ือหาไมคอยสมบูรณ  

 
1. ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน โดยควรเนนการฝก
ปฏิบัติใหมากข้ึน  
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนใหอยูใน
ระบบ online และใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมไมนาสนใจ นักศึกษาเขารวมนอย 

 
1. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ และจัด
อาจารยมาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ 
2. ควรหามาตรการจูงใจ ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  

4. การบริการวิชาการ 
โครงการหารายได รูปแบบยังไมชัดเจน 

 
1. ควรพัฒนาการขายผลิตภัณฑของคณะใหเปนระบบ และครบ
วงจรมากข้ึน อาทิ การผลิตดินถุง (มีงานวิจัยรองรับ) การปลูก
ขาวโพด เปนรูปแบบศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ 
2. ควรพัฒนาหองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO เพ่ือสามารถ
รับงานจากภายนอกไดมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
5. การพัฒนาฟารม ยังดําเนินการไดไมเต็มท่ี มาจาก
หลายสาเหตุ อาทิ  

5.1 พ้ืนท่ีฟารมแยกออกไปคอนขางไกล ถนนเปนดิน 
มีหลุมบอ การเดินทางไมสะดวก  

5.2  ฟารมไมคอยได รับการพัฒนา ไม ทันสมัย 
เน่ืองจากบุคลากรดูแลฟารมมีจํานวนนอย 

5.3 เครื่องมือ อุปกรณ มีจํานวนนอย ไมเพียงพอ ไม
มีเครื่องจักรขนาดใหญท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ี เชน รถไถ  

 
 
1. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปฟารมใหมากข้ึน 
2. ควรจัดเจาหนาท่ีดูแลฟารมเพ่ิมข้ึน รวมท้ังจัดหาเครื่องจักรมา
เพ่ิมพัฒนาพ้ืนท่ี เชน รถไถ  
3. ควรเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณในฟารมและในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอกับการใชงาน 
4. มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนการของบประมาณใหคณะ 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. หองปฏิบัติการ 

การดําเนินการยังมีความลาชา 
 
ควรชวยผลักดัน เรื่องหองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO 
เพ่ือใหสามารถแขงขันกับหองปฏิบัติการภายนอก ซึ่งจะทําให
สามารถรับงานไดมากข้ึน ชวยในการหารายไดของคณะ อาทิ รับ
บริการตรวจวัด วิเคราะหสารเคมี สิ่งแวดลอม เปนตน 

2. สวัสดิการ 
การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย 

 
1. ควรเพ่ิมจํานวนรถราง/เพ่ิมรอบ ใหเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา  
2. ควรมีหลังคาสําหรับทางเดินเทาและทางจักรยาน เน่ืองจาก
อากาศรอนมาก 
3. ควรมีความเขมงวดเรื่องความปลอดภัยมากข้ึน ในเรื่องการ
ตรวจบัตรผานเขา-ออก การใหรถจักรยานยนตภายนอกเขามาใน
มหาวิทยาลัย 

3. การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ 
การดําเนินการยังมีความลาชา 

 
ควรเรงผลักดัน เรื่อง การขอจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดาน
การเกษตรฯ เพ่ือรองรับการหารายได (คณะฯ ไดสงเรื่องระเบียบฯ 
ไปกองนิติการระยะหน่ึงแลว) 

4. ฟารม มีปญหา อาทิ 
4.1 นํ้าทวมฟารม ซึ่งเกิดจากพ้ืนท่ีรอบนอกมีการ

สรางคันก้ันนํ้า นํ้าถูกกัก ระบายออกไมไดเน่ืองจากระดับ
นํ้าสูงพอสมควร รถเขาไมได ทําใหการเขาไปดูแลฟารม
ลําบาก 

4.2 ทรัพยสินในฟารมสูญหาย เชน อุปกรณ พันธุ
ปลา แมจะมีปอมยามเล็กๆ แตบริเวณฟารมเปนพ้ืนท่ี
คอนขางรก ทําใหการดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทําได
ลําบาก 

 
1. ควรเขาไปเจรจาพูดคุยกับชุมชนรอบๆ ฟารม เพ่ือหาวิธีแกไข
ปญหาในระยะยาว 
2. เพ่ิมการดูแลความปลอดภัย 

5. การปรับปรุงโรงเรือน 
การดําเนินการยังมีความลาชา 

 
ควรเรงรัดผูรับเหมาใหเขามาดําเนินงาน 

6. เรื่องวุฒิการศึกษา 
นักศึกษาสวนหน่ึงมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า มีปญหาไมสามารถ
นําไปใชสมัครสอบเขารับราชการในดานการประมงได 

 
คณะและมหาวิทยาลัยชวยสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องวุฒิ
การศึกษาของนักศึกษาท่ีสําเร็จจากคณะสัตวศาสตรฯ และการ
สอบเขารับราชการในสาขาวิชาตางๆ ใหนักศึกษาท่ีเขามาศึกษา
ไดมีความเขาใจท่ีชัดเจน  
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4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 คณบดีและทีมบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมคณะสมํ่าเสมอ  
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 -ไมมี- 

 
12. คณะวิทยาการจัดการ 

 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 สามารถรับนักศึกษาตางชาติไดตามเปาหมาย (นักศึกษาแลกเปลี่ยน) 
 1.2 ใหความสําคัญกับนักศึกษา อาทิ การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตางประเทศ  
 1.3 การพยายามเขาสูความเปนนานาชาติ เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ สามารถรับ
นักศึกษาตางชาติไดตามเปาหมาย  
 1.4 การติดตามความคืบหนา การสื่อสารเก่ียวกับงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา
มากข้ึน  
 1.5 สนับสนุนใหมีการตีพิมพ นําเสนอผลงานวิจัย อยางตอเนื่อง 
 1.6 การกระจายภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษามีระบบท่ีดีข้ึน มีการประชุมวางแผนและทําตามเกณฑ
ของ สกอ. 
 1.7 สามารถบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดดี  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. งบประมาณเงินรายไดของคณะ 

1.1 งบประมาณเงินรายได 
1.1.1 ขาดทุนตอเน่ืองติดตอกัน 3 ป 
1.1.2 มีงบประมาณคาใชจายสูงผิดปกติ และ

รายไดลดลง 
1.1.3 จํานวนนักศึกษาลดลง  
1.1.4 คาใชจายเงินเดือนของบุคลากรในคณะ

เพ่ิมข้ึน  
1.1.5 มีการรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือรองรับ

การหลักสูตรใหม แตการดําเนินการไมเปนไปตามเวลาท่ี
กําหนด ทําใหมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

1.1.6 การบริหารตนทุน 
1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 

1.2.1 การจัดสรรงบประมาณไมมีความคลองตัว 
การนําเอางบประมาณไปกองไว ทําใหการดําเนินงานมี
ความลาชา ติดขัด  

1.2.2 ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของงานสําคัญ
เรงดวนท่ีจะตองอนุมัติงบประมาณ อาทิ ควรให

