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คํานํา 
 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) 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. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวชี้วัดและคาน้ําหนัก รวมท้ังการรายงานขอมูลของสวนงานใหชัดเจน และสะทอน
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากข้ึน โดยในการเก็บ
ขอมูลจะมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ คณะกรรมการไดพยายามใหมีมาตรฐานเดียวกัน และลดภาระการกรอก
ขอมูล อาทิ ขอมูลเชิงปริมาณ จะใชขอมูลจากกองแผนงานและผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เปนหลัก ขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ขอมูลจากการสัมภาษณ มีคณะทํางานชวยกลั่นกรอง
ขอมูล  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัด ในการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงมีท้ังปจจัยภายในและภายนอก อาทิ Disruption 
ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตาม เพ่ือใหสวนงานสามารถพัฒนาใหทัน
กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและการทํางานท่ีมุงเนนผลลัพธ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซ่ึงในหลายเรื่องมีความเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น
ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพ่ือใหงานของทุกฝาย ทุกระดับสัมฤทธิผล 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และ  
(2) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
นอกจากนั้น ในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพ่ือให
เห็นภาพรวมการดําเนินการท่ีผานมา ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
รวมท้ังผูเก่ียวของทุกฝายท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากท้ังผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําสวนงาน คณบดี ผูอํานวยการสํานัก บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา
ปจจุบัน และศิษยเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
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บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ช 

สวนท่ี 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
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1 
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ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
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10 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

10 

2. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2561) และ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

19 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 20 
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 23 
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8) คณะเภสัชศาสตร 47 
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 
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สวนท่ี 2 (ตอ) 11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 56 

12) คณะวิทยาการจัดการ 60 
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13 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ิมเติม 

405 

14 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

412 

15 แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส. 4) 
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปส. 7) 

417 

 

จ 



สารบัญตาราง 
 

     หนา 
ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
4 

ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562) 

4 

ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 - 30 กันยายน 2562) 

6 

ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 
30 กันยายน 2562) 

14 

ตารางท่ี 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

17 

ตารางท่ี 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ และผูอํานวยการสวนงานมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

18 

 

ฉ 



บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 

และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และข้ันตอนแนวทาง 
ท่ีกําหนดในคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญ 
ไดดังนี้ 

1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

สวนงาน  หัวหนาสวนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    สวนงาน 
3.  สวนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเทาคณะ  3    สวนงาน 
    รวม         18   สวนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี มีจํานวน 18 ราย  
(รวมคณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน  
ไดรับการยกเวนการติดตาม และประเมินผลฯจํานวน 2 ราย ดังน้ี 
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน) 
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน) 

 
2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําป  
 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 

60 
 

   30 
 

     
 
 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน 
 (นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิด รอยละ 60) 
 

60 
 

 

ช 



สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
         สวน ท่ี  2  ผลการดํ า เ นินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 
 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

 
10 

 
 
 
 
 

20 
ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปดังนี้ 

ท่ี สวนงาน 
คะแนน 
(รอยละ) 

 คณะวิชา มี 14 คณะ  
1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 74.6 + 
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 76.1 

+
 

3 คณะโบราณคด ี 81.4 
+
 

4 คณะมณัฑนศลิป 81.5 + 
5 คณะอักษรศาสตร 79.2 

+
 

6 คณะศึกษาศาสตร 81.4 
+ 

7 คณะวิทยาศาสตร 81.7 
+ 

8 คณะเภสัชศาสตร 86.6 + 

9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 88.1 + 
10 คณะดุริยางคศาสตร 86.2 

+
 

11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 75.9 
+ 

12 คณะวิทยาการจัดการ 74.6 + 

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 69.8 
+ 

14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 86.2 
+ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  
1 บัณฑิตวิทยาลัย 90.6 

+
 

 สวนงานท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ มี 3 สวนงาน  
1 สํานักหอสมุดกลาง 87.1 – 

2 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 88.9 + 

3 หอศิลป 95.4 + 

ซ 



 หมายเหตุ 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 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  
 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูเก่ียวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร นักศึกษา มาสรุปประมวล 
และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้  
 4.1 การดําเนินการ การแกไขปญหา ท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาในภาพรวม 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 4.1.1 นักศึกษา ใหความสําคัญกับนักศึกษามากข้ึน อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
การใหทุนศึกษา/สนับสนุนนักศึกษาไปประกวด ฝกงานและแสดงผลงานระดับประเทศและนานาชาติ 
 4.1.2 ขอตกลงความรวมมือ คณะวิชามีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกันมากข้ึน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม workshop 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
 4.1.3 การปรับโครงสราง ทุกสวนงานดําเนินการปรับโครงสรางสวนงานแลวเสร็จ 
     4.1.4 ดานกายภาพ  
 (1) วังทาพระ 
 คณะมัณฑนศิลป คณะโบราณคดี เขาไปจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระแลว แมพ้ืนท่ี
บางสวนยังไมเสร็จเรียบรอย ซ่ึงชวยสงเสริมการเรียนการสอน การเรียนรู และการทํางานมากข้ึน 
 (2) พระราชวังสนามจันทร 
 คณะวิชาตางๆ พยายามปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะมากข้ึน อาทิ พ้ืนท่ี
อเนกประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีนั่งพักผอน หองน้ํา โรงอาหารในสวนของคณะ เปนตน 
 (3) อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) 
 วิทยาลัยนานาชาติยายไปจัดการเรียนการสอนท่ีอาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) ทํา
ใหมีพ้ืนท่ีใชสอยมากข้ึน และอยูใกลศูนยกลางแหลงเรียนรู สถานท่ีฝกงานท่ีจะชวยเพ่ิมประสบการณแกนักศึกษา  
 4.2 เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการในภาพรวม 
   4.2.1 ระบบ TCAS 
                    (1) ควรระดมความคิดเก่ียวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา เก่ียวกับการสอบ 
TCAS จากผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังนักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป 
                   (2) คณะวิชาท่ีมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยตองพิจารณาความสามารถภาคปฏิบัติ ควร
ติดตาม ประเมินผลวิธีการคัดเลือก ทบทวนขอสอบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ
เขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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               (3) ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจงเรื่องการสอบ TCAS ของแตละคณะใหมากข้ึน เพ่ือให
นักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจท่ีถูกตอง ชัดเจน 
 4.2.2 จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาบางคณะวิชา มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 (1) ควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ แรงจูงในการเขามาศึกษา 
ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํามาวางแผนการทํางาน ทบทวนจํานวนรับนักศึกษา ใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวยเพ่ือใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวน
นักศึกษาท่ีลดลง และกระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน  
 (2) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับคณะ สาขาวิชาใหนักศึกษาในตางจังหวัดมากข้ึน  
             4.2.3 หลักสูตร 
 (1) ควรสรางจุดเดน เอกลักษณของหลักสูตร และเม่ือมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรควรมีการ 
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกวา รวมท้ังรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศท่ีมีชื่อเสียง/มหาวิทยาลัยมีขอตกลงฯ การสรางหลักสูตรรวมกัน เพ่ือเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของ
คณะวิชา  
 (2) ควรเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู  ฝกงานกับสถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและ
ตางประเทศมากข้ึน 
 (3) ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบอาชีพ และเปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจมากข้ึน 
 (4) ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลายมากข้ึน อาทิ การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนไดดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซ่ึงจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากข้ึน 
             4.2.4 การเรียนการสอน 
 (1) ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมีพ้ืนฐานทักษะความรู สราง
แรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนําความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนท้ังคุณคา และมูลคา 
 (2) ควรจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน/Conference กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ี
คณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพ่ือชวยเพ่ิมประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา รวมท้ังการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ใหนาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของ
นักศึกษารุนใหม  
 (3) ควรบูรณาการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ ระหวางสาขา คณะวิชาตางๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และสรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา 
 (4) ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษาดูงานมากข้ึน เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณจริง การเรียนรูและแกไขปญหาในการทํางาน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
 (5) ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร และ
การนําไปใชในการทํางานมากข้ึน  
 4.2.5 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 (1) ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอ 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และปลอดภัย อาทิ Smart Classroom รวมท้ังการวางแผน บริหาร
จัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณใหมีประสิทธิภาพ คุมคามากข้ึน โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีราคาสูง อาทิ 
การใชงานรวมกัน การเชาใชอุปกรณ เปนตน 
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 (2) ควรใหนักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนท่ีมีเครื่องมือ 
อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือการเรียนรู เสริมประสบการณ  
              4.2.6 ความเปนนานาชาติ 
 (1) ควรวางแผนและพัฒนาใหทุกคณะมีหลักสูตรนานาชาติ อยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจจะ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ 
 (2) ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพ่ิมนักศึกษาตางชาติ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การใหทุนการศึกษา เชิญอาจารย วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากข้ึน 
 4.2.7 การวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 (1) ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา และรวมมือกันจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ ท่ีเนน
ประเด็นท่ีเปนความตองการของสังคม ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากข้ึน 
 (2) ควรผลักดัน หากลยุทธใหบุคลากรขอทุนวิจัยจากหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงาน
ระหวางประเทศใหมากข้ึน อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพ่ีเลี้ยง เปนตน 
 4.2.8 การส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
 (1) ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ  การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึงบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากข้ึน เพ่ือใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็วถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากข้ึน  
 (2) ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ 
สูภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซ่ึงจะชวยสราง
ชื่อเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน  
 4.2.9 ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร 
 (1) ควรพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถท้ังในศาสตรท่ีตนเองเชี่ยวชาญ และความรู 
ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารท่ีครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณ
การเงินบัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหการบริหารงานในคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (2) ควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม โดยมีการวางแผนการบมเพาะอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน การมาชวยงานสวนกลางของคณะ มหาวิทยาลัย การสง
เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน 
 4.2.10 การพัฒนาบุคลากร 
 (1) ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากข้ึน 
 (2) ควรพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุนให
สอดคลองกับหนาท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือรองรับการทํางาน และทุกฝายสามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ  
 (2.1) อาจารย ควรพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค การมีสวนรวมในการหารายไดใหมาก
ข้ึน และพัฒนาการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง  
 (2.2) สายสนับสนุน จะตองพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางาน การบริการให
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการจัดทําคูมือการทํางานเพ่ือใหการทํางานมีมาตรฐาน เปนแนวปฏิบัติของทุกฝาย 
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 4.2.11 การบริหารจัดการ 
 คณะวิชาท่ีไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามโครงสรางองคกร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะวิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาใน 
สายงาน 
 4.2.12 ดานกายภาพ/ส่ิงแวดลอม/ความปลอดภัย 
 ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนไดคุมคา มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองน้ํา ภูมิทัศนท่ีรมรื่น เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย
ใหมากข้ึน 
 4.2.13 ศิษยเกา 
 (1) ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะมากข้ึน อาทิ รวมพัฒนา
หลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษาไปฝกงาน รวมท้ังการเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมของคณะอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน 
 (2) ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางรุน พ่ี รุนนอง ศิษย เกา และผูบริหาร เ พ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (3) ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน สมบูรณมากข้ึน รวมถึงควรมีการ
ติดตามความกาวหนาของศิษยเกาอยางตอเนื่องดวย 
 
5. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 เพ่ือใหการดําเนินการของสวนงานมีการพัฒนา ท่ีทันกับความเปลี่ยนแปลง และการดําเนินการท่ี
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี้ 
 5.1 ภาพลักษณองคกร (Branding) ควรดําเนินการเรื่องภาพลักษณ (Rebranding) เพราะมี
ความสําคัญมากตอการดําเนินงานในยุคปจจุบัน ในการสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสวนงานในทุกพันธกิจ ท้ังคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง เทคโนโลยีอาหารของชุมชน โดยการ
ดําเนินการตองมีการวางแผนเปนข้ันตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย                         
 5.2 งบประมาณ การหารายได งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ควร
วางแผนและการดําเนินการ อาทิ 
 (1) จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ท่ีชัดเจน และการนํามาสนับสนุน
พันธกิจในดานตางๆ   
 (2) จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายในระยะ 5 ป เพ่ือวางแผนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 การปรับบทบาทหนาท่ีของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จากบริบทท่ี
มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี 
รูปแบบการดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถตอบสนอง สนับสนุนนโยบาย พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 
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 (1) หอศิลป  
 (1.1) สรางภาพลักษณใหม (Rebranding) ใหหอศิลปเปนสัญลักษณของผูนําการ
สรางสรรคศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษใหม 
 (1.2) พัฒนาหอศิลปใหไดท้ังคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และเปนศูนยกลาง
แหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 (1.3) นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทางปญญา และแปลง
ใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพ่ึงพาตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
 (1.4) เปนผูนําศิลปะใหเขาถึงชีวิตประจําวันของสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
 (2) สํานักหอสมุดกลาง อาทิ 
 (2.1) ปรับ/จัดพ้ืนท่ีเปนหองประชุม สัมมนา เพ่ือใหนักศึกษา และทุกกลุมวัย เขามาทํา
กิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู  
 (2.2) จัดทําฐานขอมูลดิจิทัลในการศึกษาคนควา สามารถเขาถึงอยางสะดวก รวดเร็ว  
 (2.3) การบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความประหยัด 
คุมคา ลดตนทุน อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดท้ังภายในประเทศและตางประเทศในการใชทรัพยากร
รวมกัน เพ่ือลดตนทุน 
                       (2.4) ปรับ platform รูปแบบการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุก โดยนํา
เทคโนโลยีเขามาชวย  
 (3) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ  
 (3.1) ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเรงดวน เพ่ือใหการ
ดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ท่ีจะตอบสนอง 
สนับสนนุ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (3.2 ) ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล และการใช
ขอมูลรวมกันแบบครบวงจรท้ังมหาวิทยาลัย อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงดานการเงิน  
 (4) บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ 
 (4.1) ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารสวนงาน 
เพ่ือกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการแกไข
ปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (4.2) ควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการใหบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ  
          (4.3) ควรเรงพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะในการทํางาน การปรับตัว ทัศนคติรับความเปลี่ยนแปลง 
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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 และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ท่ี 2344/2560 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ (ภาคผนวก 13 หนา 405) โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ตาม
ขอบังคับฯ นี้ เริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ แลวนํามาจัดทํา คูมือการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
2/2561 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ไดใหความเห็นชอบคูมือฯ ดังกลาว และคณะกรรมการไดรายงานผล
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
6/2561 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 และครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ตามลําดับ  
   ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับเปนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งท่ี 3 ตามขอบังคับฯ นี้ ซ่ึงคณะกรรมการไดรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งท่ีผานมา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช
ประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปส.1)
กําหนดใหทุกสวนงานใชคะแนนผลการดําเนินการของกองแผนงานท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แลว เพ่ือใหท่ีประชุมดังกลาวชวยกลั่นกรองขอมูล และขอมูลท่ี
นํามาใชคิดคะแนนมีมาตรฐานเดียวกัน การรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ (แบบฟอรม 
ปส.6) ใหใชขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (ในปท่ีผานมา) เพ่ือใหการรายงานความคืบหนา/
ความสําเร็จในการดําเนินการ มีกรอบท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดเกณฑการให
คะแนนดวย จากนั้นคณะกรรมการไดนําหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป



งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือฯ 
ดังกลาว แลว 
  ในสวนของการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ ไดกําหนดใหมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพสวนใหญ คือ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ซ่ึงการเชิญมา
สนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  
ทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนมาก  
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนท่ี 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และ                 
(2) สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ 
นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวย 
(ภาคผนวก 11 หนา 295) เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินการท่ีผานมา 
            รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เปนสวนหนึ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เขมแข็งของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีฯ ซ่ึงทุกฝายท่ีเก่ียวของควรนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การสนับสนุนผลักดัน เพ่ือใหสวนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
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 
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 (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  
 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 และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีหัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 

 
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

          ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ กําหนดวา  
                -  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแต
ไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปนั้น เปนไปเพ่ือการให
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ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในรอบ
นั้นตอสภามหาวิทยาลัยได 

 4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
2562 พิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 
81 วัน (12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562) 
 (2) อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปฏิบัติหนาท่ีประมาณ 106 วัน (17 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562) 

 4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีดังนี้  
    ตารางท่ี 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวนงาน  หัวหนาสวนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    สวนงาน 
3.  สวนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเทาคณะ  3    สวนงาน 
    รวม         18   สวนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี มีจํานวน 18 ราย  
(รวมคณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน 120 วัน  
ไดรับการยกเวนการติดตาม ประเมินผลฯ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน) 
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

(ปฏิบัติหนาท่ี 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน) 

 
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา

30 
 
 

1. ข้ันตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย 
1.1 สวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ตอรองกับอธิการบดี) 
 

 
 
 
 
 

MIS ตามท่ีกองแผนงานกําหนด 
1.2 กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน 

สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และเสนอตอท่ีประชุม ก.บ.ม. 

1.3 ท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
2. ข้ันตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ 

หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลใน
ขอ 1.3 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.1)  
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

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

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)                  
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.2)         
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

 สวน ท่ี  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 (แบบฟอรม ปส.3)                    
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1. ใหกับ 

2.1 คณะกรรมการประจําสวนงาน 
2.2 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา 

ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
2.3 สํานักงานคณบดี (สวนงาน)                      

3. แตละกลุมตามขอ 2.1 - 2.3 จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

สําหรับสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม 
คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบด ี
(สวนงาน) 

พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดท่ีควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงให
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ประธานกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ สอบทานการใหคะแนน 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.6) 

หลังจากน้ันจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน 
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ 

(1) ระดับการตอบสนอง  
(2) ระดับคุณภาพ 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาและประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ 

(1) ระดับการตอบสนอง  
(2) ระดับคุณภาพ 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงานใหประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และเขามา
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ทางระบบ online 
2. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังแจงคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามฯ 
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ทางระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา 

รวม 100  
 

   5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 3   
 ตารางท่ี 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

60 ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นํามาคิด  
รอยละ 60 
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องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
การขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ 
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

40 1. หั วหน าส วนงาน  เ ขียนสรุปรายงานความเปนผู นํ า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5) 
2. หัวหนาสวนงาน เสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
4. เลขานุการสวนงาน สงใหประธานกรรมการ โดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 

รวม  100  

 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 14 สิงหาคม 
2562 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           6.1.2 วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหนาสวนงาน จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามท่ีคณะกรรมการ 
กําหนด และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2562     
 (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)  
 (2) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษยเกา) และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 16 
กันยายน 2562 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
 (1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) เพ่ือใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ                                              
 (1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
  (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
ท้ังหมดในสวนงาน 
  (1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
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 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามฯ แลวจัดสง
ใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
 หลังจากนั้นใหเลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 7 
ตุลาคม 2562 
 (2) ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
       6.1.2.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการดังนี้ 
 (1) เผยแพรคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  
  (2) นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรมปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ 
ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
 6.1.3 วันท่ี 3 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มี
หนังสือถึงประธานคณะกรรมการนักศึกษา (14 คณะ) ขอใหชวยประชาสัมพันธเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และขอความรวมมือ
นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ภายใน
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
 6.1.4 วันท่ี 10 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
ชี้แจงหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กับหัวหนาสวนงาน 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2562  
 6.1.5 วันท่ี 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม 
 6.1.6 ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562  
 6.1.6.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) สงใหคณะกรรมการ 
 6.1.6.2 วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 วันสุดทายท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) 
 6.1.7 วันท่ี 17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุม 
             6.1.8 ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562   
 6.1.8.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอคณะกรรมการ 
 6.1.8.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6)   

   6.2 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันท่ี 21-22 พฤศจกิายน 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 8/2562 และครั้งท่ี 9/2562) 
พิจารณา ราง สรุปการสนทนากลุม จํานวน 18 สวนงาน 
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 6.2.2 วันท่ี 13 และ 19 ธันวาคม 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 10/2562 และครั้งท่ี 
11/2562) พิจารณา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จํานวน 18 สวนงาน 
             6.2.3 วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป 
วิเคราะห ประมวลขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)  
            6.2.4 วันท่ี 9 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 1/2563) พิจารณา ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
               6.2.5 ภายในวันท่ี 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานกรรมการ 
ภายในวันท่ี 21 มกราคม 2563 (ถามี) 
 6.2.6 วันท่ี 24 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งท่ี 2/2563) ดําเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 นําขอสังเกต จากหัวหนาสวนงาน (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณา  
        6.2.6.2 เตรียมขอมูลในการนําเสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอสภามหาวิทยาลัย 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันท่ี 28 มกราคม 2563 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561 - 30 กันยายน 2562) เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 พิจารณา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครัง้นี้ 
 6.3.3 ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ดําเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหแตละสวนงาน
ทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
 6.3.3.2 ฝายเลขานุการฯ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  

 

 คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ  
สอบทาน แลวใหคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  
            ในสวนของขอมูลจากการสนทนากลุม (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 10 หนา 209)  
การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
(โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) คณะกรรมการได
ประมวล สรุปสาระสําคัญมานําเสนอในภาพรวมของแตละสวนงาน นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังได
รวบรวมขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพ่ือใหเห็นภาพรวมท่ีผานมา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

  ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

 1) สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนัก รอยละ 30)  
 1.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงานดําเนินการ 
และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2562  
 ท้ังนี้คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ี 
กองแผนงานนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดังกลาว จะไมมีขอมูลผลการ
ดําเนินงานใน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย และกองแผนงานแจงวาไมสามารถจําแนกเปน
รายคณะได คือ 
 - ตัวชี้วัดท่ี 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 
500 ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI   
 - ตัวชี้วัดท่ี 23 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 
                 1.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 1.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7) 



                 1.3) อนึ่งในสวนของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ คือ สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และหอศิลป ซ่ึงการเจรจาตอรองตัวชี้วัดกับอธิการบดี จะมีความแตกตางจากคณะวิชา คือ 
อธิการบดีใหสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดตัวชี้วัดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเอง 
หรือจะเลือกจาก 33 ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยก็ได ซ่ึงสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ได
กําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

สวนงานท่ีมฐีานะ
เทียบเทาคณะ 

ตัวชี้วัดท่ีเจรจาตอรองกับอธิการบดี 
ตัวชี้วัด  

33 ตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติการ 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 
ท่ีสวนงานกําหนดเอง 

รวม 

สํานักหอสมุดกลาง - 10 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 2 ตัวช้ีวัด  
(16, 33)* 

3 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 

หอศิลป 4 ตัวช้ีวัด 
(25, 28, 29, 33)* 

6 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 

       หมายเหตุ * 16. รอยละของงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษาตอเงินรายได 
   25. จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการพัฒนาชุมชน/
สังคม/ประเทศ 
   28. จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการศาสตรและศิลป 
   29. จํานวนโครงการท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อ 
   33. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 จากขอมูลขางตน  
 - แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป 
มีท้ังตัวชี้วัดท่ีมาจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนเอง และไดรายงานคะแนนผลการ
ดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัด จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ 
 - แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักหอสมุดกลาง มีเฉพาะ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนเอง ในรายงานผลการดําเนินงานฯ มีเฉพาะคะแนนผลการดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัดของ
สํานักหอสมุดกลาง 

 ดังนั้นการคิดคะแนนของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มีดังนี้ 
 (1) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป ใหใชคะแนนผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําป จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ 
 (2) สํานักหอสมุดกลาง ใหตัดคะแนนในสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี คาน้ําหนัก รอยละ 30) ออกไป เนื่องจาก 
ไมมีผลการดําเนินงานในสวนนี้ ซ่ึงจะเหลือคาน้ําหนักรวมท้ังหมดรอยละ 70 แลวใหเทียบรอยละ 70 เปน 
รอยละ 100 
 1.4) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของแตละสวนงาน 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) อยูในภาคผนวก 2 หนา 90 

 2) สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา 
ของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (คาน้ําหนัก  
รอยละ 10)   
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   2.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยาง
นอย 3 เรื่อง)   
                   2.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 2.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7) 
                    2.3) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
อยูในภาคผนวก 3 หนา 127 

 3) สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 
ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 4 หนา 171 

 ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)  
                   1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) จาก 3 กลุม คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) (สวนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม คือ (1) และ (3))  
 2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 5 หนา 173 

 ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนัก รอยละ 10)  
 1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ซ่ึงประกอบดวย 
                 1.1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จํานวน 4 ขอ 
    1.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะในภาพรวม จํานวน 16 ขอ 
 โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ กอนสงใหคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว (เกณฑ
การใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 9) รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 7 หนา 178 

 ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 1) คะแนนในสวนนี้มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา) ผานระบบออนไลน (แบบฟอรม ปส.7)  
                   2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม 
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                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 8 หนา 180 
 ท้ังนี้คะแนนในสวนนี้ไมไดนํามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

 ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 60) 
 นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 1.1) มาคิด  
รอยละ 60 

 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)  
 1) คะแนนในสวนนี้มาจาก หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
(แบบฟอรม ปส.5) 
 โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนกอนเสนอคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานและใหคะแนน รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 6 หนา 175 
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 ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 

ของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2 
ระดับการม ี
สวนรวมและ 
ความรวมมือ 
ของบุคลากรฯ 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3 

ความคืบหนา/
ความสําเร็จ 

ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ 

 
(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1 
ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 

 
(รอยละ 20) 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 21.8 9.6 15.7 20.7 6.8 74.6 
+
 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 20.6 9.5 18.2 20.2 7.6 76.1 + 

3. คณะโบราณคดี 21.4 7.3 17.6 26.9 8.2 81.4 
+
 

4. คณะมัณฑนศิลป 22.2 9.8 17.9 23.3 8.3 81.5 
+
 

5. คณะอักษรศาสตร 22.2 10.0 16.9 22.1 8.0 79.2 
+
 

6. คณะศึกษาศาสตร 17.7 9.3 18.5 27.6 8.3 81.4 + 

7. คณะวิทยาศาสตร 23.2 9.6 15.8 24.6 8.5 81.7 
+ 
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สวนงาน/  
หัวหนาสวนงาน 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 

ของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2 
ระดับการม ี
สวนรวมและ 
ความรวมมือ 
ของบุคลากรฯ 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3 

ความคืบหนา/
ความสําเร็จ 

ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ 

 
(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1 
ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 

