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

 

ท่ี ชื่อสวนงาน ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

1 คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ 

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

ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

3 คณะโบราณคด ี ผูชวยศาสตราจารยชวลติ ขาวเขียว 
15 มี.ค. 61 – 14 มี.ค. 65 

ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

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

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 284 วัน 

(1 ต.ค. 61 - 11 ก.ค. 62) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี ลิ้มประเสริฐ 
12 ก.ค. 62 – 11 ก.ค. 66 

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 81 วัน 

(12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62) 
6 คณะศึกษาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62                                              
ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

11 คณะสัตวศาสตร 
และเทคโนโลยีการเกษตร 

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

ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาตินํ้าเพ็ชร 
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 
(ลาออก ตั้งแต 17 มิ.ย. 62) 

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 259 วัน 

(1 ต.ค. 61 - 16 มิ.ย. 62) 
อาจารยนฤชร สังขจันทร 
(รักษาการแทน 17 มิ.ย. – 30 ก.ย. 62) 

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 106 วัน 

(17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62) 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 

15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63                                
ครบปงบประมาณ 
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ท่ี ชื่อสวนงาน ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ต.ค. 61– 30 ก.ย. 62) 

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

ครบปงบประมาณ 

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

ครบปงบประมาณ 

17 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย*ี ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63 

ครบปงบประมาณ 

18 หอศิลป อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท 
9 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 65 

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 357 วัน 

(9 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

 หมายเหตุ * สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติการปรับ
โครงสรางหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยใหศูนยคอมพิวเตอร คงสถานภาพเปนหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงาน 
เชนเดิม แตใหเปลี่ยนช่ือจาก ศูนยคอมพิวเตอร เปน สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจมากข้ึน และ
มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 12 
กันยายน 2562 แลว  

 
สรุป 

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) 
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ภาคผนวก 2 
 

คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)  

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

 
 
 
เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 
 คะแนนสวนนี้ มาจากการเปรียบเทียบคาเปาหมายท่ีสวนงานกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) กับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด ซ่ึงวิธีคิด
คะแนนแบงเปน 2 กรณี คือ กําหนดเปนรอยละ และกําหนดเปนระยะเวลา ดังนี้           

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
รอยละ 10 ข้ึนไป หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ี
ตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
รอยละ 1-10 หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ี 
ตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ  
1-10 หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 
ข้ึนไป หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 
 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ 80 87.4 4.5

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ 70 68.2 2.5

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 80 100 5

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 86.4 4.5

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง 2 - 0

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา 1 1 3.5

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

1 1 3.5

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร - - -

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา - - -

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน 18 13 1

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน - - -

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) - - - -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน 2 - 0

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม 1 1 3.5

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน 1 3 5

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ 5 6.85 5

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน 1 1 3.5

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท - - -

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน 5 3.42 1

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน - - -

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน - - -

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ
คณะจิตรกรรมฯ
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนนท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ
คณะจิตรกรรมฯ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ 1 1 3.5

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน 300 360 5

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน - - -

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน 25 133 5

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ 5 23 5

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ 3 19 5

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ 8 26.68 5

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ 9.68 14.75 5

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ 43.55 60.66 5

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ 80 77.27 2.5

หมายเหตุ 83.5
23

3.63
72.61

ตัวช้ีวัด 33 (%) 96.62. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 72.6 2.5

70 68.2 2.5

80 100 5

80 88.2 5

2 3 5

3 4 5

1 1 3.5

2 2 3.5

2 1 1

10 12 5

2 2.31 5

- - -

5 - 0

1 1 3.5

2 1 1

5 0.66 1

2 2 3.5

30 38 5

5 สังคม

=5

วิทย์

=2.77

3

2 4 5

1 1 3.5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- 1 N/A

25 98 5

1 1 3.5

2 2 3.5

2 2 3.5

2 2 3.5

10 59.03 5

50 50.32 3.5

58 56.13 2.5

80 71.43 1

99.50
29

3.43
68.62

89.3

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 82.6 4.5

70 61.2 2.5

85 82.14 4.5

85 85.2 3.5

2 4 5

4 6 5

4 5 5

2 - 0

1 2 5

30 22 1

6 1 1

1 1 5

3 5 5

1 1 3.5

- - -

5 28.41 5

1 1 3.5

10 7 1

5 5 5

6 3 1

1 - 0

คณะโบราณคดี
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะโบราณคดี

1 2 5

- - -

- - -

- 3 N/A

5 9 5

2 4 5

12 119.89 5

56 56.29 3.5

45 46.36 4.5

80 73.08 2.5

96.50
27

3.57
71.48

91.3

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 98.36 5

70 69 2.5

90 70.61 1

90 98.77 4.5

2 1 1

7 12 5

2 9 5

1 1 3.5

1 12 5

10 29 5

- - -

- - -

3 4 5

1 1 3.5

1 3 5

5 3.5 1

1 1 3.5

5 33 5

5 5 5

1 3 5

- - -

คณะมัณฑนศิลป์
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะมัณฑนศิลป์

1 1 3.5

300 271 2.5

10 44 5

40 103 5

3 8 5

2 7 5

10 6.31 1

25 24.18 2.5

50 46.15 2.5

80 70.37 1

103.50
28

3.70
73.93

88.0

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม

98



คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 78.2 2.5

70 70.6 3.5

85 80.11 2.5

82 87.83 4.5

2 3 5

2 - 0

2 6 5

1 1 3.5

1 2 5

62 266 5

17 17 3.5

- - -

4 3 1

- - -

1 - 0

5 18.64 5

3 3 3.5

30 30 3.5

5 3.63 1

1 6 5

- 1 N/A

คณะอักษรศาสตร์

99



ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะอักษรศาสตร์

1 5 5

30 36 5

- - -

- - -

2 6 5

1 4 5

3 4.12 5

35.17 41.97 5

35 37.59 4.5

80 76.00 2.5

96.00
26

3.69
73.85

95.0

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 88 4.5

70 74 4.5

90 98.13 4.5

85 84.4 2.5

6 2 1

20 24 5

2 6 5

3 1 1

20 63 5

24 19 1

10 5 1

- - -

5 5 3.5

1 - 0

1 9 5

5 2.7 1

2 50 5

3 6 5

5 5 5

1 - 0

1 - 0

คณะศึกษาศาสตร์

101



ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์

1 1 3.5

- 76 N/A

- - -

4 8 5

5 5 3.5

5 5 3.5

10 2.69 1

77.5 69.78 1

35 36 4.5

80 59.26 1

82.50
28

2.95
58.93

74.1

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม

102



คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 84.2 4.5

70 72.8 4.5

85 76.87 2.5

85 94.23 5

2 2 3.5

2 11 5

1 11 5

1 3 5

4 5 5

35 38 4.5

- - -

1 1 5

8 - 0

1 1 3.5

3 2 1

5 26.79 5

18 18 3.5

30 19 1

5 5 5

110 86 1

2 3 5

คณะวิทยาศาสตร์
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์

- - -

- - -

- 22 N/A

- - -

- - -

1 3 5

8 25.66 5

89.1 92.11 4.5

50 56.58 5

80 79.17 2.5

96.50
25

3.86
77.20

99.0

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 83.63 4.5

70 70.2 3.5

95 100 5

85 88.6 4.5

2 7 5

5 8 5

1 2 5

1 3 5

4 4 3.5

35 36 4.5

2 3 5

1 1 5

4 12 5

1 2 5

1 3 5

5 7.36 5

2 3 5

50 57 5

5 5 5

70 60 1

2 2 3.5

คณะเภสัชศาสตร์
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์

- - -

- - -

- 2 N/A

- - -

1 3 5

- - -

10 17.98 5

83.33 85.07 4.5

68 69.15 4.5

80 96.00 5

119.00
26

4.58
91.54

120.0

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 79.07 2.5

70 71.4 4.5

80 75.03 2.5

80 91.4 5

3 - 0

2 2 3.5

1 7 5

1 1 3.5

1 2 5

64 19 1

- - -

1 1 5

1 1 3.5

1 1 3.5

2 6 5

5 18.28 5

5 13 5

50 62 5

5 5 5

82 83 4.5

- 1 N/A

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

- - -

- - -

1 13 5

- - -

1 2 5

1 2 5

10 10.66 4.5

75.21 77.97 4.5

61 66.1 4.5

80 84.00 4.5

107.00
26

4.12
82.31

105.0

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 83.2 4.5

70 68.8 2.5

85 91.01 4.5

82 88.8 4.5

1 1 3.5

2 2 3.5

2 2 3.5

- - -

1 - 0

2 3 5

3 4 5

1 1 5

3 4 5

- - -

1 2 5

5 5.06 4.5

1 3 5

5 5 3.5

5 5 5

- 1 N/A

- - -

คณะดุริยางคศาสตร์

109



ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะดุริยางคศาสตร์

1 2 5

120 120 3.5

- - -

10 15 5

1 1 3.5

1 2 5

3 5.43 5

33.9 33.33 2.5

25 33.33 5

80 88.00 4.5

108.50
26

4.17
83.46

110.0

จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 81.6 4.5

70 69.2 2.5

85 86.93 4.5

80 86.4 4.5

1 4 5

2 2 3.5

1 2 5

1 2 5

3 1 1

38 50 5

1 1 3.5

1 1 5

3 5 5

1 1 3.5

2 4 5

5 15.72 5

1 2 5

10 12 5

5 2.75 1

15 11 1

1 - 0

คณะสัตวศาสตร์ฯ
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะสัตวศาสตร์ฯ

1 1 3.5

- - -

- - -

5 - 0

1 12 5

2 3 5

8 19.58 5

60 58.49 2.5

40 37.74 2.5

80 71.43 1

104.00
29

3.59
71.72

89.3

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 85.1 4.5

70 68.6 2.5

80 64.57 1

80 87.6 4.5

3 - 0

6 6 3.5

5 5 3.5

4 1 1

7 11 5

30 56 5

16 11 1

- - -

5 1 1

1 1 3.5

1 - 0

5 6 5

3 11 5

30 31 4.5

5 5 5

2 3 5

- 1 N/A

คณะวิทยาการจัดการ
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ

1 2 5

- 1 N/A

- - -

5 2 1

10 12 5

1 2 5

6.5 4.99 1

45 56.04 5

26.9 33.82 5

80 65.38 1

88.50
27

3.28
65.56

81.7

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 82.4 4.5

70 67.6 2.5

80 93.99 5

80 88 4.5

2 1 1

2 3 5

1 2 5

1 1 3.5

1 1 3.5

25 - 0

- 1 N/A

- - -

2 3 5

1 1 3.5

1 1 3.5

5 8.71 5

2 1 1

5 10 5

5 สังคม

=0.8

วิทย์

=2.77

1

1 1 3.5

- - -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

1 - 0

100 152 5

- - -

- - -

1 1 3.5

1 1 3.5

3 10.01 5

12 18.69 5

20 22.43 5

80 76.00 2.5

91.50
26

3.52
70.38

95.0

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
80 88 4.5

70 64.8 2.5

80 96.34 5

80 89.8 5

1 2 5

2 6 5

4 5 5

1 7 5

1 7 5

85 139 5

11 18 5

- - -

3 2 1

- 2 N/A

2 - 0

5 20.22 5

4 4 3.5

20 20 3.5

5 2.37 1

1 - 0

- - -

วิทยาลัยนานาชาติ
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ

- 1 N/A

30 35 5

- - -

- - -

1 3 5

1 10 5

3 0.36 1

45.16 48.72 4.5

6.45 7.69 5

80 75.00 2.5

94.00
25

3.76
75.20

93.8

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
- - -

- - -

- - -

80 85 4.5

2 3 5

- - -

2 4 5

- 5 N/A

- - -

7 2 1

- - -

- - -

1 3 5

1 3 5

- - -

10 12.73 5

- - -

- - -

5 5 5

- - -

- - -

บัณฑิตวิทยาลัย
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย

- - -

12 26 5

- - -

- - -

2 3 5

2 3 5

10 16.93 5

50 66.67 5

40 66.67 5

80 92.86 5

70.50
15

4.70
94.00

116.1

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

สํานักหอสมุดกลาง
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
สํานักหอสมุดกลาง

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

N/A
N/A
N/A
N/A

#VALUE!

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

5 6.53 5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

80 100.00 5

10.00
2

5.00
100.00ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย (QS)

ร้อยละ

2 ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS)

ร้อยละ

3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ

5 จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับการเผยแพร่ เรื่อง

6 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 

engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่

วิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหล่ง

8 จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค์ท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสร้างใหม่ หลักสูตร

9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ท้ังรายวิชา วิชา

10 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน

11 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน

12 คณะวิชาท่ีนําร่อง EdPex (1 หมายถึง เข้านําร่อง) -

13 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน

14 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรท่ีจัดอบรมเป็นเวลาไม่

ต่ํากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN 

QA certificate

กิจกรรม

15 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex 

internal assessor

คน

16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้

ร้อยละ

17 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน

18 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair ของหน่วยงาน (QS) บริษัท

19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. ท่ีได้ 5 คะแนน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน

ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

20 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 

หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

21 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

หอศิลป์
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ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยนับ

22* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

23* จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

24 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โครงการ

25 จํานวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน exhibition/concert ท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ

ช้ินงาน

26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังอยู่ในอายุคุ้มครอง ผลงาน

27 จํานวนรางวัล ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับท้ังระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน

28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

โครงการ

29 จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ

30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้)

ร้อยละ

31 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

32 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ

เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

33 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

(คํานวณจากตัวช้ีวัดท่ี 1-32)

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. *ตัวช้ีวัดท่ี 22-23 ผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถ

จําแนกเป็นรายคณะได้

3. ตัวช้ีวัดท่ีไม่ได้มีการเจรจาต่อรองค่าเป้าหมาย แต่มีการรายงานผลการดําเนินงาน

จะไม่นํามาคิดคะแนน

1. ใช้ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ท่ีกองแผนงาน

ดําเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
หอศิลป์

- - -

200 250 5

- - -

- - -

2 3 5

2 3 5

- - -

- - -

- - -

80 100.00 5

20.00
4

5.00
100.00

125.0

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

จํานวนตัวช้ีวัด

คะแนนรวม
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ภาคผนวก 3 
 

คะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 
 
 
เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 
 คะแนนสวนนี้ มาจากการเปรียบเทียบคาเปาหมายตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ี
กําหนดจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน กับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด ซ่ึงวิธีคิด
คะแนนแบงเปน 2 กรณี คือ กําหนดเปนรอยละ และกําหนดเปนระยะเวลา ดังนี้           

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
รอยละ 10 ข้ึนไป หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ี
ตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
รอยละ 1-10 หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ี 
ตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ  
1-10 หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 
ข้ึนไป หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 
 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน

ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง) 
(ตองไมซํ้ากับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

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

6 โครงการ 9 โครงการ 9/6 = 1.50 1.50 x 100 = 150 
สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 50 

5.00 

2. จํานวนขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 11 สถาบัน 12 สถาบัน 12/11 = 1.09 1.09 x 100 = 109 
สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 9 

4.50 

3. ดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะ/สถาบันการศึกษาตางประเทศอยางตอเนื่อง
และผลักดันใหขยายความรวมมือไปยังเครือขายสถาบันศิลปะ โดยการรับนักศึกษาแลกเปล่ียนและศิลปนในพํานกั
จากสถาบันศิลปะตางประเทศเพื่อเปดโอกาสการศึกษารวมกันของคณาจารยและนักศึกษา 

10 คน 13 คน 13/10 = 1.30 1.30 x 100 = 130 
สูงกวาเปาหมาย  

รอยละ 30 

5.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน 
1. การปรับปรุงกายภาพและหองเรียนในพื้นที่ของคณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหมีความ
พรอมตอการยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมฯ จากวังทาพระ มาวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร และใชพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตุลาคม 2560 ตนปการศึกษา 
2561 

- มีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนกอนเวลา 2 

เดือน 

4.50 

2. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพใชงานไดจริง และดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อขอมูลที่เปน
ปจจุบัน 

ตุลาคม 2560 เร่ิมใชไดต้ังแต 
ปการศึกษา 

2561 

- สามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศไดจริง ปลายป

การศึกษา 2560 

5.00 

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

แบบ ปส.2
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 
คาน้ําหนัก 
คะแนนท่ีได 

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1. 
2 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
(ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหัวหน้ำส่วนงำน  
ส่วนงำนคณะสถำปัตยกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  (1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562.) 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหัวหน้ำส่วนงำน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด้าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
(ต้องไม่ซ ้ากับตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบำย/พันธสัญญำของหัวหนำ้ส่วนงำนที่จะด ำเนนิกำรเพ่ือพัฒนำ 
หรือแก้ไขปัญหำของส่วนงำน (อย่ำงน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้ำหมำย 

(2) 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

(3) 
ผลกำรด ำเนินงำน/

เป้ำหมำย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้ำหมำย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบำยกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำส่วนงำน 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นในระดับบณัฑติศึกษา ร้อยละ 10 ร้อยละ 19.40 19.40/10 = 1.94 1.94 x 100 = 194 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 94 

5.00 

2. จ านวนกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรสูภ่ายนอก 3 กิจกรรม 7 กิจกรรม 7/3 = 2.33 2.33 x 100 = 233 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 133 

5.00 

3. จ านวนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกระดับ 3 กิจกรรม 6 กิจกรรม 6/3 = 2 2 x 100 = 200 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 100 

5.00 

4. ร้อยละของการด าเนินงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้แก่นักศึกษาและบุคคลากร 

ร้อยละ 70 ร้อยลละ 90 90/70 = 1.285 1.285 x 100 = 128  
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 28 

5.00 

5. จ าหนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้บัณฑิต 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 /2 = 1.50 1.50 x 100 = 150  
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 150 

5.00 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำส่วนงำน 
6. จ านวนกิจกรรมเพื่อการสื่อสารเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 /3 = 1.00 1.50 x 100 = 150 

เท่ากับเป้าหมาย  
3.50 

คะแนนผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนรวม 28.5 

คะแนนเฉลี่ย (จำกคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 28.5/6 = 4.75 

ค่ำคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ 95.00 

แบบ ปส.2 
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นโยบำย/พันธสัญญำของหัวหนำ้ส่วนงำนที่จะด ำเนนิกำรเพ่ือพัฒนำ 
หรือแก้ไขปัญหำของส่วนงำน (อย่ำงน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้ำหมำย 

(2) 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

(3) 
ผลกำรด ำเนินงำน/

เป้ำหมำย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้ำหมำย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 
ค่าน ้าหนัก 
คะแนนที่ได้ 

2. สรุปปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ 
สิ่งท่ีต้องกำรให้มหำวิทยำลัยและ/หรือสภำมหำวิทยำลัย 

ให้กำรช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1. ความล่าช้าของการปรับปรุงวังท่าพระ ส่งผลต่อการ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

มีการสื่อสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจถึงระยะเวลาการกลับไป
ที่วังท่าพระให้แก่บุคลากรและนักศึกษารับทราบเป็นระยะ ๆ 
พร้อมกันนี้ ได้มีการปรับแผนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่ยังไม่ได้กลับไปยังวังท่าพระ 

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน  วันท่ี        พฤศจิกายน  2562 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์  คุณค้ าชู)
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
ส่วนงาน  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน
(อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ต้องไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบายการด าเนินการเพื่อพัฒนาส่วนงาน 
1.พัฒนำกำรวิจัยและสรำ้งสรรค ์เพื่อก้ำวสู่คณะวิชำทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
- ร้อยละของผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิจัยและผลงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่         

ต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด 
53.00 157.14 157.14/53 = 2.96 2.96 x 100 = 296 

สูงกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 196 
5.00 

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยนื โดยกำรให้บริกำรจำกองค์ควำมรู้ของคณะ
มัณฑนศิลป ์
- จ ำนวนของผู้รับบริกำรวชิำกำร 2,000 คน 2,704 คน 2,704/2,000 = 1.35 1.35 x 100 = 135 

สูงกว่ำเปำ้หมำยร้อยละ 35 
5.00 

3. น ำองค์ควำมรู้ของคณะมณัฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อกำรอนุรักษแ์ละกำรส่งเสริมเอกลักษณด์้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชำต ิ
- จ ำนวนรำงวัลระดับชำติและนำนำชำติที่สะท้อนถึงกำรอนุรักษ์และสง่เสริมเอกลักษณ์ด้ำนศลิปะ

และวัฒนธรรมไทย ที่นักศึกษำ ศษิย์เก่ำ และบุคลำกร ของคณะมณัฑนศลิป์ได้รับ 
55 รำงวัล 103 รำงวัล 103/55 = 1.87 1.87 x 100 = 187 

สูงกว่ำเปำ้หมำยร้อยละ 87 
5.00 

การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนงาน 
3. กำรเร่งรัดปรับปรุงอำคำรเรียน คณะมัณฑนศิลป์ วังทำ่พระ ประกอบด้วยห้องเรียน และ

ห้องปฏิบัติกำรที่จัดเปน็ Smart Classroom ทุกห้อง ให้แล้วเสร็จภำยในกันยำยน 2562
ก.ย. 62 ส.ค. 62 แล้วเสร็จก่อนเวลำ 1 เดือน 4.50 

แบบ ปส.2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม 19.50 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 19.50/4=4.88 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 97.60 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 
ค่าน ้าหนัก 
คะแนนที่ได ้

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปัญหา/อปุสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1 

2 

ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน (อำจำรย์ ดร.ธนำทร เจียรกุล)  วันที่   28  พฤศจิกำยน  2562 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 
(ตองไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน 
นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน 
1. เปนแหลงองคความรู คนควาวิจัย เปนผูนําและตนแบบการจดัการศึกษาอยางสรางสรรค
มีความเปนเลิศ และมีความเปนมอือาชีพ 
 1.1 จํานวนโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการท่ีเกิดข้ึนจากศูนยวิจัยฯ ของคณะฯ โครงการ / 

กิจกรรม 5 
25 โครงการ / 

กิจกรรม 
5 500 5 

   1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 
(ตัวบงช้ีประกันคุณภาพท่ี 2.2) 

100,000 15,290,900 
บาท / 96 คน 

คิดเปน 
159,280.20 

บาท 

1.59 159 5 

2. ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม สรางสรรค
เปนผูนํา รับผิดชอบตอสังคม ใหมบีทบาทสําคัญในการยกระดับคณุภาพการศึกษาไทยและ
คุณภาพชีวิต 

 2.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบบรรจุเขารับราชการครไูดจากจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเขาสอบ รอยละ 80 รอยละ 100 1.25 125 5 
   2.2 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในหลักสตูรปการศึกษา 2560  (ตัวบงช้ีประกัน
คุณภาพ            ท่ี 1.1) 

ผานการ
ประเมินทุก

ผานการ
ประเมินทุก

1 100 5 

แบบ ปส.2
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

หลักสตูร    27 
หลักสตูร 

หลักสตูร 
จํานวน 27 
หลักสตูร 

3. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ กลไก เพ่ือเปนผูนําและตนแบบหลักสูตร การเรยีนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีความสรางสรรค มมีาตรฐาน      
สูระดับชาติ ASEAN และนานาชาติ โดยใชการวิจัย เทคโนโลยสีารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา 

3.1 หลักสูตรท่ีดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

 หลักสูตร 1 2 หลักสูตร คือ 
หลักสตูร

ศิลปศึกษา / 
หลักสตูรการ
จัดการการ

ทองเท่ียวกีฬา
และ

นันทนาการ 

2 200 5 

5. สงเสรมิ สรางเครือขาย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับ
คณะวิชา และโรงเรียนสาธิต ใหไดรับการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ      
วิทยฐานะ การศึกษาตอ ดูงานแลกเปลี่ยน เพ่ิมพูนความรูระยะสั้น ระยะยาว ท้ังในและ
ตางประเทศ 

5.1 จํานวนอาจารยท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ตัวบงช้ีประกันคุณภาพท่ี 1.3) 

รอยละ 50  อาจารยท่ีดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 41.5 
คน จํานวน

อาจารยท้ังหมด 
96 คน    

คิดรอยละ 

0.86 86 1 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

43.23 
5.2 จํานวนอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ตัวบงช้ีประกันคุณภาพท่ี 1.2) 
 รอยละ 59 อาจารยท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญา
เอก 76 คน 

จํานวนอาจารย
ท้ังหมด 96 คน 

คิดรอยละ 
79.17 

1.29 129 5 

5.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับทุนสนับสนุนไปศึกษา / อบรมระยะสั้น 
โดยการสนับสนุนทุนของคณะศึกษาศาสตร 

คน 10 43 คน 4.3 430 5 

6. พัฒนานวัตกรรมองคกรใหทุกภาคสวนของประชาคมศึกษาศาสตร รวมท้ังศิษยเกา รัก ภักดี
และภาคภูมิใจในสถาบัน มีสวนรวม  และรับผิดชอบในการพัฒนาคณะวิชาตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจ 

6.1 จํานวนกิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือใหศิษยเกาคณะฯ มาเขารวมกิจกรรม 
เพ่ือสรางเครือขาย 

 โครงการ 1 โครงการ 10 
โครงการ
กลวยไมบาน 

10 1000 5 

    6.2 มีการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาบริหารจัดการและสรางเครือขาย 
ในการพัฒนาศิษยเกาและการประชาสัมพันธ 

ระบบ 1 4 
ระบบ 

1. สโมสรศิษย
เกา 2. 

เครือขาย 
ศิษยเกา 

4 400 5 

7. สรางเครือขาย พัฒนา ขยายผล ตอยอด ความรวมมือทางวิชาการ การทํา MOU กับ
หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ท้ังระดับภมูิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาต ิ

7.1 จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในตางประเทศ MOU  5 17 MOU 3.4 340 5 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน 
4. สนับสนุน สงเสริม และเสรมิพลังคณาจารยและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาใหไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติในฐานขอมลูสากล 

4.1 จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(ตัวบงช้ีประกันคุณภาพ ท่ี 2.2) 

ผลงาน/ 
โครงการ 20 

ผลงาน / 
โครงการ 24 

1.2 120 5 

คะแนนผลการดําเนินงาน คะแนนรวม 56 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.67 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 93.40 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 
คาน้ําหนัก 
คะแนนท่ีได 

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน

การเปดหลักสูตรนานาชาติตองใชอาจารยประจําหลักสูตร
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ชุด จะสงผลตอการขาดแคลนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

1. คณะศึกษาศาสตรวิชาเนนการเปดหลักสูตรแบบบูรณาการ
ขามศาสตร ระหวางคณะวิชา และการเปดหลักสูตรแบบ Dual 
Degree โดยการรวมมือกับตางประเทศ หรือมีการเปดหลักสูตร
ความเปนไทยหรือการฝกประสบการณกับนักศึกษาตางชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความเปนนานาชาติท่ีเปดโอกาสให
ชาวตางชาติเขามาศึกษา ในปจจุบันคณะวิชามีนักศึกษาตางชาติ
เขามาศึกษาในระดับปริญญาตรีจากประเทศจีน จํานวน 3 คน 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจากประเทศเขมร 

   มหาวิทยาลัยควรมกีารสนับสนุนการเปดหลักสูตรขามศาสตร
ระหวางคณะวิชาโดยการใชบุคลากรรวมกัน มหาวิทยาลัยควรมี
การลดข้ันตอนกระบวนการการเปดหลักสูตรใหเปนระบบโดย
เวลาสั้นข้ึนและมีแนวทางปฏิบัติการเปด Dual Degree 
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
ประเทศปากีสถาน และประเทศจีนฯ จํานวน 16 คน และมี
นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาหลักสูตรระยะสั้น Silpakorn 
Summer School จากลาว 13 คน ไตหวัน 8 คน จีน 22 คน 
เวียดนาม 53 คน รวม 96 คน 
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ผลการดําเนนิงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง)  
(ต้องไม่ซ้ํากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาส่วนงาน 
1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะฯ 4 5 1.25 125 5.00 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.75 4.05 1.08 108 4.50 
3. ผลงานวิชาการที่เกิดจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะฯ 4 6 1.50 150 5.00 

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนงาน 
4. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและระบบความปลอดภัย 3.75 3.98 1.06 106 4.50 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน วิจัย

และบริการวิชาการ
3.75 4.20 1.12 112 5.00 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  24.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 24.00/5=4.80
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 96.00

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 
ค่าน้ําหนัก 
คะแนนที่ได้ 

แบบ ปส.2 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…. (1 ตุลาคม 2561…. ถึง 30 กันยายน 2562 ….) 

1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(ต้องไม่ซ  ากับตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 

หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 

เป้าหมาย 

(2) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 

ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1)

(4) 

ร้อยละของ 

เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

นโยบายการด าเนินการเพ่ือพัฒนาส่วนงาน 

1.สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นน าเพือผลิตหลักสูตรและงานวิจัยและผลิต

บุคลากร 

1.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าในต่างประทศ 

1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรมหรือสถาบันชั้นน า 

3 แห่ง 

1 หลักสูตร 

12 แห่ง 

1 หลักสูตร 

ร่วมกับ TFT 

Aircraft 

Maintenance 

Engineering 

12/3 =4 

1/1=1 

400 % 

100 % 

5 

5 

2.ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ ในระบบ EdPex น าร่อง น าร่อง 1 

ได้รับคัดเลอืกเข้า

โปรแกรม GROW63 

100% 5 

แบบ ปส.2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 

หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 

เป้าหมาย 

(2) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 

ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1)

(4) 

ร้อยละของ 

เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนงาน 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เช่น ด้านบุคลากร การเวิน การเรียนการสอน วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1 ระบบ 2 ระบบ 

E meeting 

การจองห้องรียน 

2/1 = 2 200% 5 

คะแนนผลการด าเนินงาน 

คะแนนรวม 5 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 100 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 

ค่าน  าหนัก 

คะแนนที่ได้ 
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2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 

ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 
1 ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ ในระบบ EdPex มีหลายงานที่การปรับปรุงต้องเชื่อมต่อกับระบบบริหารของ

มหาวิทยาลยั เช่นด้านการเงิน 
ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงการจดัการด้วย EdPex ด้วย 

2 
3 

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

(ก าหนดเป็นร้อยละ) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

(ก าหนดเป็นระยะเวลา) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 10 ข้ึนไป หรือ

สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

5.00 ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือแล้ว

เสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

5.00 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 1-10 หรือ 

สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือแล้ว

เสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 

ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.50 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 1-10 หรือต่ ากว่า

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือแล้ว

เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ ากว่า

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

1.00 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือแล้ว

เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

1.00 

ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 

ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่

น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้         

N/A ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่

น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้         

N/A 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
ส่วนงาน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน

ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(ต้องไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา 

หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 

เป้าหมาย 

(2) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 

ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 

 (2)/(1) 

(4) 

ร้อยละของ 

เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

นโยบายการด าเนินการเพื่อพัฒนาส่วนงาน 

1. เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (หลักสูตรใหม่

พ.ศ.2562) 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2562 

ปี 2562/ปี 2562 = 

1 

1 x 100 = 100 

เท่ากับเป้าหมาย 

3.5 

2. เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.

2561 

เข้าร่วม

โครงการ 

น าร่อง 

ผ่านการคัดเลือก

รอบ OP 

Screening 
2/1=2 

2x100=200 

สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100 

5 

3. จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยได้รับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 10 รางวัล 15 รางวัล 15/10=1.50 

1.50x100=150 

สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 50 

5 

แบบ ปส.2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา 

หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 

เป้าหมาย 

(2) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 

ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 

 (2)/(1) 

(4) 

ร้อยละของ 

เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนงาน 

4. จ านวนนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึน เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 35.19 

35.19/5=7.04 7.04x100=704 

สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 604 

5 

5. จ านวนศิษย์เก่าที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (จ านวนศิษย์เก่าที่เข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษา

เดียวกัน) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30.43 30.43/30=1.01 1.01x100=101 

สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 1 

4.5 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบรรยากาศการ

เรียนรู้และการวิจัย 

เสนอแบบ

ก่อสร้าง 

เสนอแบบ

ก่อสร้าง 

1/1=1 1 x 100 = 100 

เท่ากับเป้าหมาย 

3.5 

คะแนนผลการด าเนนิงาน 

คะแนนรวม 26.5 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) 4.42 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 88.40 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 

ค่าน้ าหนัก 

คะแนนที่ได ้
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2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยและ/หรือสภา

มหาวิทยาลัย  

ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1. จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและนักศึกษาใหมท่ี่มี

แนวโน้มลดลงและไม่แน่นอนในแต่ละปี 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองตลาดแรงงาน

และสังคม 

1.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.3 เปิดหลักสูตรหรืองานบริการวิชาการรูปแบบใหม่ที่

ตอบสนองผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม เช่น บุคคลทั่วไป 

และผู้สูงอายุ 

1.1 พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาที่เหมาะสมกับ

คณะและสาขา 

1.2 จัดตั้ง International Office เพ่ือดูแลและเป็น

ศูนย์ให้บริการนักศึกษาต่างชาติ 

2. งบประมาณรายรับรายจ่ายและต้นทุนต่อหน่วยต่อ

หลักสูตร 

2.1 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

ดนตรี เพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

2.1 สนับสนุนงบประมาณด้านงบบุคลากร เนื่องจาก

เป็นต้นทุนคงที่ ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง 

ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง) 
(ตองไมซํ้ากับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน 

1. การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายวิทยาเขตเมืองทองธานีและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ในป
การศึกษา 2561 คณะไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายวิทยาเขตเมืองทองธานีและวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาได
แลวเสร็จตามโนยบายท่ีไดแถลงไวในยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเขาใชพ้ืนท่ีไดใน
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561  ท่ีวิทยาเขตเมืองทองธานีมีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 

แลวเสร็จกอน
ระยะเวลาตามเกณฑ

ท่ีตกลงไว 

5.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน 

2. ในภาวะท่ีคาใชจายโดยเฉพาะดานบุคลากรและคาใชจายการดําเนินการสูงขึ้น  ทําใหงบประมาณติด
ลบ  คณะฯ ไดแตงต้ังอนุกรรมการชุดตางๆ ตามคําแนะนําของท่ีปรึกษาคณบดีเพ่ือทําหนาท่ีทบทวน
คาใชจายและเสนอแนวทางการแกปญหา มาตรการระยะส้ันและระยะยาว  โดยไดเสนอตอท่ีประชุม
ประชาคม  และท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ 

แลวเสร็จกอน
ระยะเวลาตามเกณฑ

ท่ีตกลงไว 

5.00 

3. การวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหมเชิงรุก ท้ังท่ีเปนภาพรวมของ
คณะและรายหลักสูตร มีการจัดทําส่ือประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน  จัดทําปายประชาสัมพันธ
ขนาดใหญพ้ืนท่ีใจกลางยานธุรกิจการคาในกรุงเทพมหานครฯ โครงการเปดตัวแนะนําหลักสูตรใหม  
โครงการเดินสายประชาสัมพันธตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย  เปนตน  ผลการดําเนินการดังกลาวสงผล
ใหยอดจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2562 สวนใหญเปนไปตามเปาหมาย  สงผลใหคณะมีรายรับ
เพ่ิมขึ้น 

แลวเสร็จกอน
ระยะเวลาตามเกณฑ

ท่ีตกลงไว 

5.00 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม 15.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 15.00/3=5.00 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 100.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

แบบ ปส.2
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 
คาน้ําหนัก 
คะแนนท่ีได 

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1. 
2 
3 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

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

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง) 
(ตองไมซํ้ากับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน 

1. จํานวนความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน ท้ังในและตางประเทศ 2 แหง 3 แหง 1.50 สูงกวาเปาหมาย 50% 5 
2. จํานวนทุนท่ีใหการสนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันทางวิชาการ 10 คน 20 คน 2.00 สูงกวาเปาหมาย 100% 5 

3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนสนับสนุนใหไดรับการอบรม เพ่ิมพูนความรู ในหลักสูตรระยะสั้น 5 คน 8 คน 1.60 สูงกวาเปาหมาย 60% 5 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน 

- 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  = 15 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) = 5.00 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ = 100% 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 
คาน้ําหนัก 
คะแนนท่ีได 

แบบ ปส.2
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1 
2 
3 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี  29 พฤศจิกายน  2562 
         (อาจารยนฤชร   สังขจันทร) 

 ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย   
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ 
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว              

N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว              

N/A 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหัวหน้ำส่วนงำน 
ส่วนงำน วิทยำลัยนำนำชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562) 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของหัวหน้ำส่วนงำน

ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด้าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
(ต้องไม่ซ ้ากับตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบำย/พันธสัญญำของหัวหน้ำส่วนงำนที่จะด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำ 
หรือแก้ไขปัญหำของส่วนงำน (อย่ำงน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เป้ำหมำย 

(2) 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

(3) 
ผลกำรด ำเนินงำน/

เป้ำหมำย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้ำหมำย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบำยกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำส่วนงำน 
1. พัฒนาความเป็นนานาชาติให้แก่ส่วนงานโดยการจัดกิจกรรม/โครงการกับ
สถาบันต่างประเทศต่างๆ นอกเหนือจากสถาบันร่วม 

5 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8/5 = 1.6 1.6 x 100 = 160 
สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

5.00 

2.โครงการเพิ่มรายได้จากการจัดบริการวิชาการให้องค์กรภายนอก 3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

8/5 = 1.33 1.33 x 100 = 160 
สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 33 

5.00 

3. จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกที่มีเพ่ิมขึ้น
ภายในปีงบประมาณ 2562 

5 
แห่ง 

7 
แห่ง 

7/5 = 1.4 1.4 x 100 = 140 
สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 40 

5.00 

แบบ ปส.2 
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นโยบำย/พันธสัญญำของหัวหน้ำส่วนงำนที่จะด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำ 
หรือแก้ไขปัญหำของส่วนงำน (อย่ำงน้อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เป้ำหมำย 

(2) 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

(3) 
ผลกำรด ำเนินงำน/

เป้ำหมำย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้ำหมำย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำส่วนงำน 

4.ปัญหาด้านสถานที่การจัดการเรียนการสอน
ได้ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรที่
มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
แต่ภายในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวนี้ให้แก่
ทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 2

วันท่ี 13
มกราคม 

62 

ต้นธันวาคม 
2561 

แล้วเสร็จก่อนเวลา 
1.5 เดือน 

4.50 

คะแนนผลกำรด ำเนนิงำน 
คะแนนรวม 19.50 
คะแนนเฉลี่ย (จำกคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) 4.88 
ค่ำคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 97.60 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 
ค่าน ้าหนัก 
คะแนนที่ได ้
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2. สรุปปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ 
สิ่งท่ีต้องกำรให้มหำวิทยำลัยและ/หรือสภำ

มหำวิทยำลัย  
ให้กำรช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1. ข้อจ ากัดในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติผ่านทาง
ตัวค่าตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจากต่างประเทศ 

หาช่องทางอ่ืน เช่น ส่งบุคลากร ไปประชาสัมพันธ์ ณ 
ประเทศนั้นๆแทนรับสมัครนักศึกษาผ่านตัวแทน 

พิจารณาหาแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติผ่านทางตัวค่าตัวแทนรับสมัคร
นักศึกษาจากต่างประเทศ 

2. ระบบและเอกสารบางส่วนยังไม่รองรับนักศึกษา
และบุคลากรต่างชาติอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าวิทยาลัย
นานาชาติจะด าเนินการแปลเอกสารบางส่วนเป็น
ภาษาอังกฤษบ้างแล้ว 

พัฒนาแบบฟอร์ม ระบบที่รองรับนักศึกษาและ
บุคลากรชาวต่างชาติ  

พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนา
ระบบ เว็บไซต์ และจัดท าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
เต็มรปูแบบ 

ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล     วันที่ 21 ตุลาคม 2562 
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ภาคผนวก 2 
ปส.2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะ

ด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน) 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
ส่วนงาน ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
(ต้องไม่ซ  ากับตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบายการด าเนินการเพ่ือพัฒนาส่วนงาน 
1. พัฒนาคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ฐาน 1 ฐาน 1/1 = 1 เท่ากับเป้าหมาย 3.50 
2. ปรับปรุงห้อง Mini Theater หอสมุดฯเพชรบุรี ก.ย.62 ก.ค.62 แล้วเสร็จก่อนเวลา 3 

เดือน 
5.00 

3จ านวนบุคลการที่ผ่านการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น 15 คน 15 คน 15/15 = 1 1 x 100 = 15 
เท่ากับเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ 

3.50 

การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนงาน 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม 12.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.00 
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ 80 

แบบ ปส.2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 
ค่าน  าหนัก 
คะแนนที่ได้ 

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

- - - 

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี  7  พฤศจิกายน  2562 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหน�าส3วนงาน 
ส3วนงาน สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหน�าส3วนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน
าส�วนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก
ไขป0ญหาของส�วนงาน (อย�างน
อย 3 เรื่อง) 
(ต
องไม�ซ้ํากับตัวชี้วัด ค�าเป�าหมาย จากการเจรจาต�อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน�าส3วนงานที่จะดําเนนิการเพื่อพัฒนา 
หรือแก�ไขปMญหาของส3วนงาน (อย3างน�อย 3 เรื่อง) 

(1) 
เปPาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปPาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร�อยละของ 
เปPาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาส3วนงาน 
1. ระดับความพึงพอใจต �อการให�บริการ Cloud services 3.5 4.0 4/3.5 = 1.14 1.14 x 100 = 114 

สูงกว�าเปIาหมาย 
ร �อยละ 14 

5.00 

2. การให�บร ิการเชื่อมโยงเครือข�ายระหว�างหน�วยงาน สามารถให�บรกิารได �ทุกหน�วยงาน ร �อยละ 100 ร �อยละ 100 100/100 = 1 1 x 100 = 100 
เท�ากับเปIาหมาย 

3.50 

การดําเนินการเพื่อแก�ไขปMญหาส3วนงาน 
3. ห�องบริการเครื่องแม�ข�ายและเครือข�ายคอมพิวเตอร � สามารถทํางานได � 7/24 ร �อยละ 95 ร �อยละ 97 97/95 = 1.02 1.02 x 100 = 102 