 
1. ควรคิดริเริ่มโครงการหารายไดอยางเปนรูปธรรม โดย
กําหนดใหมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
2. ควรวางแผนการหารายไดดวยวิธีการอ่ืนๆ โดยพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในแตละดาน เชน การเปดหลักสูตรในตางประเทศ 
หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เรงเปดหลักสูตรโลจิสติกส 
ซึ่งกําลังเปนท่ีตองการของตลาด 
3. ควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานท่ีมีคาใชจายสูง อาทิ 1) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรขาดทุน 2) การมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแตละครั้งมีตนทุนหลายดาน (ท่ีพัก คารถรับสง เปน
ตน) ประกอบกับมีการจัดหลายโครงการในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
หากสามารถบริหารการจัดกิจกรรมท่ีมีรูปแบบเดียวกัน ให
ดําเนินการพรอมกัน จะชวยลดคาใชจายลงได ดีกวาการจัด
กิจกรรมยอยหลายๆ ครั้ ง อาทิ การจัดนักศึกษาไปเรียนรู
วัฒนธรรมท่ีเขาวัง 
4. ควรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณโดยตรงมาชวยแกปญหา 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ความสําคัญเรงดวนกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณสนับสนุน
การเรียนการสอน   

5. ควรเรงรัดการเปดหลักสูตรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
6. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ในการอนุมัติงบประมาณ 
โดยควรใหความสําคัญกับนักศึกษา การเรียนการสอนกอน  

2. การบริหารจัดการ  
2.1 ทีมรองคณบดีแตละฝาย ทํางานในลักษณะตาง

คนตางทํา ไมมีทิศทางท่ีชัดเจน  
2.2 ไมมีศูนยกลางในการบริหารงาน ทําใหขาดความ

คลองตัว คณะตองเสียโอกาสการดําเนินการในหลายเรื่อง 
2.3 การทํางานไมมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

อาทิ แผนยุทธศาสตร โครงการ งานท่ีคณบดีมอบหมาย  
2.4 การบริหารงานแบบไมกระจายอํานาจ  
2.5 ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนยังไมคอย

เหมาะสม 
 
 

 
1. ควรบูรณาการการทํางานของทีมรองคณบดีแตละฝายใหมี
ความเช่ือมโยงกัน โดยใหมีศูนยกลางในการประสานงาน  
2. ควรพัฒนา และเพ่ิมทักษะการบริหาร การทํางานของทีมรอง
คณบดี  
3. ทีมบริหาร ควรรับผิดชอบการทํางานรวมกันเปนทีม ไมใชให
ภาระหนักตกอยูท่ีคณบดีเพียงคนเดียว  
4. ควรมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล และกําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก รวมท้ังเรงดําเนินการแผน/โครงการตางๆ ให
แลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว อาทิ แผนการสรางอาคารท่ีมีศูนย
ปฏิบัติการฯ หองพัก หองประชุม เคยมีการออกแบบแผนผัง
มาแลว 
5. ควรเรงสรางบรรยากาศการทํางานใหดีข้ึน เพ่ือใหบุคลากรรูสึก
ถึงการไดรับความสําคัญ และไดรับความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน 
6. ควรกระจายอํานาจมากข้ึน โดยพิจารณามอบหมายใหบุคลากร
สายสนับสนุนรับผิดชอบงานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ไมใชทุกงาน
รวมอยูท่ีรองคณบดีท้ังหมด 
7. ควรเกลี่ยงานภาระงาน ของบุคลากรสนับสนุนใหเหมาะสม จัด
คนใหเหมาะสมกับงาน 

3. การสื่อสาร 
3.1 บางครั้งขาดความตอเน่ือง และยังไมชัดเจน 
3.2 การถายทอดขอมูล ขาวสาร ไมมีความชัดเจน ทํา

ใหขาดความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน 
และการสื่อสารของทีมบริหารท่ีไมชัดเจน ทําใหบุคลากร
ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 

 
1. ควรปรับปรุงการสื่อสารใหมีความสม่ําเสมอ ตอเน่ือง 
2. ควรมีความชัดเจน เพ่ือใหการถายทอดลงสูแตละระดับมีความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน  
3. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน เพ่ือให
การทํางานมีเปาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน และควรเปนการสื่อสาร 2 
ทาง โดยรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนดวย 
เน่ืองจากหลายคนมีประสบการณทํางานมานาน อาจมีแนวความคิด
ท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร 

1.1 โดยภาพรวมดี แตยังขาดจุดเดนท่ีทําใหนักศึกษา
สนใจสมัครเรียน  

1.2 ไมเนนการฝกปฏิบัติ ทําใหนักศึกษาขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานจริง 

 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ 

- เรงเปดหลักสูตรใหม ท่ีนักศึกษาสนใจ และเปนความ
ตองการของผูประกอบการ  

- เนนภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 
- เนนภาคปฏิบัติ  การฝกงานจริง ใหมากข้ึน เ พ่ือเ พ่ิม

ประสบการณและเปนประโยชนตอการทํางาน 
2. ควรปรับการประชาสัมพันธหลักสูตร ใหนาสนใจและมี
นักศึกษามาสมัครเพ่ิมข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาขามสาขาไดเพ่ือ
เพ่ิมทักษะท่ีหลากหลาย  
4. ควรใหความสําคัญกับวิชาเลือกเสรี เพราะชวยทําใหนักศึกษา
ไดเรียนรูในเรื่องท่ีสนใจ สิ่งท่ีจะนําไปใชประโยชนในการทํางาน 
และการเพ่ิมทักษะ ประสบการณ นอกเหนือจากความรูในสาขา
วิชาเอก 

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

คอยเปดโอกาสใหมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.3 การจัดตารางสอบกลางภาคในระยะเวลา 1 

สัปดาห แนนเกินไป 
 

 
1. ควรปรับวิธีการสอนใหทันสมัย นาสนใจ นําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบใหมากข้ึน 
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และกระตุนให
นักศึกษาคิดวิเคราะห เปดโอกาสใหแสดงความคิด อาทิ การ
ทํางานกลุม การอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงานในช้ันเรยีน  
3. การพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงานตามท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชา จะชวยใหนักศึกษาเรียนรูและนําไปใชจริง
ไดดีข้ึน อาทิ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 
เนนการปฏิบัติจริง สาขารัฐประศาสนศาสตร เนนการศึกษาดูงาน 
สาขาการโรงแรม เนนการฝกงาน  
4. การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรเนนทักษะการ
สื่อสาร เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสาร และนําไปใชงานไดจริง 

3. การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (พระราชวัง
สนามจันทร)   

3.1 การบริการนักศึกษา ยังลาชา ความเอาใจใส จิต
ใหบริการมีนอย 

3.2 การจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษา 
ยังไมควรเรงดําเนินการตั้งแตนักศึกษาเขามาศึกษา 

 
 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ีใหมีความ
รวดเร็ว เอาใจใสและเต็มใจใหบริการนักศึกษา  
2. ควรปรับ ทบทวนวิธีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ให
นักศึกษาใหเหมาะสมมากข้ึน  

4. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
  

ควรวางแผนทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคตใหชัดเจน และมี
ความยั่งยืน 

5. การทํางานวิจัย 
อาจารยรุนใหมยังขาดทักษะการทํางานวิจัย  

 
1. ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเน่ือง  
2. ควรมีการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีทักษะการทํางานวิจัย 
ชวยเหลือใหคําแนะนํา อาทิ ระบบพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา เพ่ือสามารถ
สรางผลงานและนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป  