 
(รอยละ 20) 

8. คณะเภสัชศาสตร 27.5 10.0 18.3 22.6 8.2 86.6 + 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24.7 10.0 17.7 27.3 8.4 88.1 
+
 

10. คณะดุริยางคศาสตร 25.0 8.8 16.8 27.4 8.2 86.2 
+
 

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 21.5 10.0 17.6 18.9 7.9 75.9 
+ 

12. คณะวิทยาการจัดการ 19.7 10.0 16.3 20.8 7.8 74.6 
+ 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21.1 10.0 13.9 17.7 7.1 69.8 + 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 22.6 9.8 15.6 29.6 8.6 86.2 + 

 
 
 
 

15 



 หมายเหตุ  *  ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานน้ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 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. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน* 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 

ของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2 
ระดับการม ี
สวนรวมและ 
ความรวมมือ 
ของบุคลากรฯ 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3 

ความคืบหนา/
ความสําเร็จ 

ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ 

 
(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1 
ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 

 
(รอยละ 20) 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 28.2 10.0 18.8 26.8 6.8 90.6 
+ 

 หมายเหตุ  *  ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานท่ี 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานน้ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
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 และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ดานท่ี 1 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 

ของสวนงาน (รอยละ 60) 
 

ดานท่ี 2 
ระดับการม ี
สวนรวมและ 
ความรวมมือ 
ของบุคลากรฯ 

 
(รอยละ 30) 

 
ดานท่ี 3 

ความคืบหนา/
ความสําเร็จ 

ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ 

 
(รอยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ดานท่ี 1 + 
ดานท่ี 2 + 
ดานท่ี 3) 

สวนท่ี 1 * 
ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจาํป 

 
(รอยละ 30) 

สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน 

 
(รอยละ 10) 

สวนท่ี 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายในฯ 

 
(รอยละ 20) 

1. สํานักหอสมุดกลาง N/A 8.0 20.0 24.8 8.2 
87.1 – 

(61.0) 

2. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 30.0 8.7 16.0 26.5 7.7 88.9 + 

3. หอศิลป 30.0 9.7 20.0 27.7 8.0 95.4 + 

 หมายเหตุ  *  การคิดคะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มีดังน้ี 
  1. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป ใชคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (จาก 33 ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) จํานวน 2 และ 4 ตัวช้ีวัด ตามลําดับ  
  2. สํานักหอสมุดกลาง มีเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีกําหนดข้ึนเอง ใหตัดคะแนนในสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี คานํ้าหนัก รอยละ 30) ออกไป เน่ืองจากไมมีผลการดําเนินงานในสวนน้ี ซึ่งจะเหลือคานํ้าหนักรวมท้ังหมดรอยละ 70 แลวใหเทียบรอยละ 70 เปนรอยละ 100 ดังน้ัน คะแนนรวม 61.0 จาก 
รอยละ 70 จึงเทียบเปน 87.1 จากรอยละ 100 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

 
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. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (ป 2561) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 
30 กันยายน 2562) 

    คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี
และหัวหนาสวนงานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมของผู เก่ียวของกลุมตางๆ ขอเสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเปน
ประเด็น คือ การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา (ป 2561) ขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังเรื่องท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย
สนับสนุน เพ่ือใหสวนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝายท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป 
โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอ (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 10 หนา 209) 
           นอกจากนั้นคณะกรรมการไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวย เพ่ือ
สื่อใหเห็นถึงการดําเนินการ ความกาวหนาในการพัฒนาของสวนงาน และจักไดนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 11 หนา 295) 

 สรุปการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของ 
สวนงาน มีดังนี้ 
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1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 มีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะ 
 1.2 ใหความสําคัญกับนักศึกษามากข้ึน อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ ให
ทุนการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนนักศึกษาไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ 
 1.3 ความกาวหนาทางวิชาการ อาทิ การจัดกิจกรรม workshop รวมกับศิลปนชาวตางชาติ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องตางๆ อาทิ เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน การอนุรักษศิลปะ
ของชาติ 
 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

1.1 ใชเวลานาน ทําใหขาดโอกาสในการใชพ้ืนท่ีทํา
ประโยชนในดานการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ 

1.2 บุคลากรไมคอยทราบความคืบหนา  
1.3 บุคลากร นักศึกษา ไดรับผลกระทบจากการ

เดินทางไปปฏิบัติงานท่ีพระราชวังสนามจันทร 
1.4 นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรูจากแหลงศิลปะ

สําคัญในกรุงเทพฯ อาทิ หอศิลป 

 
1. ควรเรงรัดการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ

ดําเนินการจัดทําแผนฟนฟู 
2. ควรแจงความคืบหนาการปรับปรุงวังทาพระใหบุคลากร

และนักศึกษาทราบอยางตอเน่ือง 
3. ควรรับฟงผลกระทบจากการปรับปรุงวังทาพระ และหา

แนวทางแกปญหารวมกัน 

2. การบริหารจัดการ 
ไมมีเลขานุการคณะ ทําใหการทํางานไมมีความคลองตัว 

ตองไปสอบถามวิธีทํางานของคณะอ่ืน  

 
ควรแตงตั้งเลขานุการคณะฯ เพ่ือทําหนาท่ีประสานงาน 

กลั่นกรองเรื่องตางๆ และจัดระบบการทํางานในการ
สนับสนุนภารกิจของคณะ ซึ่ งจะชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. กายภาพ (พระราชวังสนามจันทร) 
มีพ้ืนท่ีไมเพียงพอรองรับการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาช้ันปท่ี 1-5 ใหมีประสิทธิภาพไดเต็มท่ี 

 
ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนไดมาก

ข้ึน 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การรับนักศึกษา 
ระบบ TCAS ทําใหไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี

คุณสมบัติท่ีจะเรียนได สงผลใหนักศึกษาลาออกกลางคัน 

 
1. ควรประชาสัมพันธใหขอมูลของคณะ ระบบการสอบ

คัดเลือกของคณะ เพ่ือสามารถตัดสินใจไดถูกตอง ชัดเจน  
2. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และขอสอบ

ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ี
มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตของ
คณะดวย 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 
2.1 เนนการสอนดานศิลปะ ไมครอบคลุมทักษะอ่ืนๆ ท่ี

ใชในการประกอบอาชีพในยุคปจจุบัน ซึ่งตองใช

 
1. ควรระดมความคิดจากผูเก่ียวของและศิษยเกา เพ่ือให

ขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การเปดรายวิชา
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ความสามารถท่ีหลากหลายดาน 

2.2 นักศึกษาสวนหน่ึงมีปญหาการสอบภาษาอังกฤษ ไม
ผานเกณฑท่ีกําหนด ทําใหสําเร็จการศึกษาไดยาก
ข้ึน 

2.3 นักศึกษามีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน การเรียนรู ฝกฝน
พัฒนาไดไมเทากัน 

ใหมๆ ท่ีเปนทางเลือก และสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
การประกอบอาชีพ อาทิ ศิลปะกับเทคโนโลยี ศิลปะกับ
การจัดการ การจัดการ งานสรางสรรคกับเทคโนโลยี 

2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมากข้ึน 
3. ควรสอนปรับพ้ืนฐานดานศิลปะของนักศึกษาใหมีความ

เขมแข็ง มีพ้ืนฐานใกลเคียงกัน เพ่ือประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนตอไป 

4. ควรเรงดําเนินการปรับหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA เพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษา 

3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
การผลักดันดานศิลปะกับเทคโนโลยี จะตองใชอุปกรณ

เครื่องมือท่ีทันกับยุคสมัย ซึ่งมีการลงทุนสูง อาทิ หอง 
Studio  

 
1. ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือท่ีทันกับยุคสมัย อาทิ หอง 

Studio 
2. ควรสงนักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการท่ีมีเครื่องมือ

ทันสมัย มีความพรอม เพ่ือสรางประสบการณ เรียนรูการ
ทํางาน โดยนับเปนเวลาเรียนและไดหนวยกิตดวย หรือ
การออกแบบหลักสูตรท่ีเรียนและทํางานไปพรอมกันได 

4. ศูนยกลางขอมลูดานศิลปะ ควรจัดทําฐานขอมูลผลงานศิลปะของอาจารย นักศึกษา 
เพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควา และการหารายไดเพ่ิม 

5. การบริการวิชาการ ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการ
ตดิตอ ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย 
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เ พ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
6.1 เกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม 

ยากข้ึน  
6.2 การตีความงานศิลปะเปนผลงานทางวิชาการ ถูกตี

กรอบใหผานเกณฑยากข้ึน และยังไมมีความชัดเจน 

 
ควรผลักดันใหสภาคณบดีทางศิลปะ พิจารณาแนวทาง

ในการตีความผลงานทางวิชาการ ของสายศิลปะใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และการพัฒนาการทํางานของทุกฝาย 

7. การบริหารจัดการ 
7.1 การบริหารจัดการ 2 วิทยาเขต ทําไดยาก ไมคลองตัว 

อาทิ การสื่อสาร การเดินทาง การบริหารงาน 
7.2 นโยบายประหยัดงบประมาณ บางครั้งไมสอดคลอง

กับลักษณะของการทํางาน อาทิ การใช printer 
รวมกันในสํานักงาน 5 คน : 1 เครื่อง เน่ืองจากงาน
ของเจาหนาท่ีสายสนับสนุน ตองจัดทําเอกสาร
จํานวนมาก 

 
1. ควรวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการ ของท้ัง 2 วิทยา

เขต ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ควรบริหารจัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ให

สอดคลอง และเอ้ือตอการทํางานโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและคุมคา และติดตาม ประเมินผล สอบถาม
ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางการแกไขปญหา 
เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
การสื่อสารภายในคณะมีนอย บางครั้งมีความเขาใจไม

ตรงกัน ระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุน 

 
1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร ใหมีความชัดเจน

ท่ัวถึงในทุกระดับ 
2. ควรประชุมหารือรวมกัน ถึงปญหาอุปสรรค ในการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ และแนวทางการดําเนินการ อาทิ 
เพ่ิมชองทางการสื่อสาร ปรับวิธีการสื่อสาร เพ่ือใหการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ี
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
พระราชวังสนามจันทร ใหมากข้ึน 

9. การพัฒนาบุคลากร ควรปรับตั ว  วิ ธีคิด  วิ ธีการ ทํางานให ทันต อการ
เปลี่ยนแปลง 

10. กายภาพ/สิ่งอํานวยความสะดวก  
10.1 วังทาพระ 

 พ้ืนท่ีคับแคบ ไมเพียงพอในจัดการเรียนการสอน 
การแสดงผลงานของนักศึกษา การจัดกิจกรรม 
หารายได 

10.2 พระราชวังสนามจันทร 
 - พ้ืนท่ีในการทํางาน แสดงงาน สงผลงานของ
นักศึกษา ไมเพียงพอ  
 - การจัดสรรพ้ืนท่ีจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การทํางานดวย (การกัดกรดภาพพิมพ) 
 - ทําเลอยูใกลแหลงขายของ มีขยะมาก 
 - การซอมแซมอาคารในระหวางเรียน ทําใหมีปญหา
เรื่องฝุน และการดําเนินการไมเสร็จตามกําหนดเวลา ทําให
ตองมีการเปลี่ยนแปลงหองเรียนบอยครั้ง 

 
1. วังทาพระ 

ควรปรับปรุงพัฒนาการใชพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชน
ไดมากข้ึน เพ่ือเปนศูนยกลางดานศิลปะ และสรางโอกาสใน
การหารายได 
2. พระราชวังสนามจันทร  

2.1 ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน 

2.2 ควรปรับปรุงหองนํ้า และดูแลความสะอาดใหมาก
ข้ึน 

2.3 ควรเรงรัดการซอมแซมอาคารเรียนใหแลวเสร็จ 
และแจงกําหนดการท่ีชัดเจน 

2.4 ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะ และดูแลความสะอาดให
มากข้ึน 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. งานวิจัย 
การขอทุนวิจัยภายนอก มีความยุงยาก และมีข้ันตอน

มาก 

 
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนการขอทุน

วิจัยภายนอกใหสาขาวิชาตางๆ ท่ีมีความยุงยากมาก 
2. การจัดซ้ือ จัดจาง 

ระเบียบ ขอบังคับ มีข้ันตอนมาก ทําใหการดําเนินการมี
ความลาชา ขาดความคลองตัว 

 
ควรจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหมี

ความชัดเจน และสะดวกรวดเร็วข้ึน 
3. ความปลอดภัย 

มีท้ังนักศึกษาและบุคคลภายนอกนํารถจักรยานยนตเขา
มาในมหาวิทยาลัย บางครั้งขับข่ีคอนขางเร็ว  

 
ควรเขมงวดเรื่องวินัยการจราจรในมหาวิทยาลัยใหมาก

ข้ึน 
 

4. คณบด ี(ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 มีความประนีประนอม 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 

 ควรเพ่ิมการสื่อสารกับบุคลากรใหมากข้ึน 
 

6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 296) 
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2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึน 
 1.2 ดําเนินการปรับปรงุโครงสรางองคกรภายในคณะ    
 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. Disruption  

1 . 1  ความต อ งการขอ ง นักศึ กษายุ ค ใหม มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก อาทิ ตองการ
เรียนเฉพาะเรื่องท่ีตนเองสนใจ ตองการทํางานไป
ดวยเรียนไปดวย ตองการสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

1.2 มีความเสี่ยงหากไมมีการเรงปรับตัวใหทันการ
เปลี่ยนแปลง ความนิยมในคณะจะลดลง 

 
1. ควรกําหนดอัตลักษณบัณฑิตของคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหชัดเจน 
2. ควรวางแผนการปรับตัวในทุกดาน ท้ังเรื่องหลักสูตร การ

เรียนการสอนใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
คนรุนใหม และมีความยืดหยุนมากข้ึน 

2. จํานวนนักศึกษา  
มีแนวโนมลดลง มาจากสาเหตุตางๆ อาทิ 
2.1 การยายไปจัดการเรียนการสอนท่ีอาคารสมบูรณ

บางพลัด 
2.2 มหาวิทยาลัยเอกชนเปดสอนหลักสูตรสถาปตย 

กรรมศาสตรเ พ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว 

2.3 ความตองการของตลาด สังคมลดลง 
2.4 ลักษณะของนักศึกษารุนใหมเปลี่ยนแปลงไป อาทิ 

ตองการเรียนไปดวยทํางานไปดวย ความตองการ
เรียนเปนเรื่องๆ ท่ีสนใจนําไปใชในการทํางาน 

 
1. ควรสรางและเผยแพรจุดเดน อัตลักษณของคณะให

ชัดเจน เพ่ือจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน 
2. ควรวางแผนเตรียมการประชาสัมพันธ การยายกลับมา

จัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระ ใหนักเรียน ผูปกครอง 
โรงเรียนตางๆ ทราบโดยเร็ว และดําเนินการอยางตอเน่ือง    

3. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนใหทันสมัย ตรง
กับความตองการของผูเรียนใหมากข้ึน 

2. ควรผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถท้ังดานสถาปตยกรรม
และสถาปตยกรรมไทย จะทําใหบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดเปรียบกวาสถาบันอ่ืนๆ และเปนอัตลักษณของ
คณะฯ 

4. งบประมาณ และการหารายได 1. ควรเรงจัดตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะ ซึ่งจะเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการหารายได  และนําเงินมา
สนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะ 

2. ควรวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณอยางรอบคอบ 
3.  ควรจัดเรียงลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของ

กิจกรรม/โครงการ แลวตัดบางกิจกรรม/โครงการออก 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการกิจกรรม/โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. ควรจัดทําฐานขอมูลดานผลงานสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมไทย เพ่ือการคนควา และหารายไดเพ่ิม 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
5. ดานกายภาพ  

5.1 การปรับปรุงวังทาพระ 
การดําเนินการยังมคีวามลาชา สงผลกระทบตอการ

จัดการเรียนการสอน รวมท้ังนักศึกษาใหมท่ีจะเขามาเรียน  
5.2 อาคารสมบูรณ บางพลัด 

มีขอจํากัด สถานท่ีคับแคบ ไมเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

 
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระใหแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธกําหนดเวลากลับมาจัดการ

เรียนการสอนท่ีวังทาพระใหนักศึกษาและผูปกครองทราบ
อยางตอเน่ือง 

  

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ทิศทางการพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไมชัดเจน 

 
ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ รวมท้ังอัตลักษณใน

การผลิตบัณฑิตใหชัดเจน เพ่ือนําไปวางแผนการทํางานให
สอดคลองกันตอไป 

2. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
2.1 การรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา มีอุปสรรค

ดานภาษา เน่ืองจากตองเรียนเปนภาษาไทย 
2.2 การสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาไปนําเสนอ

ผลงานในตางประเทศ บางกรณีมีขอจํากัดเรื่อง     
ขอบังคับท่ีไมเอ้ืออํานวย (อาทิ ระหวางขอรับทุน     
สนับสนุนเปนนักศึกษา เมื่อไดรับการตอบรับใหไป      
นําเสนอผลงานไดสําเร็จการศึกษาแลว ทําใหไม
สามารถรับทุนได)    

 

 
1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตาง 

ประเทศใหมากข้ึน 
2. ควรนําระเบียบ ประกาศ ขอบังคับท่ีเก่ียวของมาพิจารณา

ทบทวนในประเด็นท่ีเปนขอจํากัด และอุปสรรค โดยหาก
ประเด็นใดเปนอํานาจของคณะ ควรเรงปรับปรุงแกไข 
ประเด็นใดเปนอํานาจของมหาวิทยาลัย ควรนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง แกไขตอไป  

3. ควรจัดสรรทุนใหนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ใหมากข้ึน 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษามีความสัมพันธกับคณะอ่ืนนอย 

 
เมื่อคณะกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระแลว

ควรจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธรวมกันภายในคณะ และ
ระหวางคณะใหมากข้ึน 

4. อาจารย 
4.1 อาจารยสวนหน่ึงทํางานไมเต็มศักยภาพ ซึ่งสวน

หน่ึงมาจาก 
- mind set ของแตละคน  
- อาจารยบางทานมีคดีความ และภาควิชายังไมมี

ความชัดเจนทางขอกฎหมาย สงผลตอการมอบหมาย 
ภาระงาน  

4.2 อาจารยของคณะสวนหน่ึงจะชอบทํางานคนเดียว
การทํางานในเชิงบูรณาการ การดึงเขามามีสวนรวม
ในการทํางานยังมีนอย 

 
1. ควรกํากับ ติดตามการมอบหมายภาระงานของอาจารย

ใหเปนไปตามภาระงานท่ีคณะ มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
2. ควรหากลยุทธ วิธีการ มาตรการในการจูงใจ ใหอาจารย

มารวมมือกันทํางานใหมากข้ึน  

5. การจัดโครงการบริการทางวิชาการ 
คณะไมมีการดําเนินการจัดประชุม/การจัดกิจกรรม/

โครงการระดับชาติ ระดับนานาชาติ มาระยะหน่ึงแลว 
 

 
1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ ระดับชาติ 

นานาชาติ และดําเนินการอยางตอเน่ือง เ พ่ือแสดง
ศักยภาพ ความสามารถของอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา 
สรางช่ือเสียงสูสาธารณะ และนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน 

2. ควรใหความสําคัญกับหนวยงาน องคกร ท่ีอยูใกลกับ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
คณะวิชา มหาวิทยาลัยเปนอันดับตนๆ และขยายให
กวางขวางออกไป 

3. ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ 
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย 
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การสื่อสาร  
6.1 การสื่อสาร การถายทอดขอมูลขาวสาร สวนใหญจะ

ใชหนังสือ เอกสาร  ทําใหความใกลชิดกับบุคลากร
สายสนับสนุนมีนอย 

6.2 การสื่อสารยังมีนอยโดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุง 
วังทาพระ และการดําเนินการไมตอเน่ือง ไมชัดเจน 
และบางเรื่องรับทราบจากหนวยงานอ่ืน มิใชจากทีม
ผูบริหารของคณะ 

 
1. ควรมีการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการให

มากข้ึน ซึ่งจะชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร 
และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีเพ่ิมข้ึน 

2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือ
สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 

7. การพัฒนาบุคลากร  
ไดรับการพัฒนานอย และไมเปนระบบสงผลใหไม

สามารถดําเนินงานตามพันธกิจ การพัฒนางาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1. ควรมีแผนพัฒนาผูบริหาร เพ่ือใหมีความพรอมในการ

บริหารงาน และการเปนผูบริหาร 
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ สาย

ส นั บ ส นุ น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู 
ความสามารถ ท่ีสอดคลอง กับภาระหน า ท่ี  ความ
รับผิดชอบ (ทุกคนตองไดรับการอบรมพัฒนา) เพ่ือรองรับ
การทํางาน และทุกสวนงานภายในคณะ มหาวิทยาลัย 
สามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงขวัญกําลังใจในการทํางาน ฯลฯ 

3.  ควรปรับตั ว วิ ธีคิด  วิ ธีการ ทํางานให ทันตอความ
เปลี่ยนแปลง 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การใหบริการนักศึกษา 
1.1 บางกรณีนักศึกษาไมทราบข้ันตอนการใหบริการ 

ของหนวยงานท่ีจะตองไปติดตอวาตองดําเนินการ
อยางไรบาง ทําใหลาชา และไมไดรับความสะดวก 

1.2 ไมไดรับความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาท่ี
และการใหบริการลาชา 

 
1. ควรกําหนดใหทุกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการนักศึกษา 

จัดทําข้ันตอนการใหบริการใหชัดเจน และประชาสัมพันธ
ให นั กศึ กษาทราบ เ พ่ื อ ให กา รบริ กา ร นักศึ กษามี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน  

2. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วข้ึน อาทิ 
Application ตางๆ  

3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วข้ึน 

2. การพัฒนาผูบริหาร 
ผูมาดํารงตําแหนงผูบริหารสวนหน่ึง ไมมี พ้ืนฐาน  

ประสบการณดานงานธุรการ การบริหารงานท่ัวไป กฎหมาย
ตางๆ จึงประสบปญหา อุปสรรคในการบริหาร การจัดการ

 
ควรเตรียมความพรอม อบรมใหความรู ความเขาใจกับ

ผูบริหาร/ผู ท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารในทุกระดับ 
เก่ียวกับระบบงานธุรการ การบริหารงานท่ัวไป กฎหมาย

25 



ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ในดานตางๆ ตางๆ เพ่ือใหมีความเขาในระบบการทํางาน สามารถให

คําปรึกษา แนะนํา แกอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
มีการพัฒนานอย ไมเปนระบบสงผลตอการทํางาน 

ความเขาใจในขอมูล ขาวสารตางๆ  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาอาจารย 

บุคลากรสายสนับสนุนในแตละระดับ (ทุกคนตองรับการ
อบรม) เพ่ือรองรับการทํางาน พัฒนาทักษะความสามารถ
ตามภาระหน า ท่ี ในแต ล ะระดับต า งๆ  เ พ่ือ ให คณะ 
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. ระบบการสืบคนขอมูลเว็บไซต 
เขาถึงยาก ไมเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 

 
ควรปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหเขาถึง 

ไดงาย รวมท้ังมีขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษใหครบถวนเพ่ือ
รองรับนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 
ความเปนนานาชาติ 

 

4. คณบด ี(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู) 
 4.1 เปดกวางรับฟงความคิดเห็น โดยการบริหารใชเสียงสวนใหญในการตัดสินใจ 
 4.2 พยายามแกไขปญหา และริเริ่มงานใหมๆ 
 4.3 มีความเปนมิตร ใกลชิดกับนักศึกษา 
 4.4 มีความประนีประนอม ยืดหยุน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดี แตควรระมัดระวังเพราะบางครั้งทําใหเกิดผลเสียตอ
การทํางาน 
 4.5 ทีมรองคณบดีเปนคนรุนใหมมีการทํางานรวมกันเปนทีม 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู) 
 ควรเพ่ิมการสื่อสาร การดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาสายสนับสนุนใหมากข้ึน 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
(รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 303) 
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3. คณะโบราณคด ี

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 ยายกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การปรับปรุงวังทาพระ  
1. ขณะน้ียังไมสามารถใชทรัพยากรตางๆ ไดเต็มศักยภาพ 

และการยายจากวังทาพระไปนาน ทําใหขาดความตอเน่ือง
ในการดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาคณะ รวมท้ัง
ปฏิสัมพันธกับชุมชน พ้ืนท่ีรอบขางหายไป สงผลกระทบ
กับการจัดกิจกรรมวิชาการ และการหารายไดของคณะ 

2. ความพยายามยายกลับมาตามกําหนด แตบางสวนยังไม
พรอม ไมเปนไปตามความคาดหวัง 

 
1. ควรผลักดันการเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรปรับปรุงอาคาร พ้ืนท่ี สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย

ความสะดวก ใหครบสมบูรณโดยเร็ว 

  
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  

1.1 การบูรณาการระหวางภาควิชามีนอย 
1.2 อาชีพท่ีรองรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาดานโบราณคดี

โดยตรงมีนอย อาทิ ภัณฑรักษ 

 
1. ภาควิชาตางๆ ควรมีการบูรณาการรวมกันมากข้ึน อาทิ 

การออกภาคสนามรวมกันระหวางภาควิชาโบราณคดีกับ
ภาควิชาประวัติศาสตร และนําขอมูลท่ีมีความเช่ียวชาญ
แตกตางกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร และเปดรายวิชาเลือกใหกวางขวาง 
บูรณาการศาสตร และรองรับตลาดแรงงานในปจจุบัน 
และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนมากข้ึน ซึ่งจะชวย
ให นักศึกษาสามารถนําไปใชประกอบอาชีพ อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีตนเรียน 

2. การเรียนการสอน 
2.1 การจัดตารางเรียนตารางสอนยึดรูปแบบเดิมๆ              

ไมมีความยืดหยุน 
2.2 บางรายวิชานาสนใจ มีคุณคา แตไมเปดสอนแลว 

 
ควรมีการจัดตารางสอนใหยืดหยุ นมากข้ึน เ พ่ือ

เอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา อาทิ  เปดกวางให
นักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทเรียนรวมกันได  

3. งานวิจัย 
การทํางานวิจัยในสาขาโบราณคดี มีขอจํากัด อาทิ 

แหลงตีพิมพ ผูทรงคุณวุฒิอานผลงานท่ีตรงสาขา มีจํานวน
นอย 

 
ควรร วมมือกับสถาบันต างๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล จัดทําฐานขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการทํางานวิจัย เพ่ือใชงานรวมกัน 