สูงกว�าเปIาหมาย 
ร �อยละ 2 

4.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม 13.0 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม5.00 คะแนน) 13/3 = 4.33 
ค3าคะแนนแปลงเป?นร�อยละ 86.6 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย(จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
ค�าคะแนนแปลงเป6นร
อยละ 
ค�าน้ําหนัก 
คะแนนที่ได
 

แบบปส.2 
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2.สรุปปMญหา อุปสรรค แนวทางการแก�ไขปMญหาและพัฒนา  

ปMญหา/อุปสรรค แนวทางการแก�ไขปMญหาและพัฒนา สิ่งที่ต�องการให�มหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให�การช3วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1
2
3

ลงชื่อหัวหน�าส �วนงาน....................................................................................... วันที่  19 พฤศจิกายน 2562 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
ส่วนงาน หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

1. ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
(ต้องไม่ซ  ากับตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

นโยบายการด าเนินการเพ่ือพัฒนาส่วนงาน 
1.ความก้าวหน้าโครงการจัดท า Virtual Gallery โดยความร่วมมือกบับริษัท Google เพื่อร่วม
Project Google Arts and Culture เป็นแพลตฟอร์มนี้ท าให้ผูเ้ข้าชมสามารถชมแกลเลอรี่
พิพิธภัณฑ์ และบริบทเกีย่วกับงานศิลปะในคอลเล็กช่ันในคลังสะสมของมหาวิทยาลัยศลิปากร
แบบเสมือนจริง 

ร้อยละ50 ร้อยละ60 1.2 120 5.00 

2.ความก้าวหน้าโครงการจัดท าห้องนิทรรศการถาวรผลงานฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ และห้อง
สืบค้นข้อมูลบริเวณชั้น M หอศิลป์ สนามจันทร์ 

ร้อยละ40 ร้อยละ50 1.14 125 5.00 

การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาส่วนงาน 
3.การแก้ไขร่างประกาศหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการบริหารเงินรายได้ท่ีเปลี่ยนประเภทจาก
เงินรับฝาก ของหอศิลป์  

 มค.62 พ.ย.61 แล้วเสร็จก่อนเวลา 
2 เดือน 

4.50 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จัดท าระบบการดูแลผลงานศิลปกรรมโดยน าสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม 14.50 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.83 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 96.60 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 

แบบ ปส.2 
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา้ส่วนงานที่จะด าเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เร่ือง) 

(1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1)

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

ค่าน  าหนัก 
คะแนนที่ได้ 

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย 
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1 
2 
3 

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี  29 พฤศจิกายน 2562 
    (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกลุชยานนท์) 
  ผู้อ านวยการหอศิลปม์หาวิทยาลัยศลิปากร 
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ภาคผนวก 4 
 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ประจําปการศึกษา 2561 
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คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561 

คณะ/หนวยงานเทียบเทา 
คะแนนเฉลี่ย

ผลประเมินเฉลี่ย 

I P O 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 2.03 4.86 4.44 3.92 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 3.89 5.00 4.27 4.54 
3. คณะโบราณคดี 4.10 4.86 3.30 4.39 
4. คณะมณัฑนศลิป 3.60 5.00 4.37 4.47 
5. คณะอักษรศาสตร 2.81 5.00 4.27 4.22 
6. คณะศึกษาศาสตร 4.15 5.00 4.26 4.62 
7. คณะวิทยาศาสตร 4.02 3.86 4.22 3.96 
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.50 5.00 4.23 4.42 
9. คณะเภสัชศาสตร 3.94 5.00 4.34 4.57 
10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 0.78 5.00 3.57 3.48 
11. คณะวิทยาการจดัการ 2.65 4.86 4.16 4.07 
12. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3.44 5.00 4.14 4.39 
13. คณะดุรยิางคศาสตร 3.26 4.71 4.24 4.19 
14. วิทยาลัยนานาชาติ 2.50 4.57 4.33 3.90 
15. บัณฑติวิทยาลยั 4.58 5.00 4.16 4.70 
16. สํานักหอสมุดกลาง - 5.00 - 5.00 
17. สํานักดจิิทัลเทคโนโลยี - 4.00 - 4.00 
18. หอศิลป - 5.00 - 5.00 

หมายเหตุ :   I (Input) หมายถึง ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงช้ี 1.2 (อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก) 1.3 (อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 1.4 (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา) และ 2.2 (เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค) 

P (Process) หมายถึง ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงช้ี 1.5 (การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 1.6 
(กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี) 2.1 (ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค) 3.1 (การบริการ
วิชาการแกสังคม) 4.1 (ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 5.1 (การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ) และ 5.2 (ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร) 

O (Output) หมายถึง ดานผลลัพธ ไดแก ตัวบงช้ี 1.1 (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) และ 2.3 
(ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย) 

172



ภาคผนวก 5 
 

คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 

 
(แบบสอบถาม อยูในภาคผนวก 15 หนา 418) 

 
 
  

173 



คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 

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

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) โดยผูเก่ียวของจํานวน 3 กลุม คือ  
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา) ท้ังหมดในสวนงาน  
 (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
      สําหรับสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ 
(2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 ท้ังนี้ ใหแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพ่ือประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) และใหเลขานุการ
สวนงานรวบรวมจดัสงคณะกรรมการ แลวนํามาประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม 
 คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุป
ไดดังนี้ 

ลําดับท่ี คณะวิชา/สวนงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5.00) 
คะแนน  
(รอยละ) 

1 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 3.44 68.87 
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 3.37 67.37 
3 คณะโบราณคด ี 4.49 89.76 
4 คณะมณัฑนศลิป 3.89 77.71 
5 คณะอักษรศาสตร 3.69 73.77 
6 คณะศึกษาศาสตร 4.61 92.11 
7 คณะวิทยาศาสตร 4.10 81.96 
8 คณะเภสัชศาสตร 3.77 75.45 
9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.55 90.95 
10 คณะดุริยางคศาสตร 4.57 91.46 
11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3.15 63.00 
12 คณะวิทยาการจัดการ 3.46 69.20 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.94 58.87 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.94 98.80 
15 บัณฑิตวิทยาลัย 4.46 89.20 
16 สํานักหอสมุดกลาง 4.14 82.70 
17 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 4.42 88.32 
18 หอศิลป 4.62 92.30 
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ภาคผนวก 7 
 

คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

 
 
 
เกณฑการพิจารณาใหคะแนน 
 การพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ จะใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซ่ึงมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้   
 1. ระดับการตอบสนอง  

ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 
1.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81 - 100 > 4.00 - 5.00 
2.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61 - 80 > 3.00 - 4.00 
3.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41 - 60 > 2.00 - 3.00 
4.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21 - 40 > 1.00 - 2.00 
5.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0 - 20    0.00 - 1.00 

  
 2. ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
1.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 - 100 5.00 
2.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70 - 79 4.50 
3.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60 - 69   4.00 
4.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50 - 59      3.50 
5.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40 - 49 3.00 
6.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30 - 39 2.50 
7.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20 - 29 2.00 
8.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10 - 19 1.50 
9.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5 - 9 1.00 
10.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 
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คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก หัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ซ่ึงประกอบดวย 
 1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จํานวน 4 ขอ 
 2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะในภาพรวม จํานวน 16 ขอ  
 (มาจากรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 การประเมินใหคะแนนใชเกณฑ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมินใหคะแนนกอนสงใหคณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว 
 คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปไดดังนี้ 

ลําดับ คณะวิชา/สวนงาน 
คะแนนท่ีประเมนิ (รอยละ) 

คณะกรรมการ 
ประจําสวนงาน  

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

1 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 75.51 67.94 
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 78.60 75.78 
3 คณะโบราณคด ี 96.80 81.67 
4 คณะมณัฑนศลิป 87.02 82.81 
5 คณะอักษรศาสตร 86.66 79.71 
6 คณะศึกษาศาสตร 100.00 83.42 
7 คณะวิทยาศาสตร 85.20 84.95 
8 คณะเภสัชศาสตร 79.03 81.70 
9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93.60 84.47 
10 คณะดุริยางคศาสตร 92.20 82.47 
11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 92.80 79.41 
12 คณะวิทยาการจัดการ 82.60 77.71 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77.55 70.53 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 90.40 85.55 
15 บัณฑิตวิทยาลัย 83.00 67.60 
16 สํานักหอสมุดกลาง 94.43 81.64 
17 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 88.40 76.67 
18 หอศิลป 96.60 79.50 
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ภาคผนวก 8 
 

คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
 

(แบบสอบถาม อยูในภาคผนวก 15 หนา 420) 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

194 3.72 74.40 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- นอกจากความรูดานศิลปะ ในการประกอบอาชีพตอง
อาศัยความรูในศาสตรอ่ืนๆ ดวย อาทิ การจัดการ การ
สื่อสาร เทคโนโลยี 

- การเรียนรูผานประสบการณของผูเช่ียวชาญ จะชวย
ใหเกิดแรงบันดาลใจ มีเปาหมายในการเรียนมากข้ึน 

- การพัฒนาดานวิชาการนอกหองเรียน ยังมีนอย 

 
- ควรเปดสอนวิชาท่ีหลากหลายมากข้ึน เ พ่ือเปน

ประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต 
- ควรเชิญวิทยากร อาจารยจากภายนอกท่ีเช่ียวชาญ

เรื่องตางๆ เขามาพูดคุย ถายทอดประสบการณมากข้ึน 
- ควรพัฒนาดานวิชาการนอกหองเรียนใหมากข้ึน อาทิ 

การฝกงาน ศึกษาดูงาน  
- การเรียนการสอนดานศิลปะ ควรเนนท้ัง 2 ดาน คือ 

(1) แนวความคิด โดยการสอนการวิเคราะหงานท้ังของ
นักศึกษาและศิลปน ตั้งแตช้ันปท่ี 1 เพ่ือใหนักศึกษาเกิด
แนวคิดในการสรางสรรคงาน (2) เทคนิค โดยการพัฒนา
ทักษะฝมือใหเกิดความชํานาญ 

- ควรรวมเอกแลวใหนักศึกษาเลือกสิ่งท่ีอยากทํา 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- หองขอมูล ช้ัน 2 มีหนังสือศิลปะนอย และมีการใช
เสียงดังรบกวนสมาธิในการอานหนังสือ 

- มีคอมพิวเตอรใหบริการนักศึกษาสําหรับใชพิมพงาน 
คนหาขอมูล เพียง 2 เครื่อง 

- สถานท่ีสําหรับอานหนังสือ ศึกษาหาความรู และ
ปฏิบัติงาน มีนอย 

- อุปกรณการเรียนการสอนชํารุด อาทิ พัดลมหองปน
และเพนท 

- หองเรียนและอุปกรณการเรียนวิชาเฉพาะไมเหมาะสม 
- สัญญาณ Wi-Fi ไมครอบคลุม 
 
 

 
- หองขอมูล ช้ัน 2 ควรเพ่ิมหนังสือศิลปะใหนักศึกษาหา

ความรูมากข้ึน และควรรณรงคงดใช เสียงท้ังอาจารย 
นักศึกษา และพนักงาน 

- ควรเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอร ใหเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา 

- ควรจัดสถานท่ีสําหรับอานหนังสือ ศึกษาหาความรู 
และปฏิบัติงาน ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

- ควรซอมแซมอุปกรณการเรียนการสอนใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน  

- ควรปรับปรุงหองเรียนและอุปกรณการเรียนวิชา
เฉพาะใหเหมาะสม 

- ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3. กิจกรรมนักศึกษา 

- ไมคอยไดรับความสะดวกในการขอใชพ้ืนท่ี อุปกรณใน
การทํากิจกรรม 

- เวลาพักของเจาหนาท่ีไมตรงกับนักศึกษา เพราะ
นักศึกษาวางชวงเท่ียง (หลังเลิกเรียน) จึงไมมีเจาหนาท่ีรับ
เอกสาร ตองรอเวลาบายโมง ซึ่งนักศึกษามีเรียนตอ 

 
- ควรสนับสนุนการทํากิจกรรมนักศึกษามากข้ึน ท้ัง

กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ การขอใชพ้ืนท่ี 
อุปกรณหรือขอความชวยเหลือตางๆ เพ่ือท่ีจะใหผลงาน
ออกมาดีและนักศึกษาปฏิบัติงานไดสะดวกข้ึน 

- ควรมีเจาหนาท่ีรับเอกสารของนักศึกษาตลอดเวลา 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
 

 
โดยอาจสลับเวลากันไปพักกลางวัน หรือใหมีชองทางการรับ
เอกสารจากนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. การสื่อสาร 
- ขอมูลขาวสารตางๆ ไมท่ัวถึง อาทิ เรื่องทุนการศึกษา 

ปจจุบันรับรูขอมูลจาก Facebook สวนตัวของเจาหนาท่ี 

 
- ควรมีชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารของคณะท่ีเปน

ทางการ รวดเร็ว และท่ัวถึงมากกวาน้ี 
5. กายภาพและสิ่งแวดลอม 

- มีการซอมแซมอาคารในชวงเปดภาคเรียน ทําใหไมมี
หองเรียนใชงาน มีเสียงรบกวนและมลภาวะตางๆ 

- มีถังขยะไมเพียงพอ 
- การเดินสายไฟไมเหมาะสม และแสงสวางไมเพียงพอ

อาทิ หองปน 
- การวางผลงานของนักศึกษาในบริเวณตางๆ ของ

อาคาร ทําใหภูมิทัศนไมสวยงาม 
- หองนํ้าไมสะอาด 
 
 

 
- ควรจัดสรรเวลาซอมแซมอาคารไมใหตรงกับเวลาท่ี

นักศึกษาเรียนหรือทําในชวงปดภาคเรียน 
- ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะ และมีถังขยะแยกประเภท  
- ควรปรับปรุงการเดินสายไฟและแสงสวางใหเพียงพอ 

เหมาะสมกับการเรียนและการทํางาน 
- ควรปรับปรุงภูมิทัศนรอบๆ อาคาร และมีมาตรการ

เรื่องระยะเวลาการวางผลงานของนักศึกษาในบริเวณตางๆ 
ใหมีกําหนดเวลาเก็บผลงานท่ีแนนอน 

- ควรปรับปรุงความสะอาดของหองนํ้า  
- ควรติดตั้งกลองวงจรปดท้ังในอาคารและท่ีจอดรถ  
- ควรจัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่แยกออกไปไมใหรบกวนผูอ่ืน 

6. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- การปรับปรุงวังทาพระ 
- ท่ีจอดรถไมเพียงพอ 
- สุนัขจรจัดมีจํานวนมาก ทําใหพ้ืนท่ีไมสะอาด และอาจ

กอใหเกิดอันตรายได  

 
- ควรดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จเร็วท่ีสุด 
- ควรเพ่ิมท่ีจอดรถใหมากข้ึน 
- ควรแกปญหาสุนัขจรจัด   
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

25 3.23 64.60 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- หองเรียนแคบ และมืดมาก 
- อุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ ไมทันสมัย 
- พ้ืนท่ีสําหรับใหนักศึกษาทํางาน น่ังพักผอน น่ังรอ

เรียนไมเพียงพอ   

 
- ควรปรับปรุงแสงสวางในหองเรียนใหเหมาะสม 
- ควรปรับปรุงอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการเรียน

การสอนใหทันสมัย และชวยรักษาสิ่งแวดลอม อาทิ ลดการ
ใชกระดาษในการนําเสนองาน 

- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษาทํางาน น่ังพักผอน ให
มากข้ึน และควรจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชได 24 ช่ัวโมง 
สําหรับใหนักศึกษาทํางาน 

2. กายภาพและสิ่งแวดลอม (อาคารสมบูรณ) 
- เสียงดังจากภายนอก รบกวนการเรียน อาทิ เสียง

รถยนต 

 
- ควรแกปญหาเสียงดังรบกวน อาทิ วัสดุก้ันผนัง  

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- การปรับปรุงวังทาพระ 

 
- ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะโบราณคด ี
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

24 3.33 66.60 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- ไมไดรับความสะดวกในการคนควาในหองสมุด  
- หอง เ รียนบางหองมีขนาดใหญมาก แต ขนาด

โปรเจคเตอรเล็กเกินไป ทําใหมองเห็นไมชัดเจน 
-  ไมไดรับความสะดวกในการพิมพงาน จากการท่ีตอง

ซื้อคูปองมาใชในแตละครั้ง 
- สัญญาณ Wi-Fi ไมครอบคลุมตึกคณะ 
 

 
- ควรมีหองสมุดคณะ และควรมีการแนะนําวิธีการใช

บริการตางๆ ของหองสมุด เชน การยืมหนังสือ 
- ควรจัดโปรเจคเตอรใหมีขนาดเหมาะสมกับขนาด

หองเรียน  
- ควรเปลี่ยนมาใชรหัสนักศึกษาในการพิมพงาน

เหมือนเดิม แทนการซื้อคูปองมาใช 
- ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2. กิจกรรมนักศึกษา 
- ไมคอยมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการทํากิจกรรม

เทาท่ีควร  
- การจัดกิจกรรมนักศึกษาทําไดยากเน่ืองจากมีปญหา

สืบเน่ืองจากการขอใชพ้ืนท่ี  
- รุนพ่ีชอบข้ึนเสียงกับรุนนอง 
- เจาหนาท่ีบางคนไมคอยเปนมิตรกับนักศึกษา 

 
- ควรปรับปรุงใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

มากข้ึน  
- ควรอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมนักศึกษา

มากข้ึน อาทิ พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม  
- ควรขอความรวมมือนักศึกษารุนพ่ี ใหปฏิบัติกับรุน

นองอยางสุภาพ 
- ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาท่ีในการอํานวย

ความสะดวกใหกับนักศึกษา 
3. สวัสดิการนักศึกษา 

- การดําเนินการเรื่องทุนการศึกษามีความลาชาและ
จํานวนทุนไมสอดคลองกับคาใชจายในการดํารงชีพใน 
ปจจุบัน 

 
- ควรปรับข้ันตอนการดําเนินการเรื่องทุนการศึกษาให

สะดวก รวดเร็วมากข้ึน และพิจารณาปรับจํานวนทุนให
เหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก 
- รถบัสของคณะมีสภาพเกา รถเสียบอย มีจํานวนไม

สอดคลองกับจํานวนนักศึกษาและบุคลากรบางวันรถแนน
จนไมมีท่ียืน บางชวงเวลาโลงมาก 

 
- ควรปรับปรุงรถบัสใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน จัด

จํานวนรถและตารางการเดินรถใหเหมาะสม 

5. กายภาพและสิ่งแวดลอม (ศูนยสันสกฤตศึกษา) 
- ภูมิทัศนไมสวยงาม สิ่งกอสรางชํารุดทรุดโทรม  
- สภาพหองนํ้าไมพรอมใชงาน อาทิ ไมสะอาด นํ้าไม

ไหลบอย บางหองสวมเต็ม มีกลิ่นเหม็น  
- มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 

 
- ควรปรับปรุงใหความเปนอยูท่ีศูนยสันสกฤตศึกษาใหดี

ข้ึนในทุกๆ ดานท้ังภูมิทัศน สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
6. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

- การปรับปรุงวังทาพระมีความลาชามาก ทางเดิน
โดยรอบไมเปนระเบียบเรียบรอย หองนํ้าไมถูกสุขลักษณะ 

- ตลอด 2-3 ปท่ีผานมา นักศึกษาตองเสียคาเดินทาง 
เสียเวลา และหางไกลจากแหลงความรูในตัวเมือง เพ่ือไป
เรียนท่ีศูนยสันสกฤตศึกษา และใชเวลาสวนใหญไปกับการ
เดินทาง 

 
- ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จสมบูรณท้ังหมด

โดยเร็ว โดยมหาวิทยาลัยควรเปนสวนสําคัญในการ
สนับสนุนการปรับปรุงดานกายภาพ อาทิ งบประมาณ การ
จัดสรรพ้ืนท่ีใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงหองนํ้าใหถูกสุขลักษณะ 

- ควรชดเชยหรือเยียวยานักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ 
จากการไปเรียนท่ีศูนยสันสกฤตศึกษา 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะมัณฑนศิลป 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

21 3.47 69.40 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- สัญญาณ Wi-Fi ไมครอบคลุมหลายจุดท้ังในคณะและ
มหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาไมคอยทราบเก่ียวกับการเขาถึงแหลงขอมูล
สารสนเทศตางๆ อาทิ หนังสือ วิทยานิพนธ 

 
- ควรปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต สัญญาณ Wi-Fi ให

ครอบคลุมการใชงานทุกบริเวณ 
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธการเขาถึงแหลงขอมูล

สารสนเทศตางๆ อาทิ หนังสือ วิทยานิพนธ โดยเฉพาะ
แหลงขอมูลออนไลน ใหนักศึกษาทราบอยางท่ัวถึง 

2. สิ่งอํานวยความสะดวก 
- ไมมีตูกดนํ้าเย็น 
- หองนํ้า ไมมีกระดาษชําระไวบริการ  

 
- ควรมีตูกดนํ้าเย็นไวบริการท่ีคณะ 
- ในหองนํ้าควรมีกระดาษชําระใหเพียงพอ และควรมี

สบูลางมือไวบริการดวย 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

- การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยไมเอ้ือตอผู ท่ีไมมี
ยานพาหนะสวนตัว ทําใหไมสะดวกในการไปยังสถานท่ี
ตางๆ เชน หอสมดุ ศูนยคอมพิวเตอร 

 
- ควรเพ่ิมการบริการรถราง ใหเ พียงพอกับความ

ตองการ รวมถึงจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปน
ระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะอักษรศาสตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

70 3.39 67.80 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- จัดการเรียนการสอนแนนมากเกินไป ชวงจะสอบกลาง
ภาค ตองเรียนไปสอบไป 

 

 
- ควรปรับแผนการสอนใหเอ้ือตอการเรียน การเตรียม

ตัวสอบของนักศึกษามากกวาน้ี 
- ควรจัดใหมีวิทยากรระดับแนวหนามาถายทอดความรู 

ประสบการณ ใหกับนักศึกษามากข้ึน 
- ควรจัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีมากข้ึน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- สัญญาณอินเทอรเน็ตชา 
- คอมพิวเตอรในหองเรียนมีปญหาบอย 
- หองเรียนรวมวิชาบังคับคณะ จํานวนท่ีน่ังไมเพียงพอ 
- หองสมุดไมคอยมีหนังสือใหมๆ และมีหนังสือไม

หลากหลาย 
- พ้ืนท่ีสําหรับประชุมงาน ทํากิจกรรมกลุม มีไมเพียงพอ 

 
- ควรปรับปรุงอินเทอรเน็ตใหเร็วข้ึน 
- ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับ

การเรียนการสอน 
- ควรวางแผนการจัดหองเรียนใหเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
- ควรจัดหาหนังสือใหมๆ และหลากหลายมาใหบริการ 
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับประชุมงาน เหมือนอาคาร

หมอมหลวงปนฯ หรือมีหองใหนักศึกษาแตละวิชาเอกทํา
กิจกรรม  

3. อาจารย 
- อาจารยบางทาน (นักศึกษาระบุช่ือมา) สอนไมเขาใจ 

สั่งงานไมรูเรื่อง มีทัศนคติท่ีไมดีในการสอน 
- อาจารยบางทานไมไดเตรียมตัวสอนมาลวงหนา 
- อาจารยบางทานปดความรับผิดชอบไปยังอาจารยท่ี

ปรึกษา เมื่อมีนักศึกษามาขอคําปรึกษาเรื่องผลการเรียน 

 
- ควรพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย ให ได

มาตรฐาน 
- อาจารยผูสอนควรรับฟง ใหคําปรึกษาและใหความ

ชัดเจนกับนักศึกษาในเรื่องผลการเรียน และเรื่องอ่ืนๆ 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
- การจัดกิจกรรมเปนแบบเดิมๆ ทุกป เชน กิจกรรม

เชียร ไมคอยมีกิจกรรมสรางสรรค อาทิ คายอาสา  
- บางกิจกรรมมีการเก็บเงินนักศึกษาเพ่ิม 
- บางกิจกรรมจํากัดจํานวนผูเขารวมและเปนคนเดิมๆ  

ทําใหคนอ่ืนๆ ไมมีโอกาสไดเขารวม 

 
- ควรจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน จะได

ชวยเผยแพร  แนะแนวนักเรียนใหคณะอักษรศาสตร 
ศิลปากร เปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน 

- ไมควรมีการเก็บเงินคาทํากิจกรรมเพ่ิม 
- ควรเปดกวางในการทํากิจกรรมนักศึกษาใหมีสวนรวม

อยางท่ัวถึง หรือหากจํากัดจํานวน ก็ควรหมุนเวียนใหคน
อ่ืนๆ ท่ีไมเคยรวมกิจกรรมบาง 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
5. สวัสดิการนักศึกษา 

- ทุนการศึกษาในการเรียนตอคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

- สวัสดิการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองสํารองจายไปกอน บางคนไมมีความพรอมเรื่องเงิน 

 
- ควรจัดทุนการศึกษาเพ่ิมข้ึนใหเหมาะสม 
- ควรจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลใหสามารถใชสิทธิได

ทันที โดยไมตองสํารองจาย 

6. การประชาสัมพันธ 
- นักศึกษาบางคนไมทราบขอมูลขาวสารท่ีจําเปน และ

คณะไมควรอางวาไดแจงไปใหทาง Facebook แลว และให
นักศึกษาบอกตอกันเอง  

 
- ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ โดยเพ่ิม

ชองทางใหหลากหลาย และท่ัวถึงมากข้ึน  

7. กายภาพและสิ่งแวดลอม 
- การตัดตนไมทําใหขาดความรมรื่น ไมมีท่ีน่ังพักผอน 
- มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก บางครั้งนอนบนโตะ ทําให

สกปรกและเหม็น 
- หองนํ้าหญิงใชงานไมไดหลายหอง และไมสะอาด 
- หลังจากเดือนกรกฎาคม คณะสกปรกมากข้ึน 
- ลิฟตชามาก และชํารุดบอย  
 

 
- ควรเพ่ิมโตะท่ีน่ังใตตึก 50 ป 
- ควรจัดสถานท่ีท่ีมีเครื่องปรับอากาศ สําหรับน่ัง

พักผอน หรือรอเรียน และหองพักผอนเฉพาะใหนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

- ควรแกปญหา หรือจํากัดจํานวนสุนัขจรจัด 
- ควรปรับปรุงความสะอาดของคณะ และหองนํ้า 
- ควรตรวจสอบลิฟตเปนประจํา เพ่ือใหอยูในสภาพท่ี

พรอมใชงาน และมีความปลอดภัย 
8. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

- การจราจรหนามหาวิทยาลัย มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอย 
- ทางเทาไมเปนระเบียบ ไฟฟา แสงสวางไมท่ัวทุก

บริเวณ 

 
- ควรดูแลเรื่องการขามถนนหนามหาวิทยาลัย โดย

เสนอใหรถตูท่ีจอดบังทัศนวิสัยขยับไปจอดท่ีอ่ืน หรือจัดใหมี
ท่ีจอดเฉพาะ 

- ควรปรับปรุงทางเทา และเพ่ิมไฟฟา แสงสวางใหท่ัวถึง 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะศึกษาศาสตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

140 3.90 78.00 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- บางภาควิชามีอาจารยไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
- ไมคอยมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือจัดใหมี

วิทยากรเขามาใหความรู 
- การสอนสวนใหญเปนการบรรยายและสอบวัดผล  
- การฝกประสบการณวิชาชีพมีขอจํากัด อาทิ การจํากัด

ระยะทางระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานท่ีฝก 

 
- ควรจัดอาจารยใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
- ควรสนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อาทิ การ

สอนในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการศึกษาท่ี
พัฒนาแลว และจัดใหมีวิทยากรมาใหความรู มากข้ึน 

- ควรเพ่ิมการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน และสั่งงานท่ีมีความ
หลากหลาย เพ่ือเปดประสบการณใหมๆ  

- ไมควรจํากัดระยะทางในการเลือกท่ีฝกประสบการณ
วิชาชีพ เพ่ือใหมีทางเลือกมากข้ึน และหลากหลาย 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- หองเรียนเกา ทรุดโทรม และคับแคบ 
- อุปกรณในหองเรียนมีสภาพไมพรอม อาทิ โตะ เกาอ้ี 

ไมเพียงพอและชํารุด เครื่องเสียงไมดี โปรเจคเตอรเกา 
เครื่องปรับอากาศเกาและไมมีความเย็น 

- สัญญาณ Wi-Fi และสัญญาณโทรศัพทไมเสถียรเปน
อยางมาก 

- บางหองใชงานอินเทอรเน็ตไมได เชน ช้ัน M อาคาร
โสมสวลีฯ 

- ไมมีหองสมุดสําหรับคนควาเก่ียวกับการศึกษา และ
พ้ืนท่ีในปจจุบัน (CTLE) ไมเพียงพอตอการใหบริการ 

- เครื่องพิมพสําหรับใหนักศึกษาใชโควตาพิมพเอกสาร
ฟรีชํารุด ตองเสียเงินเอง 

 
- ควรปรับปรุงหองเรียนและอุปกรณในหองเรียนใหมี

สภาพดี พรอมใชงาน 
- ควรนําอุปกรณเทคโนโลยีมาใชงานใหมากข้ึน 
- ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi อินเทอรเน็ตใหเสถียร

และครอบคลุมทุกจุด 
- ควรจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับการศึกษาและคนควาขอมูลท่ี

เพียงพอตอการใชบริการของนักศึกษา อาทิ หองสมุด
เ ก่ียวกับการศึกษา หองสําหรับทํา วิจัย Co-Learning 
Space ของคณะ 

- ควรซอมแซมเครื่องพิมพ และใหนักศึกษาใชโควตา
พิมพเอกสารอยางเหมาะสม 

 
3. อาจารย 

- อาจารยบางทานไมเตรียมการสอน ไมมีความพรอม 
วิธีการสอนไมเปนมาตรฐาน ไมมรีะบบ มีความรูแตถายทอด
ออกมาไดไมชัดเจน บางครั้งใชอารมณในการสอนมาก
เกินไป 

 
- ควรพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย ให ได

มาตรฐาน 
 

4. สวัสดิการนกัศึกษา 
- นักศึกษาชําระคาเทอมจํานวนมาก แตไมคอยมี

ชองทางรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา และจัดสวัสดิการท่ี
เหมาะสมเทาท่ีควร 

- เกณฑการใหทุนการศึกษา พิจารณาจากรายไดของ

 
- ควรจัดทุนการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาแตละสาขาวิชาโดยเฉพาะ อาทิ 
โครงการพัฒนาดานภาษา ดานศิลปะ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
บิดามารดา คนท่ีไมมีรายไดประจําสามารถขอทุนไดงาย 
ท้ังๆ ท่ีมีรายไดทางอ่ืน   

 

- ควรมีสวัสดิการสําหรับนักศึกษามากข้ึน อาทิ สิ่งท่ี
เอ้ืออํานวย พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

- ควรพิจารณาเกณฑการใหทุนการศึกษาท่ีนอกเหนือ 
จากรายไดของบิดามารดา เพ่ือกระจายโอกาสใหคนท่ีมี
ความเหมาะสมในดานอ่ืนๆ ไดรับทุนดวย 

5. กายภาพและสิ่งแวดลอม 
- สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สวนใหญ

มีคุณภาพดีและทันสมัย แตในบางภาควิชายังดอยพัฒนา 
รูสึกถึงความไมเทาเทียมกัน 

- พ้ืนท่ีรอบคณะ มีโตะ เกาอ้ีน่ังไมเพียงพอ  
- พ้ืนท่ีโรงอาหารไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาภายใน

คณะ และนอกคณะท่ีมาเรียน 
- ตูนํ้าดื่มไมถูกสุขลักษณะ และมีนํ้าดื่มไมเพียงพอ 
- หองนํ้าคณะไมสะอาด 

 

 
- ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก 

ใหเหมาะสมและทันสมัย ใหท่ัวถึงท้ังคณะ 
- ควรทาสีหรือซอมแซมอาคารศึกษาศาสตร 1 และ 2 

ปรับปรุงภูมิทัศนลานกลวยไม ซอมแซมศาลาธัมโม มาหิน
โดยรอบคณะ 

- ควรมีโตะ เกาอ้ีน่ังใหเพียงพอ รวมถึงท่ีน่ังรอเรียน
ภายในอาคารเรียนแตละช้ัน 

- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีโรงอาหาร หรือแกปญหาท่ีน่ังไมเพียงพอ 
- ควรปรับปรุงตูนํ้าดื่มใหเหมาะสม ท้ังเรื่องความสะอาด 

และนํ้าดื่มใหเพียงพอ 
- ควรปรับปรุงความสะอาดของหองนํ้า 

6. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- รถรางท่ีใหบริการมีนอย แตละรอบกวาจะวนมาถึง

นานมาก ท้ังๆ ท่ีระยะทางสั้น บางทีรอ 10 กวานาที 

 
- ควรเพ่ิมจํานวนรถราง เพ่ิมจํานวนรอบ ใหเพียงพอกับ

จํานวนผูใชบริการ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

44 3.60 72.00 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- เน้ือหาแตละวิชาอัดแนนมากเกินไป ทําใหเตรียมตัว
สอบไมทัน 

- บางวิชาท่ีสอนไมตรงกับภาควิชา และเอามาใหเรียน
ตอนช้ันปสูงๆ อาจทําใหเรียนจบยากข้ึน 

 
- ควรปรับเน้ือหาใหเหมาะสม เนนสอนในสิ่งท่ีแตละ

ภาควิชาควรจะเรียน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- สัญญาณอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi ชา ไมเสถียร และไม

ครอบคลุมทุกหองภายในคณะ และตึกอ่ืนๆ 
- จอภาพโปรเจคเตอร มีนอยเกินไป 
- สื่อการสอนบางสวนไมทันสมัย 

 
- ควรปรับปรุงอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi ใหเร็วข้ึน เสถียร 

และครอบคลุมทุกบริเวณ 
- ควรเพ่ิมจอภาพโปรเจคเตอร ใหเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา 
- ควรปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย ใชเทคโนโลยีให

มากข้ึน 
3. การประชาสัมพันธ 

- การประกาศ ประชาสัมพันธตางๆ ไมท่ัวถึง ไมคอย
ทราบขอมูลขาวสาร บางครั้งทราบจากเพ่ือนๆ 

 
- ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธใหดีข้ึน รวมถึงเพ่ิม

การเขาถึงขอมูลขาวสารไดหลากหลายชองทาง 
4. กายภาพและสิ่งแวดลอม 

- ภูมิทัศนของคณะ ดูเกา ทรุดโทรม มีฝุนมาก 
- ท่ีน่ังพักรอเรียนไมเพียงพอ และอากาศรอน 
- ท่ีท้ิงขยะไมเพียงพอ  
- หองนํ้ามีสภาพทรุดโทรม 

 
- ควรปรับปรุงภูมิทัศนของอาคารเรียนและบริเวณ

โดยรอบ อาทิ ทาสีอาคารใหมใหดูนาเรียน ใหบรรยากาศดี
มากยิ่งข้ึน 

- ควรเพ่ิมท่ีพักระหวางรอเรียน และติดตั้งพัดลม 
- ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะ และรณรงคใหลดการใช

ถุงพลาสติก 
- ควรปรับปรุงหองนํ้าใหมีสภาพท่ีดี  

5. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- จํานวนรถรางไมเพียงพอ และท่ีน่ังรอรถรางไม

สามารถหลบแสงแดดได 

 
- ควรเพ่ิมจํานวนรถราง ใหเพียงพอกับจํานวน

ผูใชบริการ และปรับปรุงท่ีน่ังรอรถใหมีหลังคาบังแดด 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะเภสัชศาสตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

666 4.26 85.20 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- บางรายวิชามีเน้ือหามาก ระยะเวลาเรียนติดกันหลาย
คาบ ทําใหสมองลา ไมสามารถเรียนรูอยางเขาใจได 

- บางรายวิชาสอนเร็วไป นักศึกษาตามไมทัน  
- หลายๆ วิชา มีการมอบหมายงานมากเกินไป  
- การเลื่อนเปดภาคเรียนเร็วข้ึน ยังไมเห็นขอดี นอกจาก

เหน่ือยกวาเดิม และยังมีการสอนชดเชยวันศุกร เสาร 
อาทิตย บอยๆ 

- การจัดสอบไมพรอมคณะอ่ืนทําใหมีปญหา เชน การ
ใชเสียงดังของคณะอ่ืนๆ ทําใหรบกวนการสอบ 

- การจัดตารางสอบติดกันมาก  
- เอกสารประกอบการสอน สิ้นเปลืองกระดาษจํานวน

มาก และไมสะดวกในการนําไปเรียน  
- มี e-learning ไมครบทุกรายวิชา บางครั้งอัพโหลดชา 

ทําใหมีเวลาทบทวนนอย 
- บางวิชาสไลดการสอนอานยาก/เขียนไมชัดเจน และ

ไมแจกใหนักศึกษา 
- นักศึกษามีพ้ืนฐานการเขียนรายงานไมคอยดี 
- ฐานขอมูล Lexicomp หมดอายุสิ้นปน้ี 
 
 

 
- ควรมีวิธีการสอนท่ีนาสนใจ ไมงวง มีกิจกรรมใหทําใน

แตละคาบ  
- ควรมีการทบทวนหลังการสอน หรือทําวิดีโอการสอน

ไวดูยอนหลังทุกวิชา 
- ควรจัดการเรียนการสอนแบบหองเล็ก เนนใหอาจารย

ตอบคําถามนักศึกษา และเฉลยคําตอบท่ีอาจารยถาม
นักศึกษาดวย 

- ควรลดการมอบหมายงาน เพ่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ 
การเรียนรูดวยตนเอง การศึกษานอกสถานท่ี  

- ควรจัดตารางสอน สอนชดเชย ไมใหตรงกับวันหยุด 
- ควรจัดตารางสอบใหเอ้ือตอนักศึกษามากข้ึน ไมให

นักศึกษาไดรับผลกระทบมากนัก  
- ควรจัดทําเอกสารประกอบการสอน online หรือใช 

QR Code เปนการลดการใชกระดาษ 
- ควรทํา e-learning ใหครบทุกวิชา และอัพโหลดทันที

หลังการสอน หรือใหเร็วข้ึนกวาเดิม  
 - ควรปรับสไลดการสอนใหมีคุณภาพ และควรเอาลง

ใน e-learning หรือ Google Classroom ทุกวิชา 
- ควรจัดโครงการสอนการเขียนรายงาน เชน สรุปผล

และวิจารณผล ตั้งแตช้ันปท่ี 1 
- ควรมีการแนะแนวการเลือกสาย ตั้งแตช้ันปท่ี 4 ภาค

เรียนท่ี 1 
- ควรสนับสนุนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนในการทํางาน

ของนักศึกษาอยางตอเน่ือง อาทิ Lexicomp Micromedex 
UpToDate 

- ควรสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน เชน แจก 
App Goodnotes เน่ืองจากนักศึกษาจํานวนมากใช iPad 
ในการเรียน 

- วิชา Anatomy ควรไดศึกษากับอาจารยใหญ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- สัญญาณอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi ชา ไมเสถียร และไม
ครอบคลุมทุกหองในคณะ  

- คอมพิวเตอรลาสมัย ไมมีประสิทธิภาพ ชา เครื่องคาง 
เครื่องดับ 

- หองสมุดคณะเปดใหบริการถึง 20.00 น.  
- มีสถานท่ีอานหนังสือ หรือน่ังทํางาน ไมเพียงพอ 
- บอรดเล็กเกินไป เขียนแลวมองไมเห็น 
- เกาอ้ีหองประโชติฯ หองจําลอง เวลาน่ังนานๆ แลว

ปวดหลัง  
- โปรเจคเตอรไมชัด ไมโครโฟน เสียงไมดัง  
 

 

 
- ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi ใหเร็ว

ข้ึน เสถียร และครอบคลุมทุกบริเวณ 
- ควรปรับปรุงคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ควรขยายเวลาเปดหองสมุด เพ่ือใหนักศึกษามีสถานท่ี

อานหนังสือนานข้ึน  
- ควรจัดสถานท่ีอานหนังสือ หรือน่ังทํางานเพ่ิม เปน

ลักษณะ Co-Working Space เต็มรูปแบบ โดยใหมีปลั๊กไฟ
สําหรับตอคอมพิวเตอรดวย หรือคาเฟสําหรับอานหนังสือ 
24 ช่ัวโมง  

- ควรมี Smart Board เช่ือมกับจอใหญ เพ่ือให
นักศึกษามองเห็นชัดเจนข้ึน 

- ควรปรับปรุงอุปกรณในหองเรียนใหเหมาะสมในการ
ใชงาน เชน โตะ เกาอ้ี โปรเจคเตอร ไมโครโฟน 

3. อาจารย 
- อาจารยภาควิชาคลินิกมีนอย 
- นักศึกษารูสึกไมคอยใกลชิดกับอาจารยท่ีปรึกษา 
- การสอนของอาจารยบางทานมีเน้ือหาไมตรงกัน หรือ

ไปคนละแนวทาง ทําใหเกิดความสับสนในเรื่องท่ีมีความ
เช่ือมโยงกัน นักศึกษาไมสามารถหาขอสรุปได 

- บางครั้งอาจารยใชอารมณนําเหตุผล หรือ bias ใน
การ discuss 

 
 

 
- ควรเพ่ิมจํานวนอาจารยภาควิชาคลินิกใหมากข้ึน เพ่ือ

รองรับความตองการของนักศึกษาท่ีอยากเรียนสาขาน้ี 
- อาจารยท่ีปรึกษาควรใหเวลาและใกลชิดกับนักศึกษา

มากข้ึน อาทิ จัดเวลาพบนักศึกษา 
- อาจารยประจําวิชาควรสอนไปในแนวทางเดียวกัน ใน

กรณีท่ีขอมูลไมตรงกัน ควรชวยนักศึกษาหาขอสรุป เพ่ือให
เกิดความชัดเจน  

- อาจารยควรรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาเวลา 
discuss การบานหรืองานในหองเรียน  

4. กิจกรรมนักศึกษา 
- กิจกรรมคณะมีมากเกินไป บางครั้งจัดในชวงสอบ  
- ตารางเวลาของคณะไมคอยตรงกับทางมหาวิทยาลัย 

ทําใหการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและไดช่ัวโมง 
กรอ. ดวย ทําไดลําบากมาก 

- ตารางเรียนของแตละช้ันปตางกัน การกิจกรรม
รวมกันทําไดยากมาก โดยเฉพาะช้ันปท่ี 1 ท่ีเปดเรียนไม
พรอมกับช้ันปอ่ืนๆ 

- รุนพ่ีแจงใหเขารวมกิจกรรมกอนไมก่ีวัน ทําใหเตรียม
ตัวไมทัน และรุนพ่ีแตละคนใหขอมูลไมตรงกันดวย 

- นักศึกษาท่ีทํากิจกรรม มักเปนคนเดิมๆ  
- งบประมาณการทํากิจกรรมนอย 
- การขออนุญาตใชหองทํากิจกรรมใชเวลานานไป 

 
- ควรลดจํานวนกิจกรรมลงใหเหมาะสม และเนนเฉพาะ

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนจริงๆ 
- ควรมีกิจกรรมใหคนในคณะ อาจารย บุคลากร 

นักศึกษา ไดทํารวมกัน เชน กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เดิน
ว่ิง ทัศนศึกษา 

- ควรเพ่ิมกิจกรรมของคณะท่ีไดช่ัวโมง กรอ. ดวย 
- ควรแจงใหเขารวมกิจกรรมลวงหนาอยางนอย 1 

สัปดาหเพ่ือใหไดเตรียมตัว และควรมีการสื่อสารระหวาง
บุคลากร นักศึกษาในคณะใหมากข้ึน 

- ควรมีการกระจายงานใหนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมให
ท่ัวถึง  

- ควรใหงบประมาณในการทํากิจกรรมมากข้ึน 
- ควรลดระยะเวลาในการขออนุญาตใชหองทํากิจกรรม 

จาก 1 สัปดาห เหลือ 3-5 วัน 
- ควรมีลานกิจกรรมท่ีสามารถใชเสียงไดเพ่ิมข้ึน  
- ควรทําหองเก็บเสียงสําหรับเลนดนตรี 
- ควรมีลานกีฬาของคณะ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
- ควรอนุญาตใหทํากิจกรรมในตอนกลางคืน หากเปน

กิจกรรมท่ีเรงดวนจริงๆ 
- ควรปรับปรุงสโมสรนักศึกษาเภสัชฯ ใหดีข้ึน 

5. สวัสดิการนักศึกษา 
- ทุนการศึกษาไมคอยท่ัวถึง สวนมากจะใหเปนทุน

ยากจนมากกวา  
- การประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษา มีนอย 
- เวลาทําของหายในคณะ ไมคอยไดคืน 
 
 

 
- ควรเพ่ิมทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
- ควรเพ่ิมทุนการศึกษาไปแลกเปลี่ยนตางประเทศ อาทิ 

ประเทศเกาหลี 
- ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.60 ขอ

ทุนได 
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธทุนการศึกษาใหท่ัวถึง และ

มีหลายๆ ชองทาง 
- ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปของนักศึกษา  

ท้ังสภาพรางกายและจิตใจ  
- ควรมีจุดแจงของหายในคณะ ใหสามารถตามได  

6. กายภาพและสิ่งแวดลอม 
- หองคาเฟ แอรไมเย็น มีฝุนมาก 
- หองนํ้าตึกเกา ไมคอยสะอาด ไมคอยเติมกระดาษ

ชําระและแอลกอฮอล อุปกรณชํารุด เชน ประตู กอกนํ้า 
และบางครั้งแมบานไมยอมใหเขาหองนํ้าในชวงกลางคืน 

- สวนสมุนไพร ไมเปนระเบียบ คอนขางรก พ้ืนไมเรียบ 
ทําใหเดินสะดุด มืดมาก มีสัตวเลื้อยคลาน และยุง 

- ในคณะมีฝุน มียุงมาก และมีหนูบริเวณรานคาหนาตึก
เกา 

- เครื่องปรับอากาศ บางหองหนาวเกินไป บางหองรอน
มาก  

- รานอาหารใกลคณะมีนอยมาก ไมเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา 

- ท่ีจอดรถในคณะมีนอย 
 

 
- ควรปรับปรุงหองคาเฟ ใหสะดวกในการใชงาน และมี

สุขลักษณะท่ีดี 
- ควรปรับปรุงอุปกรณตางๆ ในหองนํ้า ดูแลความ

สะอาด และอํานวยความสะดวกในการใชหองนํ้าใหมากข้ึน 
- ควรปรับปรุงสวนสมุนไพรใหเปนระเบียบและสวยงาม

มากข้ึน ปรับปรุงพ้ืนใหเรียบ เพ่ิมไฟฟาใหสวางมากข้ึน เพ่ิม
ปลั๊กไฟ กําจัดยุง เขมงวดเรื่องการหามสูบบุหรี่ 

- ควรมีแอลกอฮอล เจลลางมือ ตามหองเรียนตางๆ 
และหองคอมพิวเตอร ไวบริการ 

- ควรกําจัดยุง และกําจัดหนู เพ่ือปองกันเช้ือโรค และ 
การแพรกระจายของโรค  

- ควรปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศใหสามารถปรับ
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมได 

- ควรมีโรงอาหารของคณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกให
นักศึกษาท่ีมีจํานวนมาก 

- ควรเพ่ิมท่ีจอดรถในคณะ 
- ควรติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณล็อกเกอรสงการบาน

ของอาจารย เพ่ือปองกันการขโมยงาน 
7. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

- ไมมีรถรางผานตึกประโชติฯ ซึ่งนักศึกษาสวนใหญ
เรียนท่ีน่ี 

- สุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยมากข้ึนทุกๆ วัน อาจไม
ปลอดภัยกับนักศึกษา 

 
- ควรจัดรถรางใหผานตึกประโชติฯ ดวย 
- ควรมีมาตรการจํากัดจํานวนสุนัขจรจัด 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

146 3.18 63.60 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- คณะไมคอยมีการจัดใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
- บางรายวิชาท่ีเปดสอนหลายกลุม มีอาจารยผูสอน

หลายคน เน้ือหาท่ีสอนไมเทากัน ออกขอสอบไมเหมือนกัน 
ทําใหเกิดขอไดเปรียบเสียเปรียบ 

 
- ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือศึกษาดู

งานตางประเทศมากข้ึน 
- ควรมีการประสานงานรายวิชา กําหนดเน้ือหา การ

ออกขอสอบ และเกณฑการวัดผลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- สัญญาณอินเทอรเน็ต Wi-Fi ไมเสถียร ไมท่ัวถึง 
- อุปกรณในหองเรียนมีสภาพเกา ชํารุด ไมทันสมัย 

อาทิ คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร โตะเรียน 
- คอมพิวเตอรท่ีใหบริการท่ีศูนยคอมพิวเตอร และ

หอสมุด ไมมีโปรแกรมท่ีใชในการเรียน 
- อุปกรณฝกปฏิบัติการไมเพียงพอกับนักศึกษา 
- หองปฏิบัติการมีอากาศรอน 

 
- ควรปรับปรุงอินเทอรเน็ตและ Wi-Fi ใหเร็วข้ึน เสถียร 

และครอบคลุมทุกบริเวณ 
- ควรปรับปรุงอุปกรณในหองเรียนใหเหมาะสม ทันสมัย 

สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปมากแลว 
- ควรประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรและหอสมุด ใน

การจัดหาโปรแกรมท่ีใชในการเรียนมาใหนักศึกษาไดฝกใช 
- ควรเพ่ิมจํานวนอุปกรณฝกปฏิบัติการใหเพียงพอ 
- ควรติดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศในหองปฏิบัติการ 
- หอสมุดควรเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง 

3. อาจารย 
- อาจารยบางทานไมถนัดในรายวิชาท่ีสอนเทาท่ีควร  

ไมสามารถถายทอดใหนักศึกษาเขาใจได 

 
- ควรจัดอาจารยท่ีมีความถนัด และเช่ียวชาญใน

รายวิชามาสอน และพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารยให
ไดมาตรฐาน 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
- คณะสนับสนุนการทํากิจกรรมนอยมาก  ทําให

นักศึกษาตางสาขาไมมีโอกาสไดสรางความสัมพันธ ฝกการ
ทํางานรวมกัน 

- มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีนานมาก อาทิ การขอ
งบประมาณในการทํากิจกรรม 

- อาจารยบางทานไมสนับสนุนเวลาในการทํากิจกรรม 
- อุปกรณทํากิจกรรมไมเหมาะสม อาทิ ท่ีสูบลมยาง 

 
- ควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษามากข้ึน 

รวมท้ังอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ อาทิ การขอ
งบประมาณ การขอเวลาในการทํากิจกรรมจากอาจารย 
อุปกรณทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

5. สิ่งอํานวยความสะดวก 
- ไมมีตูกดนํ้าเย็น 

 
- ควรมีตูกดนํ้าเย็นไวบริการในคณะ 

6. กายภาพและสิ่งแวดลอม 
- ท่ีจอดรถไมเพียงพอ มีการจัดสรรพ้ืนท่ีใหเฉพาะ

บุคลากร ไมมีสําหรับนักศึกษา 

 
- ควรจัดหาพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ิมใหจอดไดท้ังบุคลากรและ

นักศึกษา 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
- ท่ีน่ังไมเพียงพอ และโตะไมสะอาด เพราะมีสุนัขข้ึนไป

นอนบนโตะ 
- โรงอาหารของคณะเล็กเกินไป มีจํานวนท่ีน่ังนอย ไม

สอดคลองกับจํานวนนักศึกษา 
- ลานกลางคณะ เวลาฝนตกมีปญหานํ้าทวมบอย  
- พ้ืนท่ีสีเขียวของคณะมีนอย 

 

- ควรจัดท่ีน่ังพักผอนใหเพียงพอ รวมท้ังดูแลความ
สะอาด ปองกันไมใหสุนัขข้ึนไปนอนบนโตะ 

- ควรขยายพ้ืนท่ีโรงอาหาร หรือเพ่ิมจํานวนโตะให
เพียงพอ 

- ควรปรับปรุงลานกลางคณะ ปรับพ้ืนท่ีใหสูงข้ึน หรือ
วางทอระบายนํ้า ไมใหเกิดปญหาหานํ้าทวมขัง 

- ควรจัดสรรพ้ืนท่ีปลูกตนไมมากข้ึน เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสวยงาม 

7. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- รถรางท่ีใหบริการไมมีความแนนอน บางครั้งตองรอถึง 

30 นาที บางครั้งก็มา 2 คันติดกัน 

 
- ควรกําหนดตารางเดินรถรางวาจะปลอยรถทุกก่ีนาที 

จะไดวางแผนการเดินทางได 
- ควรเพ่ิมจุดบริการตู ATM ในคณะ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะดุริยางคศาสตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

124 3.65 73.00 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- เน้ือหาท่ีสอน เหมือนๆ กันเกือบทุกวิชา  
- บางรายวิชา ไมคอยเก่ียวของกับหลักสูตรเทาท่ีควร 
 

 
- ควรมีหลักสูตรท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพความถนัด

ของนักศึกษาแตละคนมากข้ึน 
- ควรเปดสอนรายวิชาท่ีตรงกับหลักสูตร 
- ควรจัดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ิมข้ึน 
- ควรเนนการสอนใหฝกปฏิบัติมากข้ึน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- หองซอมดนตรีไมเพียงพอ สภาพทรุดโทรม 
- อุปกรณซอมดนตรีไมเพียงพอ บางสวนชํารุดไมพรอม

ใชงาน อาทิ สแตน 

 
- ควรปรับปรุงหองซอมดนตรีใหมีสภาพดี และเพ่ิมหอง

ซอมดนตรีทุกประเภทใหมีจํานวนเพียงพอ 
- ควรมีอุปกรณซอมดนตรีท่ีพรอมใชงานมากข้ึน และมี

จํานวนเพียงพอ 
3. อาจารย 

- อาจารยบางทานเกง มีความสามารถ แตการถายทอด
ไมคอยดี ทําใหนักศึกษาไมเขาใจ 

 

 
- ควรจัดอาจารยท่ีมีความถนัด และเช่ียวชาญใน

หลักสูตรมาสอน และพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารยให
ไดมาตรฐาน 

- ควรตรวจสอบการสุมเกรด  
4. สวัสดิการนักศึกษา 

- ทุนการศึกษาไปเรียนตางประเทศมีนอย 
 

 
- ควรมีทุนการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะทุนไปเรียน

ตางประเทศ 
- ควรมีรานสวัสดิการขายอุปกรณการเรียนและดนตรี 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
- มีกิจกรรมนักศึกษานอยเกินไป  

 
- ควรจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักกัน

มากกวาน้ี 
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมดวย 

6. กายภาพและสิ่งแวดลอม 
- การตัดตนไม ทําใหอากาศรอน ขาดความรมรื่น ไมมีท่ี

น่ังพักผอนภายนอกอาคาร 
 

 
- ควรมีสถานท่ีน่ังและสิ่งอํานวยความสะดวก เปน

ลักษณะ Co-Working Space ท่ีเปนหองปรับอากาศ ใหใช
น่ังพักผอนหรือทํางานได 

7. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- สภาพแวดลอมแออัด สถานท่ีเรียนคับแคบ 
- โรงอาหาร โตะน่ังไมพอ หองนํ้าเหม็น 
- ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 

 
- ควรใหการสนับสนุนเรื่องการขยายพ้ืนท่ีคณะ อาทิ 

งบประมาณ 
- ควรปรับปรุงโรงอาหาร ใหเพียงพอจํานวนนักศึกษา 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
และความสะอาดของหองนํ้า 

- ควรชวยเหลืออํานวยความสะดวกเรื่องพ้ืนท่ีจอดรถ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

16 3.60 72.00 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- บางรายวิชา มีเน้ือหาไมครอบคลุมการนําไปใชในการ
ทํางานจริง ในเรื่องท่ีจําเปนตองเรียนรู อาทิ วิชาผลิตสัตวปก 
ไมไดสอนการผสมเทียม นักศึกษาตองไปเรียนรูจากการ
ฝกงานหรือเรียนในรายวิชาอ่ืน 

 
- ควรปรับเน้ือหาการสอนในรายวิชาใหครอบคลุมการ

นําไปใชงานจริง 
- ควรใหฝกทําการทดลองในหองปฏิบัติการท่ีเปน

มาตรฐาน โดยมีอาจารยใหคําแนะนําอยางละเอียด 
2. กิจกรรมนักศึกษา 

- ไมคอยมีกิจกรรมบูรณาการใหนักศึกษา 
 
- ควรจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ เพ่ือนักศึกษาได

ฝกการทํางานรวมกัน ฝกการบริหารจัดการงบประมาณ 
อาทิ จัดตลาดนัดนักศึกษา การเชาพ้ืนท่ีปลูกพืชทํากิน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษาทุกคณะ/ทุกสาขาไดมี
สวนรวม โดยมีอาจารยใหคําแนะนําดวย  

- ควรจัด Protect Day คลายๆ Big Cleaning Day ทุก 
1-2 สัปดาห เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีภายใน
คณะ และชวยพัฒนาดานกายภาพใหสะอาด นาอยู 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

95 3.28 65.60 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- การสอนสวนมากเปนทฤษฎี ซึ่งไมตางจากการเรียนรู
เองจากการสืบคนทางอินเทอรเน็ต 

- การไปศึกษาดูงาน บางครั้งไมไดประโยชนเทาท่ีควร 
- จํากัดจํานวนการเชิญบุคคลภายนอกมาสอน ได 3 

ครั้ง  
- การสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาเอกไดเผยแพร

ผลงาน เปนวิธีหน่ึงท่ีชวยประชาสัมพันธหลักสูตรและคณะ
ใหเปนท่ีรูจัก และจะทําใหมีนักศึกษามาเรียนมากข้ึน 

 

 
- ควรมีการบูรณาการดานการสอน เนนการฝกปฏิบัติ 

เรียนรูจากประสบการณจริงใหมากข้ึน  
- การศึกษาดูงาน ควรเลือกไปสถานท่ี/หนวยงานท่ีมี

สวนเก่ียวของกับการเรียนมากกวาน้ีโดยสามารถนํามา 
บูรณาการได และควรคํานึงถึงคาใชจายของนักศึกษาดวย  

- ควรใหเชิญบุคคลภายนอกมาสอนไดไมจํากัดจํานวน
ครั้ง เพราะจะเปนประโยชนกับนักศึกษามากกวา ในเรื่อง
ความรูและประสบการณ 

- ควรสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาเอก ไดตีพิมพ
บทความในวารสาร และเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติมากข้ึน หรือสงเสริมนักศึกษาใหมี
ศักยภาพสูงข้ึนในดานตางๆ 

- ควรจัดหาอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิตรงกับ
สาขา และจบจากสถาบันช้ันนํามาสอน  

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- อุปกรณการเรียนการสอนไมพรอม อาทิ โตะเรียนเล็ก

เกินไป บางสวนชํารุด คอมพิวเตอรบางครั้งใชงานไมได จอ 
LCD ไมชัดและขนาดเล็กเกินไป ลําโพงเสียงแตก ฟงไมรู
เรื่อง 

 
- ควรปรับปรุงอุปกรณการเรียนการสอนใหมีสภาพดี 

เหมาะสมกับการใชงาน และทันสมัย 

3. การบริการนักศึกษา 
- ไมไดรับความสะดวกในการติดตอขอรับบริการในวัน

เสาร อาทิตย เพราะไมมีเจาหนาท่ีใหบริการหรือไมวาง และ
เจาหนาท่ีบางคนทําหนาไมตอนรับ ไมมีใจบริการ 

- การดําเนินการตางๆ คอนขางลาชา อาทิ การจายเงิน 
การขอยายจากภาคพิเศษไปภาคปกติ 

- งานถายเอกสารของนักศึกษา มีความผิดพลาด อาทิ 
จัดเรียงหนาผิด ตัวหนังสือเล็กมากจนอานไมออก 

 
- ควรจัดเจาหนาท่ีใหบริการนักศึกษาอยางเหมาะสม 

พัฒนาบุคลากรใหมีใจบริการมากข้ึน รวมท้ังการปรับปรุง
ข้ันตอนการดําเนินงาน ใหมีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

- ควรตรวจสอบงานถายเอกสารใหถูกตอง และมี
คุณภาพท่ีดี 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
- กิจกรรมนักศึกษามีนอย 
- สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรม แตไมมีหองเก็บของ

สําหรับทํากิจกรรม 

 
- ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะระดับ

ปริญญาโท เพ่ือใหไดรูจักกัน รวมท้ังกิจกรรมระหวางรุนพ่ีรุน
นองดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
- ควรจัดหาหองหรือพ้ืนท่ีใหนักศึกษาใชเก่ียวกับการทํา

กิจกรรม ใหไดรับความสะดวกมากข้ึน 
5. การประชาสัมพันธ 

- ไมมีชองทางกระจายขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี เปน
ทางการ บางครั้งถามจากเจาหนาท่ี ก็ไมไดรับคําตอบ และมี
การสงตอใหไปถามเจาหนาท่ีคนอ่ืนอีกหลายคน  

- ขอมูลไมท่ัวถึง อาทิ ทุนการศึกษา 

 
- ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ท่ี

หลากหลาย รวมถึงพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ี ควรให
ความชวยเหลือ และแจงขอมูลตางๆ กับนักศึกษาได 

6. กายภาพและสิ่งแวดลอม 
- ไมมีพ้ืนท่ีสําหรับน่ังพักผอน ทํางาน รอเรียน 
- หองนํ้าไมสะอาด สายชําระชํารุด  
 

 
- ควรจัดสรรพ้ืนท่ี Co-Working Space ใหนักศึกษาใช

งานไดอยางเพียงพอ 
- ควรปรับปรุงความสะอาดของหองนํ้า พรอมสิ่งอํานวย

ความสะดวก เชน สายชําระ กระดาษชําระ เปนตน 
7. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

- ไมมีหลังคาทางเดิน ทางจักรยาน  
- โรงอาหาร บางวันมีคนมากโดยเฉพาะวันเสาร แตมี

รานคาเพียง 3-4 ราน ทําใหอาหารไมเพียงพอ 
- มีบุคคลภายนอกเขามาในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดเสียง

รบกวนจากรถจักรยานยนต และมีความรูสึกไมปลอดภัย 
- รถรางชํารุดบอย ไมสะดวกในการเดินทาง และมี

จํานวนนอย ตองรอนานมาก 
- ควันไฟปาจากชาวบานเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาตองสูดดมทุกวัน เปนอันตรายตอสุขภาพ และสราง
มลพิษใหสิ่งแวดลอม 

 
- ควรสรางหลังคาใหคลุมทางเดิน ทางจักรยาน เพ่ือ

ปองกันฝนและแสงแดด  
- ควรเปดโรงอาหารใหญ ใหเพียงพอกับนักศึกษา 
- ควรควบคุมการเขาออกของบุคคลภายนอก รวมถึง

การนํายานพาหนะเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
- ควรปรับปรุงรถรางใหมีสภาพดี พรอมใหบริการ  
- ควรเพ่ิมเสนทางว่ิงของรถรางเปน 2 เสนทาง มาทาง

อาคารเรียนรวม 2 เลย และเพ่ิมจํานวนรถรางในแตละรอบ
ใหเพียงพอตอนักศึกษา ไมใหตองรอนานเกินไป 

- ควรรณรงคหรือขอความรวมมือจากชาวบาน ชุมชน 
ในเรื่องการเผาปา และหาวิธีปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับสุขภาพ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

97 3.12 62.40 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- การเสริมประสบการณวิชาชีพ การออกไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีมีนอย หรือถาไดไปก็ตองใชเงินสวนตัวของ
นักศึกษาเอง  

- การเรียนภายในหองเรียนอยางเดียว ไมสามารถทําให
เห็นภาพ หรือสถานการณจริงไดอยางครบถวน 

- อาจารยท่ีเช่ียวชาญในวิชาตางๆ มีนอย 

 
- ควรใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ หรือไปศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีมากข้ึน  
- ควรจัดหาอาจารยพิเศษ วิทยากร มาใหความรูกับ

นักศึกษามากข้ึน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
- สภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวย หองมีขนาดเล็กเกินไป 

ไมเก็บเสียง และเปนกระจกใส ทําใหเสียสมาธิเวลาคนเดิน
ผานไปผานมา หองสตูดิโอไมมีคุณภาพ (เมืองทองธานี) 

- อุปกรณการเรียนการสอนไมพรอม ชํารุด ลาสมัย 
อาทิ คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร กลอง ไมโครโฟน ลําโพง 
ปลั๊กไฟ ฯลฯ 

- คอมพิวเตอรท่ีจัดใหใชพิมพงานมีนอย และทํางานชา 
ลาสมัย (อาคารวิทยบริการ) 

 
- ควรปรับปรุงหองเรียน หองสตูดิโอ ใหเหมาะสมกับ

การใชงาน 
- ควรปรับปรุงอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร 

ใหมีสภาพดี เพียงพอ และทันสมัย 
 
 
 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
- งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนอย  
- บางครั้งรุนพ่ีจัดกิจกรรมและบังคับใหเขารวมโดยไม

คํานึงถึงภาระงานท่ีจะตองทําสงอาจารย 
- ชมรมท่ีมีไมหลากหลาย ไมนาสนใจ 
 

 
- ควรใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอยางเหมาะสม 

หากตัดงบประมาณ ควรช้ีแจงเหตุผลใหชัดเจน 
- ควรใหเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ ถาหากมีคน

เขารวมนอย ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธใหดีข้ึน  
- ควรมีชมรมใหเลือกมากกวาน้ี เชน ชมรมคาราเต 

ชมรม cover dance 
4. สวัสดิการนักศึกษา 

- มีทุนการศึกษานอยและประกาศชา 
- ทุนการศึกษาเขาบัญชีชามากๆ 
- ชองทางการแสดงความคิดเห็นคอนขางจํากัด และ

เปดรับขอเสนอแนะนอยเกินไป 

 
- ควรเพ่ิมจํานวนทุนการศึกษาใหเหมาะสม และการ

ดําเนินการควรมีความรวดเร็วมากข้ึน 
- ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธใหมีหลายชองทาง 

รวดเร็ว และท่ัวถึงมากข้ึน  
- คณะควร เปดรับความคิด เห็นมาก ข้ึน และนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
5. สิ่งอํานวยความสะดวก 

- สาขานิเทศศาสตร (เพชรบุรี) นักศึกษาตองหาสถานท่ี
ภายนอกทํางาน ซึ่งการเดินทางคอนขางลําบาก 

 
- ควรอํานวยความสะดวกกับนักศึกษาในการเดินทางไป

ทํางานนอกสถานท่ีใหมากข้ึน 
6. กายภาพและสิ่งแวดลอม (เมืองทองธานี)  

- คับแคบมาก ไมมีพ้ืนท่ีสําหรับทํางาน และพักผอนท่ี
เพียงพอ 

- หองนํ้าไมมีกระดาษชําระ สบูลางมือ 
- ถังขยะมีนอย  
 

 
- ควรจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับทํางาน และพักผอนให

เหมาะสม โดยควรเปนหองปรับอากาศ 
- ควรปรับปรุงหองนํ้า พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 

เชน กระดาษชําระ สบูบางมือ  
- ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะ  
- ควรมีตูกดนํ้าดื่มใหบริการ 
- ควรมีเสียงตามสายสําหรับประกาศขาวสารตางๆ  

ของคณะ 
8. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

8.1 เพชรบุรี 
- สัญญาณ Wi-Fi ไมเสถียร ท้ังในอาคารเรียนและ

หอพัก  
- เวลามีกิจกรรมท่ีเลิกดึก เชน 23.00 น. นักศึกษากลับ

เขาหอพักไดลําบาก รอเจาหนาท่ีมาเปดใชเวลานาน  
8.2 เมืองทองธานี 
- กิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยมีนอยมาก อาทิ ไมมี

กีฬาประจําป ไมมีสวนรวมในกิจกรรมวันอาจารยศิลปฯ 
เพราะอยูไกล ทําใหขาดสังคมมหาวิทยาลัย 

- ตนไมนอยมาก ขาดสภาพแวดลอมสีเขียว 
- โรงอาหาร มีรานอาหาร 1 ราน ไมเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา สวนรานอาหารขางนอกราคาสูง 
- บุคคลภายนอกสามารถเขามาในอาคารไดงาย 
- รูสึกไมปลอดภัยเมื่อมกีารกอสรางและเวลาท่ีพายุเขา 
 

 
1. เพชรบุรี 
- ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ใหเสถียร และครอบคลุม

การใชงานทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย 
- เวลามีกิจกรรมท่ีเลิกดึก ควรประสานงานกับหอพัก

เรื่องเวลาเปด-ปดท่ีอํานวยความสะดวกกับนักศึกษาดวย 
2. เมืองทองธานี 
- ควรจัดกิจกรรมท่ีให นักศึกษาทุกวิทยาเขตไดทํา

รวมกัน รวมท้ังอํานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางดวย 
- ควรมีตนไมรอบๆ เพ่ือบังแสงแดดเวลาเดินจากตึกไป

หนาประตู หรือทําหลังคาระหวางทางเดิน 
- ควรขยายโรงอาหาร และเพ่ิมจํานวนรานอาหารให

เพียงพอกับความตองการ 
- ควรมีมาตรการดานความปลอดภัย อาทิ ตรวจสอบ

การเขาออกของบุคคลภายนอก เพ่ิมการดูแลเมื่อมีการ
กอสราง  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

114 3.20 64.00 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

- กิจกรรมเสริมประสบการณ เรียนรูนอกสถานท่ี มีนอย 
- สาขาการจัดการโรงแรม จัดใหมีการฝกงานซ้ําซอน 

ทําใหเสียเวลา ไมไดพัฒนาทักษะมากข้ึนเทาท่ีควร 
- ไมคอยมีกิจกรรมกระตุนใหนักศึกษามีความพรอมใน 

การเรียนรู การคิดสรางสรรค 
- บางครั้ง อาจารยมอบหมายงานใหญ แตใหเวลาทํา

นอย ประกอบกับนักศึกษาตองทํางานวิชาอ่ืนๆ ดวย 
- หลักสูตร มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกป ไมมีความ

แนนอน ทําใหนักศึกษาสับสน 
 
 
 

 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมเสริมประสบการณ เรียนรูนอก

สถานท่ีมากข้ึน และใหมีความหลากหลาย อาทิ ออกทริป 
คางคืน เขาคาย 

- ควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมทางดานจิตใจสําหรับ
นักศึกษา เชน การทําสมาธิ การทําทาบริหารสมอง การ
นําเสนอเกร็ดความรู การนําเสนอตัวอยางงานศิลปะ ฯลฯ 
เพ่ือสงเสริมทักษะทางดานกระบวนการคิดและสติปญญา
มากข้ึน 

- การมอบหมายงาน ควรคํานึงถึงปริมาณงาน และ
ภาระงานในวิชาอ่ืนๆ ดวย 

- ควรประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตรของคณะให
นักศึกษาเขาใจอยางชัดเจน 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
- อุปกรณการเรียนการสอนท้ังภาคปฏิบัติและทฤษฎีไม

พรอม อาทิ คอมพิวเตอร ไมมีประสิทธิภาพ ชา ลาสมัย และ
ไมเพียงพอตอการใชงาน อาทิ นักศึกษามี 30 คน อุปกรณท่ี
ใหยืมมี 2 อัน 

- บางหองเรียน ไมมีปลั๊กไฟ หรือจํานวนปลั๊กไฟไมพอ
ใหใชตอคอมพิวเตอร 

- ไมมีโตะ เกาอ้ี และพ้ืนท่ีสวนกลางใหนักศึกษาพักผอน 
และน่ังทํางาน 

- ไมมีสถานท่ีคนควาขอมูล 

 
- ควรเพ่ิมอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ รวมถึง

การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทันสมัย  
- ควรมี Co-Working Space ใหนักศึกษาพักผอน และ

น่ังทํางาน หรือหองสันทนาการท่ีสามารถทํากิจกรรมตางๆ 
นอกจากการเรียน  

- ควรมีหองสมุดคณะ สําหรับใหนักศึกษาคนควา 
- ควรมีตูล็อกเกอรไวเก็บของและหนังสือเรียน 
             

3. อาจารย 
- อาจารยบางทานไมมีความสามารถในการถายทอดให

นักศึกษาเขาใจ สอนแบบอานสไลดใหฟง หรือไมไดเปน
อาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญสาขาวิชาท่ีมาสอน 

- อาจารยบางทาน (นักศึกษาระบุช่ือมา) ใหนักศึกษาทํา
แบบฝกหัดอยางเดียวโดยไมอธิบายกอน 

- พฤติกรรมของอาจารยบางทาน อาทิ ยกคลาสบอย 
ลาบอย  

 

 
- ควรจัดอาจารย ท่ีมีความถนัด และเ ช่ียวชาญใน

สาขาวิชาตางๆ มาสอน และพัฒนาคุณภาพการสอนของ
อาจารยใหมาตรฐาน 

- ควรตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาจารยใหเขมงวด
มากข้ึน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
4. กิจกรรมนักศึกษา 

- นักศึกษาไมคอยไดรับโอกาสในการออกความคิดเห็น
เทาท่ีควร และการริเริ่มจัดกิจกรรม ใชเวลาอนุมัตินานมาก 

- กิจกรรมสรางสรรค หรือพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษามีนอย  

- ขาดสังคมมหาวิทยาลัย เน่ืองจากคณะมีนักศึกษานอย 
การไมไดรวมกิจกรรมกับคณะอ่ืนๆ ทําใหไมมีโอกาสไดรูจัก 
และรวมมือกันทํางาน 

- การประชาสัมพันธไมมีประสิทธิภาพ  
- เจาหนาท่ีบางคนไมสุภาพ 

 
- การอนุมัติโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรปรับใหใชเวลา

นอยลง 
- ควรสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเขารวม

กิจกรรมตางๆ ใหมากกวาน้ี โดยเฉพาะการรวมกิจกรรมกับ
คณะอ่ืนๆ   

- ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ อาทิ เพ่ิมชองทางให
มากข้ึน และท่ัวถึง 

- ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาท่ี 

5. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
- สภาพแวดลอมเหมือนสํานักงาน ไมมีบรรยากาศ 

Campus เทาท่ีควร 
- ไมมีท่ีจอดรถในสวนของมหาวิทยาลัย ใหทําใหตอง

เสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนมาก 
- อาคารปดเร็วเกินไป นักศึกษาไมมีพ้ืนท่ีทํางาน และ

กอนปดอาคารไมมีการตรวจสอบวาคนออกมาหมดหรือยัง 
 

 
- ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมกายภาพใหมีบรรยากาศ 

Campus มากข้ึน รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ี
เหมาะสมและทันสมัย อาทิ สถานท่ีน่ังพักผอน น่ังทํางาน 
หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองพยาบาล หองพักอาจารย 
หองเรียน หองนํ้า  

- ควรอํานวยความสะดวกเรื่องท่ีจอดรถใหนักศึกษา 
มากข้ึน เพ่ือลดภาระของนักศึกษา 

- ควรอํานวยความสะดวกเรื่องพ้ืนท่ีทํางานของ
นักศึกษามากข้ึน และควรตรวจสอบอยางละเอียดกอนปด
อาคารในแตละครั้ง 

- ควรเพ่ิมกลองวงจรปดเพ่ือความปลอดภัย 
- ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะใหเพียงพอ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) คะแนน (รอยละ) 

12 4.03 80.60 

 
2. สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

- ไมมี - 
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ภาคผนวก 9 
 

สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 
  

207 



สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ เขารวมสนทนากลุม ในวันท่ี 17, 21, 28 และ 
29 ตุลาคม 2562 โดยประกอบดวยกลุมตางๆ ดังนี้ 
 กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ  
 กลุม 3 เลขานุการสวนงาน/ผูแทน + ผูแทนสายสนับสนุน 
 กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา + นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา + ศิษยเกา 
 (สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มีเฉพาะกลุม 1 และ 3) 

 
 สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุมของแตละสวนงาน มีดังนี้ 

ท่ี สวนงาน 

จํานวนท่ี
สวนงาน
เสนอชื่อ 

(คน) 

จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม (คน) 

คิดเปน
รอยละ 

กลุม 
1 

กลุม 
2 

กลุม  
3 

กลุม  
4 

รวม
จํานวน 
ผูเขา 
รวม 
(คน) 

ผูทรง 
คุณ 
วุฒิ 

สาย
วิชา 
การ 

เลขานุ
การ/
ผูแทน 

สาย
สนับ 
สนุน 

คกก.
นัก 

ศึกษา 

นศ. 
บัณฑิต 
ศึกษา 

ศิษย
เกา 

1 คณะจติรกรรมฯ 20 1 3 2 3 4 2 1 16 80.00 
2 คณะสถาปตยกรรมฯ 18 1 3 1 3 2 3 3 16 88.89 
3 คณะโบราณคด ี 18  3 1 3 4 2 3 16 88.89 
4 คณะมณัฑนศลิป 18 1 3 1 3 4 3 2 17 94.44 
5 คณะอักษรศาสตร 18 1 2 1 3 4 3 1 15 83.33 
6 คณะศึกษาศาสตร 20 1 5 1 3 4 3 3 20 100.00 
7 คณะวิทยาศาสตร 18 1 3 1 3 4 3 3 18 100.00 
8 คณะเภสัชศาสตร 18  3 1 3  2  9 50.00 
9 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 17  3 1 3 4 2 3 16 94.12 
10 คณะดุริยางคศาสตร 18 1 3 1 3 4 3 3 18 100.00 
11 คณะสัตวศาสตรฯ 18 1 3 1 3 4 3 3 18 100.00 
12 คณะวิทยาการจัดการ 19  2 1 3 4 4 2 16 84.21 
13 คณะเทคโนโลยีฯ 14  3 1 3 3  2 12 85.71 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 17 1 3 1 3 3 2 3 16 94.12 
15 บัณฑิตวิทยาลัย 9 1 - 1 3  1 1 7 77.78 
16 สํานักหอสมุดกลาง 5 1  1 3    5 100.00 
17 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี 5 1  1 3    5 100.00 
18 หอศิลป 5 1  1 3    5 100.00 

รวม 275 13 42 19 54 48 36 33 245 89.09 

 หมายเหตุ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงานซึ่งแจงติดภารกิจไมสามารถเขารวมการสนทนา
กลุมได คณะกรรมการฯ ไดโทรศัพทไปสนทนา จํานวน 3 ราย คือ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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ภาคผนวก 10 
 

สรุปขอมลูความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
จากการสนทนากลุมของผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 ความกาวหนาทางวิชาการ อาทิ การจัดกิจกรรม workshop รวมกับศิลปนชาวตางชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในเรื่องตางๆ อาทิ เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน การอนุรักษศิลปะของชาติ 
 1.2 ใหความสําคัญกับนักศึกษามากข้ึน อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ ใหทุนการศึกษาทุกระดับ 
สนับสนุนนักศึกษาไปแสดงผลงานระดับนานาชาต ิ

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การรับนักศึกษา 

ระบบ TCAS ทําใหไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติท่ีจะเรียนได สงผลใหนักศึกษาลาออกกลางคัน 

 
ควรสอนปรับพ้ืนฐานดานศิลปะ ใหกับนักศึกษาท่ียังมี

พ้ืนฐานนอย 
2. หลักสูตร การเรียนการสอน 

2.1 เนนการสอนดานศิลปะ ไมครอบคลุมทักษะอ่ืนๆ ท่ี
ตองใชในการประกอบอาชีพในยุคปจจุบัน ซึ่งตองมี
ความสามารถท่ีหลากหลายดาน 

2.2 นักศึกษาสวนหน่ึงมีปญหาการสอบภาษาอังกฤษ ไม
ผานเกณฑ ท่ีกําหนด ทําใหสําเร็จการศึกษาได 
ยากข้ึน 

 
1. ควรเนนการสอนดานศิลปะ งานสรางสรรค ใหมีพ้ืนฐานท่ี

ดี รวมท้ังเสริมทักษะอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ อาทิ การบริหารจัดการ  

2. ควรช วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา            
ใหมากข้ึน 

3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
3.1 เกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยากข้ึน  
3.2 การตีความงานศิลปะเปนผลงานทางวิชาการ ถูกตี

กรอบใหผานเกณฑยากข้ึน และยังไมมีความชัดเจน 

 
ควรผลักดันใหสภาคณบดีทางศิลปะ พิจารณาแนวทาง

ในการตีความผลงานทางวิชาการ ของสายศิลปะใหมีความ
ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และการพัฒนาการทํางานของทุกฝาย 

4. การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการ 2 วิทยาเขต ทําไดยาก ไมคลองตัว 

อาทิ การสื่อสาร การเดินทาง การบริหารงาน 

 
ควรวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการ ของท้ัง 2 

วิทยาเขต ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
5. กายภาพ (วังทาพระ และพระราชวังสนามจันทร) 

พ้ืนท่ีคับแคบ ไมเพียงพอในจัดการเรียนการสอน การ
แสดงผลงานของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมหารายได 

 
1. วังทาพระ 

ควรปรับปรุงพัฒนาการใชพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชน
ไดมากข้ึน ท้ังการเปนศูนยกลางดานศิลปะ และการหา
รายได 
2. พระราชวังสนามจันทร  

ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
สอน รวมท้ังเพ่ิมการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตางๆ 
ของคณะใหมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไมมี - 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 มีความประนีประนอม 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 ควรเพ่ิมการสื่อสารกับบุคลากรในคณะใหมากข้ึน 

 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
  มีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะ  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

ใช เ วลานาน ทําใหขาดโอกาสในการใช พ้ืน ท่ี ทํา
ประโยชนในดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

 
ควรเรงรัดการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ

จัดทําแผนฟนฟู 
2. กายภาพ (พระราชวังสนามจนัทร) 

มีพ้ืนท่ีไมเพียงพอรองรับการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา 5 ช้ันป  

 
ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใชประโยชนไดมาก

ข้ึน 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
นอกจากอาชีพศิลปน แนวโนมทิศทางการเลือก

ประกอบอา ชีพของ นักศึ กษาในยุ คป จจุ บันมี ค วาม
หลากหลายมากข้ึน  

 
1. ควรระดมความคิดจากผูเก่ียวของและศิษยเกา เพ่ือเปน

ขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเปด
รายวิชาใหมๆ ท่ี เปนทางเลือก และสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพ อาทิ ศิลปะกับ
เทคโนโลยี ศิลปะกับการจัดการ  

2. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA คณะควรเรง
ดําเนินการปรับหลักสูตร และรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
ดังกลาว เพ่ือประโยชนของนักศึกษา 

2. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
การผลักดันดานศิลปะกับเทคโนโลยี จะตองใชอุปกรณ

เครื่องมือท่ีทันสมัย ซึ่งมีการลงทุนสูง อาทิ หองสตูดิโอ  

 
ควรหาแนวทางท่ีไมตองลงทุนมาก อาทิ การสง

นักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการท่ีมีเครื่องมือพรอม โดย
ใหนับเปนเวลาเรียนและไดหนวยกิตดวย หรือการออกแบบ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
หลักสูตรท่ีเรียนและทํางานไปพรอมกันได  

3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
เกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมคอนขาง

ยาก 
 

 
สภาคณบดีทางศิลปะ และสถาบันการศึกษาดานศิลปะ

จะตองรวมมือกัน เพ่ือหาขอสรุปท่ีชัดเจนในการเสนอขอ
ปรับเกณฑใหเหมาะสมกับสาขาศิลปะ 

4. การบริหารจัดการ 
คณะไมมีเลขานุการคณะฯ ทําใหการดําเนินการตางๆ 

ไมคลองตัว บางเรื่องดําเนินการลาชา ไมทันการณ 

 
ควรดําเนินการเรื่อง การแตงตั้งเลขานุการคณะ เพ่ือมา

ชวยทํางาน และจัดระบบ ข้ันตอนการทํางานใหเปนระเบียบ
มากข้ึน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
งานวิจัย 