6. งบประมาณ 
มีปญหาเงินรายไดลดลง  

 
ควรมีการวิเคราะหรายรับ รายจายแตละดาน เพ่ือวางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณใหดีข้ึน 

7. การพัฒนาบุคลากร 
   

1. ควรสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตอ อาทิ 
การใหทุนการศึกษาเรียนในคณะ เพ่ือจะไดนํามาปรับใชในการ
ทํางาน รวมถึงทําใหมีทักษะในการทํางานวิจัยเพ่ิมข้ึนดวย 
2. ควรจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสาย
สนับสนุนใหครอบคลุมทุกตําแหนง เพ่ือความกาวหนาในสายงาน 

8. การสื่อสาร 
ชองทางการติดตอสื่อสารมีนอย ขอมูลขาวสารไม

ท่ัวถึง 

 
ควรสรางเครือขาย ชองทางการติดตอสื่อสาร ใหนักศึกษาปจจุบัน
และนักศึกษาเกาไดทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของคณะ
ใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
9. ระเบียบ ขอบังคับการจัดซื้อ จัดจาง 

มีข้ันตอนมาก อาทิ การสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ 
กับตลิ่งชันหลายรอบ ทําใหการดําเนินการมีความลาชา 
สงผลกระทบกับการบริการวิชาการ 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ ข้ันตอนการจัดซื้อ จัด
จาง โดยลดข้ันตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ กับตลิ่งชัน 
หรือใชวิธีการสงเอกสารทางระบบ online เพ่ือใหมีความ
คลองตัวข้ึน 

10. การขยายการศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี 
การบริหารจัดการยากข้ึน แตนับเปนการสรางโอกาส

ท่ีดี เพราะทําเลท่ีตั้งเปนศูนยกลางของการจัด Event 

 
ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยาเขตฯ 
จะชวยใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวข้ึน 

11. ดานกายภาพ ควรปรับปรุงดานกายภาพ สถานท่ีเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก 
ใหมากข้ึน 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ควรจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
ใหครอบคลุมทุกตําแหนง เพ่ือความกาวหนาในสายงาน 

2. ระเบียบ ขอบังคับการจดัซื้อ จดัจาง  
มีความยุงยาก ซับซอน ขาดความคลองตัว 

 
ควรปรับระเบียบ ข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจาง ใหมีความยืดหยุน 
ลดข้ันตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ เ พ่ือใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัว และรวดเร็วข้ึน 

3. ดานกายภาพ 
3.1 ตลิ่งชัน สถานท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ของคณะท่ีตลิ่งชัน ไมเพียงพอ 
3.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

นักศึกษาไมเพียงพอ 
3.3 City Campus เมืองทองธานี อยูระหวางการ

ปรับปรุง และการเดินทางไมสะดวก 

 
1. จัดสถานท่ีเรียนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน ในวันเสาร อาทิตย ใหมากข้ึน 
2. ควรดูแล และสนับสนุนพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมาก
ข้ึน อาทิ หองซอมดนตรีชมรม Music Club พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
นักศึกษา  
3. ควรอนุญาตใหการใชงานโรงยิม เปนลักษณะอเนกประสงค 
เน่ืองจากเปนสถานท่ีเดียวท่ีสามารถรองรับนักศึกษาจํานวนมาก
ได 
4. ควรเรงปรับปรุงอาคารเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี 
ใหเสร็จโดยเร็ว และอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับ
นักศึกษามากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง) 
 4.1 มีความเปนผูนํา 
 4.2 เปดโอกาสใหรองคณบดีฝายตางๆ ไดแสดงศักยภาพและสรางผลงาน อาทิ การเปดหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาบัญชี 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 - ไมมี- 
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
     1.1 เริ่มจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท  
     1.2 เริ่มมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ และมีการสงนักศึกษาของคณะไปดูงานตางประเทศ 
     1.3 แกไขเรื่องรองเรียนจากนักศึกษา จะมีการดําเนินการ การตอบสนองท่ีรวดเร็วข้ึน 
     1.4 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันในตางประเทศ 
     1.5 เริ่มมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 
 2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
    2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ดานภายภาพ 

หองเรียนสวนหน่ึงไมเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน 

 
ควรสํารวจความตองการ ปญหาเรื่องหองเรียน การใชพ้ืนท่ีของ
นักศึกษา แลวดําเนินการปรับปรุง จัดใหเหมาะสมกับการเรียน
การสอน การทํากิจกรรมตางๆ 

     
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร  

1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงคอนขางนอย รายวิชา
สวนหน่ึง ลาสมัย ไมนาสนใจ ไมไดนําไปใชประโยชนใน
การทํางาน   

1.2 รายวิชาในหลักสูตรสวนหน่ึงลาสมัย การ
ปรับปรุงมีนอย และไมทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว 

1.3 รายวิชาในหลักสูตร จําเปนตองมีอาจารยพิเศษ
มาสอน ถายทอดความรูประสบการณการทํางานจริงแก
นักศึกษา เพ่ือประโยชนในการทํางาน 

 
1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะตองมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยางรวดเร็ว และตอเน่ือง เพ่ือใหทันกับ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
2. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง กาว
ทันความเปลี่ยนแปลง 

- ควรเนนภาคปฏิบัติ การฝกงานใหมากข้ึน เพ่ือเสริมการ
เรียนรูและนําไปใชประโยชนในการทํางานในอนาคต 

- ควรปรับระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน 
3. ควรเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณจริงมาถายทอดความรู 
ซึ่งจะเปนประโยชนมากตอการเรียนรูของนักศึกษา และการ
ทํางานในอนาคตใหมากข้ึน 

2. จํานวนนักศึกษา ลดลง ควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
และความตองการของผูประกอบการ 

3. ปจจัยสนับสนุน การเรียนการสอน 
สวนหน่ึงลาสมัย ไมทันกับความเปลี่ยนแปลง 

 
ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ทันสมัย
และปรับปรุงอยางตอเน่ือง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ 
Software และโปรแกรมตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝน เรียนรู 
และกาวทันความเปลี่ยนแปลง  

4. กิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีเมืองทองธานี มีคอนขาง

นอย และเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ซึ่งตางจากท่ีวิทยาเขต

 
ควรเพ่ิม สนับสนุน เอ้ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาท่ีเมือง
ทองธานีจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีมีการจัดกิจกรรมจํานวนมาก และ
มีนักศึกษาจากตางคณะมารวมงานดวย 

 

5. อาจารย 
5.1 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนนอย และสวน

ใหญสําเร็จการศึกษาภายในประเทศ 
5.2 การเชิญอาจารยพิเศษ ในแตละรายวิชา มีการ

เชิญอาจารยพิเศษจํานวนมาก และสงผลตองบประมาณ
คาใชจายประจําปของคณะ 

 
1. ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมากข้ึน อาทิ ทุนการศึกษา 
2. ควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑการเชิญอาจารยพิเศษให
ชัดเจน อาทิ แตละวิชาควรเชิญอาจารยพิเศษไดไมเกินก่ีช่ัวโมง 
เพ่ือมิใหมีการเชิญอาจารยมากจนเกินไป และสงผลกระทบกับ
งบประมาณประจําปของคณะ 

6. แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจําป 
 การทํางานสวนใหญจะเปนงานประจํา การทํางาน