4. การพัฒนาอาจารย ควรปรับตั ว วิ ธีคิด วิ ธีการทํางานให ทันตอความ
เปลี่ยนแปลง 

5. งบประมาณ การหารายได 
5.1  ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยลง ทําใหการ

ดําเนินการไมเปนไปตามแผน อาทิ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ งานวิจัย การ
เรียนการสอน โดยเฉพาะการออกภาคสนาม 

 
1. ควรวางแผนการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  
2. ควรจัดทําแผนการหารายไดท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน 

การจัดทัวร การทํางานวิจัย การบริการวิชาการ จัดทํา
โครงการพิเศษตางๆ โดยความรวมมือของทุกฝายในคณะ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
บางครั้งตองใชเงินสวนตัว หรือแกปญหาเฉพาะหนา
เปนครั้งๆ ไป อาทิ พักในวัด ชุมชน 

5.2 ไมมีแผนการหารายไดท่ีชัดเจน ประกอบกับการปด
ปรับปรุงวังทาพระ ทําใหไมสามารถใชทรัพยากรได
เต็มท่ี อาทิ พ้ืนท่ี อาคาร 

6. ศิษยเกา 
ศิษยเกาของคณะมีครอบคลุมทุกศาสตร แตความ 

สัมพันธและการมีสวนรวมของศิษย เกา กับคณะและ
นักศึกษาปจจุบันมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับท่ีผานมา 

 
1. ควรเพ่ิมบทบาทของศิษยเกาใหมากข้ึน อาทิ เชิญมาเปน

อาจารย พิ เศษ วิทยากร  ช วยบรรยาย  ถ ายทอด
ประสบการณ รวมถึงการสงนักศึกษาไปรวมงาน ฝกงาน
กับศิษยเกาท่ีเปนผูประกอบการ  

2. ควรใหนักศึกษาปจจุบันไปชวยงานสมาคมศิษยเกาของ
คณะ เพ่ือการมีสวนรวม และสานตอการดําเนินงาน 

3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน 
สมบูรณมากข้ึน โดยนํา social media มาชวยในการ
ดําเนินการ 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS สงผลกระทบ อาทิ  
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีรับมากกวาท่ีกําหนด ทําให

งบประมาณไมเพียงพอ อาทิ การออกภาคสนาม 
1.2 ไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีตองการเรียนจริงๆ 

ทําใหมีปญหานักศึกษาลาออกกลางคัน 

 
1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

ระบบ TCAS 
2. เน่ืองจากเปนคณะท่ีไมสรางรายได แตมีคุณคา จึงควรให

การสนับสนุนคณะมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ  อาทิ 
การจัดสรรอัตรากําลังอาจารย  

2. หลักสตูร  
บางสาขาวิชาตองปดหลักสูตรเน่ืองจากมีปญหาเรื่อง

อาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอ  

 
ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหคณะ เพ่ือให

สามารถบริหารจัดการหลักสูตร ท่ีมีคุณค าไดอย างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน (วังทาพระ) 
3.1 ศูนยคอมพิวเตอร วังทาพระ สถานท่ีไมเหมาะสม 

อุปกรณคอมพิวเตอรไมเพียงพอ การใหบริการไม
หลากหลาย 

3.2 ฐานขอมูลท่ีใหบริการมีขอมูลไมเพียงพอ เน่ืองจาก
การทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองการใชขอมูล
ยอนหลังหลายๆ ป รวมท้ังขอมูลใหมๆ ดวย 

 
1. ควรปรับปรุงสถานท่ี อุปกรณ และการใหบริการให

ทันสมัย และเพียงพอกับการใชงาน 
2. ควรสนับสนุนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษาให

มากข้ึน รวมท้ังควรมีเจาหนาท่ีดูแลใหความสะดวก ให
คําแนะนําขอมูลตางๆ ดวย 

4. ระบบ iThesis 
การใชงานระบบ iThesis เปนการเพ่ิมภาระใหนักศึกษา 

เน่ืองจากวิธีการใชงาน การแกไขปญหาตางๆ ยังไมชัดเจน 

 
ควรสนับสนุนการใชงานระบบ iThesis ใหนักศึกษา

มากกวาน้ี อาทิ จัดอบรมใหมากข้ึน จัดเจาหนาท่ีดูแลให
คําปรึกษา 

5. หองสมุด วังทาพระ 
5.1 หองสมุดมีขนาดเล็ก ใหบริการไดไมเต็มรูปแบบ 

นอกจากการยืม-คืน  
5.2 หนังสือเฉพาะทางมีไมครบ  
5.3 ชวงปดปรับปรุงวังทาพระ เปดบริการจันทร-ศุกร 

 
1. ควรทําความรวมมือในการใชหองสมุดรวมกันกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือจะไดมีแหลงคนควาขอมูลเพ่ิมข้ึน 
2. ควรขยายเวลาใหบริการ และควรเปดใหบริการ 24 

ช่ัวโมง ในชวงสอบ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ปดเวลา 16.30 น. ทําใหนักศึกษาท่ีตองทํางาน มา
ยืม-คืน หนังสือไมทัน 

3. ควรพัฒนาระบบแจงเตือนครบกําหนดคืนหนังสือ 

6. การใหบริการ 
6.1 การใหบริการมีการแยกสวนกัน อาทิ เรื่อง iThesis

ติดตอกับบัณฑิตวิทยาลัย การลงทะเบียน การขอ
จบการศึกษา ติดตอกองบริหารงานวิชาการ 
(พระราชวังสนามจันทร) ทําใหไมไดรับความสะดวก 

6.2 มีความไมชัดเจน สับสนในการติดตอขอรับบริการ 
โดยบางเรื่องใหติดตอท่ีคณะดําเนินการ บางเรื่องให
ติดตอบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ 

6.3 กองบริหารงานวิชาการ มีการเปลี่ยนแปลง
เจาหนาท่ีบอย ทําใหการทํางานไมมีความตอเน่ือง 
และมีปญหาในการประสานงาน 

 
1. ควรใหบริการแบบ one stop service ท่ีเอ้ืออํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษาและนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
บริการ เชน การจายเงิน  

2. ควรทําคูมือปฏิบัติงานท่ีมีรายละเอียดแสดงข้ันตอนการ
ทํางาน หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

7. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
7.1 ข้ันตอนการดําเนินการลาชา ใชเวลานาน 
7.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารตีความไมตรงกัน ทําให

เสียเวลาในการสงเอกสารไปมา 

 
1. ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการดําเนินงานใหรวดเร็วข้ึน 
2. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีความเปน

เอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังการชวยอํานวย
ความสะดวกในการติดตามเรื่องใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. อัตรากําลัง 
บางหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอตอง

ปดหลักสูตรลง 

 
ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหคณะ 

9. การบริหารจัดการ 
9.1 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐมาระยะหน่ึงแลว แตการบริหารงานยัง
มีความซับซอน ขาดความคลองตัวไมตางจากระบบ
ราชการ อาทิ งานเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ 
ข้ันตอนการทํางานตางๆ 

9.2 ขาดเอกภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย 
แตละวิทยาเขต และเจาหนาท่ีแตละคนมีแนวทางการ
ทํางาน การตีความในเรื่องเดียวกันแตกตางกัน 

 
1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับการปฏิบัติงาน ใหมี

ความคลองตัว ลดข้ันตอนการทํางาน และเอกสารตางๆ 
2. ควรพัฒนาการทํางานของหนวยงานกลางและเจาหนาท่ี

ใหมีความเปนเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความ
สะดวกในการทํางาน 

 

10. การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธขอมูลสวนใหญใช Facebook แตยัง

ขาดเอกภาพ นักศึกษาตองติดตามจากหลายเพจเพ่ือ
ตรวจสอบขอมลู รวมท้ังขอมูล ขาวสารท่ีนํามาเผยแพรสวน
ใหญจะเปนเรื่องเดียวกัน ขอมูล ขาวสารท่ีเผยแพรจึงไม
ครบถวน 

 
ควรมีศูนยกลางเผยแพรขอมูล มีการจัดหมวดหมู การ

สืบคน การเขาถึงขอมูลทําไดงาย สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

11. บัณฑิตวิทยาลัย 
ภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุนการ

ทํางานของคณะมีนอยมาก (สวนใหญทําหนาท่ีกํากับรูปเลม
วิทยานิพนธ จัดสอบประมวลผลฯ) ภาระงานสวนใหญอยูท่ี
คณะท้ังหมด อาทิ การติดตามนักศึกษาคางคาเลาเรียน 
พิมพขอสอบ จัดสถานท่ีสอบ จัดผูคุมสอบ 

 
 

 
ควรพิจารณาทบทวนบทบาท/หนา ท่ีของบัณฑิต

วิทยาลัยวาจําเปนตองมีหรือไม  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
12. สวัสดิการ 

12.1 รถบัสรับสงนักศึกษาไปศูนยสันสกฤต มีปญหารถ
เสียบอย และแจงใหนักศึกษาทราบชา 

12.2 การใหขอมูลเก่ียวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน
สําหรับนักศึกษา ไมท่ัวถึง ทําใหไมไดใชสิทธิ อาทิ 
สิทธิการรักษาพยาบาล 

12.3 การเบิกจายเงินสวัสดิการลาชา 

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนาการใหบริการรถบัสรับสงนักศึกษา 

อาทิ การจัดรถท่ีมีคุณภาพดี การแจงขอมูลขาวสารให
ทราบรวดเรว็ และท่ัวถึง 

2. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ให
ท่ัวถึง หรือเพ่ิมชองทางใหมากข้ึน 

3. ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการดําเนินงานในการเบิกเงิน
สวัสดิการ ใหรวดเร็วข้ึน 

 

4. คณบด ี(ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 ทํางานรวดเร็ว มีการตัดสินใจท่ีดี 
 4.2 การทํางานใกลชิดกับบุคลากร 
 4.3 การสื่อสาร ถายทอดขอมูลใหบุคลากรดี 
 4.4 รองคณบดีมีความเสียสละ มีการทํางานเปนทีมท่ีดี  
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว) 
         - ไมมี - 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะโบราณคดี (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 310) 
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4. คณะมัณฑนศิลป 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 สงเสริม สนับสนุนปจจัยการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณของนักศึกษาใหทันสมัยข้ึน 
 1.2 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ 
การจัดแสดงนิทรรศการ 
 1.3 มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ ท่ีเปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน มากข้ึน โดย
ใหอาจารย นักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน ชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมท้ังสรางชื่อเสียงแกคณะ อาทิ ความ
รวมมือกับองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) และเขาไปชวยพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดตางๆ  อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน 
 1.4 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะใหนักเรียนรูจักมากข้ึน   
 1.5 ดานกายภาพ 
 1.5.1 การเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ และกลับมาจัดการเรียนการสอนไดตามท่ีกําหนดไว 
 1.5.2 การปรับปรุงดานกายภาพทําใหคณะมีความเปนนานาชาติมากข้ึน สงเสริมบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน และการทํางานมากข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระบบ TCAS 

1.1 การคัดเลือกระบบ TCAS เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
คณะไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพลดลง 

1.2 เปนระบบท่ีมีความยุงยากเขาใจยาก 
1.3 การพิจารณาคัดเลือกจาก Portfolio เปนหลัก 

ผูสมัครอาจจะจางผูอ่ืนทําแทนได 
1.4 ขอสอบคัดเลือกมีขอบเขตท่ีแคบ เจาะจง  ไม

หลากหลาย ไมทาทายความสามารถ ความคิด
สรางสรรคทําใหไดนักศึกษาท่ีไมมีคุณภาพเทาท่ีควร     

 
1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และขอสอบ

ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ี
มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตของ
คณะดวย 

2. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียน เขาใจระบบการ
สอบคัดเลือกของคณะ เพ่ือสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 
ชัดเจน  

 
2. หลักสูตร 

2.1 ระดับปริญญาตรี ยังไมมีหลักสูตรนานาชาติ    
2.2 นักศึกษารุนใหมไมสนใจเรียนหลักสูตรท่ียาก 

ทํางานเหน่ือย เชน เซรามิก ซึ่งมีแนวโนมนักศึกษา
สนใจเรียนลดลง  

2.3 เน้ือหาหลักสูตรเนนสายงานในอาชีพ วิชาท่ีจะชวย
เสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณอ่ืนๆ มี
นอย 

 

 
1. ควรพิจารณาเปดหลกัสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี

อยางนอย 1 หลักสูตร แลวคอยๆ ขยายออกไป 
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการบูรณาการ ตอบสนอง

ความตองการของนักศึกษายุคใหม 
3 .  ค ว ร เ พ่ิ ม ค ว า ม รู   ทั ก ษ ะ  ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ่ื น ๆ 

นอกเหนือจากความรูในสายวิชาชีพ อาทิ การพูด การ
นําเสนอ สรางแรงจูงใจ ใหนักศึกษามีความสามารถท่ี
หลากหลาย ซึ่งจะสรางจุดเดนใหนักศึกษาในการทํางาน
มากข้ึน 

3. Disruption  
บริบทตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากคณะ

กาวไมทันความเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความเสียหาย 
 

 
คณะตองมี การปรับตั ว ให ทันสมั ย  ทัน กับความ

เปลี่ยนแปลง และการดําเนินการจะตองมีวิสัยทัศน มี
มุมมอง ทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ 

4.1 นักศึกษารับรูขาวสารลาชา ทําใหบางครั้งนักศึกษา
เสียโอกาส อาทิ การเขารวมประกวดตางๆ  

4.2 ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย  
4.3 นักศึกษาสวนหน่ึงพยายามนําขอมูล ขาวสารมา

สื่อสาร ประชาสัมพันธกันในกลุม อาทิ IG แต
บางครั้งขอมูลไมครบถวน และมีความคลาดเคลื่อน                   

 

 
1. ควรเพ่ิมการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม

ใหมากข้ึน 
2. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา

และมีการจัดการขอมูล ขาวสารท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงกัน 
เพ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวาง และถูกตอง 

3. ควรจัดระบบใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทในการ
สื่อสารมากข้ึน จะชวยใหขอมูล ขาวสารสามารถเผยแพร 
และกระจายไดรวดเร็วมากข้ึน 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับปริญญาเอก 
1.1 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มีนอย 
1.2 ความสัมพันธกับนักศึกษาปริญญาตรีมีนอยมาก 
1.3 หองเรียน สถานท่ีไมสรางแรงบันดาลใจในการศกึษา 

โดยเฉพาะท่ีพระราชวังสนามจันทร  
 

 
1. ควรเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมในกิจกรรม

รับนองใหมเพ่ือใหรูจักกันมากข้ึน 
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัด

กิจรรม/โครงการตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือสงเสริม บทบาท
ของนักศึกษา/บัณฑิตตอสังคม ประเทศ และแสดงถึง
ความรูความสามารถ ศักยภาพ  และสรางความเปนผูนํา
ในอนาคต 

3. ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม หองเรียนใหทันสมัย 
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ ใหมากข้ึน 

2. การผลิตบัณฑิต 
2. 1  นั กศึ กษามี ทักษะความสามารถด านภาษา 

ตางประเทศนอย 
2.2 ระดับปริญญาเอก คณะมีการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร แต
บัณฑิตยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศนอย 

 
 

 
1. ควรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับอาเซียน และระดับ

นานาชาติ 
2. ควรกําหนดเปนนโยบายในการเพ่ิมทักษะความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศ การจัดกิจกรรม ท่ีสนับสนุนการใช
ภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 

3. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของนักศึกษาตอสังคม 
ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความรู ความสามารถ 
ศักยภาพ และสรางความเปนผูนําในอนาคต 

3. การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)  
 

ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ ตอยอดให
เกิดประโยชนกับคณะมากข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตร
นานาชาติ 

4. บุคลากร/การพัฒนาบุคลากร 
4.1 สายวิชาการ 

อาจารยสวนหน่ึงยังมีทักษะ ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศนอย เปนอุปสรรคตอการกาวสู
ความเปนนานาชาติ  การเปดหลักสูตร การนําเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ      

4.2 สายสนับสนุน 
4.2.1 ผลักภาระงานใหอาจารยคอนขางมาก อาทิ 

 
1. สายวิชาการ 

ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีการฝกฝนทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ  การนําเสนอผลงานเปนภาษาตางประเทศ 
ใหมากข้ึน โดยอาจจะดําเนินการผานกลไก กิจกรรม 
โครงการตางๆ  
2. สายสนับสนุน 

2.1 ควรปรับปรุงระบบการทํางานภายในสํานักงาน
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  การติดตามการเบิกจายเงิน
ใหอาจารยพิเศษ 

4.2.2 เจาหนาท่ีสวนใหญยังไมสามารถชวยทํางาน
ในการสนับสนุนภารกิจของคณะ อาจารยไดเทาท่ีควร อาทิ 

- เก่ียงงานกัน ทําใหการทํางานชา  
- ไมมีความรูความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบท่ีจะให

คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกอาจารยได 
- ยึดการทํางาน วัฒนธรรมแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยน

วิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

คณบดีใหม  เ พ่ือใหสามารถสนับสนุนภารกิจของคณะ 
อาจารย ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 ควรประชุมรวมกันในการกําหนดภาระงาน ขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน และตรงกับความรู
ความสามารถ   

2.3 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และช้ีแจงข้ันตอนการ
ทํางานใหบุคลากรในคณะทราบท่ัวกัน 

2.4  ควรจัดอบรม และพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู ความสามารถในการทํางานใหทันกับ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมท่ีปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย 

2.5 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลง 

2.6 ควรสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร 
มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใชเพียงอยางเดียว 

5. ภาพลักษณของคณะมัณฑนศิลป 
นักเรียน ผูปกครอง สาธารณชนสวนใหญเขาใจวาคณะ

มัณฑนศิลปจัดการเรียนการสอนเฉพาะดานออกแบบตกแตง
ภายใน 

 
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ ใหนักเรียน 

ผูปกครอง สาธารณชน รับทราบขอมูล ขาวสารของคณะ
ใหมากข้ึน 

2. ควรสื่อสาร เผยแพรผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษย
เกาของคณะฯ ท่ีไดรับรางวัลในระดับตางๆ ออกสู
สาธารณะภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ                     

3. วางแผนการแนะแนวการศึกษาใหนักศึกษา ครูอาจารยใน
โรงเรียนตางๆ ท้ังสวนกลางและภูมิภาคไดรูจักคณะ
มัณฑนศิลป มากข้ึน 

4. ควรใหนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกามีสวนรวมในการสราง
ภาพลักษณองคกรใหมากข้ึน 

6. การสื่อสารประชาสัมพันธ 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษา 

ยังมีนอย และอยูในวงท่ีจํากัด 

 
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย 

นักศึกษา ศิษยเกาท่ีมีช่ือเสียง ใหสาธารณชนภายนอก ไดรับ
ทราบความสามารถ ความเปนผูนําของคณะ ใหมากข้ึน โดย
ใชชองทางตางๆ  นอกจากน้ันจะสรางช่ือเสียงและจูงใจให
นักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึนดวย 

7. การจัดทําโครงการบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอ
สังคม 

มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการท่ีจัดข้ึน แต
การดําเนินการทําเพ่ือใหมีผลการประเมินตามท่ีกําหนดไว
เทาน้ัน ไมไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหอยางจริงจัง 

 
1. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะตอสังคม ประเทศ

ใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ 
2. ควรดําเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการอยาง

จริงจัง และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดประโยชน
มากข้ึน อาทิ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการมาจาก
สาเหตุใดบาง และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือใหการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. ดานกายภาพ (พระราชวังสนามจันทร)      
อาคาร หองเรียนท่ีพระราชวังสนามจันทร ลาสมัย การ

ดูแลบํารุงรักษามีนอย 

 
ควรปรับปรุ งกายภาพ สิ่ งแวดล อม  ห อง เรี ยน ท่ี

พระราชวังสนามจันทร ใหทันสมัย มีบรรยากาศท่ีนาเรียน 
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
9. ศิษยเกา  

มีบทบาทในการชวยพัฒนาคณะนอย 
 

1. ควรเปดโอกาสใหศิษยเกามาแสดงผลงาน 
2. ควรเชิญศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในหลากหลาย

อาชีพ มาเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร ชวยสอน และสราง
แรงบันดาลใจแกนักศึกษา และจูงใจใหนักเรียนเขามา
เรียนในคณะ 

3. ควรจัดงาน/จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกา ผูบริหาร 
นักศึกษาปจจุบันใหมากข้ึน เ พ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางรุนพ่ีรุนนอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ควรเชิญศิษยเกาเขามามีบทบาท  มีสวนรวมในการพัฒนา
คณะใหมากข้ึน 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การใหบริการนักศึกษา 
1.1 บางกรณีนักศึกษาไมทราบข้ันตอนการใหบริการ 

ของหนวยงานท่ีจะตองไปติดตอวาตองดําเนินการ
อยางไรบาง ทําใหลาชา และไมไดรับความสะดวก 

1.2 ไมไดรับความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาท่ี
และการใหบริการลาชา 

 
1. ควรกําหนดใหทุกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการนักศึกษา 

จัดทําข้ันตอนการใหบริการใหชัดเจน และประชาสัมพันธ
ให นั กศึ กษาทราบ เ พ่ื อ ให กา รบริ กา ร นักศึ กษามี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน  

2. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วข้ึน อาทิ 
Application ตางๆ  

3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วข้ึน 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ 
2.1 นักศึกษารับทราบ ขอมูล ขาวสาร ชา ทําใหเสีย

โอกาส อาทิ การเขารวมการประกวดแขงขัน 
2.2 ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย                      

 

 
1. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา

และมีการจัดการขอมูล ขาวสารท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงกัน 
เพ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวาง และถูกตอง 

2. การใชเครื่องมือ ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายทันสมัย
ทันการณ  

3. โรงอาหาร (วังทาพระ) 
3.1  บางครั้งมีปญหาในการบริหารจัดการ อาทิ รานคา

จัดอาหารกลางวันไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา    
3.2 บุคคลภายนอกมารับประทาน 

 
1. ควรสื่อสารใหรานคารับทราบขอมูลขาวสาร ของคณะ 

มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองและทันการณ อาทิ จํานวน
นักศึกษา ท่ีเขามาเรียนในวังทาพระ การจัดกิจกรรมตางๆ
รวมท้ังควรติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง 

2. ควรมีรานอาหารยอย ในคณะวิชา 
4. หองน้ํา (วังทาพระ)  

ไมเพียงพอ ไมสะอาด และมีบุคคลภายนอก นักทองเท่ียว 
มาใชบริการหองนํ้าในมหาวิทยาลัย 

 
ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังเพ่ิมการ

ดูแลบํารุงรักษาหองนํ้า เปนตน 
 

4. คณบด ี(อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 4.1 มีวิสัยทัศนดี มีความตั้งใจในการทํางาน 
 4.2 มีประสบการณบริหาร เปนนักบริหาร 
 4.3 ทํางานรวดเร็ว 
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 4.4 เอาใจใสใหความใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา
ตางๆ ในการทํางาน 
 4.5 เอาใจใสนักศึกษา ใหความสําคัญกับกิจกรรมของนักศึกษา และใหคําแนะนําชวยเหลือการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเปนอยางดี  
 4.6 ทีมรองคณบดีสามารถทํางานรวมกันไดดี     
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 ควรสนับสนุนผูท่ีมีความสามารถ มีความตั้งใจในการทํางานใหมากข้ึน เพ่ือสรางกําลังใจการทํางาน 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะมัณฑนศิลป (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 315) 
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5. คณะอักษรศาสตร 
1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
  1.1 ชวงคณบดีคนเดิม 
 1.1.1 เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบคณะ อาทิ การติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ิมแสงสวาง จัด
บุคลากรมาอยูเวรเวลากลางคืน 
 1.1.2 สรางหองอเนกประสงค เพ่ือใชในการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา โดยอยูคนละสวนกับ
อาคารเรียน ทําใหนักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดตลอดโดยไมตองกังวลเรื่องเจาหนาท่ีจะมาคอยเปด-ปด 
อาคาร 
 1.2 ชวงของคณบดีคนใหม 
 1.2.1 มีการชี้แจงทิศทางของคณะใหบุคลากรไดรับทราบ รวมท้ังไดมีการพูดคุย รับฟงความคิดเห็น 
ปญหาจากแตละกลุม 
 1.2.2 มีความพยายามใหอาจารยรุนใหมๆ มาชวยงาน และมอบอํานาจใหรองคณบดีตางๆ มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ ทําใหการทํางานเร็วข้ึน  

 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การวิจัย 1. คณะควรพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยใหกับงานวิจัยท่ีเปนท่ี

ตองการของชุมชน สังคม ใหมากข้ึน เพ่ือใหงานวิจัย
สามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดได รวมท้ังจะเปน
การสรางช่ือเสียงใหกับคณะ 

2. อาจารยควรปรับตัว โดยทํางานวิจัยใหมากข้ึน 
3. ควรผลักดันใหมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน 

เพราะจะชวยใหมีงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
4. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทําวิจัย

ใหมากข้ึน 
2. การพัฒนาคณะใหทันกับความเปลี่ยนแปลง        

คณะยังไมตื่นตัว วางแผนรับความเปลี่ยนแปลง ความ 
ทาทายท่ีเกิดข้ึน 

 
1. ควรวางแผน ทิศทางการพัฒนาคณะท้ังระยะสั้น และ

ระยะยาว และสอดรับกับบริบทท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  

2. ควรกําหนดการดําเนินการท่ีชัดเจนในการรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

3. บุคลากรทุกฝายควรรวมมือ รวมใจในการคิดพัฒนาคณะ
ใหเปนผูนําทางสังคม 

3. การสื่อสาร 
3.2 การสื่อสารสวนใหญ เปนแบบสื่อสารทางเดียว ผาน

ทางเอกสาร ไดรับขาวสารไมท่ัวถึง และบางครั้ง
ได รั บข อมูล ไม ตรง กัน  ทํา ใหมีความ เข า ใจ ท่ี
คลาดเคลื่อน  