อาจารยขอทุนวิจัยภายนอกนอย เน่ืองจากมีความ
ยุงยาก และมีข้ันตอนมาก 

 
มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุน เอ้ืออํานวยความสะดวก

กับอาจารย บุคลากร ในการขอทุนวิจัยจากภายนอกใหมาก
ข้ึน 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 - ไมมี - 
 

กลุม 3 ผูแทนสายสนบัสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

ไมมเีลขานุการคณะ ทําใหการทํางานไมมีความคลองตัว 
ตองไปสอบถามวิธีทํางานของคณะอ่ืน  

 
1. ควรแตงตั้งเลขานุการคณะฯ ทําหนาท่ีประสานงาน 

กลั่นกรองเรื่อง ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. การบริหารงาน ควรคํานึงธรรมชาติของแตละคณะท่ีมี

ความแตกตางกัน 
2. การปรับปรุงวังทาพระ 

2.1 บุคลากรไมคอยทราบความคืบหนา  
2.2 บุคลากร นักศึกษา ไดรับผลกระทบจากการ

เดินทางไปปฏิบัติงานท่ีพระราชวังสนามจันทร 
2.3 นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรูจากแหลงศิลปะ

สําคัญในกรุงเทพฯ อาทิ หอศิลป  

 
1. ควรแจงความคืบหนาการปรับปรุงวังทาพระใหบุคลากร

และนักศึกษาทราบอยางตอเน่ือง 
2. ควรรับฟงผลกระทบจากการปรับปรุงทาพระ และหา

แนวทางแกปญหารวมกัน  
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. งบประมาณ 
นโยบายประหยัดงบประมาณ บางครั้งไมสอดคลองกับ

ลักษณะของการทํางาน อาทิ การใช printer รวมกันใน
สํานักงาน 5 คน : 1 เครื่อง เน่ืองจากงานของเจาหนาท่ีสาย
สนับสนุน ตองจัดทําเอกสารจํานวนมาก 

 
ควรติดตาม ประเมินผล และสอบถามปญหา อุปสรรค

และแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการ
ทํางาน และทุกฝายไดประโยชนรวมกัน  
 

2. การสื่อสาร 
การสื่อสารภายในคณะมีนอย บางครั้งมีความเขาใจไม

ตรงกัน ระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุน 

 
ควรประชุมหารือรวมกัน ถึงปญหาอุปสรรค และ

แนวทางการดําเนินการ อาทิ เพ่ิมชองทางการสื่อสาร ปรับ
วิธีการสื่อสาร เพ่ือใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. กายภาพ (พระราชวังสนามจันทร) 
3.1 พ้ืนท่ีในการทํางาน แสดงงาน สงผลงานของ

นักศึกษาไมเพียงพอ  
3.2 การจัดสรรพ้ืนท่ีจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยใน

การทํางานดวย (การกัดกรดภาพพิมพ) 

 
ควรปรับปรุงพ้ืนท่ี และอํานวยความสะดวก ใหนักศึกษา

มากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การจัดซ้ือ จัดจาง 

ระเบียบ ขอบังคับ มีข้ันตอนมาก ทําใหการดําเนินการมี
ความลาชา ขาดความคลองตัว 

 
ควรจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความ

ชัดเจน และสะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 - ไมมี – 
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

นักศึกษามีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน การเรียนรู ฝกฝน
พัฒนาไดไมเทากัน  

 
1. ควรสอนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใหมีความเขมแข็ง มี

พ้ืนฐานใกลเคียงกัน เพ่ือประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอนตอไป 

2. ควรเปดวิชาเลือกใหมๆ ท่ีเปนประโยชนกับการทํางาน 
การประกอบอาชีพในยุคปจจุบัน อาทิ การจัดการ งาน
สรางสรรคกับเทคโนโลย ี
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. กายภาพ (พระราชวังสนามจันทร) 

2.1 ทําเลอยูใกลแหลงขายของทําใหมีขยะมาก 
2.2 การซอมแซมอาคารในระหวางเรียน ทําใหมีปญหา

เรื่องฝุน และการดําเนินการไมเสร็จตามกําหนด 
เวลา ทําใหตองมีการ เปลี่ยนแปลงหองเรียน
บอยครั้ง 

2.3 หองนํ้าไมสะอาด 

 
1. ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะ และดูแลความสะอาดใหมากข้ึน 
2. ควรเรงรัดการซอมแซมอาคารเรียนใหแลวเสร็จ และแจง

กําหนดการท่ีชัดเจน 
3. ควรปรับปรุงหองนํ้า และดูแลทําความสะอาดใหมากข้ึน 
 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ความปลอดภัย 

มีท้ังนักศึกษาและบุคคลภายนอกนํารถจักรยานยนตเขา
มาในมหาวิทยาลัย บางครั้งขับข่ีคอนขางเร็ว  

 
ควรเขมงวดเรื่องวินัยการจราจรในมหาวิทยาลัยใหมาก

ข้ึน 
 
4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง) 
 - ไมมี – 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินการท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  
 การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนาเพ่ิมข้ึน  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. Disruption  

มีความเสี่ยงหากไมเรงปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง 
ความนิยมในคณะจะลดลง 

 
คว ร ว า ง แ ผน ป รั บ ตั ว ให ทั น ส มั ย  ทั น กั บ ค ว า ม

เปลี่ยนแปลง โดยกําหนดทิศทางการพัฒนา และสราง               
อัตลักษณของคณะใหชัดเจน  

2. ดานกายภาพ  
2.1 การปรับปรุงวังทาพระ  

การดําเนินการยังมคีวามลาชา สงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน รวมท้ังนักศึกษาใหมท่ีจะเลือกเขามา
เรียน   

2.2 อาคารสมบูรณ บางพลัด  
มีขอจํากัด สถานท่ีคับแคบ ไมเอ้ือตอการจัดการ

เรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

 
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธกําหนดเวลากลับมาจัดการ

เรียนการสอนท่ีวังทาพระ ใหนักศึกษาและผูปกครอง
ทราบ อยางตอเน่ือง 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
ความเขมแข็งดานสถาปตยกรรมไทย  

 
1. ควรผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถท้ังดานสถาปตยกรรม

และสถาปตยกรรมไทย จะทําใหบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดเปรียบกวาสถาบันอ่ืนๆ  

2. ควรกําหนดอัตลักษณบัณฑิตของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหชัดเจน 

2. จํานวนนักศึกษา 
มีแนวโนมลดลง ซึ่งมาจากปจจัยตางๆ อาทิ 
2.1 การยายไปจัดการเรียนการสอนท่ีอาคารสมบูรณ 

บางพลัด  
2.2 มหาวิทยาลัยเอกชนเปดสอนหลักสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตรเพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

 
1. ควรวางแผนเตรียมการประชาสัมพันธ การยายกลับมา

จัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระ ใหนักเรียน ผูปกครอง 
โรงเรียนตางๆ ทราบโดยเร็ว และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

2. ควรปรับหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
รวมท้ังสรางจุดเดน อัตลักษณของคณะใหชัดเจน เพ่ือ
ดึงดูดนักศึกษาใหเขามาเรียน 

3. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 
3.1 การรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา มีอุปสรรค

ดานภาษา เน่ืองจากตองเรียนเปนภาษาไทย 

 
1. ควร พัฒนาการจั ดการ เรี ยนการสอน เป นภาษา 

ตางประเทศใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3.2 การสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาไปนําเสนอ

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

 

2. ควรนําระเบียบ ประกาศ ขอบังคับท่ีเก่ียวของมาพิจารณา
ทบทวนในประเด็นท่ีเปนขอจํากัด และอุปสรรค โดยหาก
ประเด็นใดเปนอํานาจของคณะ ควรเรงปรับปรุงแกไข 
ประเด็นใดเปนอํานาจของมหาวิทยาลัย ควรนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง แกไขตอไป  

3. ควรจัดสรรทุนใหนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ใหมากข้ึน 

4. งบประมาณ  
มีจํานวนจํากัด และตองระมัดระวังการใชงบประมาณ

คอนขางมาก 

 
ควรเรงจัดตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะ ซึ่งจะเปน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการหารายได และนําเงินมาสนับสนุน
การดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 - ไมม ี-  
 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณคํ้าชู) 
      4.1 เปดกวางรับฟงความคิดเห็น มีความยืดหยุน  
      4.2 การบริหารใชเสียงสวนใหญในการตัดสินใจ 
 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมม ี-  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน              

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
Disruption  

ความตองการของนักศึกษายุคใหม มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมคอนขางมาก อาทิ ตองการเรียนเฉพาะเรื่องท่ี
ตนเองสนใจ ตองการทํางานไปดวยเรียนไปดวย ตองการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ 

 
ควรวางแผนการปรับตัวในทุกดาน ท้ังเรื่องหลักสูตร 

การเรียนการสอนใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการ
ของคนรุนใหม และมีความยืดหยุนมากข้ึน  
 

   
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

มีแนวโนมลดลง เน่ืองจากปจจัยตางๆ อาทิ  
- สถานท่ีเรียนท่ีอาคารสมบูรณ  บางพลัด ไม

เหมาะสม 
- ความตองการของตลาด สังคมลดลง 

- ลักษณะของนักศึกษารุนใหมเปลี่ยนแปลงไป อาทิ 
ตองการเรียนไปดวยทํางานไปดวย การตองการเรียนเปน
เรื่องๆ ท่ีสนใจ และนําไปใชในการทํางาน 

 
ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนใหทันสมัย 

และตรงกับความตองการของผูเรียนใหมากข้ึน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. อาจารย 

2.1 อาจารยสวนหน่ึงทํางานไมเต็มศักยภาพ ซึ่งสวน
หน่ึงมาจาก 
- mind set ของแตละคน  
- อาจารยบางทานมีคดีความ และภาควิชายังไมม ี

ความชัดเจนทางขอกฎหมาย สงผลตอการมอบหมาย 
ภาระงาน  

2.2 อาจารยของคณะสวนหน่ึง จะชอบทํางานคนเดียว 
การทํางานในเชิงบูรณาการ การดึงเขามามีสวนรวม
ในการทํางานยังมีนอย 

 
1. ควรกํากับ ติดตามการมอบหมายงานของอาจารยให

เปนไปตามภาระงานท่ีคณะ มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
2. ควรหากลยุทธ วิธีการ มาตรการในการจูงใจ ใหอาจารย

มารวมมือกันทํางานใหมากข้ึน  
 

3. งบประมาณ 
มีจํานวนจํากัด เมื่อนําจัดสรรใหทุกกิจกรรม/โครงการ 

ทําใหแตละกิจกรรม/โครงการไดรับงบประมาณนอย ทําให
การดําเนินการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

 
ควรจัดเรียงลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของ

กิจกรรม/โครงการ แลวตัดบางกิจกรรม/โครงการออก 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

4. การจัดโครงการบริการทางวิชาการระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

คณะไมมีการดําเนินการจัดประชุม/การจัดกิจกรรม/
โครงการระดับชาติ ระดับนานาชาติ มาระยะหน่ึงแลว 
  

 
ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ ระดับชาติ 

นานาชาติ และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือแสดงศักยภาพ 
ความสามารถของอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สรางช่ือเสียง
สูสาธารณชนภายนอก และดึงดูดใหนักศึกษาเขามาเรียน
มากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 - ไมม ี-  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณคํ้าชู) 
 4.1 พยายามแกไขปญหา และริเริ่มงานใหมๆ 
          4.2 มีความประนีประนอมซึ่งเปนเรื่องท่ีดี แตควรระมัดระวังเพราะบางครั้งทําใหเกิดผลเสียตอการทํางาน 
          4.3 ควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 
 4.4 ทีมรองคณบดีเปนคนรุนใหม มีการทํางานรวมกันเปนทีมท่ีดี 
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนบัสนนุ 

1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรภายในคณะ    
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. นักศึกษา 
นักศึกษามีความสัมพันธกับคณะอ่ืนนอย 

 
เมื่อคณะกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระแลว 

ควรจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธรวมกันภายในคณะ และ
ระหวางคณะใหมากข้ึน 

2. บุคลากรสายสนับสนุน 
2.1 เน่ืองจากคณะไมไดแตงตั้งเลขานุการคณะมาเปน

เวลานาน เจาหนาท่ีแตละคนจึงทํางานอยางเปน
อิสระ การกํากับติดตามจากผูบริหารมีนอย ปจจุบัน
มีการแตงตั้งเลขานุการคณะคนใหม จึงตองมีการ
ปรับตัวคอนขางมาก   

2.2 ทีมผูบริหารเปนคนรุนใหมมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
การปรึกษาหารือกับสายสนับสนุนในการทํางานมี
นอยลง รวมท้ังขาดความเช่ือมั่นในการทํางานของ
สายสนับสนุน 

 
ควรพัฒนาการทํางานบุคลากรสายสนับสนุน และตอง

ปรับตัว ปรับวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3. การสื่อสาร  
การสื่อสาร การถายทอดขอมูลขาวสาร สวนใหญจะใช

หนังสือ เอกสาร ทําใหความใกลชิดกับบุคลากรสายสนับสนุน
มีนอย 

 
ควรมีการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการให

มากข้ึน ซึ่งจะชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร และ
บุคลากรสายสนับสนุนใหมีเพ่ิมข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไมม ี-  
 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท  คุณคํ้าชู) 
 - ไมม ี-  
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท  คุณคํ้าชู) 
         ควรเพ่ิมการสื่อสาร การดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชามากข้ึน 
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมม ี-  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 การปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1.  ทิศทางการพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ไมชัดเจน  

 
ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ และกําหนด 

ตลักษณในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจน เพ่ือนําไปวางแผนการ
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
 ทํางานใหสอดคลองกันตอไป 
2. การพัฒนาบุคลากร  

ไดรับการพัฒนานอย และไมเปนระบบ สงผลใหไม
สามารถดําเนินงานตามพันธกิจ การพัฒนางาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
ควรพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรท้ัง

สายวิชาการ สายสนับสนุนในทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับ
ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ (ทุกคนตองไดรับการอบรม
พัฒนา) เพ่ือรองรับการทํางาน และทุกสวนงานภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. การสื่อสาร  
การสื่อสารยังมีนอย โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุง 

วังทาพระ และการดําเนินการไมตอเน่ือง ไมชัดเจน และบาง
เรื่องรับทราบจากหนวยงานอ่ืน มิใชจากทีมผูบริหารของ
คณะ 

 
ควรเพ่ิมการสื่อสาร และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือ

สรางความเขาใจท่ีถูกตอง   

4. ความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง ศิษยเกา  
ความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง ศิษยเกา ลดลงอยาง

มาก สาเหตุสําคัญมาจากการยายไปจัดการเรียนการสอนท่ี
อาคารสมบูรณ บางพลัด ทําใหการจัดกิจกรรมนักศึกษา การ
พบปะกันมีคอนขางนอย  

 
เมื่อยายกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระแลว

ควรเรงฟนฟู การจัดกิจกรรมนักศึกษา และการสราง
ความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนองใหมากข้ึน 

5. การจัดบริการวิชาการแกสังคม  
           

 

ควรใหความสําคัญกับหนวยงาน องคกร ท่ีอยูใกลกับ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยเปนอันดับตนๆ และขยายให
กวางขวางออกไป 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การใหบริการนักศึกษา 

1.1 บางกรณีนักศึกษาไมทราบข้ันตอนการใหบริการ 
ของหนวยงานท่ีจะตองไปติดตอวาตองดําเนินการอยางไร
บาง 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. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการบริการ เพ่ือ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วข้ึน อาทิ 
Application ตางๆ  

3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วข้ึน 

2. การพัฒนาผูบริหาร 
ผูมาดํารงตําแหนงผูบริหารสวนหน่ึง ไมมี พ้ืนฐาน  

ประสบการณดานงานธุรการ การบริหารงานท่ัวไป กฎหมาย
ตางๆ จึงประสบปญหา อุปสรรคในการบริหาร การจัดการ
ในดานตางๆ 

 
ควรเตรียมความพรอม อบรมใหความรู ความเขาใจกับ

ผูบริหาร/ผู ท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารในทุกระดับ 
เก่ียวกับระบบงานธุรการ การบริหารงานท่ัวไป กฎหมาย
ตางๆ เพ่ือใหมีความเขาในระบบการทํางาน สามารถให
คําปรึกษา แนะนํา แกอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. การพัฒนาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการพัฒนานอย ไมเปนระบบ สงผลตอการทํางาน 
ความเขาใจในขอมูล ขาวสารตางๆ  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาอาจารย 

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

4. ระบบการสืบคนขอมูล เว็บไซต 
เขาถึงยาก ไมเอ้ือตอนักศึกษาตางชาติ 

 
ควรปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหเขาถึงได

งาย รวมท้ังมีขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษใหครบถวนเพ่ือ
รองรับนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 
ความเปนนานาชาติ 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท  คุณคํ้าชู) 
 มีความเปนมิตร ใกลชิดกับนักศึกษา          
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะโบราณคดี  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน  

- ไมสะดวกในการใหขอมูล - 

 
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 ยายกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
การปรับปรุงวังทาพระ  

ขณะน้ียังไมสามารถใชทรัพยากรตางๆ ไดเต็มศักยภาพ
และการยายจากวังทาพระไปนาน ทําใหขาดความตอเน่ือง
ในการดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาคณะ  รวมท้ัง
ปฏิสัมพันธกับชุมชน พ้ืนท่ีรอบขางหายไป สงผลกระทบกับ
การจัดกิจกรรมวิชาการ และการหารายไดของคณะ 

 
1. ควรผลักดันการเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรปรับปรุงอาคาร พ้ืนท่ี สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย

ความสะดวก ใหครบสมบูรณโดยเร็ว  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. งานวิจัย 

การทํางานวิจัยในสาขาโบราณคดี มีขอจํากัด อาทิ 
1.1 แหลงตีพิมพ มีจํานวนนอย 
1.2 ผูทรงคุณวุฒิอานผลงานท่ีตรงสาขา มีจํานวนนอย 

 
ควรรวมมือกับสถาบันตางๆ ในสาขาเดียวกัน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูล จัดทําฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ทํางานวิจัย เพ่ือใชงานรวมกัน 

2. งบประมาณ การหารายได 
2.1  ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยลง ทําใหการ

ดําเนินการไมเปนไปตามแผน อาทิ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ งานวิจัย การ
เรียนการสอน โดยเฉพาะการออกภาคสนาม 
บางครั้งตองใชเงินสวนตัว หรือแกปญหาเฉพาะหนา
เปนครั้งๆ ไป อาทิ พักในวัด ชุมชน 

2.2 ไมมีแผนการหารายไดท่ีชัดเจน ประกอบกับการปด
ปรับปรุงวังทาพระ ทําใหไมสามารถใชทรัพยากรได
เต็มท่ี อาทิ พ้ืนท่ี อาคาร 

 
1. ควรวางแผนการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  
2. ควรจัดทําแผนการหารายไดท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน 

การจัดทัวร การทํางานวิจัย การบริการวิชาการ จัดทํา
โครงการพิเศษตางๆ โดยความรวมมือของทุกฝายในคณะ  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
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. บัณฑิตวิทยาลัย 
ภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุนการ

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

 
ควรพิจารณาทบทวนบทบาท/หนา ท่ีของบัณฑิต

วิทยาลัยวาจําเปนตองมีหรือไม  

4. การบริหารจัดการ 
4.1 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรฐัมาระยะหน่ึงแลว แตการบริหารงานยัง
มีความซับซอน ขาดความคลองตัวไมตางจากระบบ
ราชการ อาทิ งานเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ 
ข้ันตอนการทํางานตางๆ 

4.2 ขาดเอกภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
แตละวิทยาเขต และเจาหนาท่ีแตละคนมีแนว
ทางการทํางาน การตีความในเรื่องเดียวกันแตกตาง
กัน  

 
1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับการปฏิบัติงาน ใหมี

ความคลองตัว ลดข้ันตอนการทํางาน และเอกสารตางๆ 
2. ควรพัฒนาการทํางานของหนวยงานกลางและเจาหนาท่ี

ใหมีความเปนเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความ
สะดวกในการทํางาน 

 

5. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
5.1 ข้ันตอนการดําเนินการลาชา ใชเวลานาน 
5.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารตีความไมตรงกัน ทําให

เสียเวลาในการสงเอกสารไปมา 

 
1. ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการดําเนินงานใหรวดเร็วข้ึน 
2. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีความเปน

เอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังการชวยอํานวย
ความสะดวกในการติดตามเรื่องใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. สวัสดิการ 
การเบิกจายเงินสวัสดิการ  

 
ควรพิจารณาปรับข้ันตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ให

รวดเร็วข้ึน 
7. การปรับปรุงวังทาพระ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาฟนฟูวังทาพระ และ

พัฒนาวังทาพระเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม การหารายได 
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 การทํางานเปนแบบครอบครัว 
 4.2 รองคณบดีมีความเสียสละ มีการทํางานเปนทีมท่ีดี  
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กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
การปรับปรุงวังทาพระ  

บางสวนยังปรับปรุงไม เสร็จ และไม เปนไปตามท่ี
คาดหวัง  

 
ควรเรงดําเนินการพัฒนาวังทาพระใหมีความพรอมใน

ทุกดานตามแผนท่ีวางไว 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - ไมมี - 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. การบริหารจัดการ 

1.1 กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีออกมาใหม ไมคลองตัว มี
ข้ันตอนมาก ซับซอนข้ึน และแนวปฏิบัติยังไม
ชัดเจน 

1.2 ระบบการทํางานไมมีมาตรฐาน ข้ึนอยูกับตัวบุคคล 
1.3 การติดตามเรื่องไมชัดเจน โดยหลายเรื่องท่ีคณะ

เสนอมาไมมีการตอบสนอง 

 
1.  ควรจัดประชุม ช้ีแจงการดํา เ นินการ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ และเปดโอกาสซักถามในประเด็น
ท่ีไมชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  

2. ควรทําคูมือปฏิบัติงานท่ีมีรายละเอียดแสดงข้ันตอนการ
ทํางาน หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

2. การใหบริการ 
กองบริหารงานวิชาการ มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี

บอย ทําใหการทํางานไมมีความตอเน่ือง และมีปญหาในการ
ประสานงาน 

 
ควรทําคูมือปฏิบัติงานท่ีมีรายละเอียดแสดงข้ันตอนการ

ทํางาน หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

3. อัตรากําลัง 
บางหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอ ตอง

ปดหลักสูตรลง 

 
ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังใหคณะเพ่ิมข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 ทํางานรวดเร็ว มีการตัดสินใจท่ีดี 
 4.2 การสื่อสาร ถายทอดขอมูลใหบุคลากรดี 

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี - 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

1. หลักสูตร  
1.1 การบูรณาการระหวางภาควิชามีนอย 
1.2 อาชีพท่ีรองรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาดานโบราณคดี

โดยตรงมีนอย อาทิ ภัณฑรักษ 

 
1. ภาควิชาตางๆ ควรมีการบูรณาการรวมกันมากข้ึน อาทิ

การออกภาคสนามรวมกัน อาทิ ภาควิชาโบราณคดีกับ
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. ศิษยเกา 
ศิษยเกาของคณะมีครอบคลุมทุกศาสตร แตความ 

สัมพันธและการมีสวนรวมของศิษย เกา กับคณะและ
นักศึกษาปจจุบันมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับท่ีผานมา 

 
1. ควรเพ่ิมบทบาทของศิษยเกาใหมากข้ึน อาทิ เชิญมาชวย

บรรยายเสริมประสบการณ สงนักศึกษาไปรวมงานกับ
เครือขายศิษยเกาท่ีเปนผูประกอบการ  

2. ควรใหนักศึกษาปจจุบันไปชวยงานสมาคมศิษยเกาของ
คณะ เพ่ือการมีสวนรวม และสานตอการดําเนินงาน 

3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน 
สมบูรณมากข้ึน โดยนํา social media มาชวยในการ
ดําเนินการ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. หองสมุด วังทาพระ 

1.1 หองสมุดมีขนาดเล็ก ใหบริการไดไมเต็มรูปแบบ 
นอกจากการยืม-คืน  

1.2 หนังสือเฉพาะทางมีไมครบ  
1.3 ชวงปดปรับปรุงวังทาพระ เปดบริการจันทร-ศุกร 

ปดเวลา 16.30 น. ทําใหนักศึกษาท่ีตองทํางาน มา
ยืม-คืน หนังสือไมทัน 

 
1 .  ควร ทํ าความร วมมื อ ในการ ใชห อ งสมุด ร วม กับ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือจะไดมีแหลงคนควาขอมูลเพ่ิมข้ึน 
2. ควรขยายเวลาใหบริการ และในชวงสอบควรเปด

ใหบริการ 24 ช่ัวโมง  
3. ควรใหพัฒนาระบบแจงเตือนครบกําหนดคืนหนังสือ 

2. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน (วังทาพระ) 
2.1 ศูนยคอมพิวเตอร วังทาพระ สถานท่ีไมเหมาะสม 

อุปกรณคอมพิวเตอรไมเพียงพอ การใหบริการไม
หลากหลาย 

2.2 ฐานขอมูลท่ีใหบริการมีขอมูลไมเพียงพอ เน่ืองจาก
การทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองการใชขอมูล
ยอนหลังหลายๆ ป รวมท้ังขอมูลใหมๆ ดวย 

 

 
1. ควรปรับปรุงสถานท่ี อุปกรณ และการใหบริการให

ทันสมัย และเพียงพอกับการใชงาน 
2. ควรสนับสนุนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษาให

มากข้ึน รวมท้ังควรมีเจาหนาท่ีดูแลใหความสะดวก ให
คําแนะนําขอมูลตางๆ ดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
3. ระบบ iThesis  

การใชงานระบบ iThesis เปนการเพ่ิมภาระใหนักศึกษา 
เน่ืองจากวิธีการใชงาน การแกไขปญหาตางๆ ยังไมชัดเจน 

 
ควรสนับสนุนการใชงานระบบ iThesis ใหนักศึกษา

มากกวาน้ี อาทิ จัดอบรมใหมากข้ึน จัดเจาหนาท่ีดูแลให
คําปรึกษา 

4. การใหบริการ 
4.1 การใหบริการมีการแยกสวนกัน อาทิ เรื่อง iThesis 

ติดตอกับบัณฑิตวิทยาลัย การลงทะเบียน การขอ
จบการศึกษา ติดตอกองบริหารงานวิชาการ 
(พระราชวังสนามจันทร) ทําใหไมไดรับความสะดวก 

4.2 มีความไมชัดเจน สับสนในการติดตอขอรับบริการ 
โดยบางเรื่องใหติดตอท่ีคณะดําเนินการ บางเรื่องให
ติดตอบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ 

 
ควรใหบริการแบบ one stop service ท่ีเอ้ืออํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษา และนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
บริการ เชน การจายเงิน  
 

5. การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธขอมูลสวนใหญใช Facebook แตยัง

ขาดเอกภาพ นักศึกษาตองติดตามจากหลายเพจ เพ่ือ
ตรวจสอบขอมลู รวมท้ังขอมูล ขาวสารท่ีนํามาเผยแพรสวน
ใหญจะเปนเรื่องเดียวกัน ขอมูล ขาวสารท่ีเผยแพรจึงมีไม
ครบถวน  

 
ควรมีศูนยกลางเผยแพรขอมูล มีการจัดหมวดหมู 

ครบถวน การสืบคน การเขาถึงขอมูลทําไดงาย สะดวก 
รวดเร็วมากข้ึน 

6. สวัสดิการ 
6.1 รถบัสรับสงนักศึกษาไปศูนยสันสกฤต มีปญหารถ

เสียบอย และแจงใหนักศึกษาทราบชา 
6.2 การใหขอมูลเก่ียวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน

สําหรับนักศึกษา ไมท่ัวถึง ทําใหไมไดใชสิทธิ อาทิ 
สิทธิการรักษาพยาบาล 

 
1. ควรปรับปรุงพัฒนาการใหบริการรถบัสรับสงนักศึกษา 

อาทิ การจัดรถท่ีมีคุณภาพดี การแจงขอมูลขาวสารให
ทราบรวดเร็ว และท่ัวถึง 

2. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ให
ท่ัวถึง หรือเพ่ิมชองทางใหมากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว) 
 - ไมมี - 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะมัณฑนศิลป 
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ 
 1.2 การมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ ท่ีเปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน มากข้ึน และอาจารย 
นักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน ชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมท้ังสรางช่ือเสียงแกคณะ 
 1.3 ดานกายภาพ 
               1.3.1 การเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ และกลับมาจัดการเรียนการสอนไดตามท่ีกําหนดไว 
 1.3.2 การปรับปรุงดานกายภาพทําใหคณะมีความเปนนานาชาติมากข้ึน สงเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียน 
การสอน และการทํางานมากข้ึน 
          
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. Disruption  

บริบทตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากคณะ
กาวไมทันความเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความเสียหาย  

 
คณะตองมี การปรับตั ว ให ทันสมั ย  ทัน กับความ

เปลี่ยนแปลง และการดําเนินการจะตองมีวิสัยทัศน มี
มุมมอง ทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตร 
2.1 ระดับปริญญาตรี ยังไมมีหลักสูตรนานาชาติ    
2.2 นักศึกษารุนใหมไมสนใจเรียนหลักสูตรท่ียาก 

ทํางานเหน่ือย เชน เซรามิก ซึ่งมีแนวโนมนักศึกษา
สนใจเรียนลดลง  

2.3 เน้ือหาหลักสูตรเนนสายงานในอาชีพ วิชาท่ีจะชวย
เสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณอ่ืนๆ มี
นอย  

  

 
1. ควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี

อยางนอย 1 หลักสูตร แลวคอยๆ ขยายออกไป 
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการบูรณาการ ตอบสนอง

ความตองการของนักศึกษายุคใหม 
3. ควรเพ่ิมความรู  ทักษะความสามารถอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ความรูในสายวิชาชีพ อาทิ การพูด การนําเสนอ สราง
แรงจูงใจ ใหนักศึกษามีความสามารถท่ีหลากหลาย ซึ่งจะ
สรางจุดเดนใหนักศึกษาในการทํางานมากข้ึน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การผลิตบัณฑิต 

นักศึกษามีทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ
นอย 
   
 
 

 
1. ควรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับอาเซียน และระดับ

นานาชาติ 
2. ควรกําหนดเปนนโยบายในการเพ่ิมทักษะความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศ การจัดกิจกรรม ท่ีสนับสนุนการใช
ภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การพัฒนาบุคลากร 

2.1 สายวิชาการ 
อาจารยสวนหน่ึงยังมีทักษะ ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศนอย เปนอุปสรรคตอการกาวสู
ความเปนนานาชาติ  การเปดหลักสูตร การนําเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ      

2.2 สายสนับสนุน 
สวนใหญยึดติดกับการทํางานแบบเดิม การปรับตัว 
ปรับการทํางานมีนอย  

 
1. สายวิชาการ 

ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีการฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ การนําเสนอผลงานเปนภาษาตางประเทศ ให
มากข้ึน โดยอาจจะดําเนินการผานกลไก กิจกรรม โครงการ
ตางๆ  
2. สายสนับสนุน 

2.1 ควรเปดกวางรับขอมูล ขาวสาร และปรับตัว ปรับ
วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

2.2 ควรมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  
3. การจัดทําโครงการบริการวิชาการ 

มีการประเมินโครงการบริการวิชาการท่ีจัดข้ึน แตการ
ดําเนินการทําเพ่ือใหมีผลการประเมนิตามท่ีกําหนดไวเทาน้ัน  
ไมไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหอยางจริงจัง  

 
ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการอยาง

จริงจัง และนําผลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดประโยชนมาก
ข้ึน อาทิ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการมาจากสาเหตุ
ใดบาง และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใหการจัด
โครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไมม ี-  
 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
      4.1 มีวิสัยทัศนดี มีความตั้งใจในการทํางาน  
      4.2 มีประสบการณบริหาร เปนนักบริหาร 
      4.3 ทีมรองคณบดีสามารถทํางานรวมกันไดดี 
 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 

 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 2.1 เรื่องเรงดวน  

              - ไมม ี-             

 

       2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. บัณฑิตระดับปริญญาเอก  

คณะมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จํานวน 3 หลักสูตร แตบัณฑิตยังมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศนอย 

 
ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของนักศึกษา/บัณฑิตตอ

สังคม ประเทศใหมีมากข้ึน  เ พ่ือแสดงถึงความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ  และสรางความเปนผูนําในอนาคต 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 

2.1 ผลักภาระงานใหอาจารยคอนขางมาก อาทิ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การติดตามการเบิกจายเงินให
อาจารยพิเศษ 

2.2 เจาหนาท่ีสวนใหญยังไมสามารถชวยทํางานในการ
สนับสนุนภารกิจของคณะ อาจารยไดเทาท่ีควร อาทิ 

      - เก่ียงงานกัน ทําใหการทํางานชา  
      - ไมมีความรูความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบท่ีจะให

คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกอาจารยได 
      - ยึดการทํางาน วัฒนธรรมแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยน

วิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

 
1. ควรปรับปรุงระบบการทํางานในภายสํานักงานคณบดีใหม

เพ่ือใหสามารถสนับสนุนภารกิจของคณะ อาจารย ไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรประชุมรวมกันในการกําหนดภาระงาน ขอบเขตความ
รับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน และตรงกับความรู
ความสามารถ   

3. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และช้ีแจงข้ันตอนการ
ทํางานใหบุคลากรในคณะทราบท่ัวกัน 

4. ควรจัดอบรม และพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
ทักษะความรู  ความสามารถในการทํางานให ทันกับ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมท่ีปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย 

5. ควรปรับตัว ปรับวิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลง 

6. ควรสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวา
การนําขอบังคับมาบังคับใชเพียงอยางเดียว 

3. การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)  
 

ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ ตอยอดให
เกิดประโยชนกับคณะมากข้ึน 

4. การสื่อสาร 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษา 

ยังมีนอย และอยูในวงท่ีจํากัด 

 
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย 

นักศึกษา ศิษยเกาท่ีมีช่ือเสียง ใหสาธารณชนภายนอก ไดรับ
ทราบความสามารถ ความเปนผูนําของคณะ ใหมากข้ึน โดย
ใชชองทางตางๆ  นอกจากน้ันจะสรางช่ือเสียงและจูงใจให
นักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึนดวย 

5. บทบาทของคณะตอสังคม ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะตอสังคม 
ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ 

 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไมม ี–  
 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 

      4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน มีวิสัยทัศนดี ทํางานรวดเร็ว 
      4.2 ควรสนับสนุนผูท่ีมีความสามารถ มีความตั้งใจในการทํางานใหมากข้ึน เพ่ือสรางกําลังใจการทํางาน 
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะใหนักเรียนรูจักมากข้ึน   
          1.2 สงเสริม สนับสนุนปจจัยการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณของนักศึกษาใหทันสมัยข้ึน   
          1.3 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ การแสดง
นิทรรศการตางๆ  
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          1.4 มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการโดยมีความรวมมือกับองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน (อพท.) และเขาไปชวยพัฒนาชุมชนในจังหวัดตางๆ  อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมการทองเท่ียวใน
ชุมชน 

         1.5 ดานกายภาพ 
               1.5.1 การเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ และกลับมาจัดการเรียนการสอนไดตามท่ีกําหนดไว 
               1.5.2 การปรับปรุงดานกายภาพใหมีความทันสมัย สงเสริมบรรยากาศในการทํางาน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
                - ไมม ี– 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   
                - ไมม ี– 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 
 - ไมม ี–  
 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
       4.1 มีวิสัยทัศน มีประสบการณบริหาร 
       4.2 เอาใจใสใหความใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ ในการ
ทํางาน  
       4.3 เอาใจใสนักศึกษา ชวยประสานงานในเรื่องตางๆ 
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1.  การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 คณะกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระตามกําหนดเวลา  
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ระบบ TCAS  
       - การคัดเลือกระบบ TCAS เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
คณะไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพลดลง    

-  เปนระบบท่ีมีความยุงยาก เขาใจยาก 
- การพิจารณาคัดเลือกจาก Portfolio เปนหลัก ผูสมัคร

อาจจะจางผูอ่ืนทําแทนได 
- ขอสอบคัด เลือกมีขอบเขต ท่ีแคบ เจาะจง  ไม

หลากหลาย ไมทาทายความสามารถ ความคิดสรางสรรค ทํา
ใหไดนักศึกษาท่ีไมมีคุณภาพเทาท่ีควร     

 
1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และขอสอบ

ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ี
มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะผลตอคุณภาพบัณฑิตของ
คณะดวย 

2. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียน เขาใจระบบการ
สอบคัดเลือกของคณะ เพ่ือสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 
ชัดเจน  

  
2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 

- นักศึกษารับรูขาวสารลาชา ทําใหบางครั้งนักศึกษาเสีย
โอกาส อาทิ การเขารวมประกวดตางๆ  

- ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย  

 
1. ควรเพ่ิมการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม

ใหมากข้ึน 
2. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
- นักศึกษาสวนหน่ึงพยายามนําขอมูล ขาวสารมา

สื่อสาร ประชาสัมพันธกันในกลุม อาทิ IG แตบางครั้งขอมูล
ไมครบถวน และความคลาดเคลื่อน                   
 

และมีการจัดการขอมูล ขาวสารท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงกัน 
เ พ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวาง และถูกตอง 

3. ควรจัดระบบใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทในการ
สื่อสารมากข้ึน จะชวยใหขอมูล ขาวสารสามารถเผยแพร 
และกระจายไดรวดเร็วมากข้ึน 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีนอย 
- ความสัมพันธกับนักศึกษาปริญญาตรีมีนอยมาก 
- หองเรียน สถานท่ีไมสรางแรงบันดาลใจ ในการศึกษา 

โดยเฉพาะท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

 
1. ควรเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมในกิจกรรม

รับนองเพ่ือใหรูจักกันมากข้ึน 
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี

การจัดกิจรรม/โครงการตางๆ ใหมากข้ึน รวมท้ังการจัด
กิจกรรมรวมกันในทุกระดับ 

3. ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม หองเรียนใหทันสมัย 
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ ใหมากข้ึน 

2. ภาพลักษณของคณะมัณฑนศิลป 
นักเรียน ผูปกครอง สาธารณชนสวนใหญเขาใจวาคณะ

มัณฑนศิลปจัดการเรยีนการสอนเฉพาะดานออกแบบตกแตง
ภายใน 

 
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ ใหนักเรียน 

ผูปกครอง สาธารณชน รับทราบขอมูล ขาวสารของคณะ
ใหมากข้ึน 

2. ควรสื่อสาร เผยแพรผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษย
เกาของคณะฯ ท่ีไดรับรางวัลในระดับตางๆ ออกสู
สาธารณชนภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ                     

3. วางแผนการแนะแนวการศึกษาใหนักศึกษา ครูอาจารย 
ในโรงเรียนตางๆ ท้ังสวนกลางและภูมิภาคไดรูจักคณะ
มัณฑนศิลป มากข้ึน 

4. ควรใหนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกามีสวนรวมในการสราง
ภาพลักษณองคกรใหมากข้ึน 

3. ดานกายภาพ  
อาคาร หองเรียนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

ลาสมัย การดูแลบํารุงรักษามีนอย 
 

 
ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม หองเรียนท่ีวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร ใหทันสมัย มีบรรยากาศท่ีนาเรียน 
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหมากข้ึน 

4. ศิษยเกา  
มีบทบาทในการชวยพัฒนาคณะนอย 
 

 
1. ควรเปดโอกาสใหศิษยเกามาแสดงผลงาน 
2. ควรเชิญศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในหลากหลาย

อาชีพ มาชวยสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาปจจุบัน และ
จูงใจใหนักเรียนเขามาเรียนในคณะมากข้ึน 

3. ควรจัดงาน/จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกา ผูบริหาร 
นักศึกษาปจจุบันใหมากข้ึน เพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางรุนพ่ีรุนนอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ควรเชิญศิษยเกาเขามามีบทบาท  มีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะใหมากข้ึน  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การใหบริการ 
1.1 บางกรณีนักศึกษาไมทราบข้ันตอนการใหบริการ 

ของหนวยงานท่ีจะตองไปติดตอวาตองดําเนินการอยางไร
บาง 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. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการบริการ เพ่ือ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วข้ึน อาทิ 
Application ตางๆ  

3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วข้ึน 

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
- นักศึกษารับทราบ ขอมูล ขาวสาร ชา ทําใหเสียโอกาส 

อาทิ การเขารวมการประกวดแขงขัน 
- ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย                      

 

 
1. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา

และมีการจัดการขอมูล ขาวสารท่ีเปนระบบ เช่ือมโยงกัน 
เ พ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวาง และถูกตอง 

2. การใชเครื่องมือ ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย ทันการณ  

3. ควรจัดระบบใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทในการ
สื่อสารมากข้ึน จะชวยใหขอมูล ขาวสารสามารถเผยแพร 
และกระจายไดรวดเร็วมากข้ึน 

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)  

ไ ม เ พี ย งพ อ  ไ ม ส ะอ าด  และ มี บุ คค ลภา ยนอ ก 
นักทองเท่ียวมาใชบริการหองนํ้าในมหาวิทยาลัย 

 
ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังเพ่ิมการ

ดูแลบํารุงรักษาหองนํ้า เปนตน 
 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
    ใหความสําคญักับกิจกรรมของนักศึกษา และใหคําแนะนําชวยเหลือการจัดกิจกรรมนักศึกษาเปนอยางดี 
    
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล)  
        - ไมม-ี 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะอักษรศาสตร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมม ี- 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
Disruption                                                               
    คณะยังไมตื่นตัว วางแผนรับความเปลี่ยนแปลง ความ 
ทาทายท่ีเกิดข้ึน 

 
1. ควรวางแผน กําหนดทิศทางการพัฒนาคณะท้ังระยะสั้น 

และระยะยาว ท่ีสอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  

2. บุคลากรทุกฝายควรรวมมือ รวมใจในการพัฒนาคณะ 
เพ่ือกาวสูความเปนนํา  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
หลักสูตร การเรียนการสอน  