เชิงรุกเ พ่ือขับเคลื่อน และผลักดันแผนพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัติการประจําป ยังไมชัดเจน ทําใหคณะพัฒนา
คอนขางชา 

 
ผูบริหารควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน และขับเคลื่อนการทํางาน
ตามแผนพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีกําหนดไว  

7. การบริหารจัดการ ระบบยังไมชัดเจน อาทิ 
7.1 คณบดี ยังมีทักษะการบริหารจัดการนอย ทําให

การบริหารจัดการ การสั่งการ การจัดระบบการทํางาน 
การบริหารงบประมาณ ฯลฯ ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร  

7.2 งานในสํานักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน
ตางคนตางทํางาน การประสานงาน เช่ือมโยงกัน มีนอย 
ไม จัด ระบบใหสามารถทํางานแทนกัน ส งผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานสนับสนุนภารกิจของคณะ 
คณบดี อาจารย และนักศึกษา รวมท้ังการติดตอ สื่อสาร
กับหนวยงานภายนอก 

7.3 คณะมีการจัดการศึกษา 2 แหง คือ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี การบริหารจัดการ 
การติดตอประสานงาน ระบบการทํางานยังไมชัดเจน มี
ความลาชาในการทํางาน อาทิ การรับ-สงเอกสาร การ
ติดตอสื่อสาร ใชเวลาคอนขางนาน 

  
1. ควรทบทวน และจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานใน
สํานักงานคณบดีใหม ใหการทํางานมีความเช่ือมโยง ประสานกัน 
การมอบหมายภารกิจท่ีชัดเจนเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
2. ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานของท้ังวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี ใหชัดเจน เพ่ือใหการ
ทํางาน การติ ดต อประสาน เปน ไปอย า งรวด เร็ ว  และ
ประชาสัมพันธแจงใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 

8. งบประมาณ และการหารายได 
8.1 งบประมาณ  
นักศึกษามีแนวโนมลดลง สงผลตองบประมาณเงิน

รายไดของคณะท่ีลดลงดวย แตคาใชจายของคณะมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป และการหารายไดจากภายนอกมา
ชวยสนับสนุนมีนอยมาก ในระยะตอไปอาจจะตองนําเงิน
สะสมมาใชจนเกิดผลกระทบในระยะยาว 

8.2 ระบบ วิธีการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารจัดงบประมาณ ยังไมชัดเจน ทําใหบางครั้งคณะ
เสียโอกาสในการทํางาน อาทิ กรณีมีโครงการเรงดวน แต
คณะไมมีงบประมาณสนับสนุน  

8.3 บุคลากรสวนใหญไมทราบแนวปฏิบัติ ข้ันตอน
การเสนอตั้งงบประมาณ ดําเนินการไมถูกตอง 

8.4 แผนการใชจายงบประมาณไมชัดเจน และสงผล
ตอการดําเนินงานงาน และการพัฒนาคณะท้ังในระยะสั้น 

 
1. ควรจัดทําระบบ วิธีการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณ ใหชัดเจน และแจงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ และ
ยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน 
2. ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณบนพ้ืนฐานขอมูล และ
ตามแผนท่ีกําหนดไว เ พ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอตอการ
ดําเนินการและการพัฒนาคณะในแตละป 
3. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณท้ังในระยะสัน้ และระยะ
ยาว และบริหารจัดการตามแผนท่ีกําหนดไว  
4. ควรสื่อสาร ใหขอมูล สรางความเขาใจในข้ันตอนการเสนอขอ
งบประมาณกับบุคลากรทุกฝาย 
5. ควรจัดทําแผนการหารายไดจากภายนอกท่ีชัดเจน เพ่ือนํามา
สนับสนุนภารกิจในคณะ  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
และระยะยาว 

8.5 การหารายได ไมมีแผนการหารายไดท่ีชัดเจน 
9. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ  

9.1 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ มีนอย และใหขอมูล
ท่ีไมชัดเจน  

9.2 บุคลากรสวนใหญไมทราบทิศทางการพัฒนา
คณะ หรืองานท่ีผูบริหารคณะกําลังดําเนินการ 

 
1. ผูบริหารควรสื่อสาร ใหขอมูลท่ีชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ี
ถูกตองตรงกัน  
2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการ
ดําเนินงานของคณะและผูบริหาร ใหบุคลากรไดทราบตอเน่ือง 
ท่ัวถึง และรวดเร็ว เพ่ือการมีสวนรวม โดยใชชองทางการสื่อสาร
ท่ีหลากหลาย 

10. ทีมรองคณบดี การมอบหมายงานไมชัดเจน ควรมอบหมายงานใหตรงกับตําแหนง เพ่ือความชัดเจนในการ
ทํางาน และลดภาระงานของคณบดี 

11. การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง อาทิ ตําแหนง รอง
คณบดี ผูชวยคณบดี  

ควรมีการเตรียมสรางผูบริหารระดับกลาง เพ่ือเขามาชวยทํางาน 
ใหคําแนะนํา เรียนรู ทักษะการบริหาร และเตรียมกาวสูการเปน
ผูบริหารในอนาคต  

12. สวัสดิการ  
12.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน มีจํานวนนอย 
12.2 หองพยาบาล และหองสมุด 
หองพยาบาล และหองสมุดอยูในบริเวณเดียวกันมี

และเจาหนาท่ีประจําการ 1 คน กรณีเจาหนาท่ีไมมา 
หองพยาบาล และหองสมุด จะไมเปดใหบริการ สงผล
กระทบตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา 

 
1. ควรเพ่ิมทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางประสบการณ เปดโลกทัศน 
และประโยชนในการทํางานตอไป  
2. ควรจัดระบบ มอบหมายใหมีเจาหนาท่ีทําการแทน กรณี
ผูรับผิดชอบประจําไมมา หรือติดภารกิจ เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอ
การเขาไปใชบริการของนักศึกษา 

13. การมีสวนรวมของนักศึกษา  
การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การมีสวนรวม

ของศิษยเกา ในการพัฒนาคณะมีนอยมาก 

 
1. ควรเพ่ิมการมีสวนรวม ของศิษยเกาในการพัฒนาคณะใหมาก
ข้ึน ซึ่งจะชวยสรางความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันมากข้ึน 
2. ในการออกกฎระเบียบขอบังคับ จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ 
กฎระเบียบเรื่องการแตงกาย ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษาดวย เพ่ือการมีสวนรวม  
3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาพบคณบดี เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
ความตองการของนักศึกษา รวมท้ังเปนการสื่อสาร สรางความรู
ความเขาใจรวมกัน  

14. ดานกายภาพ อาคารเรียน  
14.1 หองเรียนสวนหน่ึงไมเหมาะกับการจัดการเรียน

การสอน เชน มีแสงสวางมากเกินไป 
14.2 สถานท่ีคับแคบ  

 
ควรสํารวจหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ แลวปรับปรุงให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากข้ึน  

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน       

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ดานภายภาพ 

พ้ืนท่ีของคณะท่ีเมืองทองธานี คับแคบมาก และสวน
หน่ึงยังมีการปรับปรุง สงผลตอการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา และทําให นักศึกษามี
คาใชจายเพ่ิมข้ึน 