3.2 การสื่อสารมีนอยทําใหมีระยะหางระหวางผูบริหาร 
     กับอาจารย บุคลากร 

 
1. ควรเพ่ิมการสื่อสารใหมากข้ึน 
2. ควรจัดประชุมบุคลากรในคณะเปนระยะๆ  
3. ควรมีการสื่อสารแบบสองทางดวย เพ่ือใหไดรับทราบ

ขอมูลท่ีตรงกัน 
4. ควรปรับวิธีการในการออกไปมีสวนรวมกับชุมชน สังคม

ภายนอก อาทิ จัดกิจกรรม อบรม ท่ีทําใหชุมชนไดมีสวน
ร ว ม  เ พ่ื อ ให ภ า ยนอกไ ด รู จั กคณะ อักษรศาสตร 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มากข้ึน 

4. ความปลอดภัย 
4.1  ระบบไฟสองสวางรอบคณะยังไมเพียงพอ 
4.2 พัดลมใตอาคารจะปดประมาณ 22.00 น. บางครั้ง

นักศึกษาน่ังอานหนังสือ/ทํางานกันเกินเวลา ตองไป
หาสถานท่ีใหม ซึ่งอาจไมมีความปลอดภัย 

4.3 มีบุคคลภายนอกเขามาบริเวณคณะ ซึ่งเสี่ยงตอ
ความปลอดภัย และอาจทําใหเกิดความเสียหายได 

 
1. ควรเพ่ิมแสงสวางในคณะใหมากข้ึน 
2. ปรับระบบไฟฟาท่ีนักศึกษาสามารถปดไฟไดเอง 
3. ควรมีมาตรการการดูแล สถานท่ี ความปลอดภัยในคณะ 

ใหมากข้ึน 
4. ควรประสานมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการเรื่องสุนัขจรจัด 

 

     2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน  
หลักสูตรลาสมัย ไมตรงกับความตองการของตลาด 
 

 
1. ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาคณะอักษรศาสตรให

ชัดเจน เ พ่ือเปนการสรางจุดเดนและแรงจูงใจตอ
นักศึกษาท่ีจะมาเขาศึกษาตอ 

2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1 มีความทันสมัย ตรงกับความตองการของตลาด 
2.2 หลักสูตรบูรณาการ การเรียนขามศาสตร ขามสาขา

ได มีความนาสนใจ มีนักศึกษามาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ควรประสานกับมหาวิทยาลัยใหชัดเจนเรื่องการสอนวิชา

พ้ืนฐาน โดยเฉพาะวิชาทางดานภาษา วาจะใหคณะใด
เปนผูรับผิดชอบ 

2. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
2.1 ผลงานวิจัยสวนหน่ึงไมสามารถนําไปใชประโยชน 

และไมตรงกับความตองการของสังคม ผูประกอบการ 
2.2 อาจารยมีภาระงานสอนมาก 

 
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร สวนใหญ จะเนนเรื่อง

การสอน จึงควรปรับหลักสูตรใหมุงสู การคิดวิเคราะห การ
ทํางานวิจัย มากข้ึน 

3. การบริหารจัดการ/แผนพัฒนาคณะ 
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการมีนอย 

 
ควรจัดประชุมระดมความคิด แนวทางในการพัฒนา

คณะรวมกัน และช้ีแจง สื่อสารใหบุคลากรทราบ รวมถึงการ
กํากับติดตาม การดําเนินการอยางตอเน่ือง   

4. การบริการวิชาการ/การจัดต้ังศูนยบริการวิชาการ 
   

ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการ
ตดิตอ ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย 
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เ พ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. บุคลากร ควรปรับตั ว วิ ธีคิด วิ ธีการทํางานให ทันตอความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางตัวใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะอาจารย 

6. ขอตกลงความรวมมือ ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ ตอยอดให
เกิดประโยชนกับคณะมากข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตร
นานาชาติ 
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3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร 
1.1 บางหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร ซ้ําซอนกับ

คณะโบราณคดี  เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
1.2 การดําเนินการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปด

หลักสูตรใหม มีข้ันตอนมาก ลาชา ทําใหไมทันตอ
สถานการณ 

 
1. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรวา

สามารถใชรวมกันไดหรือไม เพ่ือเปนการลดตนทุน 
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงข้ันตอนในการ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร การเปดหลักสูตรใหม ให
รวดเร็วมากข้ึน 

 
3. ควรพิจารณาเรื่องการสอนวิชาพ้ืนฐาน โดยเฉพาะวิชา

ทางดานภาษา ใหชัดเจนวาจะใหคณะ/หนวยงานใดเปน
ผูรับผิดชอบ   

2. ภาระงานอาจารย 
เกณฑภาระงานอาจารยในปจจุบันมีคอยขางหนัก  
 

1.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมาพบปะพูดคุย รับฟง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน   

2. ควรพิจารณาทบทวนภาระงานของอาจารยใหม  
3. การบริหารจัดการ 1. มหาวิทยาลัยควรดึงศักยภาพจากคณะวิชาตางๆ เขามา

ชวยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการชวยคิด ชวยพัฒนา 
และเพ่ือเปนการหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 

2. การบูรณาการการทํางานรวมกันใหมากข้ึน 
4. การเบิก-จาย 

4..1 การเบิก-จายงบประมาณมีความลาชามาก มีหลาย
ข้ันตอน 

4.2 การตรวจสอบเอกสารของเจาหนาท่ีกองคลัง ไม
เปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนในการ
ทํางาน และเกิดความลาชา 

4.3 ระบบ ERP และ MIS บางเรื่องยังไมสามารถเช่ือมตอ
กันได เจาหนาท่ีตองกรอกรายละเอียดท้ัง 2 ระบบ 
ทําใหการทํางานมีความซ้ําซอน และลาชามาก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนข้ันตอนการเบิก-จาย 

ใหสามารถทํางานไดรวดเร็วคลองตัวมากข้ึน  
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือความชัดเจนในการ

ทํางานของทุกฝาย 

5. หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
5 .1  การปฏิ บัติ งานของกองต างๆ ในสํา นักงาน

อธิการบดียังไมมีความชัดเจน   
5.2 เจาหนาท่ีสวนหน่ึงเก่ียงงานกันในการตอบคําถาม 

ใหขอมูล  

 
1. ควรปรับปรุงการทํางานของกองตางๆ ในสํานักงาน

อธิการบด ีท่ีจะเอ้ืออํานวยความสะดวกแกคณะ 
2. ควรอบรมพัฒนาเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู 

ความเขาใจในงาน และเพ่ิมเรื่องจิตบริการ  
6. ความปลอดภัย 

6.1 การรักษาความปลอดภัยของ รปภ. ไมเขมงวด  
6.2 บริเวณศาลาริมสระแกวมีเศษอุปกรณเสพยาเสพตดิ

ซอนไว  
6.3 มีขโมยเขามาขโมยของมากข้ึน   
6.4 มีบุคคลภายนอกเขามาในมหาวิทยาลัย อาทิ 

บริเวณสนามกีฬา และเขามาพูดคุยในเชิงคุกคาม 
6.5 ชวงฝนตกหนักจะมีนํ้าทวมขังระหวางตึกยูเนียน

และตึกกระทะทําใหเดินลําบาก ปจจุบันแกปญหา
โดยการเอาบล็อกมาวาง  

6.6 มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก 

 
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ี safe zone  
2. ควรปรับปรุงระบบความปลอดภัยใหเขมงวดมากข้ึน 
3. ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ในมหาวิทยาลัย ทางเดิน 

ไฟฟาแสงสวาง เพ่ือความสวยงาม และปลอดภัยมากข้ึน  
4. มหาวิทยาลัยควรหามาตรการควบคุมสุนัขจรจัด หรือจัด

พ้ืนท่ีสําหรับใหอาหารสุนัขโดยเฉพาะเพ่ือใหสุนัขไป
ร วมตั ว เ ป น จุ ด ๆ  ไ ม ไ ด ก ร ะ จ ายอยู ทุ ก พ้ื น ท่ี ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
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4. คณบดี  
     - ไมมี - 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี  
        - ไมมี - 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะอักษรศาสตร (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 324) 
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6. คณะศึกษาศาสตร 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 มีการจัดทําหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษมากข้ึน ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 1.2 ดานการวิจัย 
 1.2.1 พยายามติดตอ ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือขอทุนวิจัย และไดรับการตอบรับจาก
หนวยงานภายนอกไดเปนอยางดี 
 1.2.2 มอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูท่ีมีงานวิจัย รวมท้ังมีการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนผู
ท่ีไปนําเสนอผลงาน  

 1.2.3 ผลักดันใหอาจารย และสายสนับสนุน ทํางานวิจัยเพ่ือการนําไปใชขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
 1.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับนานาชาติ เชน โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 1.4 มีการจัดทําระเบียบของโรงเรียนสาธิต ท่ีสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน รวมท้ังใหความสําคัญกับ
อาจารยโรงเรียนสาธิตมากข้ึน 
 1.5 มีการจัดทําชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายมากข้ึน ชวยใหไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวถึง 
 1.6 ปรับปรุงดานสภาพแวดลอมของคณะใหมีสภาพ บรรยากาศท่ีดีข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรนอยลง และจํานวน
นักศึกษาลดลง สงผลตอเงินรายไดของคณะ 

 
ควรจัดหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และจัด

โครงการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือหารายไดเพ่ิมแกคณะ 
2. หลักสูตร English Programme ของโรงเรียนสาธิต ควรเรงขยายช้ันเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน

แบบ English Programme เพ่ือสรางรายได และประโยชน
ในการจัดการศึกษา 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

1. หลักสูตร ควรสร างหลักสูตรแบบพหุ วิทยาการ ท่ี ทันสมัย
สอดคลองกับความตองการในยุคปจจุบัน 

2. การเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนลาสมัย ไมนาสนใจ  

1. ควรอบรมอาจารยในเรื่องการจัดทําสื่อการสอน ใหมี
ความนาสนใจ ทันสมัยมากข้ึน 

2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจ เนนการ
คิด วิ เคราะห  พรอม ท้ั ง เสริ ม ทักษะ ท่ีจํ า เปน  เชน 
ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการทํางาน ICT 

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
3.1 หองเรียนบางหองอุปกรณโสตฯ ไมพรอม  
3.2 อาคาร 1 เปนตึกเกา โตะ เกาอ้ี เปนของเกา สวน

หน่ึงชํารุด เสียหาย 

 
ควรปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณ อาคารเรียนใหทันสมัย 

พรอมใชงานและปลอดภัย 
 

4. การปรับโครงสราง 
 

ควรมีการติดตาม และประเมินผล ขอดี ขอเสีย ปญหา 
อุปสรรค และหาแนวทางแกไข เมื่อมีการปรับโครงสราง
มาแลว 1 ป 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
5. โรงเรียนสาธิต 
    

ควรมีการช้ีแจงเก่ียวกับเงินท่ีผูปกครองบริจาคให
โรงเรียนสาธิต วานําไปใชในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน
อยางไรบาง เพ่ือความโปรงใส 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

1. หลักสูตร 
ข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร การเปดหลักสูตร มีหลาย

ข้ันตอนมาก ทําใหลาชา ไมทันการณ  

 
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้ันตอนการปรับปรุง

หลักสูตร การเปดหลักสูตรใหรวดเร็วข้ึน 
2. ปจจัยสนับสนนุการเรียนการสอน  

2.1 ระบบ iThesis ยังไมเสถียร มีความยุงยากในการใช
งาน บางครั้งงานท่ีทําออกมาไมเปนไปตามรูปแบบ
ท่ีกําหนด ทําใหเสียเวลาในการทํางานมาก 

2.2 ระบบ Wi-Fi ไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ยังไมเสถียร 
เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน เชน การดาวน
โหลดสื่อ หนังสือตางๆ 

2.3 ระบบ SU SMART ไมเสถียร บาง Link ยังเขาไมได 
หรือตองใชเวลาโหลดนาน 

 
1. ควรมีการทดลองใชระบบ iThesis ใหเสถียรกอนแลว

คอยนํามาใชจริง  
2. ควรปรับปรุงพัฒนาระบบ Wi-Fi ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
3. ควรปรับปรุงระบบ SU SMART ใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

3. โรงเรียนสาธิต  
3.1 คณะศึกษาศาสตรมีโครงการขยายการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิต เชน ศูนยเด็กเล็ก ซึ่งจะเปนชองทาง
หน่ึงในการสรางช่ือเสียง และรายได  แตยังมี
ขอจํากัดดานพ้ืนท่ี 

3.2 โรงเรียนสาธิตมีพ้ืนท่ีคับแคบมาก ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถ
ของผูปกครอง  

 
มหาวิทยาลัยรวมกับคณะ หาแนวทางการแกไขปญหา 

รวมกัน  

4. การบริการ 
การติดตอประสานงาน ขอรับบริการกับหนวยงานกลาง

ของมหาวิทยาลัย ไมไดรับความสะดวก มีข้ันตอนมาก 
เจาหนาท่ีไมเต็มใจใหบริการ  

 
1. ควรปรับเปลี่ยนการบริการใหเปน one stop service 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบริการ 
2. ควรอบรมพัฒนาเรื่องการใหบริการของเจาหนาท่ี 

5. กรอบอัตรากําลัง 
ไมไดรับอัตรากําลังทดแทนตําแหนงท่ีเกษียณอายุ สงผล

กระทบตอการทํางาน 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลัง

ทดแทนตําแหนงท่ีเกษียณอายุดวย  
6. เงินเดือน/สวัสดิการ 

เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว บุคลากร
สวนใหญยังไมเขาใจ เรื่องเงินเดือน สวัสดิการ อาทิ การหัก
เงินเดือนไวท่ีสวนกลางเปนคาสวัสดิการ  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจกับ

บุคลากรใหชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  รวมท้ังรับฟง
ความคิดเห็นปญหาตางๆ จากบุคลากรดวย 

7. การเบิก-จายเงิน 
7.1 เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว การ

เบิก –จายเงิน มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
ขาดความคลองตัว การทํางานมีความลาชา 

7.2 เจาหนาท่ีการเงินของ ตลิ่งชัน และพระราชวัง
สนามจันทร มีการตรวจเอกสาร การตอบคําถามไม
เหมือนกัน และตีความตางๆ ไมเหมือนกัน ทําให
สับสน ในการทํางานลาชา 

 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

เก่ียวกับ การเบิก-จาย ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน และ
รวดเร็วมากข้ึน 

2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
8. สวัสดิการ 

8.1 โรงอาหารมีไมเพียงพอ  
8.2 บัตรประกันสุขภาพไดรับลาชา นักศึกษาตองสํารอง

จายไปกอน 
8.3 รถรางมีใหบริการไมเพียงพอ ระยะเวลาว่ิงแตละคัน

หางกันมาก ทําใหตองรอนาน และไมท่ัวถึง 
8.4 หอพัก  

 
1. ควรพิจารณาบริหารจัดการ และแกไขปญหาเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากร  
2. ควรกําชับเจาหนาท่ีใหเรงดําเนินการ 
3. ควรเพ่ิมจํานวนรถราง วางผังการเดินรถรางใหมใหไปใน

จุดตางๆ อยางท่ัวถึง แบงสายการว่ิงรถราง เ พ่ือให
นักศึกษา บุคลากรมาใชบริการมากข้ึน และชวยลดการใช
รถสวนตัวภายในมหาวิทยาลัย 

4. ควรปรับปรุงหอพักใหมใหดูใหม สะอาด และปลอดภัย  
9. ความปลอดภัย  

9.1 ไฟสองสวางบริเวณสระแกวยังมีนอย และสวนหน่ึง
ไฟไมติด 

9.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยตามประตูทางเขา
ตางๆ ไมเขมงวด ตรวจสอบผูเขา ออกมหาวิทยาลัย 

9.3 การจราจรภายในคอนขางแออัด และประตูถนน
ทรงพล มีรถจํานวนมาก ว่ิงเร็ว และอันตรายมาก 
โดยเฉพาะเวลาเรงดวน 

9.4 มีสุนัขจํานวนมาก  

 
1. ควรเพ่ิมแสงสวางในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

บริเวณสระแกว 
2. ควรกํากับใหเจาหนารักษาความปลอดภัย ตรวจตราผูเขา 

ออกใหเขมงวดมากข้ึน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 
3. ควรมีเจาหนาท่ีชวยดูแลการจราจร การขามถนนของ

นักศึกษา 
4. ควรดูแลจํากัดจํานวนสุนัข จัดท่ีดูแลใหเปนสัดสวน  

10. ดานกายภาพ  
ท่ีจอดรถไมเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดกิจกรรม/

โครงการตางๆ  

 
ควรบริหารการจัดการใช พ้ืนท่ี หรือสรางท่ีจอดรถ

เพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกทุกฝาย 
 

4. คณบด ี(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
 4.1 มีความเปนผูนํา ทํางานเชิงรุก 
 4.2 มีความใสใจกับทุกภาควิชาอยางเทาเทียม สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะเปน
อยางดี 
 4.3 มีความสามารถทางวชิาการ และการวิจัย ชวยสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในคณะผลิตผลงานวิจัย 
 4.4 แกไขปญหาอยางทันการณ  
 4.5 กํากับ ติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง 
 4.6 มีเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอก  
 4.7 มีความเปนกันเอง ทํางานใกลชิดกับบุคลากร  
 4.8 สามารถปรึกษา แนะนําปญหา อุปสรรคในการทํางานได 
 4.9 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 4.10 สนับสนุนบุคลากรทุกสายใหมีความกาวหนาในสายงาน 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
        - ไมมี – 
 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 331) 
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7. คณะวิทยาศาสตร 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การจัดทํา Smart Classroom ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 1.2 สนับสนุนทุนวิจัย ทุนผูชวยวิจัย (RA) จํานวนมาก ท้ังอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโท ทําใหมี
นักศึกษาสนใจมาศึกษาตอเพ่ิมข้ึน สวนทุนวิจัยภายนอกจะตองปรับการดําเนินการใหเขากับระบบทุนวิจัยใหม
ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 1.3 การจัด Silpakorn Summer School ประสบความสําเร็จดี มีชาวตางชาติมาเขารวม อาทิ 
ฟลิปปนส เวียดนาม 
 1.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง อาทิ เชิญวิทยากรมาอบรม 
 1.5 การปรับปรุงดานกายภาพ อาทิ สถานท่ีอานหนังสือ ท่ีนั่งพักผอน หองน้ํา 
 1.6 การปรับภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะ 

 
2.ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การรับนักศึกษา 
1.1 สถาบันท่ีเปดสอนมีจํานวนมาก นักศึกษามี

ทางเลือกมากข้ึน คะแนนการสอบคัดเลือกต่ําลง ทํา
ใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพลดลง นักศึกษาสวนหน่ึง
ไมสามารถเรียนได  ลาออกกลางคัน หรือได
นักศึกษาท่ีไมไดสนใจเขาศึกษา 

1.2 ระบบ TCAS รอบสุดทายกําหนดใหรับนักศึกษา
ท้ังหมด ทําให ไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ี
ตองการจะเรียนจริงๆ 

1.3 การรับนักศึกษาเปลี่ยนจากให เลือกวิชาเอก
ภายหลัง เปนใหเลือกวิชาเอกตั้งแตรับเขา ซึ่งทําให
จํานวนนักศึกษาบางภาควิชาเกิน บางภาควิชามี
นอย นักศึกษาลาออกระหวางเรียน 

 
1. ควรจัด Roadshow แนะแนวการเรียนตามโรงเรียน การ

ประกอบอาชีพ ชวยใหไดนักศึกษาท่ีมีความสนใจอยาก
เขามาศึกษามากข้ึน รวมท้ังผานชองทางตางๆ อาทิ 
SCSU One Day Camp งานสัปดาหวิทยาศาสตร สื่อ
ออนไลน ใหมากข้ึน  

2. ควรประชาสัมพันธออกสูภายนอก ในเชิงรุก โดยการให
ข อมู ลขอ งแต ล ะส าขา  ให มี ค ว ามน าสน ใจ  เ พ่ื อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจ ความ
ถนัด และการประกอบอาชีพ  

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรมีนอย การพัฒนาหลักสูตร

ใหมทําไดลาชา  
2.2 บางหลักสูตรยังลาหลัง เมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืน 

อาทิ สาขาคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรท่ีสอน
ลาสมัย บางรายวิชาเรียนในช้ันป 3-4 แตท่ีอ่ืนเรียน
ตั้งแตช้ันป 1-2 

2.4 รายวิชาศึกษาท่ัวไปบางวิชา เรียนแลวไมไดนําไปใช
ประโยชน ไมเก่ียวของกับสาขาท่ีเรียน 

2.5 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมเปนไปตาม
เกณฑ 

 
1. ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตรใหม ใหทันความเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมรายวิชาท่ี
ทันสมัย เ พ่ือเสริมทักษะนักศึกษาใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน และนําไปใชจริงได  

2. ควรเพ่ิมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 
3. ควรสอนปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขาใหมท่ียังไมสามารถ

ปรับตัวได 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2.6 การผลักดันใหคณะเปนผูนํา และไดรับการยอมรับ

ในระดับสากลยังไมชัดเจน  
3. คุณภาพบัณฑิต ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหมีความสามารถเขาสู

ตลาดแรงงานในระดับสากล เปนท่ียอมรับในวงกวางมากข้ึน 
4. กิจกรรมนักศึกษา 

การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน นักศึกษา
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 

 
ฝายกิจการนักศึกษาควรประสานงานกับอาจารยผูสอน 

โดยจัดทําปฏิทินกิจกรรมลวงหนา เพ่ือใหสามารถวาง
แผนการสอนได 

5. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
5.1 เครื่องมือ อุปกรณลาสมัย ชํารุดไมเพียงพอ ทํา

ใหผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อน อาทิ ตูปลอด
เช้ือ Spectrophotometer Hood ท่ีใชดูดควัน 

5.2 งบประมาณไมเพียงพอจัดซื้อสารเคมี 
5.3 สถานท่ีจัดเก็บสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ ไม

ปลอดภัย มีหนู 
5 . 4  สัญญาณอินเทอร เ น็ต ไม ดี บางจุ ด  เชน  ใน

หองปฏิบัติการ 

 
1. ควรจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณตางๆ ให

ทันสมัย เพียงพอและพรอมใชงาน  
2. ควรตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณอยาง

ตอเน่ือง สําหรับเครื่องมือท่ีราคาสูงและใชรวมกัน ควร
ประชุมรวมกันระหวางคณะและภาควิชา เพ่ือวางแผนการ
ใชงบประมาณในการจัดซื้อตอไป 

3. ปรับปรุงสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ สารเคมีใหมี
ความปลอดภัย 

6. การบริการวิชาการ/บทบาทคณะ 
6.1 มีบทบาทกับชุมชน สังคม นอยมาก 
6.2 การเขียนโครงการขอทุนเพ่ือไปจัดบริการวิชาการ

ภายนอก ไมคอยไดรับการพิจารณา (งบประมาณ
แผนดิน) 

 
1. ควรเพ่ิมบทบาทของคณะตอชุนชน สังคมและประเทศ 

ใหมากข้ึน รวมท้ังในดานวิชาการ โดยการใหความรูท่ี
ถูกตองในเชิงวิทยาศาสตร เมื่อมีกระแสขาวตางๆ ท่ีอยูใน
ความสนใจของสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม  

2. ควรตั้งคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

3.ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ 
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย 
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. การหารายไดของคณะ 
รายไดหลักของคณะมาจากคาหนวยกิตเมื่อนักศึกษามี

แนวโนมลดลง จะสงผลกระทบตอรายไดของคณะดวย 

 
1. ควรวางแผนการทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ

เขมแข็งมากข้ึน เพ่ือใหสามารถหารายไดใหเพียงพอใน
ระยะยาว 

2. ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการอบรมระยะสั้น มากข้ึน 
8. การประชาสัมพันธ 

8.1 การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของคณะออกสู
ภายนอกมีนอย ทําใหสาธารณชนไมคอยรูจักคณะ
เทาท่ีควร  

8.2 การแจงขอมูลขาวสารใหนักศึกษายังไมท่ัวถึง ลาชา 
อาทิ ใหมารับบัตรประกันอุบัติเหตุ 

 
1. ควรวางแผนการทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ

เขมแข็งมากข้ึน เพ่ือใหสามารถหารายไดใหเพียงพอใน
ระยะยาว 

2. ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการอบรมระยะสั้น มากข้ึน 

9. สิ่งแวดลอมและกายภาพ 
9.1  พ้ืน ท่ีจัดการเรี ยนการสอนไม เ พียงพอ ไม มี

งบประมาณในการสรางอาคารเพ่ิม คณะไดแกปญหา
โดยการเชาพ้ืนท่ีอาคาร 50 ป และอาคาร 15 ช้ัน 

 
1. ควรพิจารณาหางบประมาณในการสรางอาคารจาก

หลายๆ  แหล ง  ท้ั งขอส นับส นุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย การระดมทุนจากศิษยเกา เงินรายไดของ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
แตนักศึกษาไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง 
และเวลายายคาบเรียน 

9.2 อาคารบางสวนชํารุด ไมปลอดภัย อาทิ เพดานพัง 
ฝนสาดเขามาในระเบียง พ้ืนอิฐบริ เวณท่ีจอด
รถจักรยานยนตไมเรียบ มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก 

คณะ  
2. คณะควรใชพ้ืนท่ีอาคาร 50 ป และอาคาร 15 ช้ัน ซึ่งเชา

จากมหาวิทยาลัย ใหเต็มประสิทธิภาพ และคุมคามากข้ึน 
อาทิ จัดโครงการบริการวิชาการ 

3. ควรดําเนินการปรับปรุงใหมีสภาพเรียบรอย สวยงาม
ปลอดภัย เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  

4. ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจํากัดจํานวนสุนัขจร
จัด 

10. ศิษยเกา 
10.1 ศิษยเกาจํานวนมากประสบความสําเร็จ และมี

ช่ือเสียง แตการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะนอย
มาก  

10.2 ความสัมพันธระหวางรุนพ่ี รุนนอง มีนอย  
 
 

 
1. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา โดยการรวบรวมขอมูล

ศิษยเกาแตละสาขา และตําแหนง หนาท่ี 
2. ควรใหศิษยเกามีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

มากข้ึน โดยการนําประสบการณท่ีมีมารวมกันพัฒนา
คณะ ไมใชแคการสนับสนุนทุนอยางเดียว 

3. ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุน
นองใหมากข้ึน 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การลงทะเบียน 
เมื่อเปดใหลงทะเบียนผาน reg.su.ac.th พรอมๆ กัน 