 
ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาคณะอักษรศาสตรให

ชัดเจน เพ่ือเปนการสรางจุดเดนและแรงจูงใจใหนักศึกษา
เขามาเรียน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

บางหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร ซ้ําซอนกับคณะ
โบราณคดี  เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส  

 
1. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรวา

สามารถใชรวมกันไดหรือไม เพ่ือเปนการลดตนทุน 
2. ควรพิจารณาเรื่องการสอนวิชาพ้ืนฐาน โดยเฉพาะวิชา

ทางดานภาษา ใหชัดเจนวาจะใหคณะ/หนวยงานใดเปน
ผูรับผิดชอบ   

2. การบริหารจัดการ 1. มหาวิทยาลัยควรดึงศักยภาพจากคณะวิชาตางๆ เขามา
ชวยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการชวยคิด ชวยพัฒนา 
และเพ่ือเปนการหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 

2. การบูรณาการการทํางานรวมกันใหมากข้ึน 
 

4. คณบดี  
 --- 
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กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการจัดสรรทุนวิจัยมากข้ึน เพ่ือกระตุนใหอาจารยในคณะทํางานวิจัย 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรปรับหลักสูตรใหมุงเนนการคิดวิเคราะห การวิจัย 

มากข้ึน 
2. การสื่อสาร 

2.1 การสื่อสารสวนใหญ เปนแบบสื่อสารทางเดียว ไดรับ     
ขาวสารไมท่ัวถึง และบางครั้งไดรับขอมูลไมตรงกัน    
ทําใหมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน  

2.2 การสื่อสารมีนอยทําใหมีระยะหางระหวางผูบริหาร     
กับอาจารย บุคลากร 

 
1. ควรเพ่ิมการสื่อสารใหมากข้ึน 
2. ควรจัดประชุมบุคลากรในคณะเปนระยะๆ  
 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การวิจัย 

1.1 ผลงานวิจัยสวนหน่ึงไมสามารถนําไปใชประโยชน 
และไมตรงกับความตองการของสังคม ผูประกอบการ 

1.2 อาจารยมีภาระงานสอนมาก 

 
1. ควรพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยท่ีเนนความตองการ/การแกไข

ปญหาของชุมชน สังคม ใหมากข้ึน เพ่ือใหสามารถนําไปใช
ประโยชน รวมท้ังจะเปนการสรางช่ือเสียงใหกับคณะ 

2. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทําวิจัย
ใหมากข้ึน 

3. ควรผลักดันใหมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน 
เพราะจะชวยใหมีงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

4. ควรปรับตัว และทํางานวิจัยใหมากข้ึน 
2. การบริหารจัดการ 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการมีนอย 
 

ควรจัดประชุมระดมความคิด แนวทางในการพัฒนาคณะ
และการบริหารงานรวมกันใหมากข้ึน 

3. บทบาทของคณะ ควรปรับวิธีการในการออกไปชวยสังคม ชุมชน เพ่ือให
รูจักคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มากข้ึน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเงิน งบประมาณ 

การเบิก-จายเงินลาชามาก  
  
ควรแกไขกฎ ระเบียบดานการเงิน ใหมีสะดวก คลองตัว 

มากข้ึน 
2. ภาระงานอาจารย 

เกณฑภาระงานอาจารยในปจจุบันมีคอยขางหนัก  
 

1.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมาพบปะพูดคุย  รับฟ ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน   

2. ควรพิจารณาทบทวนภาระงานของอาจารยใหม  
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4. คณบดี  
 --- 

 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
  1.1 ชวงคณบดีคนเดิม 
 1.1.1 มีการเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบคณะมากข้ึน อาทิ การติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ิมแสงสวาง จัด
บุคลากรมาอยูเวรเวลากลางคืน 
 1.1.2 สรางหองอเนกประสงค เพ่ือใชในการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา โดยอยูคนละสวนกับอาคารเรียน ทําให
นักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดตลอดโดยไมตองกังวลเรื่องเจาหนาท่ีจะมาคอยเปด-ปด อาคาร 

 
 1.2 ชวงของคณบดีคนใหม 
 1.2.1 มีการช้ีแจงทิศทางของคณะใหบุคลากรไดรับทราบ รวมท้ังไดมีการพูดคุยกับบุคลากรแตละฝายเพ่ือรับฟง
ปญหา และรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 1.2.2 มีความพยายามใหอาจารยรุนใหมๆ มาชวยงาน และมอบอํานาจใหรองคณบดีตางๆ มีอํานาจในการตัดสินใจ 
ทําใหการทํางานเร็วข้ึน 
  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การสื่อสาร 

การสื่อสารสวนใหญจะแจงผานทางเอกสาร ทําให
บางครั้งมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน สงผลตอการ
ทํางาน 

  
1. ควรเพ่ิมชองทางในการสื่อสารใหมากข้ึน  
2. ควรมีการสื่อสารแบบสองทาง เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ี

ตรงกัน 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

การจัดต้ังศูนยบริการวิชาการ 
   

การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ และมีสายสนับสนุน
ชวยงานดานเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ จะชวยลด
ภาระงานอาจารย  และการดําเนินการมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเบิก-จาย 

1.1 การเบิก-จายงบประมาณมีความลาชามาก มีหลาย
ข้ันตอน 

1.2 การตรวจสอบเอกสารของเจาหนาท่ีกองคลัง ไม
เปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนในการ
ทํางาน และเกิดความลาชา 

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

 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนข้ันตอนการเบิก-จาย 

ใหสามารถทํางานไดรวดเร็วคลองตัวมากข้ึน  
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือความชัดเจนในการ

ทํางานของทุกฝาย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย  

2.1 การปฏิ บัติ งานของกองต างๆ ในสํ า นักงาน
อธิการบดียังไมมีความชัดเจน   

2.2 เจาหนาท่ีสวนหน่ึงเก่ียงงานกันในการตอบคําถาม 
ใหขอมูล  

 
1. ควรปรับปรุงการทํางานของกองตางๆ ในสํานักงาน

อธิการบด ีท่ีจะเอ้ืออํานวยความสะดวกแกคณะ 
2. ควรอบรมพัฒนาเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู 

ความเขาใจในงาน และเพ่ิมเรื่องจิตบริการ  
3. ความปลอดภัย 

บริเวณคณะ และมหาวิทยาลัยมีสุนัขจรจัด จํานวนมาก 
สรางความรําคาญ และเปนอันตรายตอนักศึกษาและ
บุคลากร 

 
มหาวิทยาลัยควรหามาตรการ แนวทางในการกําจัด

สุนัขจรจัดท่ีมีอยูจํานวนมาก 

 
4. คณบดี  
 --- 
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 สนับสนุนทุนการศึกษา และสงเสริมสนับสนุนทุนในการทําวิจัย ตีพิมพผลงาน มากข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ความปลอดภัย 
1.  ระบบไฟสองสวางรอบคณะยังไมเพียงพอ 
2. พัดลมใตอาคารจะปดประมาณ 22.00 น. บางครั้ง

นักศึกษาน่ังอานหนังสือ/ทํางานกันเกินเวลา ตองไปหา
สถานท่ีใหม ซึ่งอาจไมมีความปลอดภัย 

3. มีบุคคลภายนอกเขามาบริเวณคณะ ซึ่งเสี่ยงตอความ
ปลอดภัย และอาจทําใหเกิดความเสียหายได 

 
1. ควรเพ่ิมแสงสวางรอบๆ คณะใหมากข้ึน 
2. ปรับระบบไฟฟาท่ีนักศึกษาสามารถปดไฟไดเอง 
3. ควรมีมาตรการการดูแล สถานท่ี ความปลอดภัยในคณะ

ใหมากข้ึน 
 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

หลักสูตรเกา ลาสมัย ไมตรงกับความตองการของตลาด 
      
 

 
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 

1. ใหมีความทันสมัย ตรงกับความตองการของตลาด 
2. หลักสูตรบูรณาการ การเรียนขามศาสตร ขามสาขาได 

หากทําไดจะมีนักศึกษามาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
2. บุคลากร 

อาจารยบางทานปฏิบัติตัวไมเหมาะสม พูดจาไมสุภาพ 
เคยแจงหัวหนาภาควิชา แลวแตยังไมเห็นความเปลี่ยนแปลง 

 
ควรมีการติดตาม ตรวจสอบดวย 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การดําเนินการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปด

หลั กสู ตร ใหม  มี ข้ันตอนมาก ล าช า  ทํ า ให ไม ทันต อ
สถานการณ 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงข้ันตอนในการ

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร การเปดหลักสูตรใหม ให
รวดเร็วมากข้ึน  

2. สวัสดิการ 
หองพยาบาลของมหาวิทยาลัยคอนขางไกล 

 
มหาวิทยาลัยควรจัดใหทุกคณะวิชามีหองพยาบาล

ประจําคณะ โดยอาจเปนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
3. ความปลอดภัย 

3.1 การรักษาความปลอดภัยของ รปภ. ไมเขมงวด  
3.2 บริเวณศาลาริมสระแกวมีเศษอุปกรณเสพยาเสพตดิ

ซอนไว  
3.3 มีขโมยเขามาขโมยของมากข้ึน   
3.4 มีบุคคลภายนอกเขามาในมหาวิทยาลัย อาทิ 

บริเวณสนามกีฬา และเขามาพูดคุยในเชิงคุกคาม 
3.5 ชวงฝนตกหนักจะมีนํ้าทวมขังระหวางตึกยูเนียน

และตึกกระทะทําใหเดินลําบาก ปจจุบันแกปญหา
โดยการเอาบล็อกมาวาง  

3.6 มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก 

 
1. ควรมหาวิทยาลัยพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ี 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 

 
4. คณบดี  
 --- 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะศึกษาศาสตร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับนานาชาติ เชน โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 
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 
 

ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจ เนน
ก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะห  แ ล ะ เ ส ริ ม ทั ก ษะ ท่ี จํ า เ ป น  เ ช น 
ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการทํางาน ICT  

3. การวิจัย 
 

ควรทํางานวิจัยในลักษณะพหุสาขา หรือเปนท่ีตองการ
ในสังคม และของบประมาณกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. กรอบอัตรากําลัง 

ไมไดรับอัตรากําลังทดแทนตําแหนงท่ีเกษียณอายุ สงผล
กระทบตอการทํางาน 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลัง

ทดแทนตําแหนงท่ีเกษียณอายุ  
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระบบ Wi-Fi ยังไมเสถียร เปนอุปสรรคตอการเรียนการ
สอน เชน การดาวนโหลดสื่อ หนังสือตางๆ 

 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบสัญญาณ Wi-Fi ใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ดานกายภาพ  

ท่ีจอดรถไมเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆ  

 
ควรบริหารจัดการใชพ้ืนท่ี หรือสรางท่ีจอดรถเพ่ิมเติม 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกทุกฝาย 
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
 4.1 มีความเปนผูนํา  
 4.2 สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะเปนอยางดี 
 4.3 มีความสามารถทางวิชาการ และการวิจัย ชวยสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในคณะผลิตผลงานวิจัย 

 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการจัดทําหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษมากข้ึน ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 1.2 มีการจัดทําระเบียบของโรงเรียนสาธิต ท่ีสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน รวมท้ังใหความสําคัญกับอาจารยโรงเรียน
สาธิตมากข้ึน 
 1.3 มีการจัดทําชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายมากข้ึน ชวยใหไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวถึง 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมม ี- 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - ไมม ี- 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. หลักสูตร 

ข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร การเปดหลักสูตร มีหลาย
ข้ันตอนมาก ทําใหลาชา ไมทันการณ  

 
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้ันตอนการปรับปรุง

หลักสูตร การเปดหลักสูตรใหรวดเร็วข้ึน 
2. โรงเรียนสาธิต  

2.1 คณะศึกษาศาสตรมีโครงการขยายการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต เชน ศูนยเด็กเล็ก ซึ่งจะเปนชองทาง
หน่ึงในการสรางช่ือเสียง และรายได  แตยังมี
ขอจํากัดดานพ้ืนท่ี 

2.2 โรงเรียนสาธิตมีพ้ืนท่ีคับแคบมาก ไมมีพ้ืนท่ีจอดรถ
ของผูปกครอง  

 
     มหาวิทยาลัยรวมกับคณะ หาแนวทางการแกไขปญหา 
รวมกัน  

3. กรอบอัตรากําลัง 
แทนอาจารยท่ีเกษียณอาย ุ

มหาวิทยาลัยควรจัดสรรกรอบอัตรากําลังทดแทน
อาจารยท่ีเกษียณ  

4. เงินเดือน/สวัสดิการ 
เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว บุคลากร

สวนใหญยังไมเขาใจ เรื่องเงินเดือน สวัสดิการ อาทิ การหัก
เงินเดือนไวท่ีสวนกลางเปนคาสวัสดิการ  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจกับ

บุคลากรใหชัดเจน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  รวมท้ังรับฟง
ความคิดเห็นปญหาตางๆ จากบุคลากรดวย 

5. การจราจร/ความปลอดภัย 
5.1 การจราจรภายในมหาวิทยาลัยคอนขางแออัด 

อันตราย 
5.2 จํานวนรถรางไมเพียงพอ ไมท่ัวถึง 
5.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยตามประตูทางเขา

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไมกวดขัน เขมงวด การ

 
1. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจํานวนรถราง วางผังการเดินรถราง

ใหมใหไปในจุดตางๆ อยางท่ัวถึง ทําใหนักศึกษา บุคลากร
มาใชบริการมากข้ึน และชวยลดการใชรถสวนตัวภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. ควรกําชับใหพนักงานรักษาความปลอดภัย เขมงวดให
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
ตรวจสอบผูเขา ออกมหาวิทยาลัย มากข้ึน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
 4.1 ทํางานเชิงรุก  
 4.2 แกไขปญหาอยางทันการณ 
 4.3 มีการกํากับ ติดตามการทํางานอยางตอเน่ือง 
 4.4 มีเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอก  
 4.5 มีความใสใจกับทุกภาควิชาอยางเทาเทียม 
   

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 ดานการวิจัย 
       1.1.1 พยายามติดตอ ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือขอทุนวิจัย และไดรับการตอบรับจากหนวยงาน
ภายนอกไดเปนอยางดี 
        1.1.2 มอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูท่ีมีงานวิจัย รวมท้ังมีการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนผูท่ีไปนําเสนอ
ผลงาน  
 1.1.3 ผลักดันใหอาจารย และสายสนับสนุน ทํางานวิจัยเพ่ือใชในการนําไปขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
 1.2 ดานกายภาพ ปรับปรุงดานสภาพแวดลอมของคณะใหมีสภาพ บรรยากาศท่ีดีข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมม ี- 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
การปรับโครงสราง 

   
ควรมีการติดตาม และประเมินผล เรื่อง การปรับ

โครงสราง ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไข 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. อัตรากําลัง 

เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณ จะไมไดรับอัตรา
ทดแทน ตองใชวิธีเกลี่ยงาน ทําใหเจาหนาท่ีมีภาระงาน
เพ่ิมข้ึน  

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคืนอัตราทดแทนบุคลากรท่ี

เกษียณอายุดวย เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การเบิก-จายเงิน 
2.1 มีข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ขาดความคลองตัว 

การทํางานลาชา 
2.2 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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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
 4.1 มีความเปนกันเอง ทํางานใกลชิดกับบุคลากร  
 4.2 สามารถปรึกษา แนะนําปญหา อุปสรรคในการทํางานได 
 4.3 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 4.4 สนับสนุนบุคลากรทุกสายใหมีความกาวหนาในสายงาน 

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา         
 - ไมม ี- 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

 - ไมม ี- 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

1. การเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนลาสมัย ไมนาสนใจ  

 
ควรอบรมอาจารยในเรื่องการจัดทําสื่อการสอน ใหมี

ความนาสนใจ ทันสมัยมากข้ึน 
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  

2.1 หองเรียนบางหองอุปกรณโสตฯ ไมพรอม  
2.2 อาคาร 1 เปนตึกเกา โตะ เกาอ้ี เปนของเกา สวน

หน่ึงชํารุด เสียหาย 

 
ควรปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณ อาคารเรียนทันสมัย 

พรอมใชงานและปลอดภัย 
 

3. การเงินของโรงเรียนสาธิต 
    

ควรมีการช้ีแจงเก่ียวกับเงินท่ีผูปกครองบริจาคให
โรงเรียนสาธิต วานําไปใชในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน
อยางไรบาง เพ่ือความโปรงใส 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  

1.1 ระบบ iThesis ยังไมเสถียร มีความยุงยากในการใช
งาน บางครั้งงานท่ีทําออกมาไมเปนไปตามรูปแบบ
ท่ีกําหนด ทําใหเสียเวลาในการทํางานมาก 

1.2 ระบบ Wi-Fi ไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี บางหองในตึก
สัญญาณเขาไมถึง 

1.3 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 

2. การบริการ 
การติดตอประสานงาน ขอรับบริการกับหนวยงานกลาง

ของมหาวิทยาลัย ไมไดรับความสะดวก มีข้ันตอนมาก 
เจาหนาท่ีไมเต็มใจใหบริการ  

 
1. ควรปรับเปลี่ยนการบริการเปน one stop service เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการรับบริการ 
2. ควรอบรมพัฒนาเรื่องการใหบริการของเจาหนาท่ี ใหมีจิต

บริการเพ่ิมข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
3. สวัสดิการ 

3.1 โรงอาหารมีไมเพียงพอ  
3.2 บัตรประกันสุขภาพไดรับลาชา นักศึกษาตองสํารอง

จายไปกอน 
3.3 รถรางมีใหบริการไมเพียงพอ ระยะเวลาว่ิงแตละคัน

หางกันมาก ทําใหตองรอนาน และไมท่ัวถึง 
3.4 หอพัก บางครั้งมีหนู งูเขามาในหองพัก 

 
1. ควรพิจารณาบริหารจัดการ และแกไขปญหาเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากร 
2. ควรกําชับเจาหนาท่ีใหเรงดําเนินการ 
3. ควรแบงสายการว่ิงรถราง จัดรถใหเพียงพอ และท่ัวถึง

มากข้ึน  
4. ควรปรับปรุงหอพักใหมใหดูใหม สะอาด และปลอดภัย  

4. ความปลอดภัย  
4.1 ไฟสองสวางบริเวณสระแกวยังมีนอย และสวนหน่ึง

ไฟไมติด 
4.2 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูเขา-

ออก เขมงวดในการตรวจสอบผูเขา ออก 
4.3 ประตูถนนทรงพล มีรถจํานวนมาก ว่ิงเร็ว และ

อันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาเรงดวน 
4.4 มีสุนัขจํานวนมาก  

 
1. ควรเพ่ิมแสงสวางในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

บริเวณสระแกว 
2. ควรกํากับใหเจาหนารักษาความปลอดภัย ตรวจตราผูเขา 

ออกใหเขมงวดมากข้ึน 
3. ควรมีเจาหนาท่ีชวยดูแลการจราจร การขามถนนของ

นักศึกษา 
4. ควรดูแลจํากัดจํานวนสุนัข จัดท่ีดูแลใหเปนสัดสวน  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 
 - ไมม ี- 

  

241 



สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะวิทยาศาสตร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 คณะสนับสนุนทุนวิจัย ทุนผูชวยวิจัย (RA) จํานวนมาก สวนทุนวิจัยภายนอกจะตองปรับการดําเนินการใหเขากับ
ระบบทุนวิจัยใหมภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 1.2 การปรับปรุงดานกายภาพ อาทิ สถานท่ีอานหนังสือ ท่ีน่ังพักผอน หองนํ้า 
 1.3 การปรับภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะ 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. การรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาเปลี่ยนจากใหเลือกวิชาเอกภายหลัง 
เปนใหเลือกวิชาเอกตั้งแตรับเขา ซึ่งทําใหจํานวนนักศึกษา
บางภาควิชาเกิน บางภาควิชามีนอย นักศึกษาลาออก
ระหวางเรียน 

 
ควรประชาสัมพันธขอมูลของแตละสาขาใหมากข้ึน เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด 
การประกอบอาชีพ โดยผานชองทางตางๆ อาทิ การไป 
Roadshow งานสัปดาหวิทยาศาสตร สื่อออนไลน 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรมีนอย การพัฒนาหลักสูตร

ใหมทําไดลาชา เน่ืองจากมีกฎเกณฑมาก อาทิ 
AUNQA และอาจารยมีภาระงานมาก 

2.2 การผลักดันใหคณะเปนผูนํา และไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล ยังไมชัดเจน เน่ืองจากศิลปากร มี
ภาพลักษณดานศิลปะท่ีชัดเจนกวาดานวิทยาศาสตร 

 
1. ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตรใหม เพ่ือใหทันความเปลี่ยนแปลง  โดยจัดทํา
แผนการดําเนินงานใหชัดเจน  

2. ควรทํา branding ในเชิงรุก และปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธสูภายนอก ใหมีความนาสนใจ มากข้ึน 

 
3. คุณภาพบัณฑิต ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหมีความสามารถเขาสู

ตลาดแรงงานในระดับสากล เปนท่ียอมรับในวงกวางมากข้ึน 
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

การประกันคุณภาพ 
การประกันคุณภาพตามเกณฑ AUNQA ทําใหอาจารย

มีภาระงานเพ่ิมข้ึน และยังมีความรูความเขาใจไมชัดเจน 
อาทิ การทํา PLO (Program Learning Outcomes) 

 
มหาวิทยาลัยควรจัดการอบรม AUNQA เพ่ิมข้ึน เพ่ือ

สรางความรู ความเขาใจท่ีชัดเจนในการดําเนินการ 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 - ไมมี – 
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กลุม 2 ผูแทนสายสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 สนับสนุนทุนวิจัย สําหรับอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโทมากข้ึน ทําใหมีนักศึกษาสนใจมาศึกษาตอเพ่ิมข้ึน 
 1.2 การจัดทํา Smart Classroom ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. การรับนักศึกษา 

1.1 สถาบันท่ี เปดสอนมีจํานวนมาก นักศึกษามี
ทางเลือกมากข้ึน  

1.2 คะแนนการสอบคัดเลือกต่ําลง ทําใหไดนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพลดลง นักศึกษาสวนหน่ึงเรียนไมสามารถเรียนได 
ลาออกกลางคัน หรือไดนักศึกษาท่ีไมไดสนใจเขาศึกษา 

 
ควรจัด Roadshow ตามโรงเรียน และกิจกรรม SCSU 

One Day Camp ชวยใหไดนักศึกษาท่ีมีความสนใจอยาก
เขามาศึกษามากข้ึน 

2. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
เครื่องมือ อุปกรณ สวนหน่ึงชํารุด อาทิ Hood ท่ีใชดูด

ควันชํารุด ซึ่งมีราคาคอนขางสูง  

 
ควรตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณอยาง

ตอเน่ือง สําหรับเครื่องมือท่ีราคาสูงและใชรวมกัน ควร
ประชุมรวมกันระหวางคณะและภาควิชา เพ่ือวางแผนการใช
งบประมาณในการจัดซื้อตอไป 

3. การบริการวิชาการ 
การเขียนโครงการขอทุนเพ่ือไปจัดบริการวิชาการ

ภายนอก ไมคอยไดรับการพิจารณา (งบประมาณแผนดิน) 

 
ควรตั้งคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง และจัดทําแผนการ

ดําเนินงานใหมีความชัดเจนมากข้ึน   
4. การหารายไดของคณะ 

รายไดหลักของคณะมาจากคาหนวยกิต เมื่อนักศึกษามี
แนวโนมลดลง จะสงผลกระทบตอรายไดของคณะดวย 

 
ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการอบรมระยะสั้น มากข้ึน 

5. ดานกายภาพ 
พ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ ไมมีงบประมาณ

ในการสรางอาคารเพ่ิม คณะไดแกปญหาโดยการเชาพ้ืนท่ี
อาคาร 50 ป และอาคาร 15 ช้ัน แตนักศึกษาไมไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง และเวลายายคาบเรียน 

 
1. ควรพิจารณาหางบประมาณในการสรางอาคารจากหลายๆ 

แหลง ท้ังขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย การ
ระดมทุนจากศิษยเกา เงินรายไดของคณะ  

2. คณะควรใชพ้ืนท่ีอาคาร 50 ป และอาคาร 15 ช้ัน ซึ่งเชา
จากมหาวิทยาลัย ใหเต็มประสิทธิภาพ และคุมคามากข้ึน 
อาทิ จัดโครงการบริการวิชาการ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. การประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพตามเกณฑ AUNQA ทําใหอาจารย
มีภาระงานเพ่ิมข้ึน  

 
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางท่ีจะชวยใหการดําเนินงาน

ไดรับความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน และชวยแบงเบาภาระ
งานของอาจารย  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
2. อัตรากําลัง 

เมื่อเจาหนาท่ีสายสนับสนุนเกษียณอายุ สวนใหญไมได
รับอัตรากําลังมาทดแทน สงผลกระทบกับการทํางาน อาทิ 
นักวิทยาศาสตร ในหองปฏิบัติการ 

 
มหาวิทยาลัยพิจารณาควรคืนอัตรากําลังเจาหนาท่ีสาย

สนับสนุนท่ีเกษียณอายุ เพ่ือมิใหกระทบตอการเรียนการ
สอน  

  
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 - ไมมี – 
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การจัด Silpakorn Summer School ประสบความสําเร็จดี  มีนักศึกษาชาวตางชาติมาเขารวมกิจกรรม อาทิ 
ฟลิปปนส เวียดนาม 
 1.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง อาทิ เชิญวิทยากรมาอบรม 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. การหารายไดของคณะ 

รายไดหลักของคณะมาจากคาหนวยกิต เมื่อนักศึกษามี
แนวโนมลดลง จะสงผลกระทบตอรายไดของคณะดวย 

 
ควรวางแผนการทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ

เขมแข็งมากข้ึน เพ่ือใหสามารถหารายไดใหเพียงพอในระยะ
ยาว 

2. อัตรากําลัง 
คณะไมไดกรอบอัตรากําลงัเพ่ิม และแกปญหาโดยใชเงิน

รายไดของคณะในการจางบุคลากร ทําใหคณะมีภาระ
คาตอบแทนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 

 
ควรวางแผนการทําโครงการบริการวิชาการใหมากข้ึน 

เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอในระยะยาว 

3. การประชาสัมพันธ 
การแจงขอมูลขาวสารใหนักศึกษายังไมท่ัวถึง อาทิ ให

มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ 

 
ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารหลายๆ ชองทาง และใช 

social media อาทิ Line กลุม Facebook 
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

ความปลอดภัย 
มีอุบัติเหตุจากการจราจรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเกิดข้ึนเปนประจํา 

 
1. ควรเพ่ิมการอบรมความปลอดภัยดานการจราจรใหกับ

นักศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง
การมีปายจราจร ปายเตือนใหท่ัวถึง 

2. ควรเพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย การเคารพกฎ
จราจร ใหเขมงวดมากข้ึน 
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 4.1 คณบดีมีความใสใจ มีการพบปะ พูดคุยกับบุคลากร  
 4.2 ทีมรองคณบดีมีความสามารถ  

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
1. การรับนักศึกษา 

ระบบ TCAS รอบสุดทายกําหนดใหรับนักศึกษาท้ังหมด 
ทําใหไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีตองการจะเรียนจริงๆ  

 
1. ควรจัด Roadshow แนะแนวการเรียน การประกอบ

อาชีพ ใหมากข้ึน 
2. ควรสอนปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขาใหมท่ียังไมสามารถ

ปรับตัวได 
2. หลักสูตร การเรียนการสอน 

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

2.2 รายวิชาศึกษาท่ัวไปบางวิชา เรียนแลวไมไดนําไปใช
ประโยชน ไมเก่ียวของกับสาขาท่ีเรียน 

2.3 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมเปนไปตาม
เกณฑ 

 
1. ควรปรับหลักสูตร เพ่ิมรายวิชาท่ีทันสมัย เสริมทักษะให

สอดคลองกับตลาดแรงงาน และนําไปใชจริงได 
2. ควรเพ่ิมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 

3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ ชํารุด ไมเพียงพอ สงผลการ

ทดลองท่ีคลาดเคลื่อน อาทิ spectrophotometer 
ตูปลอดเช้ือ  

3.2 งบประมาณไมเพียงพอจัดซื้อสารเคมี 
3.3 สถานท่ีจัดเก็บสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ ไม

ปลอดภัย มีหนู 
3 .4  สัญญาณอินเทอร เ น็ต ไม ดี บางจุ ด  เชน  ใน

หองปฏิบัติการ 

 
1. ควรจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณตางๆ ให

ทันสมัย เพียงพอและพรอมใชงาน  
2. ปรับปรุงสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ สารเคมีใหมี

ความปลอดภัย 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน นักศึกษา

ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 

 
ฝายกิจการนักศึกษาควรประสานงานกับอาจารยผูสอน 

โดยจัดทําปฏิทินกิจกรรมลวงหนา เพ่ือใหสามารถวาง
แผนการสอนได 

5. การประชาสัมพันธ 
5.1 ผลงานของคณะออกสูภายนอกนอย ไมเปนท่ีรูจัก

 
1. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรมตางๆ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  
เทาท่ีควร 

5.2 มีบทบาทกับชุมชน สังคม นอยมาก  
ของคณะใหมากข้ึน 

2. ควรมีบทบาทตอสังคมมากข้ึนในดานวิชาการโดยอาศัย 
social media อาทิ การใหความรู ท่ีถูกตองในเชิง
วิทยาศาสตร เมื่อมีกระแสขาวตางๆ ท่ีอยูในความสนใจ
ของสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม  

6. ศิษยเกา 
6.1 ศิษยเกาจํานวนมากประสบความสําเร็จ และมี

ช่ือเสียง แตการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะนอยมาก  
6.2 ความสัมพันธระหวางรุนพ่ี รุนนอง มีนอย  
 
 

 
1. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา โดยการรวบรวมขอมูลศิษย

เกาแตละสาขา และตําแหนงหนาท่ี 
2. ควรใหศิษยเกามีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

มากข้ึน เปน role model สรางแรงบันดาลใจในการ
เรียนของนักศึกษาปจจุบัน  

3. ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุน
นองใหมากข้ึน 

7. ดานกายภาพ 
อาคารบางสวนชํารุด ไมปลอดภัย อาทิ เพดานพัง ฝน

สาดเขามาในระเบียง พ้ืนอิฐบริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนตไม
เรียบ มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก 

 
1. ควรดําเนินการปรับปรุงเพ่ือปองกันไมใหใหมีสภาพ

เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัย  
2. ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจํากัดจํานวนสุนัข 

จรจัด 
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ  

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

ทําใหระบบลม ลงทะเบียนไมได 

 
ควรขยาย server ใหเพียงพอรองรับจํานวนนักศึกษา 

2. ความปลอดภัย 
2.1 ปญหาอุบัติเหตุทางการจราจรยังแกไมได 
2.2 บุคคลภายนอกเขา-ออกมหาวิทยาลัยไดงาย ไมมี

การตรวจบัตร  

 
ควรเพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัยใหเขมงวดมากข้ึน 

3. ดานสิ่งแวดลอม (พระราชวังสนามจันทร) 
คณะตางๆ ทําโครงการดานสิ่งแวดลอม ไมมีความเปน

เอกภาพ และความเช่ือมตอกันทางกายภาพ 

 
1. ควรมี master plan ดานสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญ

กับปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน อาทิ นํ้าเสีย โดยกําหนด
ผูดูแลรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ 

2. ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ควรมีบทบาทใหมากข้ึน 
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี) 
 - ไมมี – 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะเภสัชศาสตร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

- ติดภารกิจไปตางประเทศ - 
 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 คณะผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx 200 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร คอนขางลาชา  
 

 
ฝายวิชาการของคณะควรติดตามอยางตอเน่ือง และ

รายงานความกาวหนาใหทราบเปนระยะๆ   
2. อัตลักษณ/จุดเดนของคณะ  

จุดเดนของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยัง
ไมคอยชัดเจน 

 
ควรพิจารณาจุดเดนของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ใหชัดวาตองการเปนผูนําในดานใด อาทิ สมุนไพร 
เครื่องสําอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการ ท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว  

3. การประกันคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA แม

จะมีการจัดอบรม แตข้ันตอนการดําเนินการยังไมชัดเจน  

 
ควรมีการเตรียมความพรอม และกําหนดข้ันตอนการ

ดําเนินการใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน 
4. การหารายได 

รายไดหลักของคณะมาจากคาหนวยกิตของนักศึกษา 
ซึ่งในระยะยาวจะไมมีความแนนอน 

 
ควรพิจารณาแนวทางการหารายไดจากแหลงอ่ืนๆ ให

มากข้ึน อาทิ การเปดหลักสูตรใหม ท่ีตอบสนองความ
ตองการของตลาด โครงการอบรมระยะสั้น 

5. การสื่อสาร  
คณะมีชองทางการสื่อสารท่ีดี แตควรปรับปรุงบางเรื่อง 

เชน 
5.1 ขอมูลบางอยางไมครบถวน ไมชัดเจน และมีความ

ลาชา อาทิ เรื่อง ระเบียบ ขอบังคับใหมๆ   
5.2 กิจกรรมคณบดีพบประชาคม (สายวิชาการ สาย

สนับสนุน) คณบดีกําหนดหัวขอในการพูดคุยแตละ
ครั้ง ทําใหไมมีโอกาสสื่อสาร ใหขอมูลในเรื่องอ่ืนๆ  

 
1. คณะควรเรงดําเนินการหาขอมูล รายละเอียดตางๆ แลว

นํามาสื่อสาร ถานทอดใหรวดเร็ว ทันการณมากข้ึน 
2. กิจกรรมคณบดีพบประชาคม นอกเหนือจากประเด็นท่ี

คณบดีกําหนดในการสนทนาแตละครั้งแลว ควรเปด
โอกาสใหบุคลากรไดแสดงความเห็น นําเสนอประเด็น
อ่ืนๆ ดวย  

6. การบริหารจัดการ 
การทํางานในระดับภาควิชายังไมมีความคลองตัว

 
ควรจัดใหมีเลขานุการของแตละภาควิชา 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
เทาท่ีควร เน่ืองจากหลายภาควิชาใชเลขานุการคนเดียวกัน 
บางเรื่องอาจารยตองมาชวยดําเนินการเพ่ือใหงานเสร็จ
ทันเวลา                                                                                                                                                                          

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การสื่อสาร 

การสงเรื่องจากมหาวิทยาลัยถึงภาควิชาตองผานหลาย
ข้ันตอนตามลําดับการบังคับบัญชา ซึ่งตองใชเวลา ทําใหบาง
เรื่องตองเรงรัดดําเนินการ  

 
ควรลดข้ันตอน วิธีการสื่อสารของมหาวิทยาลัยถึง

หนวยงานตางๆ ใหรวดเร็วข้ึน โดยนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การดําเนินการ 

2. การเบิกจายเงิน งบประมาณ 
การเบิกจายเงิน ไมมีความคลองตัว เน่ืองจากระเบียบ 

ขอบังคับกําหนด ข้ันตอนการดําเนินการคอนขางมาก   

 
1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการเบิก

จายเงิน ใหมีความสะดวก คลองตัวมากข้ึน 
2. ควรพิจารณาจัดทําแนวปฏิบัติในการทํางาน การเบิกจาย 

ท่ีชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินการสะดวก รวดเร็วข้ึน  
 

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
 4.1 มีการวางแผนการทํางาน และกํากับ ติดตามอยางตอเน่ือง ทําใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
         4.2 มีความโปรงใส สามารถตอบคําถามและใหความชัดเจนในเรื่องตางๆ ได  
         4.3 คณบดีและทีมบริหารใหความสําคัญกับการทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข 
  
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
       ควรปรับเรื่องการเปดเผยขอมูลตางๆ ใหรวดเร็ว เพ่ือใหบุคลากรสามารถทักทวง แสดงความคิดเห็นไดทันตามเวลา  

 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 คณะผานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx 200 และปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย EdPEx 300 
 1.2 คณะมีการปรับแผนพัฒนาบุคลากร โดยเพ่ิมแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางและวิสัยทัศนของคณะมาก
ข้ึน อาทิ การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ การทํางานวิจัย  
 1.3 มีการพัฒนาระบบการทํางานของสายสนับสนุน อาทิ  
 1.3.1 นําแนวคิด Kaizen มาใชในการพัฒนาระบบการทํางาน  ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ลด
เวลา ลดข้ันตอนการทํางาน  

 1.3.2 ใหบุคลากรทําเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของแตละงาน แลวนํามาเช่ือมโยงกับงานอ่ืนๆ (จาก
ระบบยอยรวมเปนระบบใหญ) ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (กําหนดเวลาแลวเสร็จภายใน 1 ป) 

 1.3.3 การใชใบสั่งงานระหวางอาจารยกับสายสนับสนุนในการเตรียมหองปฏิบัติการ เพ่ือใหการมอบหมายงานมี
ความชัดเจนมากข้ึน  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

การสื่อสาร 
มีความเขาใจท่ีไมตรงกันบางระหวางบุคลากรสาย

วิชาการกับสายสนับสนุน มีการตําหนิเมื่อการทํางานไม
เปนไปตามความคาดหวัง  

 
ควรเพ่ิมการสื่อสารระหวางบุคลากรสายวิชาการกับสาย

สนับสนุนใหมาก ข้ึน และ นําปญหามาพูดคุ ย  หารื อ 
เสนอแนะวิธีการแกไขปญหารวมกัน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ฐานขอมลู 

 
ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยท่ีคณะวิชา

และหนวยงานตางๆ สามารถใชขอมูลรวมกันได 
2. หนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

การติดตอประสานงานกับ กองบริหารงานวิชาการ ยังมี
ปญหาขาดความตอเน่ือง ความไมชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะเมื่อมีบุคลากรใหม  

 
1. ควรพัฒนามาตรฐานในการทํางานของหนวยงานตางๆ 

เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการทํางาน บุคลากรสามารถ
ทํางานแทนกันได  

2. ควรสื่อสารและการใหขอมูลท่ีมีความถูกตองชัดเจนมาก
ข้ึน 

3. อัตรากําลัง 
อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนนอย 

 
ควรคืนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให

สอดคลองกับภาระงาน 
 

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
 4.1 มีความใสใจและใหความสําคัญกับบุคลากร อาทิ การจัดกิจกรรมพบคณบดีทุกเดือนเพ่ือทําความเขาใจรวมกัน  
 4.2 ชวยแกปญหาตางๆ ในการทํางาน รวมถึงเรื่องความเปนอยู สภาพจิตใจ  
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีนักศึกษาไปเขารวมการประชุมวิชาการมากข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากคณบดีเปนอยางดี  
 1.2 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในภาพรวมอยูในเกณฑดี 
 1.3 มีการปรับปรุงพัฒนาสวนหยอม จัดสถานท่ีอานหนังสือใหนักศึกษาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 บางรายวิชาเนนทฤษฎีมากไป ไมไดลงมือปฏิบัติ ทํา
ใหการเรียนรูไมไดผลเต็มท่ี 

1.2 มีการจัดทํา e-learning เพ่ิมข้ึน แตยังไมครบทุก
รายวิชา 

1.3 นักศึกษาตองไดรับการพัฒนา ทักษะการพูดและ

 
1. ควรเนนการปฏิบัติมากข้ึน 
2. ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุกรายวิชา  
3. ควรสงเสริม การฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษใหมากข้ึนเพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
4. การเรียนการสอนควรเนนเรื่องการสรางแรงบันดาลใจ 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การเขียนภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 

1.4 การเรียนเพ่ือสอบวัดความรู ไมทําใหนักศึกษาเกิด
แรงบันดาลใจในการเรียนเทาท่ีควร 

รูสึกสนุก ตองการท่ีจะศึกษา คนควาเพ่ิมเติม และนํา
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชน 

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 การซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร ใช

เวลาดําเนินการคอนขางมาก 
2.2 สถานท่ีสืบคนขอมูลไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

และนักศึกษาไมทราบวามีฐานขอมูลอะไรใหใชงาน
ไดบาง  

 
1. ควรตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน หาก

จําเปนตองซอม ควรแจงระยะเวลาการดําเนินการท่ี
ชัดเจน 

2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธฐานขอมูลท่ีคณะใหบริการแก
นักศกึษา  

3. กิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษายังไมคอยเขาใจระบบ ข้ันตอนการทํางานของ

คณะ และมหาวิทยาลัย อาทิ การเขียนโครงการ การขอ
อนุมัติ การทําบันทึกขอความ  

 
1. ควรมีอาจารยฝายกิจการนักศึกษาหรือบุคลากรท่ี

เก่ียวของชวยใหคําแนะนําแกนักศึกษา ท่ีจะจัดกิจกรรม
ในปตอๆ ไป  

2. ฝายกิจการนักศึกษาควรชวยประสานงานกับกองกิจการ
นักศึกษาในเรื่องการดําเนินงาน เอกสาร และการทํางาน
รวมกันใหมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การใหบริการนักศึกษา 

1.1 การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย ในชวง
เวลาท่ีนักศึกษาเลิกเรียนประมาณ 15.40 น. หรือ
ใกลเวลาพักกลางวัน เจาหนาท่ีบางคนไมรับเรื่อง
หรือไมอยูใหติดตอ 

1.2 ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยจัดทําเปนภาษาไทย 
ซึ่งไมเอ้ือกับนักศึกษาตางชาติ  

1 .3 การประชาสัม พันธ เ ก่ียว กับสิท ธิประ โยชน 
สวัสดิการของนักศึกษา ลาชา ไมท่ัวถึง 

 
1. ควรมีเจาหนาท่ีใหบริการนักศึกษาตลอดเวลา รวมท้ังควร

เพ่ิมชองทางอ่ืนๆ ในการรับเรื่องจากนักศึกษา 
2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในหลากหลาย 

ชองทาง (อีเมล เว็บไซต) รวมท้ังการจัดทําเปน 2 ภาษา 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติดวย  