 
ควรเรงปรับปรุงพ้ืนท่ีในเมืองทองธานีใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1. ระเบียบ ขอบังคับ ของสวนกลางไมเอ้ือตอการทํางาน 
อาทิ กระบวนการจัดซื้อ จัดจางมีข้ันตอน มีเอกสาร

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหยืดหยุน และ
พัฒนาการทํางานของสวนกลางใหรวดเร็วมากข้ึน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
จํานวนมาก การดําเนินการลาชา ไมทันตอการจัดการ
เรียนการสอน และดําเนินงานของคณะ  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพชร) 
    4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน 
   4.2 มีความเปนกันเองกับอาจารยและนักศึกษา 
    4.3 เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางาน 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 5.1 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และมีการตัดสินใจ แกไขปญหาท่ีรวดเร็วทันการณ เพ่ือมิใหสงผล
กระทบกับคณะ 
 5.2 ควรมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 5.3 ควรทํางานเชิงรุก และขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคณะท่ีกําหนดไว 
 5.4 ควรพัฒนาทักษะดานการบริหารใหมากข้ึน  
 5.5 ควรพัฒนาวิธีการสื่อสารขอมูลใหชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
 5.6 ควรมอบหมายงานใหทีมรองคณบดีท่ีตรงกับตําแหนงงาน และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง เพ่ือให
งานบรรลุตามท่ีกําหนดไว  
       5.7 ควรพัฒนาทักษะการบริหารของทีมรองคณบดี 
 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ

 

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

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

คณะชวยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหมาชวย
ดูแล และเรงการแกไขปญหาเรื่องน้ีโดยเรงดวน 

2. แบบฟอรม เอกสารไมเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ ควรเรงการปรับแบบฟอรม ขอมูล เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และ
ระบบการทํางาน การลงทะเบียน ท่ีเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 

 
    2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร 

1.1 ระดับปริญญาตรี 
เน้ือหาของหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเมื่อเทียบ

กับมหาวิทยาลัยช้ันนําอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในสาขาเดียวกัน 
หรือใกลเคียงกัน จะมีความเขมขนนอยกวามาก  

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
- มี Course work เพียง 1 ภาคการศึกษา หลังจาก

น้ันนักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ทําใหรูสึกวาไมคุมกับ
คาลงทะเบียนท่ีตองจายไป 

- คาลงทะเบียนคอนขางสูง 

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

2. การฝกงาน 
การฝกงานในตางประเทศในระยะเวลา 3 เดือน นอย

ไป เน่ืองจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการ
ปรับตัว หลังจากน้ันจะไดใชเวลาในการเรียนรู สราง
ประสบการณ  

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

3. จํานวนนักศึกษา  
3.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย 
3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก 

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

4. การเรียนการสอน 
ยังเปนรูปแบบเดิมๆ ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

การเขาถึงองคความรูใหมๆ 

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

5. การประชาสัมพันธ การใหขอมูลการจัดการศึกษา  
การใหขอมูล การประชาสัมพันธ เมื่อเปดรับสมัครเขา

ศึกษา และการดําเนินการจริงเมื่อเขามาศึกษาแลวสวน
หน่ึงไมตรงกัน ซึ่งควรแจงเหตุผลใหนักศึกษาทราบดวย  

 
ควรดําเนินการตามขอมูลท่ีไดแจงนักศึกษาไว กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน ใดๆ ควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพ่ือความเขาใจท่ี
ตรงกัน  

6. หลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา คณะ 

บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบไมเขาใจ
เกณฑท่ีปรับเปลี่ยน สงผลตอการสําเร็จการศึกษา 

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

7. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
7.1 อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอนลาสมัย 

อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ 
7.2 บางสาขาในคณะไมมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน

การสอน อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ตองการอุปกรณ
สนับสนุนการเรียน เชน เวที เครื่องเสียง  

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

8. กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสนับสนุน 
8.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณ

สนับสนุนมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคณะวิชาๆ ใน
มหาวิทยาลัย และในหลายเรื่อง 

8.2 การจัดกิจรรมนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษาตอง
ออกคาใชจายเอง 

 
1. ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 
2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให
มากข้ึน 

9. สวัสดิการ 
มีการจัดสรรทุนใหไปนําเสนอผลงาน อบรมท่ี

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

 
ควรเพ่ิมทุนนําเสนอผลงาน อบรมในตางประเทศใหมากข้ึน 
 

10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปการศึกษาน้ี (2560) คณะไดคะแนนผลการ

ประกันคุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช ซึ่งมาจากหลาย
สาเหตุ อาทิ 

10.1 อาจารยท่ีเปนผูรับผิดชอบเดิมลาศึกษา 
10.2 เจาหนาท่ีสายสนับสนุน ยังขาดความรูความ

เขาในหลักเกณฑ วิธีการเขียน การรายงานขอมูล 
10.3 คณะเก็บขอมูลไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
10.4 กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 

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

11. งานวิจัย 
งานวิจัยมีจํานวนนอย มาจากหลายสาเหตุ อาทิ 
11.1 อาจารยสวนหน่ึงยังขาดทักษะการวิจัย 
11.2 การทํางานวิจัยแตละเรื่องตองใชเวลา และ

อาจจะไมเสร็จตามกําหนดเวลา  

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

12.1 อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย  
12.2 อาจารยสวนใหญเปนคนไทย ทําใหรูสึกวาไมใช

การเรียนหลักสูตรนานาชาติ 
12.3 สวนใหญอาจารยทานเดิมจะสอนตั้งแตป 1-4 

ทําใหไดมุมมองความคิดท่ีไมหลากหลาย    

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

13. การสื่อสาร 
คอนขางชา บางครั้งไมทราบขอมูล 

 
ควรเพ่ิมการสื่อสารใหมากข้ึน และรวดเร็วข้ึน  

14. การพัฒนาบุคลากร 
การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรยงัไมชัดเจน 

  
 
  
 

 
ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 ระยะ คือ  

ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีมีอยูแลวใหทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน       

ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ควรจางอาจารยท่ีมี
ช่ือเสียง มีความรูความสามารถ มาชวยทํางาน เพ่ือดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน รวมท้ังสามารถผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

15. สถานท่ี  
15.1 คับแคบและไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร 
15.2 เปนปจจัยหน่ึงท่ีผูปกครองใชตัดสินใจสง

ลูกหลานมาเรียน เมื่อเทียบกับคาใชจาย 

 
การยายไปอาคาร กสท. บางรัก เปนสิ่งท่ีดี ทําใหมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
และมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูมากข้ึน 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
1. ระบบ iThesis  

1.1 ยังไมเสถียร  
จะตองปรับปรุงและพัฒนาคอนขางมาก เน่ืองจาก

ระบบยังไมเสถียร ตองใชเวลาในดําเนินการคอนขางนาน 
บุคลากรสวนหน่ึงยังไมเขาใจและไมสามารถใหคําแนะนํา
ได และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จการศึกษาชาลง   

1.2 แมบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอบรม มีคูมือ แตก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาได 

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

2. การบริหารงานจัดการศึกษา  
2.1 ระบบบริหารจัดการศึกษาไมเอ้ือตอนักศึกษา

ตางชาติ อาทิ 
- ขอมูล เอกสาร แบบฟอรมเปนภาษาไทย     
- ระบบการรับเขาศึกษา การลงทะเบียน ข้ันตอนการ