ทําใหระบบลม ลงทะเบียนไมได 

 
ควรขยาย server ใหเพียงพอรองรับจํานวนนักศึกษา 

2. การประกันคุณภาพ 
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA ทําให

อาจารยมีภาระงานเพ่ิมข้ึน และยังมีความรูความเขาใจไม
ชัดเจน อาทิ การทํา PLO (Program Learning Outcomes) 

 
1. ควรจัดการอบรม AUNQA เพ่ิมข้ึนเพ่ือสรางความรู ความ

เขาใจท่ีชัดเจนในการดําเนินการ 
2 .ควรมีแนวทางท่ีจะชวยใหการดําเนินงานไดรับความ

สะดวก รวดเร็วมากข้ึน และชวยแบงเบาภาระงานของ
อาจารย  

3. อัตรากําลัง 
เมื่อเจาหนาท่ีสายสนับสนุนเกษียณอายุ สวนใหญไมได

รับอัตรากําลังมาทดแทน สงผลกระทบกับการทํางาน อาทิ 
นักวิทยาศาสตร ในหองปฏิบัติการ 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคืนอัตรากําลังเจาหนาท่ีสาย

สนับสนุนท่ีเกษียณอายุ เพ่ือมิใหกระทบตอการเรียนการ
สอน  

4. ความปลอดภัย 
4.1 มีอุบัติเหตุจากการจราจรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเกิดข้ึนบอย ยังแกไขไมได 
4.2 บุคคลภายนอกเขา-ออกมหาวิทยาลัยไดงาย ไมมี

การตรวจบัตร 

 
1. ควรเพ่ิมการอบรมความปลอดภัยในการจราจรใหกับ

นักศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการ
มีปายจราจร ปายเตือนใหท่ัวถึง 

2. ควรเพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย การเคารพกฎ
จราจร ใหมีความเขมงวดมากข้ึน 

5. ดานสิ่งแวดลอม (พระราชวังสนามจันทร) 
คณะตางๆ ทําโครงการดานสิ่งแวดลอม ไมมีความเปน

เอกภาพ และความเช่ือมตอกันทางกายภาพ 

 
1. ควรมี master plan ดานสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญ

กับปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน อาทิ นํ้าเสีย โดยกําหนด
ผูดูแลรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ 

2. ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ควรมีบทบาทใหมากข้ึน 
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4. คณบด ี(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 4.1 คณบดีมีความใสใจ มีการพบปะบุคลากร  
 4.2 ทีมรองคณบดีมีความสามารถ 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 - ไมมี – 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะวิทยาศาสตร (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 336)  
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8. คณะเภสัชศาสตร  

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 คณะผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx 200 และปจจุบันอยูระหวางการพัฒนา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย EdPEx 300 
 1.2 มีนักศึกษาไปเขารวมการประชุมวิชาการมากข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากคณบดีเปน
อยางดี  
 1.3 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในภาพรวมอยูในเกณฑดี 
 1.4 การปรับแผนพัฒนาบุคลากร โดยเพ่ิมแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางและวิสัยทัศนของ
คณะมากข้ึน อาทิ การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ การทํางานวิจัย 
 1.5 มีการพัฒนาระบบการทํางานของสายสนับสนุน อาทิ  
 1.5.1 นําแนวคิด Kaizen มาใชในการพัฒนาระบบการทํางาน ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อาทิ ลดเวลา ลดข้ันตอนการทํางาน  
 1.5.2 ใหบุคลากรทําเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของแตละงาน แลวนํามาเชื่อมโยงกับงาน
อ่ืนๆ (จากระบบยอยรวมเปนระบบใหญ) ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (กําหนดเวลาแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป) 
 1.5.3 การใชใบสั่งงานระหวางอาจารยกับสายสนับสนุนในการเตรียมหองปฏิบัติการ เพ่ือใหการ
มอบหมายงานมีความชัดเจนมากข้ึน  
 1.6 มีการปรับปรุงพัฒนาสวนหยอม จัดสถานท่ีอานหนังสือใหนักศึกษาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

- ไมมี – 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
 

1. หลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตร คอนขางลาชา ฝายวิชาการของ

คณะควรมีการติ ดตามอย า งต อ เ น่ือง  และรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการใหทราบเปนระยะ 
2. การเรียนการสอน 

2.1 ควรเนนการปฏิบัติมากข้ึน 
2.2 ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุกรายวิชา  
2.3 ควรสงเสริม การฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษใหมากข้ึน

เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
2.4 การเรียนการสอนควรเนนเรื่องการสรางแรงบันดาล

ใจ รูสึกสนุก ตองการท่ีจะศึกษา คนควาเพ่ิมเติม และนํา
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชน 

2. อัตลักษณ/จุดเดนของคณะ  
จุดเดนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยัง

ไมคอยชัดเจน 

 
ควรพิจารณาจุดเดนของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ใหชัดวาตองการเปนผูนําในดานใด อาทิ สมุนไพร 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
เครื่องสําอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผน กําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3. ปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอน 
3.1 การซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร ใช

เวลาดําเนินการคอนขางมาก 
3.2 สถานท่ีสืบคนขอมูลไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา

และนักศึกษาไมทราบวามีฐานขอมูลอะไรใหใชงาน
ไดบาง 

 
1. ควรตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน หาก

จําเปนตองซอม ควรแจงระยะเวลาการดําเนินการท่ี
ชัดเจน 

2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธฐานขอมูลท่ีคณะใหบริการแก
นักศึกษา 

4. การพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษายังไมคอยเขาใจระบบ ข้ันตอนการทํางานของ

คณะและมหาวิทยาลัย อาทิ การเขียนโครงการ การขอ
อนุมัติ การทําบันทึกขอความ  

 
1.  ควรมีอาจารยฝายกิจการนักศึกษาหรือบุคลากรท่ี

เก่ียวของชวยสอนหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษาท่ีมาทํา
กิจกรรมในปตอๆ ไป  

2. ฝายกิจการนักศึกษาควรชวยประสานงานกับกองกิจการ
นักศึกษามากข้ึน ท้ังในเรื่องการดําเนินงาน เอกสาร และ
การทํางานรวมกัน 

5. การบริหารจัดการ 
การทํางานในระดับภาควิชายังไมมีความคลองตัว

เทาท่ีควร เน่ืองจากหลายภาควิชาใชเลขานุการคนเดียวกัน 
บางเรื่องอาจารยตองมาชวยดําเนินการเพ่ือใหงานเสร็จ
ทันเวลา                                                                                                                                                                          

 
ควรจัดใหมีเลขานุการรวมกันของภาควิชา 
(ดูแลใหบริการกับหลายๆ ภาควิชา) 

6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
6.1 คณะมีชองทางการสื่อสารท่ีดี แตควรปรับปรุงบาง

เรื่อง เชน 
- ขอมูลบางอยางไมครบถวน ไมชัดเจน และมีความ

ลาชา อาทิ เรื่อง ระเบียบ ขอบังคับใหมๆ   
- กิจกรรมคณบดีพบประชาคม (สายวิชาการ สาย

สนับสนุน) คณบดีกําหนดหัวขอในการพูดคุยแตละครั้ง ทํา
ใหไมมีโอกาสสื่อสาร ใหขอมูลในเรื่องอ่ืนๆ  

6.2 มีความเขาใจท่ีไมตรงกันบางระหวางบุคลากรสาย
วิชาการกับสายสนับสนุน มีการตําหนิเมื่อการ
ทํางานไมเปนไปตามความคาดหวัง 

 
1. ควรสื่อสาร ทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ประกาศท่ี

ออกมาใหมใหมากข้ึน เพ่ือความเขาใจรวมกัน 
2. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความเห็น นําเสนอ

ประเด็นตางๆ นอกเหนือจากประเด็นท่ีคณบดีกําหนดในการ
สนทนาแตละครั้ง ดวย  

3. ควรเพ่ิมการสื่อสารระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุน
ใหมากข้ึน และนําปญหามาพูดคุย หารือเสนอแนะวิธีการ
แกไขปญหารวมกัน 

7. การบริการวิชาการ 1. ควรพิจารณาวางแผน แนวทางหารายไดจากการจัด
โครงการบริการวิชาการ และแหลงอ่ืนๆ  

2. ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ 
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย 
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการ
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน        
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3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ระบบ iThesis 
1.1 มีความสับสนในการใชงาน อาทิ วิธีการใชงาน การ

แกไขปญหาตางๆ 
1.2 การจัดอบรม และคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 

นักศึกษาตางชาติไมเขาใจ 

 
1. ควรจัดอบรมการใชงานใหมากข้ึนและจัดใหมีเจาหนาท่ี

ใหคําปรึกษา 
2. ควรจัดอบรมหรือจัดทําคูมือการใชงานเปนภาษาอังกฤษ

ดวย 
2. การใหบริการนักศึกษา 

2.1 การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยใน
ชวงเวลาท่ีนักศึกษาเลิกเรียนประมาณ 15.40 น. 
หรือใกลเวลาพักกลางวัน เจาหนาท่ีบางคนไมรับ
เรื่องหรือไมอยูใหติดตอ 

2.2 ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยจัดทําเปนภาษาไทย
อยางเดียว ซึ่งไมเอ้ือกับนักศึกษาตางชาติ  

2 .3 การประชาสัม พันธ เ ก่ียว กับสิท ธิประ โยชน 
สวัสดิการของนักศึกษา ไมท่ัวถึง 

 
1. ควรมีเจาหนาท่ีใหบริการนักศึกษาตลอดเวลารวมท้ังควร

เพ่ิมชองทางอ่ืนๆ ในการรับเรื่องจากนักศึกษา 
2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในหลากหลาย 

ชองทาง (อีเมล เว็บไซต) รวมท้ังการจัดทําเปน 2 ภาษา 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ  

3. การเบิกจายเงิน งบประมาณ 
การเบิกจายเงิน ไมมีความคลองตัว เน่ืองจากระเบียบ 

ขอบังคับกําหนดข้ันตอนการดําเนินการคอนขางมาก   

 
1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการเบิก

จายเงิน ใหมีความสะดวก คลองตัวมากข้ึน 
2. ควรพิจารณาจัดทําแนวปฏิบัติในการทํางาน การเบิกจาย 

ท่ีชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินการสะดวกรวดเร็วข้ึน 
4. การสื่อสาร 

การสงเรื่องจากมหาวิทยาลัยถึงภาควิชาตองผานหลาย
ข้ันตอนตามลําดับการบังคับบัญชา ซึ่งตองใชเวลา ทําใหบาง
เรื่องตองเรงรัดดําเนินการ  

 
ควรลดข้ันตอน วิธีการสื่อสารของมหาวิทยาลัยถึง

หนวยงานตางๆ ใหรวดเร็วข้ึน โดยนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การดําเนินการ 

 

4. คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
 4.1 มีการวางแผนการทํางาน และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ทําใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 4.2 มีความโปรงใส สามารถตอบคําถามและใหความชัดเจนในเรื่องตางๆ ได  
 4.3 ชวยแกปญหาตางๆ ในการทํางาน รวมถึงเรื่องความเปนอยู สภาพจิตใจ 
 4.4 มีความใสใจและใหความสําคัญกับบุคลากร อาทิ การจัดกิจกรรมพบคณบดีทุกเดือนเพ่ือทําความ
เขาใจรวมกัน  
 4.5 คณบดีและทีมบริหารใหความสําคัญกับการทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
 ควรปรับเรื่องการเปดเผยขอมูลตางๆ ใหรวดเร็ว เพ่ือใหบุคลากรสามารถทักทวง แสดงความคิดเห็น 
ไดทันตามเวลา  
 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะเภสัชศาสตร (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 342)  
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9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางดี 
 1.2 มีความกาวหนาในการเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA โดยการจัดอบรม
ใหแตละภาควิชา 
 1.3 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยการสงนักศึกษาและ
รับนักศึกษาตางชาติเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 1.4 มีโครงการ Monday Morning Talk เพ่ือใหผูบริหารพูดคุยกับหัวหนาสวนงานและบุคลากรทุกเชา
วันจันทร และใหบุคลากรนําเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง รวมท้ังแจงขอมูลขาวสารใหกับทุกคนไดทราบ 
 1.5 บุคลากรไดรับการสนับสนุนในทุกๆ ดาน เพ่ือใหพัฒนาตนเอง และนํามาปรับใชในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.6 ชวยการแกไขปญหาเก่ียวกับการเบิกจายท่ีมีความยุงยาก ลาชา โดยการลดข้ันตอนการเบิกจายเงิน 
ทําใหการดําเนินการมีความสะดวก รวดเร็วข้ึน 
 1.7 ใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน อาทิ ลดใชถุงพลาสติก การประหยัดพลังงาน การใช
กระดาษสองหนา (Reuse) เปนตน 
 1.8 คณะและสมาคมศิษยเกามีการประชุมรวมกันมากข้ึน เพ่ือรวมหารือแนวทางการพัฒนาคณะและ
รวมกันประชาสัมพันธคณะใหเปนท่ีแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
 1.9 ดานกายภาพ  
 1.9.1 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะ อาทิ การตีฝาตลอดแนวทางเดินและในพ้ืนท่ีโรงอาหาร
เพ่ือปองกันเชื้อโรคท่ีมาจากสัตว วางแผนปรับปรุงพ้ืนท่ีน้ําทวมขังการจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถ และการปรับปรุง 
ภูมิทัศนตางๆ 
 1.9.2 การแตงตั้งรองคณบดีฝายอาคารสถานท่ี เพ่ือรับผิดชอบดูแลดานกายภาพของคณะ 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.1 เรื่องเรงดวน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. จํานวนรับนักศึกษา ควรสื่อสารใหภาควิชา/บุคลากร เห็นความสําคัญ
ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และกระตุนใหมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธขอมูล SU-TCAS เพ่ิมมากข้ึน 

2. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรลดข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมใหสั้นลง 
เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน 

2. ควรใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ิม
มากข้ึน และขยายเวลาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

3. การบริหารจัดการ ควรวางแผนการดําเนินงานในแตละเรื่องอยางเปนระบบ
และข้ันตอน เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายสามารถปรับตัว และ
พัฒนาไปพรอมๆ กัน 

4. อาจารย 
4.1 การสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยสวนใหญ 

จํากัดอยูในหองเรียน ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันท่ีขอมูล ขาวสาร องคความรู

 
1. ควรติดตามขอมูล ขาวสาร ความรูใหทันสมัย ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง และศึกษา คนควาขอมูลใหรอบดานท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจากปจจุบันขอมูล 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4.2 มีปฏิสัมพันธกับภายนอกคอนขางนอย ทําใหไมเปน
ท่ีรูจักของสังคม และชุมชนภายนอก 

สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอน  

2. ควรถายทอดประสบการณจริง นอกเหนือจากความรูใน
ตํารา ใหนักศึกษามากข้ึน 

3. ควรมีปฏิสัมพันธและมีการติดตอกับสังคมใหมากข้ึน อาทิ 
การแสดงผลงาน บทบาทตอสังคม การบริการวิชาการ
เปนตน 

5. การหารายได 
5.1 คณะมีศูนยความเปนเลิศในการหารายได แต

ปจจุบันไมมีการดําเนินภารกิจสําหรับบางโครงการ 
เน่ืองจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน และอยูใน
ระหวางการวางระบบของศูนย 

5.2 จํานวนนักศึกษาโครงการพิเศษลดลง ทําใหเงิน
รายไดลดลงตามไปดวย 

 
1. ควรจัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ และกํากับ

ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
2. ควรผลักดันใหทุกภาควิชาใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีอยู

ใหเต็มประสิทธิภาพ โดยนําไปใชในการบริการวิชาการ 
เพ่ือหารายไดเพ่ิมใหคณะ 

 

2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. คณะ/ภาควิชา ควรมีการสํารวจเก่ียวกับเน้ือหา หลักสูตร 
เรื่องการนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน การ
ทํางาน เพ่ือนํามาปรับหลักสูตร วิธีการสอนใหมีคุณภาพ
มากข้ึน 

2. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเลือกใหนาสนใจ 
และทันสมัยมากข้ึน  

3. ควรประชุมอาจารยผูสอน วางแนวทางการสอนใหมี
มาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังใชขอสอบ เกณฑการประเมิน
ใหไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การผลิตบัณฑิต 
 

ควรมุงเนนการสรางนักศึกษา ใหมีคุณสมบัติ ท้ังดาน
ความรูทางวิชาการ การพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณในปจจุบัน และมีทัศนคติท่ีดี รูจักวิเคราะหและ
พัฒนาตนเอง 

3. การเงิน ควรเปด เผยขอมูล  เ ก่ียวกับการเ งินของคณะให
ประชาคมทราบมากข้ึน 

4. เกณฑการประเมิน KPI 
คณะใชเกณฑการประเมินในรูปแบบเดิมมาระยะหน่ึง

แลว ซึ่งสวนหน่ึงอาจจะไมสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน 

 
ควรปรับปรุงเกณฑการประเมิน KPI ใหสอดคลอง 

เหมาะสม กับบริ บทของคณะ  และข อ กํ าหนดของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5. การประชาสัมพันธ 
การประชาสัมพันธคณะยังมีนอย ทําใหยังไมเปนท่ีรูจัก

ของภายนอกเทาท่ีควร 

 
ควรประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษาให

สังคมภายนอกรับทราบมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ 
6. สิ่งแวดลอม และกายภาพ/โรงอาหารของคณะ 

6.1 การปรับปรุงโรงอาหารโดยการตีฝา ชวยแกปญหา
เรื่องนกพิราบไดสวนหน่ึง แตบางสวนไมสามารถทํา
ไดเน่ืองจากโครงสรางของอาคาร  

6.2 บริเวณจุดวางจาน มีสัตวมากินเศษอาหารบนจาน

 
1. ปญหาเรื่องนกพิราบท่ีนอกเหนือจากสวนของโรงอาหาร 

ควรช้ีแจง ทําความเขาใจกับนักศึกษา 
2. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีวางจาน ใหมีความเปนระเบียบและ

สามารถปองกันสัตวมากินเศษอาหารได 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ขาวโดยตรง ทําใหไมถูกสุขลักษณะ 

6.3 บริเวณลานทํากิจกรรมของคณะมี นํ้าทวมขัง
บอยครั้ง ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 

6.4  การปดลิฟตหลังเวลาราชการ ทําใหนักศึกษาท่ีทํา
โปรเจคในชวงเย็น ไมไดรับความสะดวก เน่ืองจาก
ตองเดินข้ึนบันไดช้ัน 7 ถึงช้ัน 9 

6 .5 ท่ี น่ังในโรงอาหารไม เ พียงพอกับจํานวนของ
นักศึกษา 

3. ควรปรับปรุงบริเวณลานทํากิจกรรมของคณะ อาทิ ปรับ
พ้ืนผิวใหสูงข้ึน หรือทําทอระบายนํ้าท้ิงใหม เพ่ือปองกัน
นํ้าทวมขัง 

4. ควรขยายเวลาในการปดลิฟต เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
นักศึกษา 

5. ควรจัดการเรียนการสอนใหเวลาเหลื่อมกัน เพ่ือลดความ
แออัดของนักศึกษาในการใชบริการโรงอาหารพรอมกัน 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การรับนักศึกษา 
นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษา/แลกเปลี่ยน ไมไดรับ

ความสะดวกเรื่องเอกสาร ขอมูลตางๆ ท่ีเปนภาษาไทย 

 
1. ควรจัดตั้งศูนย SU-TCAS เพ่ือเปนจุดศูนยกลางในการให

ขอมูล และประชาสัมพันธขาวสารการเรียนตอโดยการ
เผยแพรขอมูลผานทางระบบสารสนเทศหลายๆ ชองทาง 
อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย สื่อออนไลนตางๆ 

2. ควรจัดทําเอกสารตางๆ ในรูปแบบ 2 ภาษา 
2. การเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

2.1 ความเขาใจท่ีไมตรงกันเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนของบัณฑิตศึกษา คือ ตอนรับสมัครแจงวา
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ แต
ความเปนจริงมีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ  

2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
ในวันหยุดราชการ ไดรับผลกระทบจากเสียงในการ
จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 
1. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ หรือ

หากไมใชวันและเวลาดังกลาวควรแจงขอมูลกับผูเรียนให
ชัดเจนมากกวาน้ี 

2. ควรแจงเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีการใชเสียงใหทราบลวงหนา 
โดยอาจแจงผานเสียงตามสายหรือประชาสัมพันธใน
ชองทางตางๆ  

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
สัญญาณ Wi-Fi ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 
ควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. การบริหารงานคณะ 

การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ จะมี
ภาควิชาเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ซึ่งอาจจะไม
สอดคลองกับแนวคิดนโยบายใหมๆ ท่ีตองการใหมีการยุบ
ภาควิชา  

 
ควรประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรวมกัน เพ่ือใหการ

บริหารงาน เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
 

5. การบริการวิชาการ 
เมื่ อมีปญหาข อสงสัย เ ก่ี ยว กับระบบการ ทํางาน 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไมสามารถใหคําตอบท่ีชัดเจนได ทํา
ใหการทํางานมีความลาชา รวมท้ังใชเวลาในการติดตอกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของคอนขางนาน 

 
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินการใหมีความรวดเร็วมากข้ึน 

6. การเบิกจายเงิน 
เอกสารการเบิกจายเงินมีคอนขางมาก และมีข้ันตอนท่ี

ยุงยากทําใหการทํางานลาชา 
 
 

 
1. ควรลดข้ันตอน และเอกสารการเบิกจายเงินเพ่ือความ

รวดเร็วในการดําเนินงาน 
2. ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
7. สวัสดิการ 

7.1 ผูปกครองสวนหน่ึงเปนกังวลเรื่องหอพักของ
มหาวิทยาลัย 

7.2 นักศึกษาไดรับบัตรประกันสุขภาพลาชาทําใหตอง
สํารองจายไปกอน และใชระยะเวลานานในการ
ไดรับเงินคืนอีกดวย 

 
1. ควรเพ่ิมจํานวนหอพักนักศึกษาใหมากข้ึน และปรับปรุง

ใหอยูในสภาพใหดีข้ึน 
2. ควรเรงการดําเนินการใหรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยแจกบัตร

ประกันสุขภาพใหแกนักศึกษาตั้งแตตนปการศึกษา 
 

8. ดานกายภาพ 
8.1 ท่ีจอดรถไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 

โดยเฉพาะรถยนต 
8.2 เมื่อมีการจัดกิจกรรม ไมมีหองประชุมขนาดใหญ 

จําเปนตองใชบริการหองประชุมนอกสถานท่ี 

 
1. ควรจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ิมท้ังในสวนของคณะ

และมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีหองจัดเลี้ยง หองประชุม หรือหองรับรองท่ีสามารถ

รองรับการจัดกิจกรรม การประชุม เพ่ือลดคาใชจายใน
การใชบริการหองประชุมนอกสถานท่ีและสามารถเพ่ิม
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

9. ศิษยเกา 
 

มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางใหศิษยเกามีสวนรวมใน
การพัฒนา สรางความเปลี่ยนแปลงและคุณประโยชนใหกับ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน 

 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 4.1 มีไมตรีจิต มีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย  
 4.2 มีความพยายามในการชวยแกไขปญหาตางๆ ทําใหการทํางานมีความราบรื่นมากข้ึน 
 4.3 รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากร และนําไปปรับปรุงการทํางาน 
 4.4 สามารถขอคําปรึกษา ชวยแกไขปญหาตางๆ ในการทํางาน  
 4.5 ทีมรองคณบดี สามารถทํางานรวมกันภาควิชา บุคลากรไดดี 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 - ไมมี - 
 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 347) 
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10. คณะดุริยางคศาสตร 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
 1.1.1 มีการปรับปรุงคุณภาพดานการเรียนการสอนของอาจารย การสงเกรด 
 1.1.2 มีการกํากับดูแลเรื่องการสอนของอาจารยมากข้ึน เชน การวางระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือ
ตรวจสอบการเขาสอนของอาจารยใหตรงเวลา  
 1.1.3 มีการจัดหาอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการ 
 1.2.1 การจัดงานประชุมวิชาการท่ีวังทาพระ 
 1.2.2 การจัดการประกวด Thailand Jazz 
 1.2.3 การจัด Silpakorn Music Summer Camp  
 1.2.4 มีความรวมมือกับหนวยงานเอกชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน อสมท. ศูนยการคาไอคอนสยาม 
 1.2.5 มีสวนรวมในการแสดงดนตรีระดับนานาชาติ รัฐโคโลราโด (Colorado) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1.3 ดานบริหารจัดการ จัดระบบงานตางๆ ใหเปนระบบมากข้ึน อาทิ การจองหองฝกซอม 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การหารายได 

 
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากข้ึน  
2. ควรดําเนินการเรื่องการตลาดในเชิงรุก 

2. กายภาพ ควรเรงใหมีการปรับปรุงดานกายภาพโดยเร็วท่ีสุด 
 

 1.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ระบบ TCAS 
 

ควรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกท่ีมีลักษณะเฉพาะของ
แตละสาขาวิชา  

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. ควรเพ่ิมการบูรณาการระหวางสาขา มีรายวิชา หรือ
กิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือเปน
ก า รแลก เปลี่ ย นก า ร เ รี ย น รู  ต อ ยอด  และส ร า ง
ความสัมพันธ ระหวางสาขาวิชา 

2. ควรเพ่ิมรายวิชาปรัชญาสุนทรียศาสตรในการเรียนการ
สอนทุกระดับ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนท่ีจะเริ่มเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ควรพิจารณาจัดโครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกหองเรยีน 
การศึกษาดูงานใหมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณแก
นักศึกษา เปดโลกทัศน โดยอาจเปนสวนหน่ึงของรายวิชา 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ควรสนับสนุนให นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยรวมกับ
อาจารยในคณะเพ่ือใหสามารถขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยได 
และพิจารณาการจัด โครงการหลักสูตรระยะสั้ น  ณ 
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
4. กิจกรรมนักศึกษา ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากข้ึน และ

จัดกิจกรรมรวมกับคณะอ่ืนๆ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

5. การบริการวิชาการ ควรเรงดําเนินการใหเกิดศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค
โดยเร็ว เพ่ือเปนศูนยบริการวิชาการในการหารายได รวมท้ัง
การพัฒนานักศึกษา 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยควรพิจาณาทบทวนระบบการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบ Wi-Fi และอินเทอรเน็ตยังเขาไมถึงทุกพ้ืนท่ี 