2. ระบบ iThesis 
2.2 มีความสับสนในการใชงาน อาทิ วิธีการใชงาน การ

แกไขปญหาตางๆ 
2.3 การจัดอบรม และคูมือการใชงานเปนภาษาไทย 

นักศึกษาตางชาติไมเขาใจ 

 
1. ควรจัดอบรมการใชงานใหมากข้ึน และจัดใหมีเจาหนาท่ี

ใหคําปรึกษา 
2. ควรจัดอบรมหรือจัดทําคูมือการใชงานเปนภาษาอังกฤษ

ดวย 
 

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน) 
 - ไมมี – 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน  

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
อาจารย 
1. การสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยสวนใหญ 

จํ า กัดอยู ในห อง เรียน ซึ่ งอาจจะไม สอดคลอง กับ
สถานการณในปจจุบันท่ีขอมูล ขาวสาร องคความรูมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2. มีปฏิสัมพันธกับภายนอกคอนขางนอย ทําใหไมเปนท่ีรูจัก
ของสังคม และชุมชนภายนอก 

 
1. ควรติดตามขอมูล ขาวสาร ความรูใหทันสมัย ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง และศึกษา คนควาขอมูลใหรอบดานท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจากปจจุบันขอมูล 
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอน  

2. ควรถายทอดประสบการณจริง นอกเหนือจากความรูใน
ตํารา ใหนักศึกษามากข้ึน 

3. ควรมีปฏิสัมพันธและมีการติดตอกับสังคมใหมากข้ึน อาทิ 
การแสดงผลงาน บทบาทตอสังคม การบริการวิชาการ
เปนตน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การผลิตบัณฑิต 

 
ควรมุงเนนการสรางบัณฑิต ท่ีมีคุณสมบัติพรอมท้ัง

ความรูทางวิชาการ การปฏิบัติงาน ความสามารถในการ
ปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติ ท่ีดี  รูจัก
วิเคราะหและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

2. หลักสูตร 
 

คณะ ภาควิชา ควรสํารวจเน้ือหารายวิชา หลักสูตร ท่ี
เก่ียวกับ การนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน 
การทํางาน เพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร วิธีการ
สอนใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ศิษยเกา 

 
มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางใหศิษยเกามีสวนรวมใน

การพัฒนา สรางความเปลี่ยนแปลง และคุณประโยชนกับ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 - ไมม ี- 
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กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีความกาวหนาในการเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA โดยการจัดอบรมใหแตละ
ภาควิชา 
 1.2 ชวยการแกไขปญหาเก่ียวกับการเบิกจายท่ีมีความยุงยาก ลาชา โดยการลดข้ันตอนการเบิกจายเงิน ทําใหการ
ดําเนินการมีความสะดวก รวดเร็วข้ึน 
 1.3 ดานกายภาพ  
               13.1 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะ อาทิ การตีฝาตลอดแนวทางเดินและในพ้ืนท่ีโรงอาหารเพ่ือปองกันเช้ือ
โรคท่ีมาจากสัตว  วางแผนปรับปรุงพ้ืนท่ีนํ้าทวมขัง การจัดสรรพ้ืนท่ีจอดรถ และการปรับปรุงภูมิทัศนตางๆ 
      1.3.2 การแตงตั้งรองคณบดีฝายอาคารสถานท่ี เพ่ือรับผิดชอบดูแลดานกายภาพของคณะ 
 1.4 รณรงคเรื่องการใชทรัพยากร และประหยัดคาใชจายท่ีไมจําเปน อาทิ ลดใชถุงพลาสติก การประหยัดพลังงาน  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง  
 

ควรสื่อสารใหภาควิชา/บุคลากร เห็นความสําคัญ
ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และกระตุนใหมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธขอมูล SU-TCAS มากข้ึน  

2. การหารายได 
2.1 คณะมีศูนยความเปนเลิศในการหารายได ซึ่งมี

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีคอนขางครบถวน แตไม
มีการใชงานมาเปนระยะเวลานานแลว เน่ืองจาก
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  

2.2 จํานวนนักศึกษาโครงการพิเศษลดลง ทําใหเงิน
รายไดลดลงตามไปดวย 

 
ควรผลักดันใหทุกภาควิชาใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมี

อยูใหเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังนําไปใชในการบริการวิชาการ 
เพ่ือหารายไดของคณะดวย 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การบริหารจัดการ 

แนวทางการบริหารงานของผูบริหารท่ีเปนคนรุนใหม มี
รูปแบบวิธีการท่ีปรับเปลี่ยนไป ทําใหบุคลากรหรืออาจารย
สวนหน่ึง ไมสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็วได  

 
ควรปรับรูปแบบ วิธีการบริหารจัดการแบบคอยเปน 

คอยไป  โดยวางแผนการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน  
 

2. เกณฑการประเมิน KPI 
คณะใชเกณฑการประเมินในรูปแบบเดิมมาระยะหน่ึง

แลว ซึ่งสวนหน่ึงอาจจะไมสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน 

 
ควรปรับปรุงเกณฑการประเมิน KPI ใหสอดคลอง 

เหมาะสมกับบริบทของคณะ รวม ท้ั งสถานการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

3. การประชาสัมพันธ 
    การประชาสัมพันธคณะยังมีนอย ทําใหยังไมเปนท่ีรูจัก
ของภายนอกเทาท่ีควร 

 
ควรประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษาให

สังคมภายนอกรับทราบมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ  
4. โรงอาหารของคณะ 

ท่ีน่ังในโรงอาหารไมเพียงพอกับจํานวนของนักศึกษา  
 
ควรจัดการเรียนการสอนใหเวลาเหลื่อมกัน เพ่ือลด
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
ความแออัดของนักศึกษาในการใชบริการโรงอาหารพรอมกัน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การรับนักศึกษา     

นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษา/แลกเปลี่ยน ไมไดรับ
ความสะดวกเรื่องเอกสาร ขอมูลตางๆ ท่ีเปนภาษาไทย 
 

 
1. ควรจัดตั้งศูนย SU-TCAS เพ่ือเปนจุดศูนยกลางในการให

ขอมูล และประชาสัมพันธขาวสารการเรียนตอ โดยการ
เผยแพรขอมูลผานทางระบบสารสนเทศหลายๆ ชองทาง 
อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย สื่อออนไลนตางๆ  

2. ควรจัดทําเอกสารตางๆ ในรูปแบบ 2 ภาษา 
2. การบริหารงานคณะ 

การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ จะมีภาควิชา
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับ
แนวคิดนโยบายใหมๆ ท่ีตองการใหมีการยุบภาควิชา  

 
ควรประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรวมกัน เพ่ือใหการ

บริหารงาน เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
 

3. การเบิกจาย 
มีข้ันตอน และเอกสารการเบิกจายท่ียุงยากและซับซอน 

 

 
ควรลดข้ันตอน และเอกสารท่ีใชในการเบิกจายเงิน และ

ดําเนินการใหมีมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการทํางานของบุคลากร 

4. สวัสดิการ 
ผูปกครองสวนหน่ึงเปนกังวลเรื่องหอพักของมหาวิทยาลัย  

 
ควรเพ่ิมจํานวนหอพักนักศึกษาใหมากข้ึน และปรับปรุง

ใหอยูในสภาพใหดีข้ึน  
5. ดานกายภาพ 

เมื่อมีการจัดกิจกรรม ไมมีหองประชุมขนาดใหญ 
จําเปนตองใชบริการหองประชุมนอกสถานท่ี  

     
ควรมีหองจัดเลี้ยง หองประชุม หรือหองรับรองท่ี

สามารถรองรับการจัดกิจกรรม การประชุม เพ่ือลดคาใชจาย
ในการใชบริการหองประชุมนอกสถานท่ี และสามารถเพ่ิม
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 4.1 คณบดีพยายามในการชวยแกไขปญหาตางๆ รวมท้ังการนําขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
 4.2 มีไมตรีจิต มีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย  
         4.3 สามารถขอคําปรึกษา ชวยแกไขปญหาตางๆ ในการทํางาน  
 4.4 ทีมรองคณบดี สามารถทํางานรวมกันภาควิชา บุคลากรไดดี 
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีโครงการ Monday Morning Talk เพ่ือใหผูบริหารพูดคุยกับหัวหนาสวนงานและบุคลากรทุกเชาวันจันทร และ
ใหบุคลากรนําเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง รวมท้ังแจงขอมูลขาวสารใหกับทุกคนไดทราบ 
 1.2 บุคลากรไดรับการสนับสนุนในทุกๆ ดาน เพ่ือใหพัฒนาตนเอง และนํามาปรับใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 1.3 รณรงค ใหความสําคัญกับเรื่องการใชทรัพยากร ประหยัดคาใชจายท่ีไมจําเปน อาทิ การเปดเครื่องปรับอากาศใน
สํานักงานในเวลา 10.00 น. และปดไฟในเวลากลางวัน การใชกระดาษสองหนา (Reuse) เปนตน  
 1.4 มีการปรับปรุงดานกายภาพ อาทิ การตีฝาในโรงอาหารของคณะเพ่ือปองกันเช้ือโรคจากสัตว 

253 



2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
2.1 เรื่องเรงดวน 

 - ไมมี – 
 

2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - ไมมี – 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การบริการวิชาการ 

เมื่ อมีปญหาข อสงสัย เ ก่ี ยว กับระบบการ ทํางาน 
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไมสามารถใหคําตอบท่ีชัดเจนได ทํา
ใหการทํางานมีความลาชา รวมท้ังใชเวลาในการติดตอกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของคอนขางนาน  

 
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุน อํานวยความ

สะดวกในการดําเนินการใหมีความรวดเร็วมากข้ึน  

2. การเบิกจายเงิน 
เอกสารการเบิกจายเงินมีคอนขางมาก และมีข้ันตอนท่ี

ยุงยาก ทําใหการทํางานลาชา 

 
1. ควรลดข้ันตอน และเอกสารการเบิกจายเงินเพ่ือความ

รวดเร็วในการดําเนินงาน 
2. ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 4.1 สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนมีการเรียนรูเพ่ิมเติม  
 4.2 ใหความชวยเหลือแกไขปญหา/ใหขอเสนอแนะแกบุคลากร เปนผลใหการทํางานมีความราบรื่นมากข้ึน 

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางดี 
          1.2 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน และมีรับนักศึกษาตางชาติเขารวมทํา
กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ  
 1.3 คณะและสมาคมศิษยเกามีการประชุมรวมกันมากข้ึน เพ่ือรวมหารือแนวทางการพัฒนาคณะ และรวมกัน
ประชาสัมพันธคณะใหเปนท่ีแพรหลายมากยิ่งข้ึน  
 1.4 มีการปรับปรุงภูมิทัศน อาทิ การปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเดินในคณะ การตีฝาเพ่ือปองกันเช้ือโรคจากสัตว เปนตน 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การเรียนการสอน 
1. วิชาเลือกบางวิชามีเน้ือหาเขมขนมากเกินไป ทําใหสงผล

กระทบตอการเรียนในวิชาหลัก 
2. บางวิชามีการแบงกลุมเรียน อาจารยผูสอนแตละคนมี

ความถนัดในการสอนไมเทากัน ทําใหนักศึกษาไดรับ
ผลกระทบ อาทิ เน้ือหาขอสอบไมเหมือนกัน และเกณฑ
การประเมินนักศึกษาแตกตางกัน 

 
1. ควรลดความเขมขนของเน้ือหาวิชาเลือกท่ีมีความยาก

มากเกินไป 
2. ควรประชุมอาจารยผูสอน วางแนวทางการสอนใหมี

มาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังและใชขอสอบ เกณฑการ
ประเมินใหไปในทิศทางเดียวกัน  
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. กิจกรรมนักศึกษา 
1.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษามีข้ันตอนมาก และใชเวลา

คอนขางนาน อาทิ การของบประมาณ 
1.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีนอยลง และจํากัด

เวลาการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

 
1. ควรลดข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมให

นอยลง เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน 
2. ควรใหการสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ิมมาก

ข้ึน และขยายเวลาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
2.ดานกายภาพ 

2.1 การปรับปรุงโรงอาหารดวยการตีฝายังไมครอบคลุม
ทุกจุด ทําใหยังไมถูกสุขลักษณะเทาท่ีควร อาทิ 
บริเวณกลางโรงอาหารซึ่งเปนพ้ืนท่ีของโตะอาหาร  

2.2 บริเวณจุดวางจาน มีสัตวกินเศษอาหารบนจานขาว
โดยตรง ทําใหไมถูกสุขลักษณะ 

2.3 บริเวณลานทํากิจกรรมของคณะมีนํ้าทวมขังบอยครั้ง 
ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

2.4  การปดลิฟตหลังเวลาราชการ ทําใหนักศึกษาท่ีทํา
โปรเจคในชวงเย็น ไมไดรับความสะดวก เน่ืองจาก
ตองเดินข้ึนบันได ช้ัน 7 ถึงช้ัน 9 

 
1. ควรตีฝาใหท่ัวท้ังบริเวณโรงอาหาร เพ่ือปองกันเช้ือโรค

จากนกพิราบ 
2. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีวางจาน ใหมีความเปนระเบียบและ

สามารถปองกันสัตวมากินเศษอาหารได 
3. ควรปรับปรุงบริเวณลานทํากิจกรรมของคณะ อาทิ ปรับ

พ้ืนผิวใหสูงข้ึน หรือทําทอระบายนํ้าท้ิงใหม เพ่ือปองกัน
นํ้าทวมขัง 

4. ควรขยายเวลาในการปดลิฟต เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
นักศึกษา 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

1.1 ความเขาใจท่ีไมตรงกันเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนของบัณฑิตศึกษา คือ ตอนรับสมัครแจงวา
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ แต
ความเปนจริงมีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ  

1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
ในวันหยุดราชการ ไดรับผลกระทบจากเสียงในการ
จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ 

 
1. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ หรือ

หากไมใชวันและเวลาดังกลาว ควรแจงขอมูลกับผูเรียนให
ชัดเจนมากกวาน้ี 

2. ควรแจงเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีการใชเสียงใหทราบลวงหนา 
โดยอาจแจงผานเสียงตามสายหรือประชาสัมพันธใน
ชองทางตางๆ  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
สัญญาณ Wi-Fi ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 
ควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. สวัสดิการ 

นักศึกษาไดรับบัตรประกันสุขภาพลาชา ทําใหตองสํารอง
จายไปกอน และใชระยะเวลานานในการไดรับเงินคืนอีกดวย 

 
ควรเรงการดําเนินการใหรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยแจก

บัตรประกันสุขภาพใหแกนักศึกษาตั้งแตตนปการศึกษา 
4. ดานกายภาพ 

ท่ีจอดรถไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
โดยเฉพาะรถยนต 

 
ควรจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ิมท้ังในสวนของคณะ

และมหาวิทยาลัย 
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร) 
 - ไมม ี- 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะดุริยางคศาสตร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการดําเนินการแกไขปญหาในดานตางๆ อาทิ 
 1.1.1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
 1.1.2 มีการประเมินอาจารยดานการเรียนการสอนอยางเขมงวด 
 1.2 มีความรวมมือกับหนวยงานเอกชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน อสมท. ศูนยการคาไอคอนสยาม 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ดานกายภาพ  

พ้ืนท่ีในการจัดการเรียนการสอนยังมีจํากัด  
 
ควรเรงจัดการเรื่องแบบอาคารใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

รวมถึงแผนการใชงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค ควรเรงดําเนินการใหเกิดศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค
โดยเร็ว เพ่ือเปนศูนยบริการวิชาการในการหารายได รวมท้ัง
การพัฒนานักศึกษา 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยควรพิจาณาทบทวนระบบการสอบ

คัดเลือกนักศึกษา  
2. อัตรากําลัง 

บางสาขามีอาจารยไมเพียงพอ 
 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพ่ิม

ใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา  
3. งบประมาณในการปรับปรุงดานกายภาพ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

อาคาร  
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเปนผูนํา สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะเปนอยางดี 
        4.2 ใหความสําคัญกับกฎระเบียบ ขอบังคับ เนนหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส 
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กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 เพ่ิมมาตรการในกํากับ ดูแลเรื่องการสอนของอาจารย เชน การวางระบบสแกนลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบการเขา
สอนของอาจารยใหตรงเวลา 
 1.2 การจัดงานประชุมวิชาการท่ีวังทาพระ 
 1.3 มีสวนรวมในการแสดงดนตรีระดับนานาชาติ รัฐโคโลราโด (Colorado) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 1.4 มีการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัดการประกวด Thailand Jazz การจัด Silpakorn Music Summer Camp  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา  
   นักศึกษามีจํานวนลดลง 

 
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากข้ึน  
2. ควรดําเนินการเรื่องการตลาดในเชิงรุก 

2. ดานกายภาพ  
อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับนักศึกษายังมีจํากัด 

 
ควรเรงใหมีการปรับปรุงดานกายภาพโดยเร็วท่ีสุด  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การหารายได 

การจัดโครงการตางๆ ท่ีผานมา ยังไมสามารถสราง
รายไดใหคณะเทาท่ีควร 

 
ควรเรงดําเนินการใหเกิดศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค

โดยเร็ว เพ่ือเปนศูนยบริการวิชาการในการหารายได รวมท้ัง
การพัฒนานักศึกษา 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนระบบการสอบ

คัดเลือกนักศึกษา  
2. งบประมาณ  

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ 

1. การปรับปรุงอาคาร  
2. การจัดกิจกรรมขนาดใหญของคณะ เชน Music Camp   

รวมท้ังชวยประชาสัมพันธโครงการเพ่ือหาผูสนับสนุนการ
จัดโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอบุคคลภายนอก 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไมม ี-  

 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ดานกายภาพ  

อาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน และพ้ืนท่ี
สวนกลางสําหรับนักศึกษายังมีจํากัด 

 
ควรเรงใหมีการปรับปรุงดานกายภาพโดยเร็วท่ีสุด  

  
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค 
 

ควรเรงดําเนินการใหเกิดศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค
โดยเร็วเพ่ือเปนศูนยบริการวิชาการ พัฒนานักศึกษาและ
สรางรายได 

2. งบประมาณ 
งบประมาณคาใชจายของคณะมีแนวโนมสูงข้ึน อาทิ 
- การปรับปรุงดานกายภาพ (สรางตอเติมอาคาร

ดานหลังโรงอาหาร)  
- คาใชจายดานบุคลากร อาทิ คาตอบแทนบุคลากรท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน การปรับคุณวุฒิ 

 
วางแผนการหารายไดเพ่ิม 

 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
งบประมาณ 

การปรับปรุงดานกายภาพ (สรางตอเติมอาคารดานหลัง
โรงอาหาร)  

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

อาคาร และชวยผลักดันใหเกิดศูนยท่ีจะชวยหารายได 
 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 กํากับ ติดตามการทํางานอยางใกลชิด จัดใหมี Morning Talk ทุกสัปดาห 
 4.2 มีประสบการณบริหารงาน  
 4.3 เครงครัดในเรื่องกฎระเบียบ 
 4.4 ทํางานหนัก ทุมเทใหกับองคกร 
 4.5 สามารถประสานงานระหวางบุคลากรในคณะไดเปนอยางดี 
 4.6 สามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ ในคณะไดอยางรวดเร็ว ทันการณ 
 4.7 เขาถึงไดโดยงาย  
 4.8 มีความใกลชิดกับนักศึกษา 

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการกํากับติดตามอาจารยผูสอนมากข้ึน อาทิ เวลาในการเขาสอน การสงเกรด 
 1.2 จัดระบบงานตางๆ ใหเปนระบบมากข้ึน อาทิ การจองหองฝกซอม  
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ดานกายภาพ  

1.1 อาคารสถานท่ีในการเรียนการสอนและใชเปนพ้ืนท่ี
สวนกลางสําหรับนักศึกษายังมีจํากัด 

1.2 อากาศรอน 
1.3 หองสมุดมีขนาดเล็ก 

 
ควรเรงใหมีการปรับปรุงดานกายภาพโดยเร็วท่ีสุด  

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หองสมุดมีขนาดเล็ก 

ควรปรับปรุงหองสมุดใหมีขนาดใหญข้ึน 

 
2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร รายวิชา  

1.1 การบูรณาการระหวางสาขา 
1.2 การเพ่ิมรายวิชาปรัชญาสุนทรียศาสตร 

 

 
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   

2. การเรียนการสอน 
การสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนยังมีนอยในทุก

ระดับ 
 

 
ควรพิจารณาจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูนอก

หองเรียน การศึกษาดูงานใหมากข้ึน เ พ่ือเสริมสราง
ประสบการณแกนักศึกษา เปดโลกทัศน โดยอาจเปนสวน
หน่ึงของรายวิชา 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ควรสนับสนุนให นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยรวมกับ
อาจารยในคณะเพ่ือใหสามารถขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยได 
และพิจารณาการจัด โครงการหลักสูตรระยะสั้ น  ณ 
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือ 

4. กิจกรรมนักศึกษา ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากข้ึน และ
จัดกิจกรรมรวมกับคณะอ่ืนๆ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง
นักศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

5. ระบบ TCAS  
ใชเกณฑเดียวกันโดยไมไดคํานึงถึงความแตกตางของ 

แตละสาขา 

 
ควรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกท่ีมีลักษณะเฉพาะของ

แตละสาขาวิชา เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีตรงกับความตองการ 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  

ระบบ Wi-Fi และอินเทอรเน็ตยังเขาไมถึงทุกพ้ืนท่ี 
 

ควรปรับปรุง ระบบ Wi-Fi และอินเทอรเน็ตให
ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไมม ี–  
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 เปดหลักสูตรใหมระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร มีการไป Roadshow และเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2563 แลว 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
       - ไมม ี– 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรไมทันสมัย 
 

ควรจัดทําหลักสูตรดานวิทยาศาสตรการเกษตร ความ
ปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และเชิญอาจารยจาก
สถาบันอ่ืนมาชวยสอน 

2. การประชาสัมพันธคณะ 
นักเรียน ผูปกครอง ผูสนใจสวนใหญไมทราบขอมูล

เก่ียวกับคณะ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

 
ควรใหขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ ศิษยเกาท่ี

ประสบความสําเร็จ ในกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ
คณะดวย (roadshow) ดวย 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 - ไมม ี-  

 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไมม ี-  

 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีแผนการจัดทําหลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งอยูระหวางการหารือกับผูทรงคุณวุฒิจากประเทศอิสราเอล  
 1.2 มีนักศึกษาชาวตางชาติเรียนมาเรียนหลักสตูรระยะสั้นของคณะ ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาชาวไตหวันและชาว
อินโดนีเซีย 
 1.3 มีสื่อการเรียนรู e-learning เพ่ิมข้ึน 
 1.4 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะนอกสถานท่ี (Roadshow) ท่ีหางสรรพสินคาบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขา
จังหวัดเพชรบุรี มีผูสนใจเปนจํานวนมาก 
 1.5 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ เชน การจัดโครงการธนาคารปูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา 

นักศึกษามีแนวโนมลดลง  
 

 
1. ควรปรับหลักสูตรทันสมัย สอดคลองกับความสนใจของ

คนรุนใหม 
2. ควรเรงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

2. ทิศทางการพัฒนาคณะ 
บุคลากรของคณะสวนใหญไมทราบทิศทางการพัฒนา

คณะ เปาหมายของคณะในอนาคต  ทําใหบุคลากรไมมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงานตางๆ อาทิ การทํางาน
วิชาการ การทํางานวิจัย การใหบริการวิชาการ  

 
ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะใหชัดเจน และ

ถายทอดใหบุคลากรในคณะทราบ เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ 
และการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ตํารา 

มีตําราเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป แตยังขาดตํารา
วิชาเฉพาะทาง 

 
ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขียนตําราวิชา

เฉพาะทาง และใชในการเรียนการสอน 
2. ฟารมและหองปฏิบัติการ ควรพัฒนาการปฏิบัติงานในฟารมและในหองปฏิบัติการ

มากข้ึน 
3. การวิจัย 

คณะมีเปาหมายในการพัฒนาคณะดานวิชาการและ
งานวิจัย แตยังขาดวิธีการดําเนินงาน 

 
1. ควรมีการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีดําเนินการใหไดผลตาม

เปาหมาย 
2. ควรสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการใหทํางานวิจัยท่ี

กอใหเกิดรายได 
3. การทํา MOU 

คณะทํา MOU กับหนวยงานหลายแหง แตไมสอดคลอง
กับการพัฒนาคณะเทาท่ีควร 

 
ควรทํา MOU กับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับคณะ และ

เปนประโยชนตอการผลิตบัณฑิต การพัฒนาคณะใหมากข้ึน 
4. การบริการวิชาการ 

4.1 บุคลากรของคณะไมไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการจัดโครงการบริการวิชาการ อาทิ เรื่อง
งบประมาณท่ีไมเพียงพอ  

4.2 โครงการหารายได มีจํานวนไมมาก 
 

 
1. ควรใหบุคลากรของคณะมีสวนรวม ในการแกไขปญหาจัด

โครงการบริการวิชาการ ใหมากข้ึน 
2. ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดอบรม แก

ชุมชน โรงเรยีนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เชน หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรสําหรับนักวิชาการเกษตรในทองถ่ิน 

5. บทบาทของคณะ 
   

ควรแสดงบทบาท สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ มี
การติดตอกับชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะดานการบริการ
วิชาการ ซึ่งจะทําใหคณะเปนท่ีรูจักและนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
     - ไมมี - 
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4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 4.1 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในคณะ  
 4.2 มีมนุษยสัมพันธดี  

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
 5.1 แผนพัฒนาคณะ ควรเพ่ิมวิธีการดําเนินงานตางๆ ดวย เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
 5.2 ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในองคกรใหมากข้ึน  
 5.3 ควรถายทอดขอมูล ขาวสารในระดับตางๆ ท้ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรรับทราบใหมากข้ึน 
และรวดเร็วทันการณ  
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
        สงเสริม สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในดานตางๆ มากข้ึน อาทิ  
          - ใหทุนทํางานวิจัย ท้ังงานวิจัยสวนบุคคลและงานวิจัยท่ีทํารวมกับบุคลากรสายวิชาการ 
          - ใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ เชน การใหความรูแกเกษตรกรท่ีขออนุญาตเขามาศึกษาการทํางานในฟารม 

 - ใหเขาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการทํางานในตําแหนงท่ีรับผิดชอบ  
           - ใหเขาอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ อาทิ การทําเว็บไซตประวัติและผลงานของตนเองเพ่ือใชประกอบการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานดานตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators-KPIs) 
          - เปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุนไดแสดงความคิดเห็น เชน การประชุมรวมกับฝายบริหารเปนประจําทุก 6 
เดือน การประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑกลางสําหรับการประเมิน KPIs 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
       - ไมม ี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. อุปกรณ เคร่ืองมือในฟารม 

อุปกรณ เครื่องมือในฟารม ไมพรอม อาทิ ไมมีรถไถ 
 

ควรเชารถไถเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. หองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการของคณะยังไมผานมาตรฐาน ISO 
 

ควรเร งผลักดันและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให
หองปฏิบัติการผานมาตรฐาน ISO 

3. ระบบความปลอดภัยในฟารม 
พ้ืนท่ีฟารมไมมีรั้วทําใหคนในชุมชนใกลเคียงเขามาหา

ปลาในฟารม และเคยมีทรัพยสินสูญหาย 

 
ควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ

ขอความรวมมือชุมชนไมเขามาในบริเวณฟารม 
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 

1. ฟารม 
ไมมีผูดูแลฟารม 

 
ควรสนับสนุนงบประมาณในการชวยดูแลฟารมสวน

หน่ึง เน่ืองจากพ้ืนท่ีฟารมเปนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยดวย 
2. การขอกําหนดตําแหนงของสายสนับสนุน 

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

สนับสนุนใหมากข้ึน รวมท้ังควรมีตัวอยางวิธีการดําเนินการ
ดวยเพ่ือความใหชัดเจน 

 
4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 4.1 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  
 4.2 มีความยืดหยุน 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 5.1 ควรเพ่ิมเรื่องภาวะความเปนผูนําใหมากข้ึน 
 5.2 ควรตัดสินใจใหรวดเร็วข้ึน  
 5.3 ควรเพ่ิมการทํางานเชิงรุก  
 5.4 ควรมีการสื่อสารภายในองคกรใหมากข้ึน 
 5.5 ควรจัดระบบการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การมอบหมายงานภาระงาน การติดตามการ
ทํางาน  

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 ใหความสําคัญกับการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เชน การทํางานภาคสนาม การนําความรูไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
 1.2 ใหความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษา เชน จัดคายสัตวศาสตรอาสาพัฒนาชนบท สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี 
4 จอบ ซึ่งคณะจะเปนเจาภาพจัดกิจกรรมในอีก 2 ปขางหนา 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
       - ไมม ี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร 

เนนภาคความรูภาคทฤษฎีคอนขางมาก  
 

ควรเพ่ิมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใหมากข้ึน 
2. การเรียนการสอน 

2.1 นักศึกษาช้ันป ท่ี 2 ยังไมเคยเรียนในฟารม 
มากอน แตตองฝกงานรวมกับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

2.2 สหกิจศึกษา มีนอยเกินไป    
2.3 การฝกงานในหนวยงานภาคเอกชนมีนอยมาก 

 
1. ควรใหนักศึกษาไดเรียนในฟารมตั้งแตช้ันปท่ี 1 เพ่ือใหมี

ประสบการณมากข้ึน 
2. ควรมีสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ

ใหมากข้ึน และเปนประโยชนตอการไปประกอบอาชีพ 
(ปจจุบันมีเฉพาะสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4) 

3. ควรเพ่ิมการฝกงานในหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือให
นักศึกษามีประสบการณท่ีหลากหลายมากข้ึน 

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน    
3.1 อุปกรณเครื่องมือท้ังในหองปฏิบัติการ ในฟารม  

สารเคมี ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

 
1. ควรจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ สารเคมี ใหเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษา 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3.2 หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาท้ัง

ระดับปริญญาบัณฑติและปริญญามหาบัณฑิต ทําให
นักศึกษาตองใชหองปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 

3.3 การเบิกจายสารเคมีลาชา สงผลกระทบตอการทํา
วิทยานิพนธ 

3.4 ฟารมเลี้ยงไกไมถูกสุขลักษณะ 

2. ควรเพ่ิมหองปฏิ บัติการเ พ่ือให เ พียงพอตอจํานวน
นักศึกษาทุกระดับ 

3. ควรปรับปรุงระบบการเบิกจายสารเคมีใหรวดเร็วมากข้ึน 
4. ควรพัฒนาฟารมเลี้ยงไกใหถูกสุขลักษณะ 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
4.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ไมเพียงพอ 
4.2 กิจกรรมท่ีนักศึกษาจะไดทํารวมกับชุมชนมีจํานวน

คอนขางนอย ท่ีผานมามีเพียง 1 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการปลอยปูกับธนาคารปูมา 

 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมาก

ยิ่งข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หองสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

1.1 หนังสือและงานวิจัยในหองสมุดมีนอย 
1.2 หนังสือท่ีเ ก่ียวของสวนใหญอยู ท่ีหอสมุด      

พระราชวังสนามจันทร 
1.3 หองชมภาพยนตรเปดใหบริการในชวงเวลาท่ี

นักศึกษามีคาบเรียน 

 
1. ควรจัดหาทรัพยากรในหองสมุดใหเพียงพอตอความ

ตองการของนักศึกษา 
2. ควรยาย/สําเนา/จัดหา หนังสือดานสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรไปไวท่ีหองสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

3. ควรเปดใหบริการหองชมภาพยนตรในชวงเวลาท่ี
นักศึกษาไมมีคาบเรียน 

2. ระบบ iThesis 
นักศึกษายังไมเขาใจระบบ iThesis 

 
ควรจัดอบรมเรื่องระบบ iThesis โดยวิทยากรท่ีมี

ความรู ประสบการณ สามารถตอบคําถามนักศึกษาไดอยาง
ชัดเจน รวมท้ังชองทางในการชวยแกไขปญหาการใชงานท่ี
รวดเร็ว ชัดเจน  

3. สวัสดิการนักศึกษา 
จํานวนรถรางมีไมเพียงพอ และสภาพรถไมพรอมใชงาน    

 

 
ควรเพ่ิมจํานวนรถรางใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

รวมท้ังตรวจสอบสภาพรถรางใหพรอมใชงานเสมอ 
4. ความปลอดภัย  

4.1 ถนนไปฟารมเปนหลุมบอและมีฝุน 
4.2 มีบุคคลภายนอกเขามาในเขตพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

 
1. ควรปรับปรุงถนนเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางไปฟารม 
2. ควรจัดระบบการตรวจ และรักษาความปลอดภัยผูเขา

ออกมหาวิทยาลัย และฟารมใหเขมงวดมากข้ึน  
 

4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไมม ี- 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน  

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมม ี- 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
           - ไมม ี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
หลักสูตร ควรเพ่ิมการฝกงานใหมากข้ึน เพ่ือประโยชนในการ

ประกอบอาชีพ 
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไมม ี- 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 - ไมม ี- 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
       ควรเพ่ิมการบูรณาการดานนโยบาย  
 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การผลักดันสูความเปนนานาชาติ อาทิ  
  - การทําขอตกลงความรวมมือ  
  - การรับนักศึกษาตางชาติมาเรียนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต  
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศใหแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและนักศึกษาท่ีทํากิจกรรม 
  - สนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการท่ีตางประเทศอยางตอเน่ือง  
 1.2 ปรับภูมิทัศนของคณะ ทําใหมีบรรยากาศรมรื่น 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
จํานวนนักศึกษาลดลง 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง 
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท บางหลักสูตรยังไมมี

นักศึกษา 

 
ควรเรงประชาสัมพันธหลักสูตรและประชาสัมพันธคณะ

ทางสื่อออนไลนมากข้ึน 
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 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. คุณภาพของนักศึกษา 
คุณภาพของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

ควรจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาใหมากข้ึน 

2. การเรียนการสอน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ยังไมพรอมจะให

นักศึกษาเรียนท่ีเมืองทองธานี เ น่ืองจากปจจัยในการ
สนับสนุนการเรียนยังไมพรอม 

 
ควรใหนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตเรียน

ท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรหรือวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี กอนจนกวาเมืองทองธานีจะมีปจจัยตางๆ ท่ีพรอม
มากข้ึน 

3. ความเปนนานาชาติ 
 

ควรหาแนวทางการทํางานรวมกับองคกรอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนวยงาน บริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

เมืองทองธานี: ระบบอินเตอรยังไมพรอม  
 

ควรเรงปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหพรอมตอการใช
งานมากข้ึน 

2. การเบิกจายเงิน ควรปรับการเบิกจายเงินในการจัดโครงการใหเปนระบบ 
และรวดเร็วมากข้ึน 

3. สวัสดิการนักศึกษา  
เมืองทองธานี: โรงอาหาร และหองพยาบาลไมพรอม

รองรับนักศึกษา 

 
ควรเพ่ิมโรงอาหาร และหองพยาบาลท่ีเมืองทองธานี 

ใหพรอมรองรับนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 มีความตั้งใจท่ีจะแกไขปญหาตางๆ  
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
   ใหความสําคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนมากข้ึน อาทิ การบริหารจัดการอัตรากําลัง การเปดโอกาสใหรวมเสนอความ
คิดเห็นเพ่ือแกไขปญหาของคณะ กําหนดเกณฑการประเมินผล (KPI) ท่ีชัดเจน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
           - ไมม ี- 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (เมืองทองธานี) 

เครื่องมือ อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร 
สารสนเทศ บางสวนมีปญหาไมพรอมในการใชงาน 

 
ควรดูแลเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ 

คอมพิวเตอร สารสนเทศ ใหพรอมและมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

2. การประชาสัมพันธคณะ  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การประชาสัมพันธคณะยังมีนอย และไมท่ัวถึง ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธคณะผานสื่อออนไลน และ

ชองทางตางๆ ใหมากข้ึน 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การประชาสมัพันธการรับนักศึกษาใหม 

การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมยังไมเขาถึง
กลุมเปาหมายมากนัก 

 
มหาวิทยาลัยควรชวยประชาสัมพันธการรับนักศึกษา

ของคณะวิชาตางๆ ดวย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก
กวางขวาง และสามารถสรางแรงจูงใจไดอีกทางหน่ึง 

2. สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน (เมืองทองธานี) 
2.1 ระบบอินเทอรเน็ต บางสวนมีปญหา 
2.2 หองสมุด ไมพรอม 

 
1.  ควรปรับปรุ งระบบอินเทอร เ น็ต ให เส ถียรและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ควรเพ่ิมหองสมุดหรือมุมศึกษาคนควาท่ีเมืองทองธานี 

3. การเบิกจาย 
การเบิกจาย มีข้ันตอนมาก ลาชา 

 
ควรปรับระบบการเบิกจายใหรวดเร็วและสะดวก 

มากข้ึน 
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 4.1 ยุติธรรมและเปนกลาง 
 4.2 มอบหมายภาระงานท่ีชัดเจน 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในองคกรใหมากข้ึน 
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 -ไมม-ี 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมม ี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร  
 การฝกปฏิบัต ิ ฝกงาน ศึกษาดูงาน มีนอย 
 

 
ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน ศึกษาดูงาน

มากข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและ
แกไขปญหาในการทํางาน 

2. การเรียนการสอน 
2.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

อาจารยผูสอนสวนใหญเปนคนไทย 

 
1. ควรเพ่ิมอาจารยท่ีเปนเจาของภาษาใหมากข้ึน เพ่ือให

นักศึกษาไดมีประสบการณ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2.2 การเรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  
    เวลาในการขอคําปรึกษาทางวิชาการมีนอย 

2. ควรเพ่ิมเวลาในการใหคําปรึกษาทางวิชาการในการเรียน
วิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัยใหมากข้ึน  

3. สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 
เครื่องมือ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนมีไม

เพียงพอ โปรเจคเตอร ระบบเสียง มีปญหา 

 
1. ควรเพ่ิมเครื่องมือ อุปกรณประกอบการเรียนการสอน  

ใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา และปรับปรุง 
ซอมแซมใหพรอมตอการใชงาน 

2. ควรจัดหองเรียนท่ีเปนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
4.1 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สนใจเขารวมกิจกรรมของคณะ

นอยลง 
4.2 การจัดกิจกรรมในแตละครั้งไดรับงบประมาณนอย 

 
1. ควรปรับวิธีการจัดกิจกรรมใหนาสนใจและประชาสัมพันธ

ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะมากข้ึน 
2. ควรจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมตางๆ ใหเพียงพอ

และเหมาะสม 
5. การประสานงานกับนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เจาหนาท่ีของคณะ ติดตอประสานงานกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคอนขางกระช้ันชิด เชน การจัดตาราง
เรียน การแจงขอมูลขาวสารตางๆ  

 
ควรวางแผนการทํางาน และติดตอประสานงาน แจง

ขอมูลขาวสารลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาในการวางแผนการ
เรียน และเตรียมความพรอมในดานตางๆ  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ระบบอินเทอรเน็ตคอนขางชาและไมคอยเสถียร 
1.2 Application SU Smart ไมเสถียร รูปภาพ

นักศึกษาไมปรากฏ ทําใหการขอเอกสารแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ยุงยาก 

1.3 ฐานขอมูลงานวิจัยมีไมเพียงพอ 
1.4 จํานวนหนังสือและเอกสารดานการทองเท่ียวท่ีอยู

ในหองสมุดมีไมเพียงพอ 

 
1. ควรพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหเร็วและเสถียรมากข้ึน 
2. ควรพัฒนา Application SU Smart ใหใชงานงาย และ

เสถียรมากข้ึน 
3. ควรจัดหาฐานขอมูลดานงานวิจัยท่ีทันสมัย เพ่ือเปน

ประโยชนในการศึกษาคนควาของอาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษา  

4. ควรเพ่ิมหนังสือและเอกสารดานการทองเท่ียวท่ีอยูใน
หองสมุดใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 

2. สวัสดิการนักศึกษา (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
2.1 จํานวนรถราง และจํานวนรอบการเดินรถรางไม

เพียงพอ โดยเฉพาะในช่ัวโมงเรงดวน  
2.2 รถรางเสียระหวางทาง     
 

 
1. ควรเพ่ิมจํานวนรถรางใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
2. ควรตรวจสอบสภาพรถรางใหพรอมใชงานเสมอ 
 

3. ดานกายภาพ/ความปลอดภัย 
3.1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

3.1.1 ท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ 
3.1.2 หองสุขาในอาคาร 50 ป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เกาและมีจํานวนไมเพียงพอ  
3.1.3 สุขภัณฑของหองสุขาในอาคารศูนยเรียนรวม            

เฉลิมพระเกียรติ ชํารุด 
3.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1. ควรเพ่ิม/บริหารจัดการท่ีจอดรถใหเพียงพอตอความ

ตองการท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. ควรปรับปรุงและเพ่ิมหองสุขาใหเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษา 
3. ควรเรงซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3.2.1 มีสุนัขและงูจํานวนมาก 
3.2.2 จํานวนถังขยะมีไมเพียงพอ ทําใหสกปรก 
3.2.3 มีบุคคลภายนอกเขามาในเขตพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย 

1. ควรดําเนินการเรื่องสุนัขและงู ใหเรียบรอย เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร 

2. ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะใหเพียงพอตอการใชงาน 
3. ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน ควรกําหนดเวลา

เขา-ออกมหาวิทยาลัย 
 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) 
 - ไมม ี- 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีความพยายามผลักดันสูความเปนนานาชาติมากข้ึน อาทิ สนับสนุนการศึกษาดูงาน การทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ  
 1.2 สนับสนุนใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
งบประมาณ 

รายไดมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาลดลง 
สงผลตอการใชจายงบประมาณของคณะ 

 
ควรมีการวางแผนเรื่องงบประมาณลวงหนา และมีการ

บริหารจัดการงบประมาณท่ีดี  โดยใชกลไกของ
คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการประจําคณะในการชวย
วางแผน พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 