ติดตอประสานกับหนวยงานตางๆ 
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา   
- บัณฑิตวิทยาลัย จะตองปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินการตั้งแตกระบวนการรับนักศึกษาเขามาจนสําเร็จ
การศึกษา เน่ืองจากมีข้ันตอนท่ียุงยาก ซับซอน เสียเวลา  

- การแจงขอมูล ขาวสารไม ท่ัวถึง ลาชา ทําให
นักศึกษาไมทราบขอมูล 

 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ในการจัดการศึกษาใหเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติมากข้ึน อาทิ 

- การพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ 
- การจัดทําแบบฟอรม ขอมูล เอกสารท้ังหมดเปน

ภาษาอังกฤษ 
- ระบบการลงทะเบียน การติดตอประสานงานท่ีสะดวก 

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

3. การใหบริการของสวนกลาง 
3.1 การติดตอประสานกับหนวยงานสวนกลาง อาทิ 

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

3.2 จิตใหบริการของเจาหนาท่ีมีนอย ไมเต็มใจ
ใหบริการนักศึกษา  

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

4. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 กพอ. กําหนดเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง

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

 
1. มหาวิทยาลัยควรช้ีแจง สรางความเขาใจกับบุคลากรใหมาก 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน  
2. ในบางสาขาวิชาท่ีมีความคาบเก่ียวกัน หรือเปนสหสาขาวิชา 
เชน การทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจจะเปนผูนําในการทําเรื่องเสนอไปยัง สกอ. เพ่ือใหการ
ดําเนินการมีความชัดเจนมากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
    4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน 
    4.2 มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
    4.3 มีความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศท่ีมีความรวมมือ ชวยใหการทํางานรวมกันในการจัด
การศึกษาเปนไปอยางราบรื่น  
   4.4 ใหอิสระในการทํางาน  
   4.5 มีความยืดหยุนในการทํางาน 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
   - ไมมี- 
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15. บัณฑิตวิทยาลัย 

 

1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 มีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ และความเปลี่ยนของสังคมในยุคปจจุบัน 
 1.2 มีการบูรณาการทํางานกับคณะวิชาในการจัดโครงการพัฒนาดานการทองเท่ียว และการดําเนินการ
ประสบความสําเร็จอยางดี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 -ไมมี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร 

มีหลักสูตรพหุ วิทยาการ เชน หลักสูตรจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา แตมีนักศึกษามาเรียนนอย  

 
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรใหมากข้ึน 
2. ควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาใหเขามาศึกษา  

2. นักศึกษา  
2.1 จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง  
2.2 ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ลดลงอยางตอเน่ือง  
2.3 ไมไดนักศึกษาตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 

 
1. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
2. เปดหลักสูตรในลักษณะตลาดวิชา เพ่ือใหคนภายนอกเขามา
เรียนรายวิชาตางๆ และเก็บเปนหนวยกิตเพ่ือขอรับปริญญา 
3. เปดให นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาลวงหนาควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนํา
หลักสูตรใหมากข้ึน 
4. เปดรายวิชาสอน เพ่ือปรับความรูภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
สามารถเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได 

3. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 
ในอนาคตยังไมมีความชัดเจน จะยังคงเปนสวนงาน

หรือไม  

 
1. ผูบริหาร บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ควรรวมกันพิจารณา
บทบาท และการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุน
ภาร กิจของมหาวิทยาลัย  และสวนงาน เ พ่ือ เปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาสถานภาพตอไปในอนาคต 
2. ควรพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สรางคุณคา ความสําคัญของงานในบัณฑิตวิทยาลัย  
3. การปรับสถานภาพใดๆ ควรวิเคราะหอยางรอบดาน และ
รอบคอบ 

4. ระบบการเงิน การจายเงินยังมีความลาชา ควรปรับปรุงระบบการจายเงินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 
คาตอบแทนอาจารยภายนอก Reader อานผลงาน และมีระบบ
แจงใหอาจารยทราบ 
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3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

1. หลักสูตรพหุวิทยาการ การดําเนินการมีขอจํากัด อาทิ   
1.1 ไมมีอาจารยประจํา ท่ีสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  
1.2 ปจจัย อุปกรณสนับสนุนไมเพียงพอ 
1.3 ไมมีอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย มีเพียง

อาจารยอัตราจางซึ่งทําสัญญาจางเปนรายป ทําใหการ
ตดิตอประสานงาน การดูแลนักศึกษา การนัดประชุม มี
ความลาชา รวมท้ังเมื่อหลักสูตรจะตองเขาสูระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จะมีผลกระทบมาก
ข้ึน 

1.4 งบประมาณมีจํานวนจํากัด  
1.5 สถานท่ีคับแคบ ไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการ

สอน   

 
1. ควรจัดสรรพ้ืนท่ี งบประมาณใหแกบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
2. ควรจัดสรรอาจารยประจํา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดวย เพ่ือให
สามารถทํางานไดเต็มเวลา 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  

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช) 
      (ไมมีการประเมิน) 
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16. สํานักหอสมุดกลาง 

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 พยายามดําเนินการใหเปนหองสมุดท่ีเปนสากล ทันสมัย รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
รัฐบาล 
 1.2 มีการจัดทําระบบ e-book และ thesis online เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และนักศึกษา 
 1.3 มีนโยบายใหหองสมุดเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 1.4 มีความพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับอัตรากําลัง โดยไดดําเนินการวิเคราะหคางาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีใชในการทํางานในแตละข้ันตอน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน 
ข้ันตอนการทํางาน  
 1.5 ผูอํานวยการนําความรูท่ีมีในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอทุนจากภายนอก และนํามาให
บุคลากรรวมทําวิจัย ซ่ึงชวยสรางรายไดใหกับสํานักหอสมุดกลางอีกทางหนึ่ง 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
   -ไมมี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. จํานวนนักศึกษา 

มาใชบริการหองสมุดลดลง 
 
ควรหาแนวทางใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 
อาทิ 

1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย ชวยรณรงค หรือจัด
กิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษารัก
การอานหนังสือมากข้ึน  

3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การใช
ชีวิตของคนรุนใหมซึ่งระบบ IT มากข้ึน 

4. ควรมีการแนะนําหนังสือท่ีเขามาใหม เพ่ือเปนการดึงดูด
ความสนใจ ใหนักศึกษาเขามาอาน  

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
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

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราทดแทนผู
เกษียณอายุ ตามความจําเปนและเรงดวน โดยเฉพาะตําแหนง
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
ของมหาวิทยาลัย ไมไดจัดสรรกรอบอัตราทดแทนให ทางดานวิชาชีพ อาทิ ตําแหนงบรรณารักษ ซึ่งการทํางานจะตอง

ใชเวลาในการฝกฝน และหากมีไมเพียงพออาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน การใหบริการได  

 
4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน) 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล 
 4.2 มีความเปนผูนํา 
  4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  4.4 มีความสามารถในการประสานสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และมีเครือขายจํานวนมาก 
 4.5 การบริหารแบบมีสวนรวม รับฟงความคิดของทุกฝาย  
 4.6 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง อาทิ สงบุคลากรไปอบรม ไปศึกษาดูงาน หาทุนจาก
ภายนอกเพ่ือใหบุคลากรไดทําวิจัย 
  4.7 เขาพบงาย ใหโอกาสกับบุคลากรทุกระดับ 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ 
 -ไมมี- 