 
ควรปรับปรุง ระบบ Wi-Fi และอินเทอรเน็ตให

ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 
3. อัตรากําลัง 

บางสาขามีอาจารยไมเพียงพอ 
 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพ่ิม

ใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา  
4. งบประมาณ 

การปรับปรุงดานกายภาพ (สรางตอเติมอาคารดานหลัง
โรงอาหาร) 

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ 

1. การปรับปรุงอาคาร  
2. การจัดกิจกรรมขนาดใหญของคณะ เชน Music Camp 

รวมท้ังชวยประชาสัมพันธโครงการเพ่ือหาผูสนับสนุนการ
จัดโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอบุคคลภายนอก 

3. ชวยผลักดันใหเกิดศูนยท่ีจะชวยหารายไดของคณะ 

 
4. คณบด ี(ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเปนผูนํา สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะเปนอยางดี 
 4.2 มีประสบการณบริหารงาน  
 4.3 กํากับ ติดตามงานอยางใกลชิดจัดใหมี Morning talk ทุกสัปดาห 
 4.4 เครงครัดในเรื่องกฎ ระเบียบและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4.5 ทํางานหนัก ทุมเท ใหองคกร 
 4.6 สามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ ในคณะไดอยางรวดเร็ว ทันการณ 
 4.7 เขาถึงไดโดยงาย 
 4.8 มีความใกลชิดกับนักศึกษา 
 

5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไมมี - 
 

6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะดุริยางคศาสตร (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 355) 
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11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 หลักสูตร 
 1.1.1 เปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร มีการไป 
Roadshow และเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 แลว 
 1.1.2 มีแผนการจัดทําหลักสูตร 2 ปริญญา ซ่ึงอยูระหวางการหารือกับผูทรงคุณวุฒิจากประเทศ
อิสราเอล  
 1.2.3 ใหความสําคัญกับการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เชน การทํางาน
ภาคสนาม การนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
 1.2 มีสื่อการเรียนรู E-learning เพ่ิมข้ึน 
 1.3 มีนักศึกษาชาวตางชาติมาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นของคณะ สวนใหญเปนนักศึกษาชาวไตหวันและ
ชาวอินโดนีเซีย 
 1.4 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะนอกสถานท่ี (Roadshow) ท่ีหางสรรพสินคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร สาขาจังหวัดเพชรบุรี มีผูสนใจเปนจํานวนมาก 
 1.5 ใหความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษา เชน จัดคายสัตวศาสตรอาสาพัฒนาชนบทสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี 4 จอบ ซ่ึงคณะจะเปนเจาภาพจัดกิจกรรมในอีก 2 ปขางหนา 
 1.6 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ เชน การจัดโครงการธนาคารปูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 1.7 สงเสริม สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในดานตางๆ มากข้ึน อาทิ  
 - ใหทุนทํางานวิจัยท้ังงานวิจัยสวนบุคคลและงานวิจัยท่ีทํารวมกับบุคลากรสายวิชาการ 
 - ใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ เชน การใหความรูแกเกษตรกรท่ีขออนุญาตเขามาศึกษาการ
ทํางานในฟารม 

 - ใหเขาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการทํางานในตําแหนงท่ีรับผิดชอบ  
 - ใหเขาอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ อาทิ การทําเว็บไซตประวัติและผลงานของตนเองเพ่ือใช
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators-KPIs) 
 - เปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุนไดแสดงความคิดเห็น เชน การประชุมรวมกับฝายบริหารเปน
ประจําทุก 6 เดือน การประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑกลางสําหรับการประเมิน KPIs 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา 

นักศึกษามีแนวโนมลดลง  
 

 
1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความสนใจ

ของคนรุนใหม 
2. ควรเรงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

2. ทิศทางการพัฒนาคณะ 
บุคลากรของคณะสวนใหญไมทราบทิศทางการพัฒนา

คณะ เปาหมายของคณะในอนาคตทําใหบุคลากรไมมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงานตางๆ อาทิ การทํางาน
วิชาการ การทํางานวิจัย การใหบริการวิชาการ  

 
ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะใหชัดเจน และ

ถายทอดใหบุคลากรในคณะทราบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ 
และการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร 
1.1 หลักสูตรไมทันสมัย 
1.2 เนนความรูภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัต ิ
1.3 ผูสนใจยังไมทราบขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ

หลังสําเร็จการศึกษา 

 
1. ควรจัดทําหลักสูตรดานวิทยาศาสตรการเกษตร ความ

ปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และเชิญอาจารย
จากสถาบันอ่ืนมาชวยสอน 

2. ควรเพ่ิมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใหมากข้ึน 
3. ควรจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพรวมอยูในกิจกรรม

ประชาสัมพันธคณะนอกสถานท่ี (Roadshow) ดวย 
2. การเรียนการสอน / การพัฒนาฟารม ความปลอดภัย
ในฟารม 

2.1 นักศึกษาช้ันป ท่ี 2 ยังไม เคยเรียนในฟารม 
มากอน แตตองฝกงานรวมกับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

2.2 สหกิจศึกษา มีนอยเกินไป 
2.3 การฝกงานในหนวยงานภาคเอกชนมีนอยมาก 

การเรียนการสอน 
1. ควรใหนักศึกษาไดเรียนในฟารมตั้งแตช้ันปท่ี 1 เพ่ือใหมี

ประสบการณมากข้ึน 
2. ควรมีสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ

ใหมากข้ึน และเปนประโยชนตอการไปประกอบอาชีพ 
(ปจจุบันมีเฉพาะสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4) 

3. ควรเพ่ิมการฝกงานในหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือให
นักศึกษามีประสบการณท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 
การพัฒนาฟารม ความปลอดภัยในฟารม 

1. ควรพัฒนาฟารมเลี้ยงไกใหถูกสุขลักษณะ 
2. ควรพัฒนาการปฏิบัติงานในฟารมมากข้ึน 
3. ควรเชารถไถเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. ควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ

ขอความรวมมือชุมชนไมใหเขามาในบริเวณฟารม 
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน / ตํารา 

3.1 อุปกรณเครื่องมือท้ังในหองปฏิบัติการ ในฟารม  
สารเคมี ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

3.2 หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาท้ัง
ระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต ทําให
นักศึกษาตองใชหองปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 

3.3 การเบิกจายสารเคมีลาชา สงผลกระทบตอการทํา
วิทยานิพนธ 

3.4 หองปฏิบัติการของคณะยังไมผานมาตรฐาน ISO 

 
1. ควรจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ สารเคมี ใหเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษา 
2.  ควรเ พ่ิมหองปฏิบัติการเ พ่ือให เ พียงพอตอจํานวน

นักศึกษาทุกระดับ 
3. ควรปรับปรุงระบบการเบิกจายสารเคมีใหรวดเร็วมากข้ึน 
4.  ควรเร งผลักดันและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให

หองปฏิบัติการผานมาตรฐาน ISO 
5. ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขียนตําราวิชา

เฉพาะทาง และใชในการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมนักศึกษา 

4.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ไมเพียงพอ 

4.2 กิจกรรมท่ีนักศึกษาจะไดทํารวมกับชุมชนมีจํานวน
คอนขางนอย ท่ีผานมามี เพียง 1 กิจกรรมคือ
กิจกรรมการปลอยปูกับธนาคารปูมา 

 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมาก

ยิ่งข้ึน 

5. การวิจัย 
คณะมีเปาหมายในการพัฒนาคณะดานวิชาการและ

งานวิจัย แตยังขาดวิธีการดําเนินงาน 

 
1. ควรมีการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีดําเนินการใหไดผลตาม

เปาหมาย 
2. ควรสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการใหทํางานวิจัยท่ี

กอใหเกิดรายได 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
6. การบริการวิชาการ / บทบาทของคณะ 

6.1 บุคลากรของคณะไมไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
การจั ด โครงการบริ การ วิชาการ อา ทิ  เรื่ อ ง
งบประมาณท่ีไมเพียงพอ  

6.2 โครงการหารายได มีจํานวนไมมาก 
 

 
1. ควรระดมความคิดของบุคลากร ในการวางแผนการจัด

โครงการบริการวิชาการ และปญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหการจัด
โครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

2. ควรแสดงบทบาท สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ มี
การติดตอกับชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะดานการบริการ
วิชาการ ซึ่งจะทําใหคณะเปนท่ีรูจักและนาเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน 

3. ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดอบรม แก
ชุมชน โรงเรียนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เชน หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรสําหรับนักวิชาการเกษตรในทองถ่ิน 

7. การทํา MOU 
คณะทํา MOU กับหนวยงานหลายแหง แตไมสอดคลองกับ
การพัฒนาคณะเทาท่ีควร 

 
ควรทํา MOU กับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับคณะ และ

เปนประโยชนตอการผลิตบัณฑิตการพัฒนาคณะใหมากข้ึน 
อาทิ การจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 

8. การประชาสัมพันธคณะ 
นักเรียน ผูปกครอง ผูสนใจสวนใหญไมทราบขอมูล

เก่ียวกับคณะ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

 
ควรใหขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ ศิษยเกาท่ี

ประสบความสําเร็จ ในกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ
คณะดวย roadshow ดวย 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หองสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1.1 หนังสือและงานวิจัยในหองสมุดมีนอย 
1.2 หนังสือท่ีเก่ียวของสวนใหญอยูท่ีหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร 
1.3 หองชมภาพยนตรเปดใหบริการในชวงเวลาท่ี

นักศึกษามีคาบเรียน 

 
1. ควรจัดหาทรัพยากรในหองสมุดใหเพียงพอตอความ

ตองการของนักศึกษา 
2. ควรยาย/สําเนา/จัดหา หนังสือดานสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรไปไวท่ีหองสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี

3. ควรเปดใหบริการหองชมภาพยนตรในชวงเวลาท่ี
นักศึกษาไมมีคาบเรียน 

2. ฟารม 
ไมมีผูดูแลฟารม 

 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการชวยดูแลฟารมสวน

หน่ึง เน่ืองจากพ้ืนท่ีฟารมเปนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยดวย 
3. ระบบ iThesis 

นักศึกษายังไมเขาใจระบบ iThesis 
 
ควรจัดอบรมเรื่องระบบ iThesis โดยวิทยากรท่ีมี

ความรู ประสบการณ สามารถตอบคําถามนักศึกษาไดอยาง
ชัดเจนรวมท้ังชองทางในการชวยแกไขปญหาการใชงานท่ี
รวดเร็ว ชัดเจน  

4. สวัสดิการนักศึกษา 
จํานวนรถรางมีไมเพียงพอและสภาพรถไมพรอมใชงาน 

 

 
ควรเพ่ิมจํานวนรถรางใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

รวมท้ังตรวจสอบสภาพรถรางใหพรอมใชงานเสมอ 
5. การขอกําหนดตําแหนงของสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญ ยังไมเขาใจระเบียบ
 
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม อบรมเรื่อง ระเบียบ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
และเกณฑการขอกําหนดตําแหนง ขอบังคับ เกณฑการขอกําหนดตําแหนงบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมากข้ึน รวมท้ังควรมีตัวอยางวิธีการดําเนินการ
ดวยเพ่ือความชัดเจน 

6. ความปลอดภัย  
6.1 ถนนไปฟารมเปนหลุมบอและมีฝุน 
6.2 มีบุคคลภายนอกเขามาในเขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

 
1. ควรปรับปรุงถนนเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางไปฟารม 
2. ควรจัดระบบการตรวจ และรักษาความปลอดภัยผูเขา

ออกมหาวิทยาลัย และฟารมใหเขมงวดมากข้ึน  
 

4. คณบด ี(อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 4.1 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  
 4.2 มีความยืดหยุน 

 

5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 

 5.1 ควรเพ่ิมภาวะความเปนผูนํา 
 5.2 ควรตัดสินใจใหรวดเร็วข้ึน  
 5.3 ควรเพ่ิมการทํางานเชิงรุก  
 5.4 ควรมีการสื่อสารภายในองคกรใหมากข้ึน 
 5.5 ควรจัดระบบการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การมอบหมายงานภาระงาน 
การติดตามการทํางาน  

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 359) 
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12. คณะวิทยาการจัดการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การผลักดันสูความเปนนานาชาติ อาทิ 
 - การทําขอตกลงความรวมมือ 
 - การรับนักศึกษาตางชาติมาเรียนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต  
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศใหแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและนักศึกษา
ท่ีทํากิจกรรม 
 - สนับสนุนการตีพิมพบทความเผยแพรในวารสารทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการท่ี
ตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 1.2 ใหความสําคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนมากข้ึนอาทิ การบริหารจัดการอัตรากําลัง การเปดโอกาส
ใหรวมเสนอความคิดเห็นเพ่ือแกไขปญหาของคณะ กําหนดเกณฑการประเมินผล (KPI) ท่ีชัดเจน 
 1.3 ปรับภูมิทัศนของคณะ ทําใหมีบรรยากาศรมรื่น 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
จํานวนนักศึกษาลดลง 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง 
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท บางหลักสูตรยังไมมี

นักศึกษา 

 
ควรเรงประชาสัมพันธหลักสูตรและประชาสัมพันธคณะ

ทางสื่อออนไลนมากข้ึน 
 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร / คุณภาพของนักศึกษา 
การฝกปฏิบัต ิฝกงาน ศึกษาดูงาน มีนอย 

 

 
1. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน ศึกษาดูงานมาก

ข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและแกไข
ปญหาในการทํางาน  และนําไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ 

2. ควรจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักศึกษามากข้ึน 

2. การเรียนการสอน 
2.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

อาจารยผูสอนสวนใหญเปนคนไทย 
2.2 การเรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัย           

เวลาในการขอคําปรึกษาทางวิชาการมีนอย 
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตยังไมพรอมจะให

นักศึกษาเรียนท่ีเมืองทองธานี เน่ืองจากปจจัยใน          
การสนับสนุนการเรียนยังไมพรอม 

 

 
1. ควรเพ่ิมอาจารยท่ีเปนเจาของภาษาใหมากข้ึน เพ่ือให

นักศึกษาไดมีประสบการณ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
2. ควรเพ่ิมเวลาในการใหคําปรึกษาทางวิชาการในการเรียน

วิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัยใหมากข้ึน 
3. ควรใหนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตเรียนท่ี

พระราชวังสนามจันทรหรือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
กอน จนกวาเมืองทองธานีจะมีปจจัยตางๆ ท่ีพรอมมาก
ข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
3. สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 

3.1 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เครื่องมือ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนมีไม

เพียงพอโปรเจคเตอร ระบบเสียง มีปญหา 
3.2 เมืองทองธานี 

เครื่องมือ อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร 
สารสนเทศ บางสวนมีปญหาไมพรอมในการใชงาน 

 
1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือ อุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา และปรับปรุง 
ซอมแซมใหพรอมตอการใชงาน 

1.2 ควรจัดหองเรียนท่ีเปนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) 
2. เมืองทองธานี 

ควรดูแลเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ 
คอมพิวเตอร สารสนเทศ ใหพรอมและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
4.1 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สนใจเขารวมกิจกรรมของคณะ

นอยลง 
4.2 การจัดกิจกรรมในแตละครั้งไดรับงบประมาณนอย 

 
1. ควรปรับวิธีการจัดกิจกรรมใหนาสนใจและประชาสัมพันธ

ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะมากข้ึน 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ ให

เพียงพอและเหมาะสม 
5. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
 

ควรหาแนวทางการ ทํางานร วม กับองค กร อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ งหนวยงาน บริ ษัทของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
การประชาสัมพันธคณะยังมีนอย และไมท่ัวถึง 

 
ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธคณะผานสื่อออนไลน และ

ชองทางตางๆ ใหมากข้ึน 
 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 ในภาพรวม 

1.1.1 ระบบอินเทอรเน็ตคอนขางชาและไมคอย
เสถียร 

1.1.2 Application SU Smart ไมเสถียร รูปภาพ
นักศึกษาไมปรากฏ ทําใหการขอเอกสารแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ยุงยากยิ่งข้ึน 

1.1.3 ฐานขอมูลงานวิจัยมีไมเพียงพอ 
1.1.4 จํานวนหนังสือและเอกสารดานการทองเท่ียว

ท่ีอยูในหองสมุดมีไมเพียงพอ 
1.2 เมืองทองธานี 

หองสมุดไมพรอม 

 
1. ในภาพรวม 

1.1 ควรพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหเร็วและเสถียรมาก
ข้ึน 

1.2 ควรพัฒนา Application SU Smart ใหใชงานงาย 
และเสถียรมากข้ึน 

1.3 ควรจัดหาฐานขอมูลดานงานวิจัยท่ีทันสมัย เพ่ือเปน
ประโยชนในการศึกษาคนควาของอาจารย บุคลากร
สายสนับสนุน และนักศึกษา  

2. เมืองทองธานี 
ควรเพ่ิมหนังสือและเอกสารดานการทองเท่ียวท่ีอยูใน

หองสมุดใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 
2. การประชาสมัพันธการรับนักศึกษาใหม 

การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมยังไมเขาถึง
กลุมเปาหมายมากนัก 

 
มหาวิทยาลัยควรชวยประชาสัมพันธการรับนักศึกษา

ของคณะวิชาตางๆ ดวย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก
กวางขวาง และสามารถสรางแรงจูงใจไดอีกทางหน่ึง 

3. สวัสดิการนักศึกษา 
3.1 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3.1.1 จํานวนรถรางและจํานวนรอบการเดินรถราง

 
1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1.1 ควรเพ่ิมจํานวนรถรางให เพียงพอตอจํานวน
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในช่ัวโมงเรงดวน  

3.1.2 รถรางเสียระหวางทาง 
3.2 เมืองทองธานี 

โรงอาหาร และหองพยาบาลไมพรอมรองรับ
นักศึกษา 

นักศึกษา 
1.2 ควรตรวจสอบสภาพรถรางใหพรอมใชงานเสมอ 

2. เมืองทองธานี 
ควรเพ่ิมโรงอาหาร และหองพยาบาลท่ีเมืองทองธานีให

พรอมรองรบันักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  
4. การเบิกจาย 

การเบิกจาย มีข้ันตอนมาก ลาชา 
 
ควรปรับการเบิกจายเงินการจัดโครงการใหเปนระบบ 

และรวดเร็วมากข้ึน 
5. ดานกายภาพ/ความปลอดภัย 

5.1 พระราชวังสนามจันทร 
5.1.1 ท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ 
5.1.2 หองสุขาในอาคาร 50 ปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกาและมีจํานวนไมเพียงพอ 
5.1.3 สุขภัณฑของหองสุขาในอาคารศูนยเรียนรวม

เฉลิมพระเกียรติ ชํารุด 
5.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

5.2.1 มีสุนัขและงูจํานวนมาก 
5.2.2 จํานวนถังขยะมีไมเพียงพอทําใหสกปรก 
5.2.3 มีบุคคลภายนอกเขามาในเขตพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย 

 
1. พระราชวังสนามจันทร 

1.1 ควรเพ่ิม/บริหารจัดการท่ีจอดรถใหเพียงพอตอ
ความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2 ควรปรับปรุงและเพ่ิมหองสุขาใหเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 

1.3 ควรเรงซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
2. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2.1 ควรดําเนินการเรื่องสุนัขและงู ใหเรียบรอย เพ่ือ
ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร 

2.2 ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะใหเพียงพอตอการใชงาน 
2.3 ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน ควร

กําหนดเวลาเขา-ออกมหาวิทยาลัย 
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 4.1 การมอบหมายงานชัดเจน 
 4.2 ยุติธรรมและเปนกลาง 
 4.3 มีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ของคณะ 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 5.1 ควรเพ่ิมการบูรณาการดานนโยบาย 
 5.2 ควรเพ่ิมการสื่อสารในองคกร 
 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะวิทยาการจัดการ (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 365) 
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 มีความพยายามผลักดันสูความเปนนานาชาติมากข้ึน อาทิ สนับสนุนการศึกษาดูงาน การทํา
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ  
 1.2 สนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ 

รายไดมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาลดลง
สงผลตอการใชจายงบประมาณของคณะ 

 
ควรวางแผนเรื่องงบประมาณลวงหนา 3-5 ป และ

บริหารจัดการ  กํา กับติดตามการใชงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจะใชกลไกของคณะกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการประจําคณะ 

2. การยายการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร/
บางสวน มาท่ี City Campus เมืองทองธานี 

2.1 หองเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี ไม
เพียงพอ และบางหองไมเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน  

2.2 อุปกรณ โตะ lecture ไมเหมาะกับการจัดการเรียน
การสอนในบางรายวิชา อาทิ การทํางานกลุม การ 
ประชุมระดมความคิด 

 
 
1. ควรวางแผนและเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ ท่ี

พัก ท่ีรองรับ นักศึกษา  ความปลอดภัย  โรงอาหาร 
หองเรียน หองปฏิบัติการใหเพียงพอ และเหมาะสม 

2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และตอบคําถาม 
นักศึกษา ผูปกครอง เพ่ือสรางความเช่ือมั่นเมื่อยายมาจัด
การศึกษาท่ี City Campus เมืองทองธานี 

3. ควรแจงแผนการยายไป City Campus เมืองทองธานีให
บุคลากรทราบลวงหนา เพ่ือเตรียมความพรอมในดาน
ตางๆ 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสตูร 
สาขานิเทศศาสตร ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง

คอนขางสูง และมีสถาบันการศึกษาเปดสอนจํานวนมาก  

 
ควรปรับปรุงหลักสูตรใหรองรับความตองการของ

ผูเรียน ผูประกอบการ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสถาบัน 
อ่ืนได 

2. การเรียนการสอน 
2.1 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไมเปนไป

ตามแผนการจัดการศึกษาท่ีกําหนด ซึ่งอาจจะเน่ือง
มากจากมีนักศึกษาเรียนนอย ไมมีอาจารยผูสอน 

2.2 สาขาวิชาท่ีตองทํา production (ตัดตอ ถายทํา
ภาพยนตร รายการโทรทัศน) การสอน การลง
ปฏิบัติ บางครั้งกําหนดเวลาไมชัดเจน ทําใหไม
สามารถวางแผนการเรียน การทํางาน การจัดสรร
เวลาท่ีแนนอนได 

 

 
1. การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ควรเปนไปตาม

แผนการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว  
2. การฝกปฏิบัติงาน กรณีมีการปรับเปลี่ยนเวลาควรแจง

นักศึกษาลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาเตรียมตัว และจัดสรร
เวลาทํางานไดถูกตอง 

 

63 



ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 

3.1 เครื่องมือ อุปกรณในการฝกปฏิบัติการ ยังไมมี
ความพรอม เชน สาขาภาพยนตร 

3.2 หองปฏิบัติการไมเพียงพอในการรองรับการฝก
ปฏิบัติการ 

3.3 หองสตูดิโอ เมืองทองธานียังไมเสร็จ นักศึกษาไม
สามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี 

 
1. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณใหเพียงพอ ทันสมัย และ

พรอมในการใชงาน 
2. ควรมีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม และสามารถรองรับ 

เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีทันสมัย  
3. ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

4. การใหบริการนักศึกษา  
4.1 มีเจาหนาท่ีใหบริการรับเรื่องนักศึกษาเพียง 1 คน 

หากไมอยูจะไมสามารถดําเนินการใดๆ ได ไมมี
เจาหนาท่ีมาทํางานแทน 

4.2 มีเจาหนาท่ีดูแลท้ังหองสมุดและหองพยาบาล เพียง 
1 คน และหองพยาบาลมียาไมพรอมใหบริการ   

4.3 หนังสือในหองสมุดมีนอย  
4.4 อาคารเรียนปดเวลา 20.00 น. นักศึกษาไมมีพ้ืนท่ี

สําหรับทํางาน ไมสะดวกท่ีจะตองไปหาพ้ืนท่ีทํางาน
ขางนอก 

 
เมืองทองธานี 

1.ควรพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานแทนได  โดย
เฉพาะงานใหบริการนักศึกษา ควรมีเจาหนาท่ีดูแล
ตลอดเวลา  

2. ควรปรับปรุงการใหบริการตางๆ อาทิ หองสมุด หอง
พยาบาล ใหมีความพรอมมากข้ึน  

 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
5.1 การจัดกิจกรรมของคณะมนีอย และไมมีกิจกรรมให

นักศึกษาไดเก็บช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสา ตองออกไป
หากิจกรรมทําขางนอก 

5.2 Campus Life มีนอยมาก 

 
1. ควรจัดใหมีกิจกรรมของคณะเพ่ิมข้ึน  
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน เ พ่ือใหม ี
Campus Life และนักศึกษามีโอกาสสรางความสัมพันธ
กับเพ่ือนนักศึกษาสาขาอ่ืน รวมท้ังชวยสรางประสบการณ
การทํางาน การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ   

6. งานวิจัยและสรางสรรค 
คณะจัดสรรทุนวิจัยจํานวนมาก แตผูขอรับทุนมีจํานวน

นอย  

 
ควรหากลยุทธ และผลักดันท่ีจะใหบุคลากรขอทุนวิจัย

ใหมากข้ึน อาทิ เชิญผูเ ช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา เปนพ่ีเลี้ยง 

7. การพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลัง 
บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาไปฝกอบรม 

 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรเวลาเพ่ือใหทุก

คนมีโอกาสไดไปพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ 
2. ควรประชุมพิจารณาทบทวนภาระงานของแตละคนใหมี

ความเหมาะสม และสอดคลองกับปริมาณงาน 
8. นักศึกษาเกา 

มีสวนรวม/บทบาทนอยมาก  
 
1. ควรสรางกลไก ชองทางในการใหศิษยเกาเขามามีสวน

รวม/บทบาทในการชวยเหลือคณะ/รุนนองใหมากข้ึน 
2. ควรจัดกิจกรรมท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกา 

นักศึกษา ผูบริหาร อยางตอเน่ือง อาทิ โครงการพ่ีสอน
นอง  
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3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
เกณฑเก่ียวกับเรื่องผลงานสรางสรรค เพ่ือใชในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ การตีความตางๆ ยังไมชัดเจน 

 
มหาวิทยาลัย คณะควรรวมกันพิจารณาเก่ียวกับเรื่อง

ผลงานสรางสรรค และเสนอเรื่องไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