1.1 เครื่องมือ อุปกรณในการฝกปฏิบัติการ ยังไมมี
ความพรอม เชน สาขาภาพยนตร 

1.2 หองปฏิบัติการไมเพียงพอในการรองรับการฝก
ปฏิบัติการ 

 
1. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณใหเพียงพอ ทันสมัย และ

พรอมในการใชงาน 
2. ควรมีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม และสามารถรองรับ 

เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีทันสมัย  
2. การยายการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร/
บางสวน มาท่ี City Campus เมืองทองธานี  

 

ควรมีการวางแผนและเตรียมความพรอมในดานตางๆ 
อาทิ การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเรื่องการยาย
สถานท่ี คาใชจาย ท่ีพักท่ีจะรองรับนักศึกษา ความปลอดภัย 
โรงอาหาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระเบียบ ขอบังคับ 

เมื่อมีการปรับแกไข/ออก ระเบียบ ขอบังคับใหม 
บางครั้งผูปฏิบัติงานไมเขาใจ ตีความไมตรงกัน สงผลตอการ
ปฏิบัติงานท่ีลาชา 

 
ควรมีการประชุม สื่อสารใหความรู กับบุคลากรของ

คณะวิชา เก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับท่ีมีการปรับเปลี่ยน 
หรือออกใหม อยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน 
และยึดเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  

2. การเบิกจายงบประมาณ 
การอนุมัติ  การเบิก-จายงบประมาณ ในสวนของ

มหาวิทยาลัยมีข้ันตอนมาก ไมคลองตัว ลาชา 
 

 
ควรปรับลดข้ันตอนการดําเนินการใหรวดเร็วข้ึน และนํา

เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. ดานกายภาพ 

3.1 การออกแบบบันไดแบบโปรง ไมเหมาะกับการใช
งาน โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงท่ีใสกระโปรง จึงตอง
ไปใชลิฟตแทน ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน 

3.2 พ้ืนท่ีจอดรถ ไมมีระเบียบท่ีชัดเจนวาพ้ืนท่ีสวนใด
อนุญาตใหจอดรถได  

 
1. การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ควรคํานึงถึง

การใชงานใหเหมาะสมกับทุกคน และควรหาแนวทางการ
แกไขปญหา  

2. ควรมีระเบียบเรื่องพ้ืนท่ีจอดรถ และประชาสัมพันธให
ผูเก่ียวของทราบท่ัวถึง  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร) 
 มีความออนนอม  
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร)  
 5.1 ควรเพ่ิมภาวะความเปนผูนํา 
     5.2 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และดําเนินการในเรื่องตางๆ ใหทันการณ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหาย  
     5.3 ควรพัฒนาตนเองดานการบริหาร โดยเพ่ิมประสบการณการทํางานดานการบริหารใหมากข้ึน 

 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
- ไมมี – 
 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

- ไมมี – 
 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสตูร 
สาขานิเทศศาสตร ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง

คอนขางสูง และมีสถาบันการศึกษาเปดสอนจํานวนมาก  

 
ควรปรับปรุงหลักสูตรใหรองรับความตองการของผูเรียน 

ผูประกอบการ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสถาบันอ่ืนได 
2. การวิจัย 

คณะจัดสรรทุนวิจัยจํานวนมาก แตผูขอรับทุนมีจํานวน
นอย  

 
ควรผลักดัน หากลยุทธท่ีจะใหบุคลากรขอทุนวิจัยให

มากข้ึน อาทิ เชิญผูเช่ียวชาญมาท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา เปน
พ่ีเลี้ยงในการวิจัย 

3. การยายการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร/
บางสวน มาท่ี City Campus เมืองทองธานี  

3.1 หองเรียนท่ี City Campus เมืองทองธานี ไม
เพียงพอ และบางหองไมเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน  

3.2 อุปกรณ โตะ lecture ไมเหมาะกับการจัดการเรียน
การสอนในบางรายวิชา อาทิ การทํางานกลุม การ 
ประชุมระดมความคิด 

 
 
1. ควรมีการวางแผนและเตรียมความพรอมในดานตางๆ 

อาทิ การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเรื่องการยาย
ท่ีตั้ง คาใชจาย ท่ีพักท่ี ความปลอดภัย โรงอาหาร 
หองเรียน หองปฏิบัติการ 

2. ควรจัดเตรียมความพรอมเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
อาทิ หองเรียน อุปกรณ โตะ lecture ใหเพียงพอ และ
เหมาะสม รวมท้ังรองรับกิจกรรมตางๆ อาทิ การทํางาน
กลุม การประชุมระดมความคิด  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
เกณฑเก่ียวกับเรื่องผลงานสรางสรรค เพ่ือใชในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ การตีความตางๆ ยังไมชัดเจน 

 
มหาวิทยาลัย คณะควรรวมกันพิจารณาเก่ียวกับเรื่อง

ผลงานสรางสรรค และเสนอเรื่องไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

2. การเบิกจายงบประมาณ 
การอนุมัติ  การเบิก-จายงบประมาณ ในสวนของ

มหาวิทยาลัยมีข้ันตอนมาก ไมคลองตัว ลาชา 

 
ควรปรับลดข้ันตอนการดําเนินการใหรวดเร็วข้ึน โดยนํา

เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน  
 

4. คณบดี  
 - ไมม ี- 
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี – 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมมี – 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

เมืองทองธานี 
หองสตูดิโอ ยังไมเสร็จ นักศึกษาไมสามารถใชงานได

อยางเต็มท่ี  

 
ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

2. การพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาไปฝกอบรม 

 
ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรเวลาเพ่ือให

ทุกคนมีโอกาสไดไปพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ 
3. อัตรากําลัง 

บุคลากรมีภาระงานไมสมดุลกัน  
 
ควรประชุมพิจารณาทบทวนภาระงานของแตละคนใหมี

ความเหมาะสม และสอดคลองกับปริมาณงาน  
4. การยายการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร/
บางสวน มาท่ี City Campus เมืองทองธานี  

 

1. ควรวางแผนและเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ 
การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในเรื่องการยายท่ีตั้ง 
คาใชจาย ท่ีพัก ความปลอดภัย โรงอาหาร หองเรียน 
หองปฏิบัติการ 

2. ควรแจงแผนการยายไป City Campus เมืองทองธานี ให
บุคลากรทราบลวงหนา เพ่ือเตรียมความพรอมในดาน
ตางๆ  
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

งบประมาณ 
การเบิกจายเงินงบประมาณ ไมไดรับความสะดวก  และ

ใชเวลาคอนขางนาน  

 
ควรปรับระบบการเบิกจายเงิน เปน one stop service 

เพ่ือใหการดําเนินการ มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
 

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร) 
 - ไมมี – 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร)  
 5.1 ควรเพ่ิมภาวะความเปนผูนํา 
 5.2 ความพัฒนาความสามารถดานการบริหาร เพ่ือใหบุคลากรยอมรับและรวมมือในการทํางาน  
 5.3 ความกลาในการตัดสินใจ  
 5.4 การกําหนดแผน เปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน  

 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 - ไมมี - 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การยายการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร/
บางสวน มาท่ี City Campus เมืองทองธานี  

นักศึกษาสวนหน่ึงเห็นวาการสื่อสาร การตอบคําถาม 
การช้ีแจงในประเด็นตางๆ ของคณะยังไมชัดเจน และลาชา
มาก 

 
1. ควรเตรียมความพรอม เรื่องการยายท่ีตั้งใหพรอม อาทิ ท่ี

พักท่ีจะรองรับนักศึกษา ความปลอดภัย โรงอาหาร 
หองเรียน หองปฏิบัติการ 

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

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสตูร 
     

ควรเนนการเรียนการสอนท่ีใหนักศึกษาสามารถนําไปใช
งานไดจริง  

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 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

3.1 เครื่องมือ อุปกรณมีจํานวนไมเพียงพอ ลาสมัย
คุณภาพไมดี บางสวนชํารุดสงซอม และตองใชงาน
รวมกันหลายช้ันป หลายสาขา อาทิ เครื่องมือ 
อุ ป ก ร ณ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ถ า ย ทํ า ภ า พ ย น ต ร  
โปรเจคเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  

3.2 หองสตูดิโอ ท่ี City Campus เมืองทองธานี อยูใน
สภาพท่ียังไมพรอมในการเรียนการสอน 

 
1. ควรสํารวจคุณภาพและจํานวนเครื่องมือ อุปกรณอยาง

สม่ําเสมอ รวมท้ังจัดทําแผนการจัดซื้ออุปกรณเพ่ิม/
เปลี่ยนใหทันสมัย เพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

2. ควรเรงทําหองสตูดิโอใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

4. กิจกรรมนกัศึกษา  
4.1 การจัดกิจกรรมของคณะมนีอย และไมมีกิจกรรมให

นักศึกษาไดเก็บช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสา ตองออกไป
หากิจกรรมทําขางนอก 

4.2 Campus Life มีนอยมาก 

 
1. ควรจัดใหมีกิจกรรมของคณะเพ่ิมข้ึน  
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ัง

ภายในและภายมหาวิทยาลัยมากข้ึน เพ่ือใหมี Campus 
Life และนักศึกษามีโอกาสสรางความสัมพันธกับเพ่ือน
นักศึกษาสาขาอ่ืน รวมท้ังชวยสรางประสบการณการ
ทํางาน การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ   

5. การใหบริการนักศึกษา (เมืองทองธานี)  
5.1 มีเจาหนาท่ีใหบริการรับเรื่องนักศึกษาเพียง 1 คน 

หากไมอยูจะไมสามารถดําเนินการใดๆ ได ไมมี
เจาหนาท่ีมาทํางานแทน 

5.2 มีเจาหนาท่ีดูแลท้ังหองสมุดและหองพยาบาล เพียง 
1 คน และหองพยาบาลมียาไมพรอมใหบริการ   

5.3 หนังสือในหองสมุดมีนอย  
5.4 อาคารเรียนปดเวลา 20.00 น. นักศึกษาไมมีพ้ืนท่ี

สําหรับทํางาน ไมสะดวกท่ีจะตองไปหาพ้ืนท่ีทํางาน
ขางนอก 

 
1. ควรพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานแทนได  โดย

เฉพาะงานใหบริการนักศึกษา ควรมีเจาหนาท่ีดูแลให
ตลอดเวลา  

2. ควรปรับปรุงการใหบริการตางๆ อาทิ หองสมุด หอง
พยาบาล ใหมีความพรอมมากข้ึน  

 

6. ศิษยเกา 
มีสวนรวม/มีบทบาทนอยมาก  

 
1. ควรสรางกลไก ชองทางในการใหศิษยเกาเขามามีสวน

รวม/มีบทบาทในการชวยเหลือคณะ/รุนนองใหมากข้ึน 
2. ควรจัดกิจกรรมท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกา 

นักศึกษา ผูบริหาร อยางตอเน่ือง อาทิ โครงการพ่ีสอนนอง  
 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

กายภาพ (เมืองทองธานี) 
1. มีการกอสราง ซอมแซมอาคารในระหวางท่ีนักศึกษา

เรียนอยู ทําใหรบกวนสมาธิในการเรียน 
2. พ้ืนท่ีการจัดการเรียนการสอน ไมเพียงพอ  
    (มีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการดวย)  
3. โรงอาหารมีแหงเดียว ขนาดเล็ก ไมสามารถรองรับ

นักศึกษาไดเพียงพอ 

 
1. ควรวางแผนการทํางานกอสราง ซอมแซมอาคารเรียน ใน

เวลาท่ีไมใหกระทบกับการเรียนการสอน 
2. ควรวางแผนการใชพ้ืนท่ีอาคารท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และไดรับความสะดวกมากข้ึน 
3. ควรปรับปรุงโรงอาหาร ใหมีความพรอมมากข้ึน  
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร) 
 - ไมม ี- 

 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร)  
 ควรรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

วิทยาลัยนานาชาติ  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การยายไปจัดการเรียนการสอนท่ีตึก CAT ชวยพัฒนาการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ 
เน่ืองจากมีทําเลท่ีใกลกับสถานทูตฝรั่งเศส โปรตุเกส อยูในใจกลางเมืองใกลโรงแรม ศูนยการคา TCDC ทําใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเรียนรู ฝกประสบการณกับผูมาใชบริการหลากหลายรูปแบบท้ัง นักการทูต นักทองเท่ียวชาวตางชาติ  
 1.2 การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนเรื่องท่ีดี เพราะจะชวย
ประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรใหตางชาติไดรูจักมากข้ึน รวมท้ังเปนการสรางความสัมพันธระหวางกัน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
หลักสูตร การเรียนการสอน 
     

ควรเนนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ (BBA) ใหมีความเขมแข็ง
มากข้ึน เน่ืองจากนักศึกษามีแนวโนมสนใจ ตองการศึกษา
ระดับปริญญาโทนอยลง  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
 

1. ควรเพ่ิมการสอนภาษาจีน และภาษาเพ่ือนบาน เน่ืองจาก
ปจจุบันประเทศจีนเขามามีบทบาทสําคัญตอประเทศไทย 
รวมท้ังมีอิทธิพลตอตลาดโลกเปนอยางมาก  

2. ควรจัดการเรียนการสอนผานระบบ conference กับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีคณะมีความรวมมือ เพ่ือ
เปนการเปดโลกทัศนของนักศึกษาใหกวางขวาง และชวย
พัฒนาทักษะการฟง การพูด ของนักศึกษาดวย 

3. ควรปลูกฝงใหนักศึกษามีความใฝรู สามารถคนควาหา
ความรูดวยตนเอง กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออกใหมาก
ข้ึน  

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

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
 
 

ควรเนนนโยบายการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลายคณะ
วิชามีความเขมแข็งในดานน้ี  
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. ขอตกลงความรวมมือ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญจะเนนความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยควรสรางอัตลักษณ/จุดเดนโดยเนนการสราง
ความรวมมือ เครือขายกับสถาบันการศึกษาในทวีปยุโรป  

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 4.1 มีวิสัยทัศน มีการวางแผนการทํางาน และมีการบริหารจัดการท่ีดี  
 4.2 มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจ สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะไดเปนอยางดี 
 4.3 มีเครือขายความรวมมือในตางประเทศอยางกวางขวาง 

 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
 1.2 การวิจัย  
       1.2.1 จัดทําระบบพ่ีเลี้ยง เชิญอาจารยท่ีมีประสบการณมาใหคําปรึกษา แนะนํา /มาทําวิจัยรวม ชวยทําใหอาจารย
มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
       1.2.2 ใหทุนวิจัย เงินรางวัล เมื่อผลงานวิจยัไดรับการตีพิมพ/การไปนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
ชวยสรางขวัญและกําลังใจแกผูทํางาน 
 1.3 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
 1.4 นําเทคโนโลยีมาใชในบริหารจัดการ อาทิ ทําเอกสารการสอนเปน QR code   

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมม ี-  

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

หลักสูตร การเรียนการสอน ควรจัดสอนในหลากหลายภาษามากข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตลาด และนักทองเท่ียวท่ีมาจากประเทศ
ตางๆ รวมท้ังนักศึกษามีโอกาสไดงานทํามากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การเบิกจายงบประมาณ 

การเบิกจายงบประมาณมีความลาชา มีข้ันตอนเพ่ิมข้ึน 
ทําใหการจัดทําโครงการบางโครงการตองชะลอไวกอน
เน่ืองจากตองรองบประมาณ 

 
ควรพิจารณาทบทวนข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 

ใหสั้นกระชับ รวดเร็วมากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 4.1 มีวิสัยทัศน กลาตัดสินใจ ทํางานเร็ว ทําใหการทํางานคลองตัวเปนอยางมาก 
 4.2 มีการกํากับ ติดตามการทํางานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
 4.3 เขาพบงาย บุคลากรสามารถติดตอสื่อสารตรงกับคณบดีไดโดยตรง 
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 4.4 มีการจัดประชุมภายในหนวยงานเปนประจํา ทําใหบุคลากรมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทํางานกัน 
 

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา อาทิ 
      - Summer Programme โดยเชิญนักศึกษาตางชาติมาเขารวม ทําใหมีจํานวนนักศึกษาตางชาติเพ่ิมมากข้ึน 
       - การไปออกบูธประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาในโรงเรียนตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักวิทยาลัย
นานาชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากรมากข้ึน 
 1.2 มีการซื้อโปรแกรมมาใหนักศึกษาใชเพ่ิมมากข้ึน ทําใหนักศึกษามีทางเลือกในการใชโปรแกรมท่ีหลากหลายข้ึน 
 1.3 มีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.1 เรื่องเรงดวน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง ควรหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหมากข้ึน อาทิ 
ออกไปแนะแนวตามโรงเรียนตางๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ท่ีทันสมัย  

2. การบริหารจัดการ 
การรับ-สง เอกสารไปยังหนวยงานตางๆ คอนขางลาชา 

โดยเฉพาะเอกสารท่ีมาจากนครปฐม เพชรบุรีเน่ืองจาก
วิทยาลัยนานาชาติแยกออกมาตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ควรหาแนวทาง จัดระบบการรับ-สงเอกสารใหรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน  

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ใชเวลา

เรียน 5 ป เพ่ือสรางจุดเดน และจูงใจใหนักศึกษาเขามา
เรียนเพ่ิมข้ึน 

2. การประชาสัมพันธ ควรประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติ ใหเปนท่ีรูจักมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในกลุมผูปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และในการจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธควรพิจารณาให
เหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
และเขาถึงแตละกลุมใหมากข้ึน  

3. ดานกายภาพ ควรปรับปรุงสถานท่ีจัดการเรียนการสอนในตึก CAT ให
มีความสวยงาม โดดเดนมากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาระบบ TCAS มีปญหามาก อาทิ    
- ไมรูจํานวนนักศึกษาท่ีจะมาเขาศึกษาตอ   
- การเปดรับมีหลายรอบ ทําใหยอดนักศึกษาไมน่ิง 

 
ควรประชุมระดมความคิดปญหาในการสอบ TCAS ของ

ทุกคณะวิชา และหาแนวทางในการดําเนินงาน การแกไข
ปญหา  
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 4.1 มีวิสัยทัศน มีความเปนผูนําสูง  
 4.2 บริหารงานดวยความชัดเจน ทันตอเหตุการณ 
 4.3 สามารถเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษา แนะนําในเรื่องการทํางานไดตลอดเวลา 
 4.4 สามารถประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหการทํางานมีความรวดเร็ว คลองตัว 
 

กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 การยายทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ มาเรียนท่ีตึก CAT ชวยใหนักศึกษาไดรูจักเพ่ือนๆ ตางสาขามากข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.1 เรื่องเรงดวน 
 - ไมม ี-  

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
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.  ควรมีการสอนในภาษาอ่ืนๆ ด วย เชน ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุน  
2. ควรเพ่ิมทักษะ ความรูใหนักศึกษาช้ันปท่ี 2 มากข้ึน 

เพ่ือใหมีความพรอมในการไปฝกงานท่ีตางประเทศ 
3. ควรพิจารณาปรับใหนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีโอกาส

ไดเรียนกับอาจารยชาวตางชาติดวย 

2. การจัดกิจกรรม/ชีวิตนักศึกษา 
2.1 การจัดกิจกรรมยังมีนอย  
2.2 ไมมีบรรยากาศความเปนมหาวิทยาลัย เพราะมี

เพียงคณะเดียวท่ีไปเรียนท่ีตึก CAT   

 
ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

การจัดกิจกรรมรวมกับคณะวิชาตางๆ เพราะจะทําใหไดรูจัก
เพ่ือนๆตางคณะมากข้ึน 

3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
การจัด Open House ไมคอยไดรับความสนใจมากนัก 

เน่ืองจากการประชาสัมพันธการจัดงานยังไมท่ัวถึง 

 
ควรมีการประชาสัมพันธคณะใหมากข้ึน โดยทําใน

ลักษณะ YouTube เพ่ือใหเขาถึงกลุมคนรุนใหม 
4. ดานกายภาพ 
     ไมมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมรวมกันในคณะ เน่ืองจากใน
ตึก CAT เปนพ้ืนท่ีปด ไมมีลานกิจกรรม 

 
ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีลานเอนกประสงค พ้ืนท่ีท่ีใชใน

การจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. iThesis 

มีความยุงยากในการใชงาน ยังมี error ทําใหเสียเวลา
ในการทํางานมาก 

 
ควรพิจารณานําโปรแกรมใหมมาใชแทน iThesis 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
2. การใหบริการ 

- เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนบางคนไมเต็มใจใหบริการ  
- การตอบคําถาม ของเจาหนาท่ีไมตรงกัน ทําใหสับสน 

เสียเวลาในการดําเนินการ 
- การทํางานมีข้ันตอนมาก ลาชา และบางครั้งตอง

เดินทางไปติดตอหลายครั้งจึงจะแลวเสร็จ  

 
ควรปรับการทํางานใหเปนแบบ one stop service 

 
4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 มีวิสัยทัศน เปนนักบริหารท่ีดี  
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
      พยายามปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยใหทันสมัย และคลองตัวมากข้ึน 

  
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษา  

ลดลงจํานวนมาก 
 
1. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน 
2. ควรเปดหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของตลาด 

และคนในกลุมตางๆ อาทิ ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ  
2. วารสาร Veridian  

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 การเรียนการสอน ควรพิจารณาปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ

ความตองการของตลาด โดยดําเนินการอยางตอเน่ือง และ
ทันการณ 

2. การวิจัย 
ในอนาคตการขอทุนทํางานวิจัยจะยากมากข้ึน 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัยควรวางแผน และเตรียมความพรอม

ลวงหนา  
3. ระบบ iThesis 

3.1 ระบบยังไมคอยเสถียร การจัดหนาของรูปเลม 
ระยะหางของวรรคตอน บางครั้งยังไมตรงตามท่ี
กําหนด 

3.2 อาจารยท่ีปรึกษาบางทานสูงอายุ ไมถนัดในการใช
เครื่องคอมพิวเตอร 

 
ควรติดตาม ตรวจสอบระบบ iThesis อยางตอเน่ือง

และแกไขปญหา ตามท่ีนักศึกษาแจงโดยเร็ว 
 

4. การบริหารจัดการ 
การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

ระหวางคณะวิชากับบัณฑิตวิทยาลัย สวนหน่ึงยังไมชัดเจน 
ทําใหเกิดความสับสนกับผูรับบริการ 

 
ควรประชุมระดมความคิดระหวางคณะวิชาท่ีสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ การบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน เพ่ือ
ลดปญหาความซ้ําซอนในการทํางาน และชวยใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
5. การเบิกจายเงิน 

การเบิกจายคาสอนของอาจารยพิเศษ ในสวนท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยรับผิดชอบ มีความลาชา  

 
1. ควรเรงดําเนินการในการเบิกจายคาสอนของอาจารย

พิเศษใหเร็วข้ึน 
2. เมื่อมีการโอนเงินคาสอนเขาบัญชีแลว เจาหนาท่ีควรโทร

ประสานแจงอาจารยใหรับทราบอีกครั้ง เพ่ือใหทราบวา
เปนเงินคาสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไมม ี-  

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช) 
 4.1 มีความประนีประนอม ใจเย็น  
 4.2 ทันสมัย มองการณไกล 
 4.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีเครือขายการทํางาน  
 4.4 สามารถติดตอ ประสานงานไดตลอดเวลา 
 

กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ 

- ไมไดมารวมสนทนากลุม - 
  

กลุม 3 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 มีการนําระบบ online มาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานมากข้ึน 
 1.2 มีการจัดจุดบริการนักศึกษา โตะรับแขกสําหรับนักศึกษาท่ีมาติดตอประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย 
 1.3 เริ่มมีการดําเนินการจัดทํา website และแบบฟอรมตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
              - ไมม ี-             
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
การปรับโครงสราง 

การปรับโครงสรางบางสวนยังมีปญหา บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัยบางสวนถูกปรับไปอยูกองบริหารงาน
วิชาการ พระราชวังสนามจันทร ทําใหนักศึกษาไมไดรับ
ความสะดวก เพราะตองไปติดตอท่ีจังหวัดนครปฐม 

 
ควรติดตาม ประเมินผลการปรับโครงสราง วามีปญหา 

อุปสรรคอะไรบาง เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป 
  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การปรับโครงสราง ควรติดตาม ประเมินผลการปรับโครงสรางของคณะวิชา 

และหนวยงานท้ังหมด วามีปญหา อุปสรรคอะไรบาง เพ่ือหา
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

2. งบประมาณ 
 

ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนท่ีของ
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีพระราชวังสนามจันทร ในการจัดทําหอง
อบรม iThesis หอง Self-Access Learning 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช) 
 4.1 ทํางานเชิงรุก มีการกํากับ ติดตามการทํางานอยางตอเน่ือง 
 4.2 มีความมุงมั่นในการทํางาน พยายามทํางานใหตอบโจทยของมหาวิทยาลัย 
 4.3 ใหความสําคัญกับบุคลากร มีการจัดประชุมบุคลากรทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 
  

กลุม 4 ผูแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การจัดประชุมวิชาการ มีผูเขารวมงานคอนขางมาก 
 1.2 มีการเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารทาง online มากข้ึน อาทิ การสงเอกสาร  
 1.3 iThesis  
 1.3.1 มีการจัดอบรม ทําใหมีความเขาใจในการใชงานมากข้ึน 
 1.3.2 มีการจัดตั้งคลินิกโปรแกรมบริหารงานวิทยานิพนธ (iThesis) ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และ
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม ทําใหมีความสะดวกในการติดตอรับคําปรึกษามากข้ึน 
 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 
              - ไมม ี-             

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. iThesis 

ระบบ iThesis Template ยังไมเสถียร ทําใหเสียเวลา
ในการทํางาน มีความยุงยาก 

 
ควรกํากับติดตาม ปรับปรุงและแกไขปญหาเพ่ือให

ระบบดีข้ึน 
2. ดานกายภาพ 

2.1 หองเรียนไมเพียงพอ หองเรียนบางหองไมรองรับ
การพวงตออุปกรณโสตฯ 

2 .2 ไมมีหองประจํ าสํ าหรับ นักศึกษาใชประ ชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํางานรวมกัน นักศึกษา
ตองไปหาสถานท่ีเอง 

 
1. ควรพิจารณาปรับหองเรียนใหมีความเหมาะสม และ

รองรับระบบเทคโนโลยีใหมๆ 
2. ควรพิจารณาจัดหอง Common Room ใหนักศึกษาได

ทํางาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. หลักสูตร ควรสนับสนุนใหมีการจัดทําหลักสูตรพหุวิทยาการให

มากข้ึน เน่ืองจากเปนการนําหลายศาสตรรวมกัน ชวยเพ่ิม
ประประสบการณใหกับนักศกึษา เพราะทําใหมีความรูหลาย
ดาน มีวิสัยทัศนท่ีกวางข้ึน 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การใหบริการนักศึกษา 

การทําบัตรนักศึกษา และการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา จะตองไปท่ีกองบริหารงานวิชาการ ท่ี
พระราชวังสนามจันทร ทําใหไมไดรับความสะดวก 

 
1. ควรพิจารณาการทําบัตรนักศึกษา และการข้ึนทะเบียน

นักศึกษาใหม ท่ีกรุงเทพฯ ดวย เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา 

2. ควรจัดบริการแบบ one stop service 
 

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช) 
 4.1 ตั้งใจ ทุมเทกับการทํางาน 
 4.2 มีการวางแผน ริเริ่มนโยบายใหมๆ ท่ีสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง สภาวการณในปจจุบัน 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

สํานักหอสมุดกลาง 
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การจัดโครงการอวดของและการจัดงานสัปดาหหนังสือ 
 1.2 การบริหารจัดการ และผลการดําเนินการในดานตางๆ สามารถดําเนินการไดดีมาก  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
จํานวนผูมาใชบริการ 

จํานวนผูใชบริการหองสมุด ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา มี
จํานวนลดลง ซึ่งอาจเปนผลมาจากบริบทเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหหองสมุดขาดบรรยากาศของแหลง
เรียนรู และความนาสนใจ 

 
 1. ควรหาวิธีการ แนวทางในการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการ

หองสมุด  
 2. ควรปรับสภาพหองสมุดให ทันสมัย เหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบัน อาทิ จัดเปนหองสัมมนา พ้ืนท่ีการ
เรียนรู 

 

 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. บุคลากรของสํานักหอสมุด 
 

บุคลากรประจําหองสมุด ควรมีพ้ืนฐานเปนผูท่ีรักหนังสือ
และรักการอาน เพราะมีหนาท่ีคัดสรรและคัดกรองหนังสือ
ใหม เขาหองสมุด รวมท้ังการใหบริการแนะนําหนังสือตางๆ 
แกผูรับบริการ 

2. การบริการวิชาการ 
การจัดงานสัปดาหหนังสือ (ทับแกว บุคแฟร) ซึ่งเดิม

เปนงานใหญและมีผูใหความสนใจจํานวนมาก ปจจุบัน
สถานการณเปลี่ยนแปลงไปคือ  

- ผูเขาชมงานมีจํานวนนอย   
- สวนใหญเปนรานขายหนังสือเกา รานหนังสือใหม 

มีนอย   
- สํานักพิมพมารวมงานจํานวนนอย  

 
1. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน การบริหาร

จัดการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2. ควรพิจารณาจัดงานสัปดาหหนังสือ ในวิทยาเขตอ่ืนๆ 
เชน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน่ืองจากมีผูใชบริการ
หองสมุดจํานวนมากพอสมควร 

3. โครงการหอจดหมายเหตุ ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ือง เนืองจากเปน
แหลงรวบรวมองคความรู สืบคนอางอิงในเรื่องตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย  

 

3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน  
 - ไมมี – 

 
4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน)   
 4.1 มีความเปนผูนํา และสามารถผลักดันนโยบายตางๆ สูการปฏิบัติไดจริง 
 4.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกรท่ีดี 
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กลุม 2 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 สงเสริม สนับสนุนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน การจัดโครงการอวดของ  การจัดทําหนังสือรวมกับ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ เปนหนังสือ 2 ภาษา และมีการเผยแพรไปตางประเทศดวย 
 1.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร อาทิ 
 1.2.1 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และริเริ่มการเสนอขอรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากเงินงบประมาณ
แผนดิน  
           1.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับทําผลงานทางวิชาการ อาทิ ดําเนินการเรื่องการประเมินคางาน เพ่ือกําหนด
กรอบอัตราในระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญงานพิเศษ และเช่ียวชาญพิเศษ 
           1.2.3 การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ ไดมีโอกาสเรียนรูและเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเชิญวิทยากร
จากคณะอักษรศาสตรมาใหความรู รวมท้ังเปดโลกทัศนในการเรียนกับอาจารยชาวตางประเทศดวย  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
เงินงบประมาณ  

งบประมาณมีจํานวนจํากัด และสวนใหญเปนเงินเดือน
ของบุคลากร งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานและการพัฒนา
มีจํานวนนอยลง  

 
ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมเติมใหเพียงพอตามความจําเปนของหนวยงาน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
จํานวนผูมาใชบริการ 

จํานวนผูใชบริการหองสมุด มีจํานวนลดลง  
 
สวนงานและมหาวิทยาลัยควรหาวิธีการหรือแนวทางใน

การเพ่ิมจํานวนผูใชบริการหองสมุด อาทิ การสรางความ
ประทับใจใหผูใชบริการกลับมาใชบริการหองสมุดอยาง
ตอเน่ือง 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1.  เงินงบประมาณ  

งบประมาณมีจํานวนจํากัด และสวนใหญเปนเงินเดือน
ของบุคลากร งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานและการพัฒนา
มีจํานวนนอยลง  

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม

ใหเพียงพอตามความจําเปนของหนวยงาน 

2.  การประชาสัมพันธการใชบริการหองสมุด 
 

ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธการใชบริการหองสมุดใหตรงกับความสนใจ
ของนักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาเห็นประโยชนและคุณคาของ
หองสมุด  ซึ่งจะชวยเพ่ิมจํานวนผูมาใชบริการหองสมุดอีก
ทางหน่ึงดวย 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
3.  ดานกายภาพ 

ปจจุบันผู ใชบริการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช
บริการหองสมุด เปนสถานท่ีในการติวหนังสือ ประชุมสัมมนา
กลุมยอย แตเน่ืองจากกายภาพของหองสมุดมหาวิทยาลัย
เปนหองสมุดยุคเกา มีพ้ืนท่ีจํากัด การแบงพ้ืนท่ีเปนสวนๆ ยัง
ไมเพียงพอกับความตองการ ปญหาเรื่องเสียง  

 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการ

จัดทําหองประชุมกลุมยอย ใหเปนเพียงพอตอความตองการ
ของนักศึกษา 

 
4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน)   
 4.1 มีวิสัยทัศน  
 4.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
 4.3 มีความสามารถดานการบริหารจัดการเปนอยางดี 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน)   
         ควรปรับเรื่องการเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางแกปญหา ใหมีความสะดวก รวดเร็วและงายข้ึน 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
  

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายใตงบประมาณท่ีจํากัดไดอยางดี 
 1.2 มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
อยางตอเน่ือง 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน 
            - ไมม ี- 
 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบรักษาความปลอดภัย  

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

 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและใหความสําคัญกับการ

พัฒนาดาน  IT มากข้ึน เพราะจะชวยผลักดัน ขับเคลื่อน
ระบบงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะชวย
เพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบรักษาความปลอดภัย 
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพข้ึน 

2. เงินงบประมาณ  
สวนงานไดรับการจัดสรรงบประมาณจํากัด ทําให

บางครั้งไมสามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

 
ควรหาแนวทางการหารายได เ พ่ิมเติม เ พ่ือนํามา

สนับสนุนการดําเนินการ อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรสูตร
คอมพิวเตอรใหกับนักเรียนและผูสนใจ นอกจากน้ันอาจ
สงผลใหนักเรียนสนใจตอการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดวย 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ระบบ WIFI  
     การใหบริการระบบ WIFI ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การ
ใชงานยังไมเสถียร  
 

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหภาคเอกชนเขามารวม

ลงทุนกับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและวางระบบ WIFI 
รวมท้ังจะชวยลดคาใชจายของมหาวิทยาลัยดวย  

2. การพัฒนาบุคลากร 
 

มหาวิทยาลัยควรรวม/ชวยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรดาน IT ใหมากข้ึน อาทิ คาใชจายในการเขาอบรม 
การศึกษาดูงาน เปนตน 
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4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน) 
 มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกรท่ีดี 
 

กลุม 2 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 การใชงบประมาณเงินรายไดของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในการแกปญหาเรงดวน เชน  
           1.1.1 การพัฒนาระบบ WIFI ท่ีหอพักนักศึกษา ใน 2 วิทยาเขต   
           1.1.2 การวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเมืองทองธานี 
       1.2 การใหบริการ เรงดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาเมื่อไดรับขอรองเรียนเพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ การจัดหาและปรับปรุงระบบ WIFI ท่ีหอพักนักศึกษา ท้ังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและพระราชวังสนามจันทร 
 1.3 การพัฒนาและปรับปรุงหอง ศร.1201 ท่ีวังทาพระ โดยวางระบบใหเปนหองเรียนแบบ Smart Classroom 
 1.4 การใชระบบ Single Sign-on ไดรับประโยชนอยางมาก 
 1.5 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยการลดการซื้อ Server ปรับมาใชแบบ Virtual Drive ซึ่งเปนการลดตนทุน
การซื้อ Server และชวยลดคากระแสไฟฟาของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีลงอยางมาก รวมท้ังสามารถใหบริการคณะตางๆ ไดดวย  
 1.6 การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหเขาสอบ Certificate เพ่ือใหไดการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเรงดวน  

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบรักษาความปลอดภัย  

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

 
ควรเรงรัดการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. การจัดโครงการบริการวิชาการ  

งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการตามแผนงานท่ี
วางไว เน่ืองจากตองนําไปใชบริหารจัดการเรื่องสําคัญอ่ืน
กอน ทําใหบางโครงการถูกตัดออกไป  

 
ควรเสนอขอมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

เพ่ิมเติม 
 

2. การพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณไมเพียงพอ เน่ืองจากคาใชจายในการอบรม

บางหลักสูตรมีราคาท่ีคอนขางสูง ทําใหเสียโอกาส 
 

 
ในหลักสูตรท่ีมีคาใชจายสูงควรสงบุคลากรไปเพียง 1 

คน และใหกลับมาถายทอดความรูและประสบการณ  แกผูท่ี
สนใจผานรูปแบบของ KM  

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรับงบประมาณจํากัด สวน
หน่ึงเน่ืองจาก คาบํารุงคอมพิวเตอรของนักศึกษาไมไดมีการ
ปรับข้ึนมานานแลว และสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับเพ่ิมคาบํารุงคอมพิวเตอร

ของนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบตอ
นักศึกษามากเกินไป 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. ระเบียบ ขอบังคับ 

ไมเอ้ือตอการจัดโครงการบริการวิชาการ และการหา
รายไดเพ่ิมของสวนงาน  

 
มหาวิทยาลัยเรงรัดการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหมี

ความยืดหยุน เ อ้ือและสนับสนุนตอการจัดกิจกรรม 
โครงการหารายไดจากแหลงตางๆ ของสวนงาน  

3. ดานกายภาพ 
การออกแบบ การกอสรางอาคารหรือการปรับปรุง

อาคาร ไมไดคํานึงถึงการวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีจําเปน ทําใหเกิดปญหาตามมา
ภายหลัง 

 
มหาวิทยาลัยควรใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีสวนรวมใน          

การวางแผนระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT รวมถึงอุปกรณ
ตางๆ ท่ีจําเปนตอการใชงานดวย 

 
4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน) 
 4.1 มีความสามารถในดานบริหารจัดการ และแกปญหาไดรวดเร็ว  
 4.2 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร โดยใหมีการระดมความคิดเห็นรวมกันในทุกระดับ 
 4.3 เขาพบงาย  
 4.4 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี 
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน) 
        - ไมม ี- 
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สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ 
 

หอศิลป 
 

กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 มีการจัดกิจกรรม/โครงการใหมๆ เชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคายศิลปะ ฯลฯ 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
      2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนนิการ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ 

มีความลาชา สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของหอศิลป  

 
ควรประสานกับมหาวิทยาลัยเรงรัดการปรับปรุงวังทา

พระ ใหเสร็จตามกําหนดเวลา 
2. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมีแนวโนมลดลง  
 

 
1. ควรวางแผนการหารายไดเพ่ิมเพ่ือนํามาสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามพันธกิจ อาทิ  
1.1 ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

ภาคเอกชน  
1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการ  
1.3 การจัดตั้งศูนยหารายไดเปนของหอศิลป  

2. การกําหนดอัตราการใช พ้ืนท่ีหอศิลป อาทิ สําหรับ
บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. ผลงานศิลปะ 

หอศิลปมีผลงานศิลปท่ีเก็บสะสมเปนจํานวนมาก ซึ่ง
ผลงานเหลาน้ียังไมมีการประเมินมูลคา  
  

 
1. ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินทรัพยสินโดยรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก โดยมีหอศิลป เปนผูรับผิดชอบ
หลัก 

2. นําผลงานมาบริหารจัดการใหเกิดมูลคา 
2. การบริหารจัดการหอศิลป ควรยกระดับการบริหารจัดหอศิลปใหมีความเขมแข็ง 

และมีมาตรฐานในระดับสากล 
3. การประชาสัมพันธหอศิลป ควรเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธ หรือปรับรูปแบบวิธี

ประชาสัมพันธ  เ พ่ือใหหอศิลป เปน ท่ีรู จั กมากยิ่ ง ข้ึน 
โดยเฉพาะภายนอก และในระดับนานาชาติ 

 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. บทบาทของหอศิลป ควรพิจารณาเพ่ิมบทบาทของหอศิลปในมหาวิทยาลัยใน

รูปแบบตางๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาศิลปากร 
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ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
2. การบริจาคเงินสนับสนนุหอศิลป  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง การบริจาคเงิน 

สนับสนุนหอศิลป อาทิ ระเบียบการบริจาคเงินสนับสนุนหอ
ศิลป มาตรการดานการลดหยอนภาษี เพ่ือจูงในใหประชาชน 
หนวยงาน บริจาคเงินสนับสนุนหอศิลปมากข้ึน  

3. งบประมาณในการจัดโครงการระดับชาติ  
   (เชน โครงการประกวดผลงานระดับชาติ) 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
โครงการใหญระดับชาติใหมากข้ึน 

 
4. ผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท) 
       - ไมม ี- 

 

กลุม 2 เลขานกุารสวนงาน และผูแทนสายสนับสนนุ 

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 1.1 เปดหอศิลปเปนแหลงเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนตางๆ เพ่ือใหเยาวชนไดมีโอกาสเรียนรูศิลปะ 
 1.2 นําเทคโนโลยีมาชวยในการเผยแพรผลงานศิลปะ โดยใช Google Art & Culture ซึ่งชวยใหการเผยแพร/การ
เขาถึงผลงานศิลปะกวางขวางข้ึน สูระดับนานาชาติ และนับเปนมหาวิทยาลัยไทยแหงแรกท่ีใช รวมท้ังไดรับความรวมมือจาก 
Google Thailand Google US มาอบรมใชกลองเพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรดวย 
 1.3 มีการเผยแพรงานศิลปะในรูปแบบของนิทรรศการและใหความรูแกผูมาเยี่ยมชมโดยจัดทําเปนสิ่งพิมพสองภาษา 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเรงดวน 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
ดานกายภาพ 
1. การปรับปรุงวังทาพระ   

การดําเนินการยังไมแลวเสร็จ 
2. หอศิลป พระราชวังสนามจันทร  

พ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 3 ท่ีมีความเสียหาย 

 
1. ควรเรงปรับปรุง วังทาพระ ใหเสร็จตามกําหนดเวลา 
2. ควรเรงซอมแซมหอศิลป พระราชวังสนามจันทรท่ีชํารุด 

เสียหายโดยเร็ว 

 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
1. งบประมาณ  

1.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมีแนวโนมลดลง 
1.2 งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกยังมี

นอย  

 
1. ควรหารายไดจากการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
2. ควรแสวงหางบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานจาก

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
2. การประกวดผลงาน ควรยกระดับการประกวดผลงานศิลปกรรม อาทิ   