 
17. ศูนยคอมพิวเตอร 

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
     1.1 มีการปรับแผนการติดตามผลการทํางานจากทุกรอบ 6 เดือน เปนทุกไตรมาส แลวเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ  
     1.2 มีการผลักดันงานหลายอยางใหเกิดข้ึน อาทิ SU Service ในรูปแบบ Single Sign-on 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ภารกิจหลัก 

โครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure) 
 
ควรมีการวางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และเรงดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณใหครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย และทุกวิทยาเขต  

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 อุปกรณคอนขางเกา ลาสมัย อาทิ WIFI ของ

หอพักนักศึกษา 
2.2 สัญญาณอินเทอรเน็ตชา ไมเสถียร เน่ืองจาก 

นักศึกษา 70% ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และ 
30% ใชสืบคนขอมูล ทําใหมีการดึงสัญญาณกัน
คอนขางมาก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย Block การเขาระบบอะไรบาง 
ในชวงเวลาใด เพ่ือใหระบบสามารถใหบริการ รองรับการเรียน
การสอน การศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยกสัญญาณอินเทอรเน็ต
ระหวางนักศึกษาและการทํางานใน Office ของเจาหนาท่ี เพ่ือให
ระบบเร็วข้ึน ไมดึงสัญญาณกัน 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  

1. การบริการวิชาการ ในการจัดอบรมโครงการตางๆ ไมควรใชเวลาเกินครึ่งวันตอครั้ง 
เพราะถาหากจัดเต็มวัน คนสวนใหญจะเขาอบรมเฉพาะชวงเชา 
และชวงบายมักจะหายไป 

 
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. ปจจัยสนับสนุนดานการเรยีนการสอน 

1.1 อุปกรณคอนขางเกา ลาสมัย อาทิ WIFI ของ
หอพักนักศึกษา 

1.2 สัญญาณอินเทอรเน็ตชา ไมเสถียร เน่ืองจาก
นักศึกษา 70% ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือความบันเทิง และ 
30% ใชสืบคนขอมูล ทําใหมีการดึงสัญญาณกัน
คอนขางมาก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการลงทุนจัดโครงสรางพ้ืนฐานใหมท่ัวท้ัง
มหาวิทยาลัย โดยทําใหระบบ LAN WIFI ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
มีความเร็วมากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการพูดคุยกับคณะวิชาตางๆ เพ่ือปรับระบบ
ทางดาน IT ใหเปนระบบเดียวกันท้ังหมด เพราะปจจุบันแตละ
หนวยงานมี Database ของตัวเอง ทําใหไมมีความเช่ือมโยงกัน 
3. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายวาจะ Block ไมใหนักศึกษาเขา
ระบบอะไรบาง ในชวงเวลาใด และควรรวมกับคณะวิชาในการ
แนะนําใหนักศึกษาใชระบบอินเทอรเน็ตในทางท่ีสรางสรรค 
4. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยกสัญญาณ อินเทอรเน็ต 
ระหวางนักศึกษาและเจาหนาท่ีใน Office เพ่ือจะทําใหระบบเร็ว
ข้ึน ไมดึงสัญญาณกัน 
5. มหาวิทยาลัยควรสํารวจนักศึกษาท่ีไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ตางๆ ได อาทิ notebook tablet และสนับสนุนนักศึกษาเหลาน้ี 
โดยอาจมีอุปกรณใหยืมใช หรือผอนชําระในราคาถูก เน่ืองจากมี
นักศึกษาบางสวนท่ีมีฐานะลําบากไมสามารถเขาถึงอุปกรณ
เหลาน้ีได 

2. งบประมาณ 
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และพัฒนา 

IT มีจํานวนนอย ไมเพียงพอดําเนินงานตามแผนท่ี
กําหนดไว เน่ืองจากอุปกรณมีราคาคอนขางสูง 

 
1. ควรเพ่ิมสัดสวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยดานการพัฒนา
ระบบ IT ใหมากข้ึน  
2. ควรสนับสนุนงบประมาณใหศูนยคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว 

3. การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ  
ความคิดเห็นของผูดูแลระบบ IT ของคณะวิชา กับ

ทางศูนยคอมพิวเตอร สวนหน่ึงไมตรงกัน ทําใหเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาระบบเครือขาย การเช่ือมโยง
ขอมูล การจัดทําฐานขอมูล 

 
 มหาวิทยาลัยควรเชิญสวนงานตางๆ มาปรึกษาหารือ เพ่ือปรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลยั 
ซึ่งจะชวยประหยัดงบประมาณ มีฐานขอมูลและการทํางานท่ี
เช่ือมโยงกัน 

4. กายภาพ 
การสรางอาคารใหม ปรับปรุงอาคาร การออกแบบ 

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

 
การสรางอาคารใหม หรือปรับปรุงอาคาร มหาวิทยาลัยควรให
ศูนยคอมพิวเตอรเขาไปมีสวนรวมรับทราบ ใหความคิดเห็นดวย 
เพ่ือใหการติดตั้งระบบ IT มีความเหมาะสม สอดคลองกับการ
ทํางาน 
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4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน) 
 4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล ทันสมัย 
 4.2 เปนคนตัดสินใจรวดเร็ว ทํางานเร็ว และมีการกํากับติดตามงานตลอด 
 4.3 เม่ือรับทราบปญหาจะพยายามแกปญหาตางๆ อยางรวดเร็ว 
 4.4 มีการกระจายอํานาจในการบริหาร ไมไดเปนผูตัดสินใจเพียงผูเดียว 
 4.5 เอาใจใสบุคลากรในหนวยงาน พยายามผลักดันใหทุกคนมีความกาวหนาโดยใหบุคลากรเขาสอบ
มาตรฐาน ITDT 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ 
 -ไมมี- 

 
18. หอศิลป 

 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 -ไมมี- 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. การปรับปรุงวังทาพระ  

มีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนการดําเนิน
กิจการของหอศิลป และจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ 

 
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว  

2. การซอมอาคารท่ีหอศิลปสนามจันทร ซึ่งชํารุด ควรเรงซอมอาคารหอศิลปสนามจันทร ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 
     2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. การจัดนิทรรศการ ควรพัฒนาการจัดนิทรรศการใหไดมาตรฐานระดับสากล 
2. การประกวดผลงานศิลปกรรม ควรปรับวิธีการและเกณฑการตัดสินการประกวดผลงาน

ศิลปกรรม 
3. การบริการวิชาการ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานศิลปะแกเยาวชน 
4. การบริหารจัดการ ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของหอศิลปของคณะวิชา และหอศิลป

ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 
5. ผลงานศิลปกรรม  1. ควรวางแผนการจัดเก็บผลงานศิลปกรรม 

2. ควรกําหนดแนวทาง ในการจัดหารายไดจากผลงาน
ศิลปกรรมและดําเนินการใหชัดเจนเปนรูปธรรม 