2. ระเบียบ ขอบังคับ 
เมื่อมีการปรับแกไข/ออก ระเบียบ ขอบังคับใหม 

บางครั้งผูปฏิบัติงานไมเขาใจ ตีความไมตรงกัน สงผลตอการ
ปฏิบัติงานท่ีลาชา 

 
ควรมีการประชุม สื่อสารใหความรูกับบุคลากรของคณะ

วิชา เก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับท่ีมีการปรับเปลี่ยน หรือออก
ใหม อยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน และยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน  

3. การเบิกจายงบประมาณ 
การอนุมัติ  การเบิก-จายงบประมาณ ในสวนของ

มหาวิทยาลัยมีข้ันตอนมาก ไมคลองตัว ลาชา 
 

 
1. ควรปรับลดข้ันตอนการดําเนินการใหรวดเร็วข้ึนโดยนํา

เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน 
2. ควรปรับระบบการเบิกจายเงิน เปน one stop service 

เพ่ือใหการดําเนินการ มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
4. ดานกายภาพ 

4.1 การออกแบบบันไดแบบโปรง ไมเหมาะกับการใช
งาน โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีใสกระโปรง จึงตอง
ไปใชลิฟตแทนซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน 

4.2 มีการกอสราง ซอมแซมอาคารในระหวาง ท่ี
นักศึกษาเรียนอยู รบกวนสมาธิในการเรียน 

4.3 พ้ืนท่ีการจัดการเรียนการสอน ไมเพียงพอ (มี
นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการดวย)  

4.4 โรงอาหารมีแหงเดียว ขนาดเล็ก ไมสามารถรองรับ
นักศึกษาไดเพียงพอ 

4.5 พ้ืนท่ีจอดรถ ไมมีระเบียบท่ีชัดเจนวาพ้ืนท่ีสวนใด
อนุญาตใหจอดรถได 

 
1. การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ควรคํานึงถึง

การใชงานใหเหมาะสมกับทุกคน และควรหาแนวทางการ
แกไขปญหา  

2. ควรวางแผนการทํางานกอสราง ซอมแซมอาคารเรียน 
ไมใหกระทบกับการเรียนการสอน 

3. ควรวางแผนการใชพ้ืนท่ีอาคารท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และไดรับความสะดวกมากข้ึน 

4. ควรปรับปรุงโรงอาหาร ใหมีความพรอมมากข้ึน 
5. ควรมีระเบียบเรื่องพ้ืนท่ีจอดรถ และประชาสัมพันธให

ผูเก่ียวของทราบท่ัวถึง  

 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร) 
 มีความออนนอม  
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร)  
 5.1 ควรเพ่ิมภาวะความเปนผูนํา 
 5.2 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และดําเนินการใหทันการณ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหาย  
 5.3 ควรพัฒนาความสามารถดานการบริหาร เพ่ือใหบุคลากรใหการยอมรับและรวมมือในการทํางาน  
 5.4 ควรรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 372) 
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14. วิทยาลัยนานาชาต ิ

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
 1.2 จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา อาทิ 
      - Summer Programme โดยเชิญนักศึกษาตางชาติมาเขารวม ทําใหมีจํานวนนักศึกษาตางชาติเพ่ิม
มากข้ึน 
       - การไปออกบูธประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาในโรงเรียนตางๆ มากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดรูจัก
วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากรมากข้ึน 
 1.3 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ ซ้ือโปรแกรมมาใหนักศึกษาใชเพ่ิมมากข้ึน ทําใหนักศึกษามี
ทางเลือกในการใชโปรแกรมท่ีหลากหลายข้ึน 
 1.4 การวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ มีความกาวหนามากข้ึน อาทิ       
       1.4.1 จัดทําระบบพ่ีเลี้ยง เชิญอาจารยท่ีมีประสบการณมาใหคําปรึกษา แนะนํา /มาทําวิจัยรวม ชวย
ทําใหอาจารยมีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
       1.4.2 ใหทุนวิจัย เงินรางวัล เม่ือผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ/การไปนําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ ซ่ึงชวยสรางขวัญและกําลังใจแกผูทํางาน 
 1.5 การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนเรื่องท่ีดี เพราะจะ
ชวยประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรใหตางชาติไดรูจักมากข้ึน รวมท้ังเปนการสราง
ความสัมพันธระหวางกัน 
 1.6 นําเทคโนโลยีมาใชในบริหารจัดการ อาทิ ทําเอกสารการสอนเปน QR code 

1.7 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
1.8 การยายไปจัดการเรียนการสอนท่ีตึก CAT  

      1.8.1 ชวยพัฒนาการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากมีทําเลท่ีใกลกับ
สถานทูตฝรั่งเศส โปรตุเกส อยูในใจกลางเมืองใกลโรงแรม ศูนยการคา TCDC ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู 
ฝกประสบการณกับผูมาใชบริการหลากหลายรูปแบบท้ัง นักการทูต นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
       1.8.2 นักศึกษาไดรูจักเพ่ือนๆ ตางสาขามากข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง ควรหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ 

ออกไปแนะแนวตามโรงเรียนตางๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ท่ีทันสมัย 

2. หลักสูตร 1. ควรเนนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ (BBA) ใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน เน่ืองจากนักศึกษามีแนวโนมสนใจ 
ตองการศึกษาระดับปริญญาโทนอยลง  

2. ควรจัดสอนในหลากหลายภาษามากข้ึน เชน ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน และภาษาเพ่ือนบาน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของตลาด และนักทองเท่ียวท่ีมาจากประเทศ
ตางๆ รวมท้ังนักศึกษามีโอกาสไดงานทํามากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. ควรจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ใชเวลา

เรียน 5 ป เพ่ือสรางจุดเดน และจูงใจใหนักศึกษาเขามา
เรียนเพ่ิมข้ึน 

4. ควรเพ่ิมทักษะ ความรูใหนักศึกษาช้ันปท่ี 2 มากข้ึน 
เพ่ือใหมีความพรอมในการไปฝกงานท่ีตางประเทศ 

5. ควรพิจารณาปรับใหนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีโอกาส
ไดเรียนกับอาจารยชาวตางชาติดวย 

3. การบริหารจัดการ 
การรับ-สง เอกสารไปยังหนวยงานตางๆ คอนขางลาชา 

โดยเฉพาะเอกสารท่ีมาจากนครปฐม เพชรบุรีเน่ืองจาก
วิทยาลัยนานาชาติแยกออกมาตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ควรหาแนวทาง จัดระบบการรับ-สงเอกสารใหรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน  

  
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเรียนการสอน/การฝกงาน 

1.1 การใชภาษาฝรั่งเศส สวนใหญจะใชในการศึกษาตอ 
การใชงานในชีวิตประจําวัน การทํางานมีคอนขาง
นอยมาก 

1.2 นักศึกษาช้ันป ท่ี 2 หลักสูตร Luxury Brand 
Management  การเรียนยังไมไดลงลึกในเน้ือหา
มากนัก เมื่อข้ึนช้ันปท่ี 3 จะตองไปฝกงานท่ีประเทศ
ฝรั่งเศส ทําใหมีความกังวลในเรื่องของความรู 
ประสบการณ 

1.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอกไมไดเรียนกับอาจารย
ชาวตางชาติ   

 
1. ควรจัดการเรียนการสอนผานระบบ conference กับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีคณะมีความรวมมือ เพ่ือ
เปนการเปดโลกทัศนของนักศึกษาใหกวางขวาง และชวย
พัฒนาทักษะการฟง การพูด ของนักศึกษาดวย 

2. ควรปลูกฝงใหนักศึกษามีความใฝรู สามารถคนควาหา
ความรูดวยตนเอง กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออกใหมาก
ข้ึน 

2. กิจกรรมนักศึกษา/Campus Life 
2.1 การจัดกิจกรรมยังมีนอย  
2.2 ไมมีบรรยากาศความเปนมหาวิทยาลัย เพราะมี

เพียงคณะเดียวท่ีไปเรียนท่ีตึก CAT   

 
ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

การจัดกิจกรรมรวมกับคณะวิชาตางๆ เพราะจะทําใหไดรูจัก
เพ่ือนๆ ตางคณะมากข้ึน 

3. การพัฒนาบุคลากร  คณาจารยควรพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
อยางตอเน่ือง และทันการณ เน่ืองจากหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาติตองมีความทันสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลง และ
ความตองการของสังคม  

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
การจัด Open House ไมคอยไดรับความสนใจมากนัก 

เน่ืองจากการประชาสัมพันธการจัดงานยังไมท่ัวถึง 

 
1. ควรประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติใหเปนท่ีรูจักมาก

ข้ึน โดยเฉพาะกลุมผูปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2. การจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธควรพิจารณาใหเหมาะสมกับ

ลักษณะของแตละกลุม เพ่ือดึงดูดความสนใจ ทันสมัย 
อาทิ YouTube เพ่ือเขาถึงกลุมคนรุนใหม 

5. สถานท่ี/สภาพแวดลอม 
     ไมมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมรวมกันในคณะ เน่ืองจากใน
ตึก CAT เปนพ้ืนท่ีปด ไมมีลานกิจกรรม 

 
1. ควรปรับปรุงสถานท่ีจัดการเรียนการสอนในตึก CAT ใหมี

ความสวยงาม โดดเดนมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีลานเอนกประสงค พ้ืนท่ีท่ีใชในการ

จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
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3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
 
 

ควรเนนนโยบายการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลายคณะ
วิชามีความเขมแข็งในดานน้ี  

2. การรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษาระบบ TCAS มีปญหามาก อาทิ    
- ไมรูจํานวนนักศึกษาท่ีจะมาเขาศึกษาตอ   
- การเปดรับมีหลายรอบ ทําใหยอดนักศึกษาไมน่ิง 

 
ควรประชุมระดมความคิดปญหาในการสอบ TCAS ของ

ทุกคณะวิชา และหาแนวทางในการดําเนินงาน การแกไข
ปญหา  

3. iThesis 
มีความยุงยากในการใชงาน ยังมี error ทําใหเสียเวลา

ในการทํางานมาก 

 
ควรพิจารณานําโปรแกรมอ่ืนๆ มาใชแทน iThesis 

 
4. การใหบริการ 

4.1 เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนบางคนไมเต็มใจใหบริการ  
4.2 การตอบคําถาม ของเจาหนาท่ีไมตรงกัน ทําให

สับสน เสียเวลาในการดําเนินการ 
4.3 การทํางานมีข้ันตอนมาก ลาชา และบางครั้งตอง

เดินทางไปติดตอหลายครั้งจึงจะแลวเสร็จ  

 
ควรปรับการทํางานใหเปนแบบ one stop service 

5. ขอตกลงความรวมมือ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญจะเนนความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยควรสรางอัตลักษณ/จุดเดนโดยเนนการสราง
ความรวมมือ เครือขายกับสถาบันการศึกษาในทวีปยุโรป  

6. การเบิกจายงบประมาณ 
การเบิกจายงบประมาณมีความลาชา มีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน 

ทําใหการจัดทําโครงการบางโครงการตองชะลอไวกอน
เน่ืองจากตองรองบประมาณ 

 
ควรพิจารณาทบทวนข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 

ใหสั้นกระชับ รวดเร็วมากข้ึน 

 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 4.1 มีวิสัยทัศน มีความเปนผูนําสูง  
 4.2 กลาตัดสินใจ การทํางานเร็ว คลองตัวมาก 

4.3 เขาพบงาย บุคลากรสามารถติดตอสื่อสารกับคณบดีไดโดยตรง  
 4.4 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการทํางานไดเปนอยางดี 
 4.5 มีการวางแผนการทํางาน และการบริหารจัดการท่ีดี ชัดเจน ทันการณ 
 4.6 สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะไดเปนอยางดี 

4.7 มีการจัดประชุมภายในหนวยงานเปนประจํา ทําใหบุคลากรมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานกัน 

4.8 มีการกํากับ ติดตามการทํางานของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
4.9 สามารถประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหการทํางานมีความรวดเร็ว 

คลองตัว 
 4.10 มีเครือขายความรวมมือในตางประเทศอยางกวางขวาง 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
      - ไมมี - 
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6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของวิทยาลัยนานาชาติ (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 380) 
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15. บัณฑิตวิทยาลัย 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การจัดประชุมวิชาการ มีผูเขารวมงานจํานวนมาก 
 1.2 มีการนําระบบ online มาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน การติดตอสื่อสารมากข้ึน อาทิ 
การสงเอกสาร ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกมากข้ึน  
 1.3 iThesis  
 1.3.1 มีการจัดอบรม ทําใหมีความเขาใจในการใชงานมากข้ึน 
 1.3.2 มีการจัดตั้งคลินิกโปรแกรมบริหารงานวิทยานิพนธ (iThesis) ท่ี บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ และพระราชวังสนามจันทร นครปฐม ทําใหมีความสะดวกในการติดตอรับคําปรึกษามากข้ึน 
 1.4 พยายามปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยใหทันสมัย และคลองตัวมากข้ึน 
 1.5 เริ่มมีการดําเนินการจัดทํา website และแบบฟอรมตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา  

ลดลงจํานวนมาก 
 
1. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน 
2. ควรเปดหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของตลาด 

และคนในกลุมตางๆ อาทิ ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ  
2. วารสารของมหาวิทยาลัย  

วารสาร Veridian  ถูกคัดช่ือออกจากฐานขอมูล TCI 
และใหยุติการตีพิมพเปนเวลา 3 ป (ป 2563-2565) เน่ืองจาก
มีปญหาดานมาตรฐานการจัดการวารสาร สงผลกระทบตอ
การเผยแพรผลงานของนักศึกษา 

 
ควรหาแนวทางแกไขอยางเรงดวน เพ่ือใหนักศึกษาไดมี

พ้ืนท่ีในการเผยแพรผลงาน 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร     ควรพิจารณาปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาด โดยดําเนินการอยางตอเน่ือง และ
ทันการณ 

2. ระบบ iThesis 
2.1 ระบบยังไมคอยเสถียร การจัดหนาของรูปเลม 

ระยะหางของวรรคตอน บางครั้งยังไมตรงตามท่ี
กําหนด 

2.2 อาจารยท่ีปรึกษาบางทานสูงอายุ ไมถนัดในการใช
เครื่องคอมพิวเตอร 

2.3 ระบบ iThesis Template ยังไมเสถียร ทําให
เสียเวลาในการทํางาน มีความยุงยาก 

 
 
 

 
ควรติดตาม ปรับปรุง และแกไขปญหาเพ่ือใหระบบดี

ข้ึนโดยเร็ว ควรติดตาม ตรวจสอบระบบ iThesis อยาง
ตอเน่ืองและแกไขปญหา ตามท่ีนักศึกษาแจงโดยเร็ว 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. การใหบริการนักศึกษา 

การทําบัตรนักศึกษา และการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา จะตองไปท่ีกองบริหารงานวิชาการ ท่ี
พระราชวังสนามจันทร ทําใหไมไดรับความสะดวก 

 
1. ควรพิจารณาการทําบัตรนักศึกษา และการข้ึนทะเบียน

นักศึกษาใหม ท่ีกรุงเทพฯ ดวย เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา 

2. ควรจัดบริการแบบ one stop service 
4. การบริหารจัดการ / การใหบริการ 

การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
ระหวางคณะวิชากับบัณฑิตวิทยาลัย สวนหน่ึงยังไมชัดเจน 
ทําใหเกิดความสับสนกับผูรับบริการ 

 
 

 
ควรประชุมระดมความคิดระหวางคณะวิชาท่ีสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ การบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน เพ่ือ
ลดปญหาความซ้ําซอนในการทํางาน และชวยใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. การปรับโครงสราง 
การปรับโครงสรางบางสวนยังมีปญหา บุคลากรของ

บัณฑิตวิทยาลัยบางสวนถูกปรับไปอยูกองบริหารงาน
วิชาการ พระราชวังสนามจันทร ทําใหนักศึกษาไมไดรับ
ความสะดวก เพราะตองไปติดตอท่ีจังหวัดนครปฐม 

 
ควรติดตาม ประเมินผลการปรับโครงสราง วามีปญหา 

อุปสรรคอะไรบาง เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป 
  

6. การพัฒนาบุคลากร 
 

1. ควรพัฒนาทักษะการทํางาน ความรู ความสามารถของ
บุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถทํางาน 
ใหบริการกับคณะวิชา อาจารย  และนักศึกษา ไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
7. การเบิกจายเงิน 

การเบิกจายคาสอนของอาจารยพิเศษ ในสวนท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยรับผิดชอบ มีความลาชา  

 
1. ควรเรงดําเนินการในการเบิกจายคาสอนของอาจารย

พิเศษใหเร็วข้ึน 
2. เมื่อมีการโอนเงินคาสอนเขาบัญชีแลว เจาหนาท่ีควรโทร

ประสานแจงอาจารยใหรับทราบอีกครั้ง เพ่ือใหทราบวา
เปนเงินคาสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

8. ดานกายภาพ 
8.1 หองเรียนไมเพียงพอ หองเรียนบางหองไมรองรับ

การพวงตออุปกรณโสตฯ 
8.2 ไมมีหองประจําสําหรับนักศึกษาใช  ประชุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํางานรวมกัน นักศึกษา
ตองไปหาสถานเอง 

 
1. ควรพิจารณาปรับหองเรียนใหมีความเหมาะสม และ

รองรับระบบเทคโนโลยีใหมๆ 
2. ควรพิจารณาจัดหอง Common Room ใหนักศึกษาได

ทํางาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร ควรสนับสนุนใหมีการจัดทําหลักสูตรพหุวิทยาการให
มากข้ึน เน่ืองจากเปนการนําหลายศาสตรรวมกัน ชวยเพ่ิม
ประสบการณใหกับนักศึกษา เพราะทําใหมีความรูหลายดาน 
มีวิสัยทัศนท่ีกวางข้ึน 

2. การปรับโครงสราง ควรติดตาม ประเมินผลการปรับโครงสรางของคณะวิชา 
และหนวยงานท้ังหมด วามีปญหา อุปสรรคอะไรบาง เพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. งบประมาณ 
 

ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนท่ีของ
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีพระราชวังสนามจันทร ในการจัดทําหอง
อบรม iThesis หอง Self-Access Learning 

 

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช) 
 4.1 ทันสมัย มองการณไกล  
 4.2 มีการวางแผน ริเริ่มนโยบายใหมๆ ท่ีสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง สภาวการณในปจจุบัน 
 4.3 ตั้งใจ มุงม่ันทํางาน และพยายามทํางานใหตอบโจทยของมหาวิทยาลัย 
 4.4 มีความประนีประนอม ใจเย็น 
 4.5 ทํางานเชิงรุก มีการกํากับ ติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง 
 4.6 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีเครือขายการทํางาน  
 4.7 สามารถติดตอ ประสานงานไดตลอดเวลา 
 4.8 ใหความสําคัญกับบุคลากรเปนอยางมาก มีการจัดประชุมบุคลากรทุกวันพฤหัสบดี และรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากร 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นนัทานิช) 
        - ไมมี - 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 387) 
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16. สํานักหอสมุดกลาง 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 สงเสริม สนับสนุนอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน การจัดโครงการอวดของ การ
จัดทําหนังสือรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปนหนังสือ 2 ภาษา และมีการเผยแพรไป
ตางประเทศดวย 
 1.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร อาทิ 
 1.2.1 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และริเริ่มการเสนอขอรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจาก
เงินงบประมาณแผนดิน  
 1.2.2 การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ ไดมีโอกาสเรียนรูและเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการ
เชิญวิทยากรจากคณะอักษรศาสตรมาใหความรู รวมท้ังเปดโลกทัศนในการเรียนกับอาจารยชาวตางประเทศ
ดวย 
 1.3 การบริหารจัดการ และผลการดําเนินการในดานตางๆ สามารถดําเนินการไดดีมาก 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนผูใชบริการ/การบริการ 

จํานวนผูใชบริการหองสมุด ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา มี
จํานวนลดลง ซึ่งอาจเปนผลมาจากบริบทเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหหองสมุดขาดบรรยากาศของแหลง
เรียนรู และความนาสนใจ 

 
1 .  ควรปรับสภาพหองสมุดให ทันสมัย เหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบัน อาทิ จัดเปนหองสัมมนา พ้ืนท่ีการ
เรียนรู 

2. สวนงานและมหาวิทยาลัยควรหาวิธีการหรือแนวทางใน
การเพ่ิมจํานวนผูใชบริการหองสมุด อาทิ การสรางความ
ประทับใจใหผูใชบริการกลับมาใชบริการหองสมุดอยาง
ตอเน่ือง 

3. พัฒนาฐานขอมูลหนังสือ การสืบคนผานระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม ท่ีสอดคลองกับวิถีของนักศึกษารุนใหม   

4. พัฒนารูปแบบหนังสือเปนดิจิทัล (e-book) 
2. ดานกายภาพ 

 
ควรวางแผนดานกายภาพ ใหสอดคลองกับรูปแบบการ

พัฒนาระบบการจัดการ การใหบริการของสํานักหอสมุด
สมยัใหม 

  

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. บุคลากร/การพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลัง 
 

บุคลากรประจําหองสมุด ควรมี พ้ืนฐานเปนผู ท่ีรัก
หนังสือและรั กการอ าน เพราะมีหน า ท่ีคัดสรรและ 
คัดกรองหนังสือใหม เขาหองสมุด รวมท้ังการใหบริการ
แนะนําหนังสือตางๆ แกผูรับบริการ 

2.  การบริการวิชาการ 
การจัดงานสัปดาหหนังสือ (ทับแกว บุคแฟร) ซึ่งเดิม

เปนงานใหญและมีผูใหความสนใจจํานวนมาก ปจจุบัน
สถานการณเปลี่ยนแปลงไปคือ  

 
1. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน การบริหาร

จัดการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
- ผูเขาชมงานมีจํานวนนอย   
- สวนใหญจะเปนรานขายหนังสือเกา รานหนังสือใหม 

มีนอย   
- สํานักพิมพมารวมงานจํานวนนอย 

2. ควรพิจารณาจัดงานสัปดาหหนังสือ ในวิทยาเขตอ่ืนๆ 
เชน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน่ืองจากมีผูใชบริการ
หองสมุดจํานวนมากพอสมควร 

3.  โครงการหอจดหมายเหตุ จัดทําฐานขอมูลรวบรวมองคความรู ในเรื่องตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนตอการสืบคน 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1.  เงินงบประมาณ  
งบประมาณมีจํานวนจํากัด และสวนใหญเปนเงินเดือน

ของบุคลากร งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานและการพัฒนา
มีจํานวนนอยลง 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม

ใหเพียงพอตามความจําเปนของหนวยงาน 

2. การประชาสัมพันธการใชบริการหองสมุด 
 

ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธการใชบริการหองสมุดใหตรงกับความสนใจ
ของนักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาเห็นประโยชนและคุณคาของ
หองสมุด  ซึ่งจะชวยเพ่ิมจํานวนผูมาใชบริการหองสมุดอีก
ทางหน่ึงดวย 

3.  ดานกายภาพ 
ปจจุบันผู ใชบริการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช

บริการหองสมุด เปนสถานท่ีในการติวหนังสือประชุมสัมมนา
กลุมยอย แตเน่ืองจากกายภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัย
เปนหองสมุดยุคเกา มีพ้ืนท่ีจํากัด การแบงพ้ืนท่ีเปนสวนๆ ยัง
ไมเพียงพอกับความตองการ ปญหาเรื่องเสียง  

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการ

จัดทําหองประชุมกลุมยอย ใหเพียงพอตอความตองการของ
นักศึกษา 

 

4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน) 
 4.1 มีวิสัยทัศน   
 4.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 4.3 มีความเปนผูนํา และสามารถผลักดันนโยบายตางๆ สูการปฏิบัติไดจริง 
 4.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน) 
 ควรปรับเรื่องการเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางแกปญหา ใหมีความสะดวก รวดเร็วและงายข้ึน 

 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของสํานักหอสมุดกลาง (รายละเอียด 
ภาคผนวก 11 หนา 391) 
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17. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายใตงบประมาณท่ีจํากัดไดอยางดี 
 1.2 การนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 

 1.3 การใชงบประมาณเงินรายไดของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในการแกปญหาเรงดวน เชน  
 1.3.1 การพัฒนาระบบ WIFI ท่ีหอพักนักศึกษา ใน 2 วิทยาเขต   
 1.3.2 การวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเมืองทองธานี 
 1.4 การใหบริการ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาเม่ือไดรับขอรองเรียนเพ่ือใหการบริการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การจัดหาและปรับปรุงระบบ WIFI ท่ีหอพักนักศึกษา ท้ังวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและพระราชวังสนามจันทร 
 1.5 การพัฒนาและปรับปรุงหอง ศร.1201 ท่ีวังทาพระ โดยวางระบบใหเปนหองเรียนแบบ Smart 
Classroom 
 1.6 การใชระบบ Single Sign-on ไดรับประโยชนอยางมาก 
 1.7 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยการลดการซ้ือ Server ปรับมาใชแบบ Virtual Drive ซ่ึง
เปนการลดตนทุนการซ้ือ Server และชวยลดคากระแสไฟฟาของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีลงอยางมาก รวมท้ัง
สามารถใหบริการคณะตางๆ ไดดวย  
 1.8 การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหเขาสอบ Certificate เพ่ือใหไดการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบ และอุปกรณตางๆ เกา ลาสมัย ใชงานมานาน ทํา
ใหไมเสถียร ระบบลมบอย การปรับปรุง และพัฒนามี
ขอจํากัด เน่ืองจากมีอุปกรณมีราคาสูง และงบประมาณไม
เพียงพอ 

 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและใหความสําคัญกับการ

พัฒนาดาน IT มากข้ึน เพราะจะชวยผลักดันขับเคลื่อน
ระบบงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะชวย
เพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบรักษาความปลอดภัย 
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพข้ึน 

3. ควรเรงรัดการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การบริการวิชาการ/การสรางคุณคาและมูลคา 
 

ควรวางแผนการหารายไดเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาสนับสนุน
การดําเนินการ อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร
ใหกับนักเรียนและผูสนใจ นอกจากน้ันอาจสงผลใหนักเรียน
สนใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การพัฒนาบุคลากร 