  
3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. งบประมาณ 

ในการดูแลผลงานศิลปกรรมมีจํานวนจํากัด 
 
1. มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนงบประมาณในการดูแล เก็บ
รักษาผลงานศิลปกรรมซึ่งเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
2. มหาวิทยาลัยควรชวยติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกท่ีสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมดานศิลปะ 
เน่ืองจากการดําเนินงานในนามของมหาวิทยาลัย ชวยเพ่ิมความ
นาเช่ือถือ และเพ่ิมจํานวนเงินสนับสนุน มากกวาการดําเนินงาน
ในนามของหอศิลป 

2. การประชาสัมพันธหอศิลป  
หอศิลปสนามจันทร ยังไมเปนท่ีรูจัก เมื่อมีการจัด

กิจกรรม นิทรรศการมีผูมารวมงาน เขาชมงานนอย  

 
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชวยประชาสัมพันธหอศิลป
สนามจันทรใหเปนท่ีรูจักกวางขวางยิ่งข้ึน 

3. การปรับปรุงวังทาพระ  
มีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนการดําเนิน

กิจการของหอศิลป และจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ 

 
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว  

4. พ้ืนท่ีจัดเก็บผลงานศิลปกรรม 
มีจํานวนจํากัด เ น่ืองจากหอศิลปตองแบงพ้ืนท่ี

สําหรับการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน 

 
มหาวิทยาลัยและหอศิลป รวมกันพิจารณาหาพ้ืนท่ีสําหรับการ
จัดเก็บผลงานศิลปกรรม เพ่ิมเติม 

 
4. ผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท) 
 4.1 มีความสามารถในการบริหารงาน 
 4.2 มีสื่อสารกับบุคลากรภายในหนวยงานไดดี 
  
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ 
 -ไมมี- 
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สวนท่ี 3 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน  

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

              
 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขอมูล
จากการสนทนากลุมผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร 
นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามตอการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานตางๆ มาพิจารณาแลว เพ่ือใหสวนงานสามารถดําเนินการ
และพัฒนาไดทันกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ี
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะในภาพรวมตอการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงในบาง
ประเด็นเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นทุกฝายตองรวมมือกันเพ่ือใหงานสําเร็จ โดยสรุปดังนี ้

ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  
   1.1 ปจจัยภายนอก อาทิ 
         1.1.1 ความเปลี่ยนแปลงจากบริบทของสังคมโลก 
ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ  
 - การรับคนเขาทํางานของหนวยงาน บริษัทท่ีมี
ช่ือเสียง มีแนวโนมไมมุงเนนเรื่องปริญญา แตเนนเรื่อง
ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการทํางาน 
 - การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะน้ีไดออก ราง พระราชบัญญัติมา
หลายฉบับ  และมีความเ ก่ียวของ สัมพันธ กับสวนงาน 
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ การเสนอของบประมาณการ
วิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 1.1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
        1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปดหลักสูตร สาขาวิชาท่ี
ใกลเคียงกับหลักสูตรท่ีเปนความเขมแข็งของคณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ซึ่งกระทบตอการทํางาน วิถีชีวิต ของบุคลากรในทุกระดับ ท้ัง
ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา  
  1.1.5 ประชากรเขาสูยุค Aging Society ซึ่งกระทบ
ตอสังคม วิถีชีวิต ความตองการปจจัยในดานตางๆ  
      1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 
   1.2 ปจจัยภายใน อาทิ 
 1.2.1 อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ยึดติดกับการ
ทํางานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีนอย  
 1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  
 1.2.3 การทํางานเปนทีม การบูรณาการในการทํางาน

 
1. ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาท่ีดูแล รับผิดชอบ เก่ียวกับ
การดําเนินการเพ่ือปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
 1.1 ศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดี
ของมหาวิทยาลัย คณะวิชาท้ังในประเทศและตางประเทศ          
แลวนํามาถายทอดใหบุคลากรในคณะวิชา มหาวิทยาลัย ได
เรียนรูรวมกัน แลวนํามาปรับใชกับคณะวิชา อาทิ การเปด
สอนแบบตลาดวิชา การปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขาม
คณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  
 1.2 ควรนําผลงานวิจัยสรางสรรค มาบริหารจัดการ ตอ
ยอดเพ่ิมมูลคา เพ่ือสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย และชวย
ขับเคลื่อนความเจริญของสังคมและประเทศชาติ 
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธนําเสนอคณะ ศักยภาพ ความ
เขมแข็งออกสูสังคมภายนอก ท้ังในระดับประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน โดยอาศัยกลไกตางๆ 
อาทิ เทคโนโลยี อาจารย เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ชุมชน  
3. ควรเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชนใหมากข้ึน 
ดวยการทําวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยใชจุดแข็ง และ
ศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหนักศึกษาเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึนเพ่ือสรางการเรียนรู 
ประสบการณ 
4. ควรพัฒนาระบบ กลไกในการใหบุคลากร นักศึกษา ศิษย
เกา มีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
5. การเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารระดับคณะ
วิชา อาทิ การพัฒนาผูบริหารรุนใหมในกลุมหัวหนาภาควิชา 
รองคณบดี เลขานุการภาควิชา การใหมาชวยงานสวนกลาง



ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
รวมกัน  
 1.2.4 งบประมาณ  

ของคณะ เพ่ือฝกทักษะ เรียนรูการบริหารงาน  

2. หลักสูตร 
     
 

1. ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น ในสิ่งท่ีคณะมีความ
เขมแข็ง หรือรวมกับคณะวิชาอ่ืนๆ เพ่ือรองรับความตองการ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุมสังคมผูสูงอายุ กลุมท่ี
ตองการพัฒนาทักษะการทํางาน แมบาน  
2. การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากข้ึน อาทิ การ
เทียบโอนรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัย การเรียนผานระบบ 
online 

3. นักศึกษา 1. ควรหารือรวมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการ
ปรับระบบการรับนักศึกษา การสอบคัดเลือก ใหยืดหยุน 
เปดกวางใหมากข้ึน อาทิ การเปดรับนักศึกษาอยางตอเน่ือง
ทุกวัน  
2. ควรมี/เพ่ิมกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอ
แนวคิด ขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงและการพัฒนาคณะ 
การใหบริการ เพ่ือใหการดําเนินการในสวนตางๆ สอดคลอง
กับความตองการของนักศึกษา และการใหบริการตางๆ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศกึษาท่ีใหนักศึกษาหลายๆ 
คณะวิชาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความ
สามัคคี รวมท้ังการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีสวนชวยพัฒนา
ชุมชน สังคมใหมากข้ึน 

4. การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
 

1. ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
โดยควรเนน ผลลัพธ outcome ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาให
มากข้ึน  
2. ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอรมการประเมินผลการ
เรียนการสอนของอาจารย (โดยนักศึกษา) เพ่ือใหเกิด
ประโยชน มากข้ึน อาทิ  

- ใหมีการประเมินหลังจบการเรยีนการสอนในแตละครัง้ 
เพ่ือนําผลมาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง
ตอไป โดยผานระบบ QR Code  

- การประเมินควรเนนเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน 
การเรียนรู การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอน
แบบ Project based learning, Problem based learning 
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	6.2.5 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการฯ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2...
	6.2.6 วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
	6.2.6.1 เตรียมข้อมูลในการนำเสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ต่อสภามหาวิท...
	6.2.6.2 นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนงานในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานฯ (ตามข้อ 6.2.5) มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งต่อไป
	6.3.1 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ...
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