งบประมาณไมเพียงพอ เน่ืองจากคาใชจายในการอบรม
บางหลักสูตรมีราคาท่ีคอนขางสูง ทําใหเสียโอกาส 

 
เน่ืองจากคาใชจายในการอบรมบางหลักสูตรมีราคาท่ี

คอนขางสูง ทําใหเสียโอกาส จึงควรสงบุคลากรไปเพียง 1 คน 
และใหกลับมาถายทอดความรูและประสบการณ แกผูท่ี
สนใจผานรูปแบบของ KM 

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. ระบบ WIFI  
การใหบริการระบบWIFI ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การ

ใชงานยังไมเสถียร 
 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหภาคเอกชนเขามารวม

ลงทุนกับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและวางระบบ WIFI 
รวมท้ังจะชวยลดคาใชจายของมหาวิทยาลัยดวย  

2. การพัฒนาบุคลากร 
 

มหาวิทยาลัยควรรวม/ชวยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรดาน ITใหมากข้ึน อาทิ คาใชจายในการเขาอบรม 
การศึกษาดูงาน เปนตน 

3. งบประมาณ 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรับงบประมาณจํากัด สวน

หน่ึงเน่ืองจาก คาบํารุงคอมพิวเตอรของนักศึกษาไมไดมีการ
ปรับข้ึนมานานแลว และสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับเพ่ิมคาบํารุงคอมพิวเตอร

ของนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบตอ
นักศึกษามากเกินไป 

4. ระเบียบขอบังคับ 
ไมเอ้ือตอการจัดโครงการบริการวิชาการ และการหา

รายไดเพ่ิมของสวนงาน  

 
มหาวิทยาลัยเรงรัดการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหมี

ความยืดหยุน เ อ้ือและสนับสนุนตอการจัดกิจกรรม 
โครงการหารายไดจากแหลงตางๆ ของสวนงาน  

5. ดานกายภาพ 
การออกแบบ การกอสรางหรือการปรับปรุงอาคาร 

ไมไดคํานึงถึงการวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
และอุปกรณท่ีจําเปน ทําใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง 

 
มหาวิทยาลัยควรใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีสวนรวมใน

การวางแผนระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT รวมถึงอุปกรณ
ตางๆ ท่ีจําเปนตอการใชงานดวย 

 

4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน) 
 4.1 มีความสามารถในดานบริหารจัดการและแกปญหาไดรวดเร็ว  
 4.2 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร โดยใหมีการระดมความคิดเห็นรวมกันในทุกระดับ 
 4.3 เขาพบงาย  
 4.4 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน) 
 - ไมมี – 
 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
(รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 393) 
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18. หอศิลป 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
 1.1 เปดหอศิลปเปนแหลงเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนตางๆ เพ่ือใหเยาวชนไดมีโอกาส
เรียนรูศิลปะ 
 1.2 นําเทคโนโลยีมาชวยในการเผยแพรผลงานศิลปะ โดยใช Google Art & Culture ซ่ึงชวยใหการ
เผยแพร/การเขาถึงผลงานศิลปะกวางขวางข้ึน สูระดับนานาชาติ และนับเปนมหาวิทยาลัยไทยแหงแรกท่ีใช 
รวมท้ังไดรับความรวมมือจาก Google Thailand Google US มาอบรมใชกลองเพ่ือเปนชองทางในการ
เผยแพรดวย 
 1.3 มีการเผยแพรงานศิลปะในรูปแบบของนิทรรศการและใหความรูแกผูมาเยี่ยมชมโดยจัดทําเปน
สิ่งพิมพสองภาษา 
 1.4 มีการจัดกิจกรรม/โครงการใหมๆ เชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคายศิลปะ ฯลฯ 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การจัดหารายได 

1.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมีแนวโนมลดลง 
1.2 งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกยัง 

มีนอย 

 
1. ควรวางแผนการหารายไดเพ่ิมเพ่ือนํามาสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามพันธกิจ อาทิ  
1.1 ควรแสวงหางบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
1.3 การจัดตั้งศูนยหารายไดเปนของหอศิลป  

2. การกําหนดอัตราการใช พ้ืนท่ีหอศิลป อาทิ สําหรับ
บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย 

2. ดานกายภาพ 
2.1 การปรับปรุงวังทาพระ 

การดําเนินการยังไมแลวเสร็จ ลาชา สงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหอศิลป 

2.2 หอศิลป พระราชวังสนามจันทร  
พ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 3 ท่ีมีความเสียหาย 

 
1. ควรประสานกับมหาวิทยาลัยเรงรัดการปรับปรุงพ้ืนท่ี 

วังทาพระ ใหเสร็จตามกําหนดเวลา 
2. ควรเรงซอมแซมหอศิลป พระราชวังสนามจันทรท่ีชํารุด 

เสียหายโดยเร็ว 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. บทบาทหนาท่ีของหอศิลป ควรยกระดับการบริหารจัดหอศิลปใหมีความเขมแข็ง 
และมีมาตรฐานในระดับสากล 

2. การจัดนิทรรศการ/การประกวดผลงานศิลปกรรม ควรยกระดับการประกวดผลงานศิลปกรรม อาทิ   
1. เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญจากหลากหลายสถาบันมา

เปนกรรมการตัดสิน 
2. ปรับรูปแบบวิธีการตัดสิน 
3. ขอมูล เอกสารตางๆ อาทิ ประวัติศิลปน ผลงานท่ีผานมา 

3. ผลงานศิลปกรรม/การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ 
หอศิลปมีผลงานศิลปท่ีเก็บสะสมเปนจํานวนมาก ซึ่ง

 
1. ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินทรัพยสินโดยรวมมือ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ผลงานเหลาน้ียังไมมีการประเมินมูลคา 
 

กับหนวยงานภายนอก โดยมีหอศิลป เปนผูรับผิดชอบ
หลัก 

2. นําผลงานมาบริหารจัดการใหเกิดมูลคา 
4. การประชาสัมพันธ ควรเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธ หรือปรับรูปแบบวิธี

ประชาสัมพันธเพ่ือใหหอศิลปเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะ
ภายนอก และในระดับนานาชาต ิ

 

3. ส่ิงท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. บทบาทของหอศิลป ควรพิจารณาเพ่ิมบทบาทของหอศิลปในมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบตางๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาศิลปากร 

2. การบริจาคเงินสนับสนนุหอศิลป  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง การบริจาคเงิน 
สนับสนุนหอศิลป อาทิ ระเบียบการบริจาคเงินสนับสนุนหอ
ศิลป มาตรการดานการลดหยอนภาษี เพ่ือจูงใจใหประชาชน 
หนวยงาน บริจาคเงินสนับสนุนหอศิลปมากข้ึน  

3. งบประมาณ 
3.1 งบประมาณท่ีใชในการดูแลผลงานศิลปกรรมและ

การจัดกิจกรรมตางๆ ไมเพียงพอ เน่ืองจากผลงาน
ตางๆ มีเพ่ิมข้ึนทุกป  

3.2 งบประมาณในการจัดโครงการระดับชาติ 
(เชน โครงการประกวดผลงานระดับชาติ) 

 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการการ

เก็บรักษาผลงานศิลปกรรมเพ่ิมข้ึน  
2. มหาวิทยาลัยควรชวยติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกท่ีสามารถชวยสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมดานศิลปะ  

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
โครงการใหญระดับชาติใหมากข้ึน 

4. การประชาสัมพันธหอศิลป 
 

มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมบทบาทในการชวยประชาสัมพันธ
หอศิลปท้ังวังทาพระและสนามจันทรเปนท่ีรูจักกวางขวาง
มากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ เชน วันปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม สื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

 

4. ผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท) 
 4.1 มีความเปนผูนํา สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว 
 4.2 รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  
 4.3 มีการสื่อสารนโยบาย การขับเคลื่อนการทํางานใหบุคลากรรับทราบอยางตอเนื่อง 
 4.4 มีความสัมพันธท่ีดีกับคณะวิชาตางๆ  

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท) 
 - ไมมี – 
 
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของหอศิลป (รายละเอียด ภาคผนวก 11 
หนา 397) 
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สวนท่ี 3 
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 

และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
 คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จากการสนทนา
กลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน 
ศิษยเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน นํามาสรุปประมวลนําเสนอในภาพรวมเปน 2 สวน คือ 
 1. ขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องเรงดวน   
 2. ขอเสนอแนะท่ัวไป   
 โดยสรุปดังนี้ 
 

1. เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ  

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. ระบบ TCAS 

1.1 มีความยุงยาก ซับซอน 
1.2 เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหบางคณะวิชาได

นักศึกษาลดลง และนักศึกษามีคุณภาพลดลง 
นักศึกษามีพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกัน สงผลให
สวนหน่ึงลาออกกลางคัน 

 
1. ควรระดมความคิดเก่ียวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการ

แกไขปญหา เก่ียวกับการสอบ TCAS จากผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ัง
นักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป 

2. คณะวิชาท่ีมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยตองพิจารณา
ความสามารถภาคปฏิบัติ ควรติดตาม ประเมินผลวิธีการคัดเลือก 
ทบทวนขอสอบอย างตอ เ น่ือง เ พ่ือให ได นักศึกษา ท่ีมีความรู 
ความสามารถเขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

3. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ช้ีแจงเรื่องการสอบ TCAS ของแต
ละคณะใหมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจท่ี
ถูกตอง ชัดเจน 

2. จํานวนนักศึกษา  
2.1 จํานวนนักศึกษาบางคณะวิชา มีแนวโนม

ลดลง 
2.2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 

  
1. ควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ 

แรงจูงใจในการเขามาศึกษา ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํามาวาง
แผนการทํางาน การทบทวนจํานวนรับนักศึกษา ใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวย
เพ่ือใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และ
กระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน  

2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับคณะ สาขาวิชาให
นักศึกษาในตางจังหวัดมากข้ึน  

3. หลักสตูร 
3.1 หลักสูตรสวนใหญ การปรับปรุงยังมีนอย 

ลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง  
3.2 หลักสูตรยังมีความยืดหยุนนอย ไมเอ้ือตอ

การเรียนขามคณะ สาขา ในลักษณะบูรณาการ หรือ
ตามความสนใจ การนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

3.3 Disruption และความคาดหวังตอผูสําเร็จ

 
1. ควรสรางจุดเดน เอกลักษณของหลักสูตร และเมื่อมีการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกวา 

2. ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมี ช่ือเสียง/
มหาวิทยาลัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือ ในการสรางหลักสูตรรวมกัน 
เพ่ือเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของคณะวิชา  



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
การศึ กษา เปลี่ ยนแปลงไปโดยมุ งห วั ง ให มี
ความสามารถในการสรางสรรคงานในยุคใหมๆ  

3. ควรเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู ฝกงานกับสถานประกอบการท่ีมี
ช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศมากข้ึน 

4. ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบ
อาชีพ และเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ 
มากข้ึน 

5. ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลาย
มากข้ึน อาทิ การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนได
ดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซึ่งจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากข้ึน 

4. การเรียนการสอน 
4.1 นักศึกษาสวนใหญเห็นวาการเรียนการสอน

เนนการบรรยาย เปนรูปแบบเดิมไมนาสนใจ  
4.2 เน้ือหาท่ีสอนสวนหน่ึงลาสมัย สามารถ

คนควาไดดวยตนเอง เอกสารประกอบการสอน
สวนหน่ึงลาสมัย  

4.3 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนรูป
แบบเดิมๆ ทําให นักศึ กษายั งมี ทักษะภาษา 
ตางประเทศนอย 

 

 
1. ควรสํารวจพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาใหม และปรับพ้ืน

ฐานความรู เพ่ือใหมีทักษะ ความรูพรอมท่ีจะศึกษาตอไป  
2. ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมี

พ้ืนฐานทักษะ ความรู สรางแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนํา
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนท้ังคุณคา และมูลคา 

3. ควรการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน Conference กับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีคณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพ่ือ
ชวยเพ่ิมประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา รวมท้ังการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให
นาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของนักศึกษารุนใหม  

4. ควรบูรณาการการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ ระหวาง
สาขา คณะวิชาตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และ
สรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา 

5. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษา 
ดูงานมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและแกไข
ปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

6. ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
เพ่ือการสื่อสาร และการนําไปใชในการทํางานมากข้ึน 

5. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1. ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และ
ปลอดภัย อาทิ Smart Classroom 

2. ควรใหนักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ 
เอกชนท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือการเรียนรู เสริมประสบการณ  

3. ควรวางแผน บริหารจัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณใหมี
ประสิทธิภาพ คุมคามากข้ึน โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีราคาสูง
อาทิ การใชงานรวมกัน การใหเชาใชอุปกรณ เปนตน  

6. ความเปนนานาชาติ 
6.1 จํานวนหลักสตูรนานาชาติ มจีํานวนนอย 
6.2 จํานวนนักศึกษาตางชาติยังมีนอย 

 
1. ควรวางแผนและพัฒนาให ทุกคณะมีหลักสูตรนานาชาติ  

อยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจจะรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ 

2. ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพ่ิมนักศึกษาตางชาต ิ
อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การใหทุนการศึกษา เชิญอาจารย 
วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
7. การวิจัย/ผลงานวิชาการ 

 
1. ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา และรวมมือกันจัดทํา

โครงการวิจัยขนาดใหญ ท่ีเนนประเด็นท่ีเปนความตองการของสังคม 
ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากข้ึน 

2. ควรผลักดัน หากลยุทธใหบุคลากรขอทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภาคเอกชนและหนวยงานระหวางประเทศใหมากข้ึน อาทิ เชิญ
ผูเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพ่ีเลี้ยง 

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
8.1 สวนใหญเห็นวาการสื่อสารภายในคณะ 

ยังมีนอย ไมท่ัวถึง 
8.2 โครงสรางการบริหารงานท่ีมีหลายระดับ 

ทําใหขอมูลไปถึงอาจารย บุคลากรลาชา 
8.3 นักศึกษารับรูขอมูล ขาวสารลาชา ทําให

บางครั้งเสียโอกาส 

 
1. ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารท้ังท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ  การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึง
บุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากข้ึน เพ่ือใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็ว
ถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากข้ึน 

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย นักศึกษา 
ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ สูภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซึ่งจะชวยสราง
ช่ือเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน 

9. ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร 
9 . 1  ผู บ ริ ห า รของส วนงาน  ส วนห น่ึ งมี

ประสบการณการบริหารไมมากนัก ทําใหมีปญหา
การบริหารจัดการภายในคณะ และสงผลตอการ
บริหารงาน 

9.2 ขาดระบบการเตรียมผูบริหารในระดับ
ตางๆ  

 
1. ควรพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถท้ังในศาสตรท่ีตนเอง

เช่ียวชาญ และความรู ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารท่ี
ครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน
บัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานใน
คณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ทุกสวนงานควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม 
โดยมีการวางแผนการบมเพาะอยางตอเน่ือง อาทิ การรวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน การมาชวยงานสวนกลางของคณะ 
มหาวิทยาลัย การสงเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน 

10. การพัฒนาบุคลากร 
10.1 การปรับตัวมีนอย ทํางานแบบเดิมไม

ปรับเปลี่ยน มีประสิทธิภาพนอย  
10.2 อัตรากําลังมีแนวโนมลดลง  
10.3 สวนใหญยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ

ทํางาน 

 
1. ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง 

และปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การทํางานใหมากข้ึน 

2. พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรท้ังสายวิชาการ 
สายสนับสนุนในทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
เพ่ือรองรับการทํางาน และทุกสวนงานในคณะ มหาวิทยาลัย สามารถ
พัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 อาจารย  
- พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคใหมากข้ึน รวมท้ังมีสวน

รวมในการหารายไดใหมากข้ึน  
- ปรับการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง 

เนนการกระตุน สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา 
2.2 สายสนับสนุน  

 พัฒนาการทํางาน การบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
มีการจัดทําคูมือการทํางานเพ่ือใหมีมาตรฐาน  
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
11. การบริหารจัดการ 

คณะ วิ ชาส วนห น่ึ ง ไม มี เลขา นุ การคณะ  
มีปญหาในการบรหิารจัดการ การประสานงาน และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
คณะวิชาท่ีไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพ่ือใหเปนไป

ตามโครงสรางสวนงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะ
วิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาในสายงาน 

12. ดานกายภาพ 
 

ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนไดคุมคา มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองนํ้า 
ภูมิทัศน ท่ีรมรื่น เพ่ิมพ้ืนท่ีสี เขียว ความสะอาด เรียบรอย และ
ปลอดภัยใหมากข้ึน 

13. ศิษยเกา 
13.1 ศิษยเกาสวนใหญตองการเขามามีสวน

รวม/มีบทบาทในการพัฒนาคณะ ชวยเหลือรุนนอง  
13.2 ความสัมพันธระหวางรุนพ่ี รุนนอง และ

ผูบริหารมีคอนขางนอย  
13.3 บทบาทของศิษยเกาในปจจุบัน สวนมาก

เปนเรื่องของการสนับสนุนทุน 

 
1. ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

มากข้ึน อาทิ รวมพัฒนาหลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษา
ไปฝกงาน รวมท้ังการเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมของคณะอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน 

2. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางรุนพ่ี รุนนอง ศิษยเกา และ
ผูบริหาร เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางกัน และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันใหมากข้ึน และดําเนินการอยางตอเน่ือง 
     3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน สมบูรณ
มากข้ึน รวมถึงควรมีการติดตามความกาวหนาของศิษยเกาอยาง
ตอเน่ืองดวย 

4. จัดทําชองทางการติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูลใหศิษยเกาทราบ
อยางตอเน่ือง  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

นักศึกษาไมรูจักเพ่ือนตางสาขา ตางคณะ รุนพ่ี 
และความสัมพันธระหวางกันมีนอยมาก โดยเฉพาะ
คณะวิชาท่ีตั้งอยูนอกวิทยาเขตหลัก เชน วิทยาลัย
นานาชาติ คณะดุริยางคศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (เมืองทองธานี) 

 
1. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชา วิทยาเขตใหมากข้ึน 

โดยมหาวิทยาลัยควรเปนผูริเริ่ม เพ่ือใหนักศึกษาตางคณะวิชาไดมี
โอกาสมาพบกัน ทํางานรวมกัน มีความรัก ความผูกพัน ความเปนหน่ึง
เดียวกัน  

2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมากข้ึน 
3. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา และลด

ข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือความรวดเร็วในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
4. ควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาดวย  
2. การตออายุพนักงาน/ราชการ 

เน่ืองจากงบประมาณมีแนวโนมลดลง  
 
ควรปรับแนวคิดเรื่องการตออายุพนักงาน ราชการ เพ่ือให

สอดคลองกับการบริหารงานยุคใหม แนวโนมงบประมาณท่ีลดลง อาทิ 
จางตามความจําเปน การจางเปนรายป จางเปนโครงการ โดยจัดทําเปน 
TOR ภาระงาน การทํางานวิจัย การหารายไดใหแกคณะใหชัดเจน    

3. การบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอสังคม 
 

1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ ระดับชาติ นานาชาติ 
และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สรางช่ือเสียงสูสาธารณะ และนักศึกษา
เขามาเรียนมากข้ึน 

2. ควรใหความสําคัญกับหนวยงาน องคกร ท่ีอยูใกลกับคณะวิชา 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยเปนอันดับตนๆ และขยายใหกวางขวางออกไป 

3. ควรมีการวิเคราะห ติดตาม และประเมินผลการจัดโครงการ
บริการวิชาการอยางจริงจัง โดยควรนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ 
ความคิดเห็นตางๆ มาวิเคราะหปญหาอุปสรรค และนําไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะตอชุมชน สังคม 
ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ ซึ่งจะทําให
คณะเปนท่ีรูจักและนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

5. ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ 
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ ใน
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวก
และการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 1. ควรดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนท่ีกําหนด รวมท้ังมีการ
กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือให
บรรลุผลตามท่ีกําหนดไว  

2. ควรนําขอตกลงความรวมมือมาตอยอดใหเกิดประโยชนกับ
คณะมากข้ึน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลักดันใหคณะวิชามีศักยภาพสูงข้ึน 

 

            นอกจากนั้นจาก Disruption บริบทความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน ดังนั้นเพ่ือใหสวนงานมีการพัฒนา และปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง การดําเนินการท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี ้

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 

ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
1. ภาพลักษณองคกร (Branding)  

ภาพลักษณองคกร (Branding) เปนสิ่งท่ี
สํ าคัญมากตอการดํ า เ นินงานในยุคปจจุ บัน 
ในขณะท่ีคณะวิชาสวนใหญยังมีภาพลักษณ
องคกรท่ีไมชัดเจน ทําใหการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา/การสรางความเขมแข็ง/จุดเดนไมชัดเจน  
 

 
ควรดําเนินการเรื่องภาพลักษณ (Rebranding) อัตลักษณของคณะ

ท่ีชัดเจน เพราะมีความสําคัญมากตอการดําเนินงานในยุคปจจุบัน ใน
การสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา
สวนงานในทุกพันธกิจ ท้ังคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร 
การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีสอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง 
เทคโนโลยีอาหารของชุมชน คณะศึกษาศาสตร เนนการศึกษาปฐมวัย 
การดําเนินการเปนข้ันตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย อาทิ 

1. วิเคราะหขอมูลเชิงศักยภาพจุดเดน สิ่งท่ีควรพัฒนา บริบทความ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน และประชุมระดมความคิดรวมกันของ
บุคลากรทุกฝาย ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในภายนอก จนตกผลึก เพ่ือ
กําหนดภาพลักษณ อัตลักษณของคณะ 

2. ควรหาผูเช่ียวชาญมาชวยใหคําปรึกษาการดําเนินการในข้ันตอน
ตางๆ/ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงานตางๆ อาทิ ดานการตลาด 
โฆษณา ประชาสัมพันธ  

3. ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธอัตลักษณของคณะวิชา กับท้ัง
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ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
ภายในและภายนอก 

4. จัดทําแผนพัฒนาสวนงาน และการดําเนินงานในทุกพันธกิจ 
เพ่ือใหบรรลุตาม Branding/อัตลักษณ ท่ีสวนงานกําหนดไว 

5. การกํากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 
2. งบประมาณ การหารายได 

งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน 
  
 
 

 
ควรการดําเนินการ อาทิ 
1. จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ท่ีชัดเจน 

และการนํามาสนับสนุนพันธกิจในดานตางๆ   
2. จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายใน

ระยะ 5 ป เพ่ือวางแผนการทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ 
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การปรับบทบาทหนาท่ีของสวนงานท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 
    จากบริบทความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สงผล
ตอการดําเนินงานของสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ ซึ่งมีหนาท่ีสนับสนุนนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาและพันธกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
สวนงาน  
    สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี รูปแบบการดําเนินการ
ให ทันตอการเปลี่ ยนแปลง เ พ่ือใหสามารถ
ตอบสนอง  สนับสนุนนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  

    
 
 สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะควรปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี รูปแบบ
การดําเนินการ อาทิ 
1. หอศิลป  

1.1 สรางภาพลักษณใหม (Rebranding) ใหหอศิลปเปนสัญลักษณ
ของผูนําการสรางสรรคศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในทศวรรษใหม 

1.2 พัฒนาหอศิลปใหไดท้ังคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และ
เปนศูนยกลางแหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

1.3 นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทาง
ปญญา และแปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพ่ึงพา
ตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

1.4 เปนผู นําศิลปะให เขาถึงชีวิตประจําวันของสังคมท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงใหมอยางรวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสมัยใหม 

1.5 แตงตั้งกรรมการบริหารท่ีปรึกษาในดานตางๆ อาทิ  
    (1) กรรมการบริหารท่ีปรึกษาดานนโยบาย 
    (2) กรรมการบริหารท่ีปรึกษาดาน Fine Arts Curatorial 
    (3) กรรมการบริหารท่ีปรึกษาดานการหาทุน 
 

2. สํานักหอสมุดกลาง  
ควรปรับบทบาทหนาท่ี รูปแบบการใหบริการท่ีสอดรับกับวิถีชีวิต

ของนักศึกษารุนใหม รวมถึงใหความสําคัญกับผูรับบริการในทุกกลุมวัย
ท้ังเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ อาทิ 

2.1 ปรับ/จัดพ้ืนท่ีเปนหองประชุม สัมมนา เพ่ือใหนักศึกษา และทุก
กลุมวัย เขามาทํากิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู  

2.2 ฐานขอมูลดิจิทัลในการศึกษาคนควา สามารถเขาถึงอยาง
สะดวก รวดเร็ว  

2.3 การบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด คุมคา ลดตนทุน อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดท้ัง
ภายในประเทศตางประเทศในการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือลดตนทุน 
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ดาน ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการ 
2.4 ปรับ platform รูปแบบการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุก 

โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย  
 

3. สํานกัดิจิทัลเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว งบประมาณมีจํากัด 

และระบบ โครงสรางพ้ืนฐานยังลาสมัย สงผลตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
และการสนับสนุนงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนงานใหมี
ประสิทธิภาพ  

3.1 ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเรงดวน 
เพ่ือใหการดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ท่ีจะตอบสนอง สนับสนุน นโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2 ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุม 
และเพียงพอตอการใชงาน 

- ระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน นวัตกรรมการบริการ ท่ี
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมท้ังพันธกิจ (การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ) และการบริหารจัดการ  

- ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การบูรณาการ
เช่ือมโยงขอมูล และการใชขอมูลรวมกันแบบครบวงจรท้ังมหาวิทยาลัย 
อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเช่ือมโยงดานการเงิน  

3.3 ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ การใหบริการ
เชิงรุก ท่ีทันกับความเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ  
 
4. บัณฑิตวิทยาลัย  
     บทบาทหนาท่ีระหวางคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย สวนหน่ึงไม
ชัดเจน โดยภาระงานสําคัญๆ สวนใหญอยูท่ีคณะวิชา จึงควรพิจารณา
บทบาทหนาท่ีใหชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพในดานตางๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย อาทิ 
     4.1 ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
ผูบริหารสวนงาน เพ่ือกําหนดโครงสราง บทบาทหนาท่ีของบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะวิชาใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการ
แกไขปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.2 ควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ  

4.3 ควรเรงพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางาน การปรับตัว ทัศนคติรับ
ความเปลี่ยนแปลง  
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