1. เชิญกรรมการจากหลากหลายสถาบันมาเปนกรรมการ
ตัดสิน 

2. ปรับรูปแบบวิธีการตัดสิน 
3. ขอมูล เอกสารตางๆ อาทิ ประวัติศิลปน ผลงานท่ีผานมา 
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3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ดาน ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

1. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใชในการดูแลผลงานศิลปกรรมและการ

จัดกิจกรรมตางๆ ไมเพียงพอ เน่ืองจากผลงานตางๆ มี
เพ่ิมข้ึนทุกป  

 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการการ

เก็บรักษาผลงานศิลปกรรมเพ่ิมข้ึน  
2. มหาวิทยาลัยควรชวยติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกท่ีสามารถชวยสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมดานศิลปะ  

2. 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 การขับเคลื่อนการทํางานใหบุคลากรรับทราบอยางตอเน่ือง 

4.4 มีความสัมพันธท่ีกับคณะวิชาตางๆ  
 
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท) 
 - ไมมี - 
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ภาคผนวก 11 
 

เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2562 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/การพัฒนาสู
ความเปนนานาชาติ 

1. ควรหาแนวทางรักษาความเปนผูนํา
ดานศิลปะของประเทศใหมั่นคง เน่ืองจาก
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาตางๆ เปดการเรียน
การสอนดานศิลปะจํานวนมาก และมีความ
เขมแข็งมากข้ึน  

2. ควรหาแนวทางในการดําเนินการให
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
เปนผูนําดานศิลปะในระดับนานาชาติ โดย
มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยสรางสรรค
ของคณะใหมากข้ึน เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ความเปนผูนําดานศิลปะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

2. การบริหารจัดการ 
ไมมีเลขานุการคณะ ทําใหการทํางาน การ

ประสานงานไมมีความคลองตัว  

  ควรแตงตั้งเลขานุการคณะฯ เพ่ือทําหนาท่ี
ประสานงาน กลั่นกรองเรื่องตางๆ และ
จัดระบบการทํางานในการสนับสนุนภารกิจ
ข อ ง ค ณ ะ  ซึ่ ง จ ะ ช ว ย ใ ห ก า ร ทํ า ง า น มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. การปรับปรุงวังทาพระ มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการปรับปรุง

พ้ืนท่ี วังทาพระ โดยควรหาผูรับเหมาท่ีมี
ประสบการณมาดําเนินการ 

ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระ เพ่ือ
จะไดแกปญหาพ้ืนท่ีพระราชวังสนามจันทร ซึ่ง
ไมเพียงพอรองรับนักศึกษาในการทํางาน และ
การจัดแสดงผลงานศิลปะ 

1. ควรเรงรัดการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหแลว
เสร็จโดยเร็ว และดําเนินการจัดทําแผนฟนฟู 

2. ควรแจงความคืบหนาการปรับปรุง 
วังทาพระใหบุคลากรและนักศึกษาทราบอยาง
ตอเน่ือง 

3. ควรรับฟงผลกระทบจากการปรับปรุง
วังทาพระ และหาแนวทางแกปญหารวมกัน 

4. กายภาพ (พระราชวังสนามจนัทร) 
มีพ้ืนท่ีไมเพียงพอรองรับการจัดการเรียน

ก า ร ส อ น นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ป ท่ี  1 -5  ใ ห มี
ประสิทธิภาพไดเต็มท่ี 

  ควรปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถใช
ประโยชนไดมากข้ึน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การรับนักศึกษา 

ระบบ TCAS ทําใหไมสามารถคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเรียนได สงผลให
นักศึกษาลาออกกลางคัน 

  1. ควรประชาสัมพันธใหขอมูลของคณะ 
ระบบการสอบคัดเลือกของคณะ เพ่ือสามารถ
ตัดสินใจไดถูกตอง ชัดเจน  

2. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบ
คัดเลือก และขอสอบในการวัดความสามารถ
ของนักเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีความรู 
ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิต
ของคณะดวย 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. ควรจัดทําหลักสูตรใหมๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการ การอนุรักษงานศิลปะ 

1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย กาวทัน
ความเปลี่ยนแปลง และนําไปใชประโยชน 

1. ควรระดมความคิดจากผูเก่ียวของและ
ศิษยเกา เพ่ือใหขอมูลในการปรับปรุง พัฒนา
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เน่ืองจากประเทศมีงานศิลปกรรมจํานวนมาก 
โดยการดําเนินการควรเปนการบูรณาการ
ระหวางคณะวิชาทางศิลปะกับวิทยาศาสตร 
แลวสรางหลักสูตรรวมกัน 

2. ควรระมัดระวังเรื่องการจัดทําหลักสูตร
ท่ีเนนการสรางรายไดเพียงอยางเดียว เพราะ
อาจทําใหหลักสูตรท่ีมีคุณคา มีประโยชน แตมี
ผูเรียนนอยอาจจะตองปดหลักสูตรลง 

นําไปประกอบอาชีพ อาทิ การนํา IT มาใช
ทํางานศิลปะและเผยแพรผลงาน การทํา
ประวัติผลงาน การประชาสัมพันธ การตลาด  

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการเปด
หลักสูตรนานาชาติ  

3. ควรปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหพัฒนา
นักศึกษาได พัฒนาทักษะความสามารถท่ี
หลากหลาย เพ่ือประโยชนในการทํางาน อาทิ 
การใหเลือกเรียนวิชาโท การเปดรายวิชาท่ี
หลากหลาย การเรียนขามสาขาวิชา 

4. ควรพิจารณาปรับกฎเกณฑการทํา 
thesis ของนักศึกษา ใหมีความยืดหยุน และ
สรางโอกาส ประสบการณแกนักศึกษามากข้ึน 
อาทิ 

4.1 การเปดโอกาสใหนักศึกษาจัด
แสดงผลงาน thesis ไดอยางอิสระท้ังภายใน
และภายนอกคณะ ซึ่งจะเปนโอกาสใหมีผูเขา
ชมท่ีหลากหลายมากข้ึน 

4.2 นักศึกษาสามารถจัดแสดงผลงาน
ไดตลอดเวลา เมื่อมีความพรอม 

หลักสูตร  การ เปดราย วิชาใหมๆ  ท่ี เปน
ทางเลือก และสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
การประกอบอาชีพ อาทิ ศิลปะกับเทคโนโลยี 
ศิ ลปะ กับการจั ดการ  การจั ดการ  ง าน
สรางสรรคกับเทคโนโลยี 

2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหมากข้ึน 

3. ควรสอนปรับพ้ืนฐานดานศิลปะของ
นักศึกษาใหมีความเขมแข็ง มีพ้ืนฐานใกลเคียง
กัน เพ่ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
ตอไป 

4. ควรเรงดําเนินการปรับหลักสูตรตาม
เกณฑ AUNQA เพ่ือประโยชนของนักศึกษา 

3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 1. ควรดูแล ซอมแซม เครื่องมือ อุปกรณ
ใน Shop ใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานได มี
จํานวนท่ีเพียงพอ หรือจัดซื้อมาทดแทน 

2. ควรเพ่ิมหนังสือทางดานศิลปะ ใน
หองสมุด พระราชวังสนามจันทรใหมากข้ึน 

1. ควรจัดสรร แบงพ้ืนท่ีหอศิลปของคณะ 
(Art Gallery) ใหนักศึกษาใชทํางาน สงงาน 
นอกเหนือจากการใชนําเสนอผลงานของ
อาจารย ศิลปน และจัดกิจกรรม Workshop 
เพียงอยางเดียว 

2. ควรขยายเวลาเปด-ปดอาคารสําหรับ

1. ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือท่ีทันกับยุค
สมัย อาทิ หอง Studio 

2 .  ค ว ร ส ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ฝ ก ง า น กั บ
ผูประกอบการท่ีมีเครื่องมือทันสมัย มีความ
พรอม เพ่ือสรางประสบการณ เรียนรูการ
ทํางาน โดยนับเปนเวลาเรียนและไดหนวยกิต
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นักศึกษาใหมีพ้ืนท่ีทํางานนอกเวลาไดมากข้ึน 

3. ควรปรับปรุงหอง Studio ใหมีขนาด
ใหญข้ึน และดูแลซอมแซมใหอยูในสภาพท่ี
พรอมสาํหรับการทํางาน และปองกันอันตราย
ท่ีอาจจะเกิดกับนักศึกษา  

4. ควรปรับปรุงการใช Shop รวมกัน
ระหวางสาขา ใหสามารถขอใชงานไดสะดวก 
และแบงสัดสวนพ้ืนท่ีใชงานใหเหมาะสม 

ดวย หรือการออกแบบหลักสูตรท่ีเรียนและ
ทํางานไปพรอมกันได 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
        
 

ควรจัด กิจกรรม การเสวนาระหว าง
นักศึกษาปจจุบัน-นักศึกษาเกา เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และสรางเครือขาย ความรัก 
ความสามัคคี 

  

5. การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา 
  

1. ควรมีการจัดแสดงงานของนักศึกษา 
เพ่ือเปนการฝกซอมการแสดงผลงาน และการ
นําเสนอผลงานของนักศึกษาออกสูสาธารณะ
ภายนอกใหมากข้ึน ซึ่งจะชวยสรางช่ือเสียงแก
คณะ มหาวิทยาลัย 

2. การเผยแพรผลงานของนักศึกษาท่ีจะ
สําเร็จการศึกษา คณบดี ผูบริหารคณะควร
อํานวยความสะดวกใหมากข้ึน อาทิ ชวย
ติดตอประสานงาน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงาน
รวดเร็วมากข้ึน 

  

6. ศูนยกลางขอมลูดานศิลปะ ควรกําหนดแนวทางใหคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ เปนแหลงขอมูล
ทางดานศิลปะ เพ่ือใหผูท่ีจะทํางานวิจัยดาน
ศิลปะ หรือสนใจงานศิลปะมาศึกษา คนควา

 ควรจัดทําฐานขอมูลผลงานศิลปะของ
อาจารย นักศึกษา เพ่ือประโยชนในการศึกษา
คนควา และการหารายไดเพ่ิม 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. การสรางคุณคาและมูลคา  ควรนําองคความรู ผลงานศิลปกรรมท่ีมอียู
จํานวนมาก มาบริหารจัดการใหเกิดประโยชน 
สรางคุณคาและมูลคา ซึ่งจะสรางช่ือเสียง
รวมท้ังรายไดแกคณะ และมหาวิทยาลัยดวย 

  

8. การบริการวิชาการ  ควรดําเนินการโครงการหารายได ตามท่ี
ไดแสดงวิสัยทัศนไว ใหเปนรูปธรรม 

 

ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงาน
ดานการติดตอ ประสานงาน รวมถึงการจัดทํา
เอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพ่ือชวย
อํานวยความสะดวกในการจัดโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

9. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
- เกณฑการขอกําหนดตํ าแหน งทาง

วิชาการใหม ยากข้ึน  
- การตีความงานศิลปะเปนผลงานทาง

วิชาการ ถูกตีกรอบใหผานเกณฑยากข้ึน และ
ยังไมมีความชัดเจน 

  ควรผลักดันใหสภาคณบดีทางศิลปะ 
พิจารณาแนวทางในการตีความผลงานทาง
วิชาการ ของสายศิลปะใหมีความชัดเจน เพ่ือ
ประโยชนในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและการพัฒนาการทํางานของทุกฝาย 

10. การปรับโครงสราง  ควรประชุม ช้ีแจง ทําความเข าใจกับ
บุคลากรใหทราบและเขาใจกระบวนการ 
ข้ันตอนกา รดํ า เ นิ นก า ร  วั ต ถุป ร ะส งค 
ประโยชน ท่ี ได รับ  รวม ท้ัง เปด โอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
ใหขอเสนอแนะมากข้ึน 

  

11. การบริหารจัดการ 
                 

1. ควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน 
2. ควรเรงรัดการทํางาน และการตัดสินใจ

เรื่องตางๆ ใหรวดเร็วข้ึนเพ่ือมิใหกระทบตอ

ควรเรงกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
กิจกรรม โครงการตางๆ ตามท่ีวางแผนไว 
เ พ่ือ ให ดํ า เ นินการมีความคืบหน า  อา ทิ 

1. ควรวางแผน จัดระบบการบริหาร
จัดการ ของท้ัง 2 วิทยาเขต ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การบริหารงานในดานตางๆ 

3. ควรกําหนดแผนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายใหชัดเจน และทาทายมากข้ึน 

4. ควรรับฟงความคิดเห็นจากอาจารย 
บุคลากร นักศึกษา เพ่ือการมีสวนรวมในการ
ทํางานใหมากข้ึน  

5. ควรพัฒนาระบบการจัดการขอมูล
เอกสารสวนกลางของคณะให เปนระบบ 
สะดวกแกการสืบคน และการเขาถึงขอมูล 
โดยเฉพาะเก่ียวกับขอมูลอาจารย บุคลากร 
นักศึกษา  

โครงการภาคพิเศษนานาชาติ 2. ควรบริหารจัดการการใชเครื่องมือ 
อุปกรณสํานักงาน ใหสอดคลอง และเอ้ือตอ
การทํางานโดยคํานึงถึงความประหยัดและ
คุมคา และติดตาม ประเมินผล สอบถาม
ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางการ
แกไขปญหา เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

12. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
             
 

1. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารสูบุคลากรทุกระดับใหมากข้ึน 
โดยใชรูปแบบวิธีการท่ีหลายหลาก ซึ่งบุคลากร
ทุกคนตองใหความรวมมือดวย อาทิ การ
พูดคุยท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ การ
สื่อสาร 2 ทางเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  

2. ควรมีการประชุมระหวางผูบริหารกับ
บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเน่ือง เพ่ือสราง
ความเขาใจ รวมใจกันในการทํางาน และ
รวมกันแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ 

1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร 
ใหมีความชัดเจนท่ัวถึงในทุกระดับ 

2. ควรหาแนวทางเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวาง
อาจารย บุคลากรสนับสนุน และระหวาง
ภาควิชาใหมากข้ึน เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร 
ใหมีความชัดเจนท่ัวถึงในทุกระดับ 

2. ควรประชุมหารือรวมกัน ถึงปญหา
อุปสรรค ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และ
แนวทางการดําเนินการ อาทิ เพ่ิมชองทางการ
สื่อสาร ปรับวิธีการสื่อสาร เพ่ือใหการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมตางๆ ท่ีพระราชวังสนามจันทร ให
มากข้ึน 

13. การพัฒนาบุคลากร 
             

1. ควรมีแผนพัฒนาผูบริหาร เพ่ือใหมี
ความพรอมในการบริหารงาน และการเปน
ผูบริหาร 

2. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปน
ร า ย บุ ค ค ล  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู

 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และกํากับ
ติดตามอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันอาจนํามา
กําหนดเปนตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวย เพ่ือใหการพัฒนาเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม 

3. ควรใหความสําคัญกับสายสนับสนุน
มากข้ึน ท้ังการพัฒนาทักษะการทํางาน ความ
มั่นคง ความกาวหนาในสายงาน สวัสดิการ 
และขวัญกําลังใจในการทํางาน ฯลฯ 

14. กายภาพ/สิ่งอํานวยความสะดวก 
  
 

1. ควรปรับปรุงอาคารเรียนท่ีพระราชวัง
สนามจันทร  ให ส ามารถใช พ้ืน ท่ี ได เ ต็ ม
ศักยภาพ และคุมคามากข้ึน 

2. ควรจัดทําหองสตูดิ โอท่ีพระราชวัง
สนามจันทร และจัดพ้ืนท่ีหองทํางานใหโลง 
กวาง และสะอาด เรียบรอย 

3. ควรทําสตูดิโอเชิงท่ีพักเพ่ือใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสเขาไปใช และไดรับความสะดวกใน
การสรางผลงานมากข้ึน 

ควรรวมกันระดมความคิดเพ่ือวางแผน
เรื่องการใชพ้ืนท่ีวังทาพระหลังการปรับปรุง
เสร็จแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ  

1. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. การแสดงผลงาน แสดงนิทรรศการ

ประจํา เพ่ือเปนศูนยกลาง สถานท่ีสรางแรง
บันดาลใจดานศิลปะ  

3. การจัดบริการทางวิชาการ การอบรม
ดานศิลปะแกผูสนใจ 

1. วังทาพระ 
ควรปรับปรุงพัฒนาการใชพ้ืนท่ีใหสามารถ

ใชประโยชนไดมากข้ึน เพ่ือเปนศูนยกลางดาน
ศิลปะ และสรางโอกาสในการหารายได 
2. พระราชวังสนามจันทร  

2.1 ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ตางๆ ใหมากข้ึน 

2.2 ควรปรับปรุงหองนํ้า และดูแลความ
สะอาดใหมากข้ึน 

2.3 ควรเรงรัดการซอมแซมอาคารเรียนให
แลวเสร็จ และแจงกําหนดการท่ีชัดเจน 

2.4 ควรเพ่ิมจํานวนถังขยะ และดูแลความ
สะอาดใหมากข้ึน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. Disruption 

( บ ริ บท จ าก ภา ย ใน แล ะภา ยน อก ท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาทิ จํานวน
นักศึกษาลดลง) 

  
ควรปรึกษา หารือหาแนวทางการในการ

เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาใหมาก
ข้ึน อาทิ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 

 
1. ควรกําหนดอัตลักษณบัณฑิตของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ใหชัดเจน 

2. ควรวางแผนการปรับตัวในทุกดาน ท้ัง
เรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนใหทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของคนรุนใหม 
และมีความยืดหยุนมากข้ึน 

2. จํานวนนักศึกษา  
มีแนวโนมลดลง 

  1. ควรสรางและเผยแพรจุดเดน อัตลักษณ
ของคณะใหชัดเจน เพ่ือจูงใจใหนักศึกษาเขา
มาเรียน 

2. ควรวางแผนเตรียมการประชาสัมพันธ 
การย ายกลับมาจั ดการ เรียนการสอน ท่ี 
วังทาพระ ใหนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน
ตางๆ ทราบโดยเร็ว และดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง    

3. หลักสูตร ควรเปดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ประเทศชาติ รวมท้ังการ
เปดหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ             

 1. ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการ
สอนใหทันสมัย ตรงกับความตองการของ
ผูเรียนใหมากข้ึน 

2. ควรผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถท้ัง
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดานสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมไทย จะ
ทําให บัณฑิตจากมหาวิทยาลั ยศิลปากร
ไดเปรียบกวาสถาบันอ่ืนๆ และเปนอัตลักษณ
ของคณะฯ 

4. โครงสราง วางแผนการปรับโครงสรางการบริหารงาน 
อัตรากําลัง รวมท้ังพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ควรวางระบบโครงสราง และการบริหาร 
งานในสํานักงานคณบดี ใหมีความชัดเจน 
เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

5. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
   
   

ควรวางแผนหางบประมาณรายไดจาก
ภายนอกเพ่ิมข้ึน รวมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธี
ทํางาน และสรางความรวมมือในการทํางาน
รวมกันใหมากข้ึน 

  

6. งบประมาณ และการหารายได  ควรวางแผนงบประมาณในระยะยาว เพ่ือ
การบริหารจัดการ และรองรับคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังการหารายไดเพ่ิม
นอกเหนือจากรายรับคาหนวยกิตนักศึกษา 
อาทิ การบริการวิชาการ การวิจัย เปนตน                 

ควร เร งดํ า เ นินการ เ รื่ อง  การจั ดตั้ ง
ศูนยบริการวิชาการ เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
ดําเนินการเรื่องการจัดหารายไดของคณะให
แลวเสร็จโดยเรว็ 

1. ควรเรงจัดตั้งศูนยบริการวิชาการของ
คณะ ซึ่งจะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการหา
รายได และนําเงินมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ในดานตางๆ ของคณะ 

2 .  คว รวา งแผนการบริ ห าร จั ดกา ร
งบประมาณอยางรอบคอบ 

3. ควรจัดเรียงลําดับความสําคัญ ความ
เรงดวนของกิจกรรม/โครงการ แลวตัดบาง
กิจกรรม/โครงการออก  เ พ่ือใหสามารถ
ดํา เ นินการกิจกรรม/โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. ควรจัดทําฐานขอมูลดานผลงาน
สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมไทย เพ่ือการ
คนควา และหารายไดเพ่ิม 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีอาคารสมบูรณ ควรจัดสถานท่ี พ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และดูแล
เรื่องความสะอาดใหมากข้ึน 

  

8. การปรับปรุงวังทาพระ  
                

1. เรงดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว 
2. สื่อสารใหทุกฝายรับทราบอยางตอเน่ือง 

และทันทวงที                
3. จัดทําแผนพัฒนาฟนฟูในดานตางๆ 

หลังการปรับปรุงวังทาพระ อาทิ 
3.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมากข้ึน 

เน่ืองจากนักศึกษามาสมัครเรียนนอยลง สงผล
ตอคุณภาพนักศึกษาท่ีรับเขามาศึกษา 

3.2 ส ร า ง คุณค า  แล ะ อั ต ลั กษณ ท่ี
แตกตางจากสถาบันอ่ืน  

3.3 สรางบรรยากาศการเรียนในสถาบัน
ศิลปะรวมกันของ 4 คณะวิชา และหาแนวรวม
สงเสริมการศึกษาจากพ้ืนท่ีรอบนอก  

3.4 พัฒนาระบบ IT เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนท่ีทันสมัย กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง  

3.5 ออกแบบปรั บ เ ปลี่ ย น พ้ื น ท่ี ให
สามารถใชประโยชน ไดหลากหลายและ
ทันสมัย รวมท้ังจัดสรร พ้ืนท่ีสวนกลางของ
คณะใหมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการใชงานของ
นักศึกษา อาทิ หอง Lounge หอง Printer 
โทรทัศน หองสมุด หอง Lab อุปกรณการ
เรียน อุปกรณเทคโนโลย ี

1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทา
พระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธกําหนดเวลา
การกลับไปจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระให
บุคลากรนักศึกษาและผูปกครองไดทราบดวย 

3. คณะฯ จะตองวางแผนเตรียมการ เพ่ือ
แกไขปญหาตอไป 

1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทา
พระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธกําหนดเวลา
กลับมาจัดการเรียนการสอนท่ีวังทาพระ ให
นักศึกษา และผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3.6 ออกแบบเปน Smart Classroom     

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ทิศทางการพัฒนา คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ควร กําหนด ทิศทางการ พัฒนาคณะ 
รวมท้ังอัตลักษณในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจน 
เพ่ือนําไปวางแผนการทํางานใหสอดคลองกัน
ตอไป 

2. หลักสูตร  ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ 
1. มีความทันสมัย เนนจุดเดน อัตลักษณ 

ความพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 
ชางสิบหมู เปนตน 

2. หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 
3. ควรพิจารณาเพ่ิมการฝกงาน เ พ่ือ

ประโยชนในการไปทํางานซึ่งการดําเนินการ
จะตองเปนไปตามเกณฑการขอใบอนุญาต
วิชาชีพสถาปนิกดวย 

 

3. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ   1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 

2. ควรนําระเบียบ ประกาศ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของมาพิจารณาทบทวนในประเด็นท่ีเปน
ขอจํากัด และอุปสรรค โดยหากประเด็นใดเปน
อํานาจของคณะ ควรเรงปรับปรุงแกไข ประเด็น
ใดเปนอํานาจของมหาวิทยาลัย ควรนําเสนอ

306 



ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง แกไขตอไป  

3. ควรจัดสรรทุนใหนักศึกษาตางชาติ 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน ใหมากข้ึน 

4. กิจกรรมนักศึกษา  
  

ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการ
คิดและเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
ตนเอง 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรแยกไปจัดการ
เรียนการสอนท่ีอาคารสมบูรณ ทําใหนักศึกษา
ไมรูจักเพ่ือนนักศึกษาตางคณะวิชา ในอนาคต
อาจสงผลตอเครือขายท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรม
รวมกันใหมากข้ึน 

เมื่อคณะกลับมาจัดการเรียนการสอนท่ี 
วังทาพระแลวควรจัดกิจกรรมท่ีสรางความ 
สัมพันธรวมกันภายในคณะ และระหวางคณะ
ใหมากข้ึน 

5. อาจารย   1. ควรกํากับ ติดตามการมอบหมายภาระ
งานของอาจารยใหเปนไปตามภาระงานท่ีคณะ 
มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

2. ควรหากลยุทธ วิธีการ มาตรการในการ
จูงใจ ใหอาจารยมารวมมือกันทํางานใหมาก
ข้ึน  

6. การจัดโครงการบริการทางวิชาการ   1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ 
ระดับชาติ นานาชาติ และดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สรางช่ือเสียงสู
สาธารณะ และนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึน 

2 .  ควรใหความสํ าคัญกับหน วยงาน 
องคกร ท่ีอยูใกลกับคณะวิชา มหาวิทยาลัย
เปนอันดับตนๆ และขยายใหกวางขวางออกไป 

3. ควรใหมี บุคลากรสายสนับสนุนมา
ชวยงานดานการติดตอ ประสานงาน รวมถึง
การจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เ พ่ือช วย อํานวยความสะดวกในการจั ด
โครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. การบริหารจัดการ 1. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานใน
สํานักงานคณบดี กําหนดขอบเขตภาระงาน 
มอบหมายงานท่ีชัดเจนแกบุคลากร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  รวมท้ังควร
ดําเนินการเรื่องตําแหนงเลขานุการคณะ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการในดานตางๆ ของ
คณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรหาแนวทาง สนับสนุนใหบุคลากร
สายวิชาการซึ่งมีความสามารถท่ีหลากหลาย 
มาทํางานรวมกันเพ่ือพัฒนาคณะใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน               

  

8. การสื่อสาร และการมีสวนรวม 1. ควรเนนการสื่อสารถายทอดทิศทาง 
นโยบาย ขอมูล ท่ีสํ าคัญๆ ของคณะ  ให
บุคลากรทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือการมีสวนรวม
ในการทํางาน การแกไขปญหาและพัฒนา
รวมกัน  

2. ควรปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร สู
บุคลากรในทุกระดับอยางท่ัวถึง ทันการณ ท้ัง
รูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดย
บุคลากรทุกคนตองใหความรวมมือดวย   

ควรพัฒนาการสื่อสารใหเปนทางการและ
เขาถึงนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกาไดดี
ยิ่งข้ึน 

1. ควรมีการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการใหมากข้ึน ซึ่งจะชวยสราง
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร และบุคลากร
สายสนับสนุนใหมีเพ่ิมข้ึน 

2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร และดําเนินการ
อยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองตรงกัน 

9. การพัฒนาบุคลากร สงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให
พรอมในการทํางาน มีความกาวหนาในหนาท่ี 

 1. ควรมีแผนพัฒนาผูบริหาร เพ่ือใหมี
ความพรอมในการบริหารงาน และการเปน

308 



ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อาทิ การฝกอบรม ศึกษาตอ โดยในการจัด
อบรมควรเชิญหลายฝายมารวม เพ่ือใหเกิด
ความกระตือรือรนในการทํางาน     

ผูบริหาร 
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสาย

วิชาการ สายสนับสนุนในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ทักษะ ความรู ความสามารถท่ีสอดคลองกับ
ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ (ทุกคนตองไดรับ
การอบรมพัฒนา) เพ่ือรองรับการทํางาน และ
ทุกส วนงานภายในคณะ  มหา วิทยาลั ย 
สามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอย างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน ฯลฯ 

3. ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทัน
ตอความเปลี่ยนแปลง 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะโบราณคด ี
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. อัตรากําลังบุคลากร  1.ควรเพ่ิมอัตรากําลังอาจารยประจําและ

อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึ กษา  โดย เฉพาะหลักสู ตรศิ ลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

2.ควรเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมากข้ึน 

 

2. สวัสดิการ  1. ควรเพ่ิมจํานวนรถรับ- สงใหเพียงพอตอ
การใชงาน 

2. ควรซอมรถมหาวิทยาลัยใหพรอม
สําหรับการใชงาน เน่ืองจากประสบปญหารถ
เสียขณะเดินทางบอยครั้ง 

3. ควรพัฒนาการใหบริการของพนักงาน
ขับรถมหาวิทยาลัย 

 

3. การปรับปรุงวังทาพระ  ควรเรงดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว และ
สื่อสารใหบุคลากรทราบอยางตอเน่ือง 

ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

1. ควรผลักดันการเปนศูนยกลางจัด
กิจกรรมวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรปรับปรุงอาคาร พ้ืนท่ี สภาพแวดลอม 
สิ่งอํานวยความสะดวก ใหครบสมบูรณโดยเร็ว 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4. ดานกายภาพของศูนยสันสกฤต ควรอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

บุคลากรซึ่งตองยายสถานท่ีจัดการเรียนการ
สอนและสถานท่ีทํางานใหมากข้ึน อาทิ การ
เดินทาง จัดสวัสดิการตางๆ 

1. ควรจัดสถานท่ีเฉพาะใหนักศึกษาพบ
อาจารย เน่ืองจากหองพักอาจารยมีพ้ืนท่ีไม
เพียงพอ 

2. ควรเรงปรับปรุงถนนและทางเทา
บริเวณหนาศูนยสันสกฤตศึกษา  

3. ควรเพ่ิมสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการ
สอนระหวางการปรับปรุงวังทาพระ 

4. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เน่ืองจากพ้ืนท่ีวังทาพระอยูในบริเวณ
เกาะรั ตนโกสินทร  เปนแหล งข อมู ล ท่ีมี
ประโยชนตอการเรียนการสอนดานโบราณคดี 
และควรสื่อสารใหนักศึกษาและบุคลากร 
ทราบถึงความคืบหนาในการปรับปรุงวังทา
พระดวย 

 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
  
 

1. ควรหาแนวทางสนับสนุนหลักสูตรท่ีมี
คุณคาตอสังคม ประเทศชาติ แตมีนักศึกษา
เรียนนอย ทําใหมีงบประมาณนอย ใหสามารถ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพตอไป  

2. ควรปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ใหนาสนใจและตรงกับความตองการของ
ผูเรียน 

1. ภาควิชาตางๆ ควรมีการบูรณาการ
รวมกันมากข้ึน อาทิ  การออกภาคสนาม
รวมกันระหวางภาควิชาโบราณคดีกับภาควิชา
ประ วัติ ศ าสตร  และ นํ าข อมู ล ท่ีมี ค วาม
เช่ียวชาญแตกตางกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร และเปดรายวิชา
เลือกใหกวางขวาง บูรณาการศาสตร และ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ควรวางแผนเปดหลักสูตรนานาชาติ รองรับตลาดแรงงานในปจจุ บัน และเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนมากข้ึน ซึ่งจะ
ชวยใหนักศึกษาสามารถนําไปใชประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีตนเรียน 

3. ควรมีการจัดตารางสอนใหยืดหยุนมาก
ข้ึน เพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 
อาทิ  เปดกวางใหนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
เรียนรวมกันได 

2. การพัฒนานักศึกษา  
          
   
         

สนับสนุน ผลักดัน นักศึกษาท่ีมีความสนใจ
ท่ีจะเปนนักโบราณคดีจริงๆ ใหสามารถเปนนัก
โบราณคดีท่ีมีความรู ความสามารถตอไปใน
อนาคต อาทิ การจัดสรรทุน   

  

3. การประกันคุณภาพการศึกษา ควรอบรมและพัฒนาอาจารยและเจาหนาท่ี
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
ระบบเก็บขอมูล เอกสาร ท่ีสะดวก ครบถวน 
เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

4. การวิจัย ผลงานวิชาการ  
  
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริม สนับสนุนนักวิจัยรุนใหม ใน
หลากหลายมาตรการมากข้ึน อาทิ จัดระบบพ่ี
เลี้ยงเพ่ือชวยใหคําแนะนําในการทําผลงาน
วิชาการ  

2. อํานวยความสะดวกแกอาจารยในการ
ตีพิมพ การเผยแพร นําเสนอผลงาน อาทิ จัด
เจาหนาท่ีดูแลหาขอมูล ติดตอประสานงานใน
เรื่องตางๆ                

 

 การทํางานวิจัยในสาขาโบราณคดี  มี
ขอจํากัด อาทิ แหลงตีพิมพ ผูทรงคุณวุฒิอาน
ผลงานท่ีตรงสาขา มีจํานวนนอย 

ควรรวมมือกับสถาบันตางๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล จัดทํา
ฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนในการทํางานวิจัย 
เพ่ือใชงานรวมกัน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. การพัฒนาอาจารย สงเสร ิม สนับสนุนใหอาจารย ม ีความ

เช่ียวชาญในแตละสาขาใหมากข้ึน     
 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลง 
6. การบริหารจัดการ  ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทํางานของ

บุคลากรใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว 

 

7. การปรับโครงสราง ควรสื่อสาร ทําความเขาใจกับภาควิชา 
บุ คล ากร ให ม าก ข้ึ น  และว า งแผนกา ร
ดําเนินงานในสวนตางๆ ท่ีเ ก่ียวของ อาทิ 
อัตรากําลัง ภาระงาน งบประมาณ 

  

8. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรช้ีแจง ทําความเขาใจกับบุคลากร
เก่ียวกับการบริหารงานระบบใหม ระเบียบ 
ขอบังคับสําคัญๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือการปรับตัว และ
การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ชัดเจน ตรงกัน 

  

9. งบประมาณ การหารายได ควรวางแผนการหารายไดจากแหลง
ภายนอกเพ่ิมข้ึน อาทิ จัดอบรมมัคคุเทศก จัด
ทัศนศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 

 1. ควรวางแผนการใชงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ  

2. ควรจัดทําแผนการหารายได ท่ีเปน
รูปธรรมมากข้ึน เชน การจัดทัวร การทํางาน
วิจัย การบริการวิชาการ จัดทําโครงการพิเศษ
ตางๆ โดยความรวมมือของทุกฝายในคณะ 

10. การสื่อสาร/การประสานงานในคณะ ควรปรบั เพ่ิมชองทางการสื่อสาร ระหวาง
อาจารยและสายสนับสนุนใหมากข้ึนเพ่ือให
การทํางาน การประสานงาน มีความรวดเร็ว 
ถูกตอง ตรงกัน อาทิ การสื่อสารท้ังแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ ซึ่งบุคลากรทุกคน
ตองใหความรวมมือดวย 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11. ศิษยเกา   1. ควรเพ่ิมบทบาทของศิษยเกาใหมากข้ึน 

อาทิ เชิญมาเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร ชวย
บรรยาย ถายทอดประสบการณ รวมถึงการสง
นักศึกษาไปรวมงาน ฝกงานกับศิษยเกาท่ีเปน
ผูประกอบการ  

2. ควรใหนักศึกษาปจจุบันไปชวยงาน
สมาคมศิษยเกาของคณะ เพ่ือการมีสวนรวม 
และสานตอการดําเนินงาน 

3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะ
ใหครบถวน สมบูรณมากข้ึน โดยนํา social 
media มาชวยในการดําเนินการ 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะมัณฑนศิลป 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. Disruption   คณะตองมีการปรับตัวใหทันสมัย ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลง และการดําเนินการจะตอง
มีวิสัยทัศน มีมุมมอง ทิศทางการพัฒนาท่ี
ชัดเจน 

2. การรับนักศึกษา/ระบบ TCAS  1 .  ควร ให คณะดํ า เ นินการคั ด เ ลื อก
นักศึกษาเอง ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของ
คณะวิชาทางดานศิลปะ 

2. เพ่ิมการทดสอบปฏิบัติเปนสวนหน่ึงใน
วันสอบสัมภาษณ เพ่ือชวยคัดเลือกนักศึกษา
อีกทาง 

3. ควรจัด Workshop ระยะสั้น 1-2 วัน 
เพ่ือใหเห็นความสามารถของนักศึกษา ซึ่งจะ
ชวยในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

4. ควรหาวิธีพัฒนานักศึกษาท่ีรับเขามา 
เพ่ือลดปญหากรณีท่ีเรียนไมได ตองออก ซึ่งจะ
สงผลตอการประเมินหลักสูตร (ระบบไมยอม
ใหเปลี่ยนวิชาเอก) อาทิ จัดติวพิเศษ สอนปรับ
พ้ืนฐานเพ่ิม 

 
 

1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบ
คัดเลือก และขอสอบในการวัดความสามารถ
ของนักเรียน เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีความรู 
ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิต
ของคณะดวย 

2. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียน 
เขาใจระบบการสอบคัดเลือกของคณะ เพ่ือ
สามารถตัดสินใจไดถูกตอง ชัดเจน  
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. หลักสูตร การเรียนการสอน  1. ควรพัฒนาอาจารยประจําใหสามารถ

รับภาระงานสอนเพ่ิมข้ึนควบคู กับการทํา
ผลงานวิชาการดวย 

2. ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียน
การสอน การประเมินผล ใหมีความเขมงวด
มากข้ึน 

1. ควรพิจารณาเปดหลักสตูรนานาชาติ ใน
ระดับปริญญาตรีอยางนอย 1 หลักสูตร แลว
คอยๆ ขยายออกไป 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการบูร
ณาการ ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ยุคใหม 

3 .  ค ว ร เ พ่ิ มค ว าม รู   ทั ก ษะ  ควา ม 
สามารถอ่ืนๆ นอกเหนือจากความรูในสาย
วิชาชีพ อาทิ การพูด การนําเสนอ สราง
แรงจู ง ใจ  ให นักศึกษามีความสามารถ ท่ี
หลากหลาย ซึ่งจะสรางจุดเดนใหนักศึกษาใน
การทํางานมากข้ึน 

4. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน  ควรพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ปรับปรุงหองเรียน โตะเรียน อุปกรณ
ตางๆ ใหดีข้ึน 

 

5. การบริหารจัดการ  1. ควรปรับปรุงกลไก วิ ธีการสื่อสาร
ระหวางคณะกับสวนกลางใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน รวมถึงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ
ขอมูลใหภาควิชารับทราบอยางท่ัวถึง จะได
เปนแนวปฏิบัติเดียวกันในคณะ 

2. ควรมีการประชุมหารือจากพ้ืนฐาน
ความเปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของ
อาจารย  บุคลากร กอนมีการประกาศใช
ขอบังคับ หรือใหดําเนินการเรื่องตางๆ รวมท้ัง
รับฟงความคิดเห็น และใหมีการปรับแกไขได
หลังจากประกาศใชไปแลว 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3.  คณบดีควรเปนคนกลางท่ีจะเ ช่ือม

ระหวางคณะกับมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีชัดเจนและตรงกันเพราะอาจมีบาง
เ รื่ อ ง ท่ี ค ณ ะ ยั ง ติ ด ขั ด  มี ข อ จํ า กั ด  แ ต
มหาวิทยาลัยไมทราบ 

6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
 

  1. ควรเพ่ิมการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี การ
สื่อสารสมัยใหมใหมากข้ึน 

2 .  ค ว ร มี ศู น ย ก ล า ง ข อ มู ล ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชาและมีการจัดการ
ขอมูล ขาวสารท่ี เปนระบบ เ ช่ือมโยงกัน 
เพ่ือใหการรับรูขอมูล ขาวสาร เปนไปอยาง
รวดเร็วกวางขวาง และถูกตอง 

3. ควรจัดระบบใหนักศึกษามีสวนรวม มี
บทบาทในการสื่อสารมากข้ึน จะชวยใหขอมูล 
ขาวสารสามารถเผยแพร และกระจายได
รวดเร็วมากข้ึน 

7. การปรับปรุงวังทาพระ  ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
และวางแผนฟนฟู สรางภาพลักษณใหม ท่ี
ทันสมัย 

  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน  
   (ระดับปริญญาตรี) 

 
 

1. มีการ learning by doing มากเกินไป 
นักศึกษาบางคนไมมีประสบการณ  หรือ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ้ืนฐานมากพอ ควรมีการอธิบายเน้ือหา ใหมี
ความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ เน่ืองจากพ้ืนฐาน
ของนักศึกษามีความแตกตางกัน 

2. ตารางสอนในชวงป 2 จัดรายวิชา
คอนขางหนัก และบางรายวิชามอบหมายงาน
คอนขางมาก ทําใหนักศึกษาทํางานไมทัน ควร
จัดรายวิชากระจายในแตละภาคเรียนให
เหมาะสม เพ่ือไมใหเรียนหนักเกินไป  

3. Material (ผา) ท่ีนํามาศึกษา ไมมีใน
ประเทศ ทําไดเพียงดูตัวอยางจากในรูป แต
ไมไดสัมผัสกับของจริง ควรนํา Material (ผา) 
ในประเทศมาเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะศึกษา 
และลงปฏิบัติงานในชุมชนไดจริง รวมท้ัง
พิจารณาความตองการของท้ังชุมชนและ
ประเทศ ดวย 

2. คุณภาพบัณฑิต/การผลิตบัณฑิต จากจํานวนนักศึกษาท่ีมาสมัครสอบ
คัดเลือกมีแนวโนมลดลง จึงควรมุงเนนสราง
ความเขมแข็งดานคุณภาพบัณฑิตใหมากข้ึน 
โดยวิธีการหน่ึงคือการรวมมือกับนักศึกษา
เกา ผูประกอบการ และผูเก่ียวของฝายตางๆ  

 
 

1. ควรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับ
อาเซียน และระดับนานาชาติ 

2 .  ควร กํ าหนด เป นน โยบาย ในกา ร 
เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ภ า ษ า 
ตางประเทศของนักศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศ การจัดกิจกรรม ท่ีสนับสนุน
การใชภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 

3. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของ
นักศึกษาตอสังคม ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือ
แสดงถึงความรู ความสามารถ ศักยภาพ และ
สรางความเปนผูนําในอนาคต 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับปริญญา
เอก 

  1 .  ค ว ร เ ชิญ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต 
ศึกษาเขารวมในกิจกรรมรับนองใหมเพ่ือให
รูจักกันมากข้ึน 

2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จัดกิจรรม/โครงการตางๆ ให
มากข้ึน เพ่ือสงเสริม บทบาทของนักศึกษา/
บัณฑิตตอสังคม ประเทศ และแสดงถึงความรู
ความสามารถ ศักยภาพ  และสรางความเปน
ผูนําในอนาคต 

3. ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่ งแวดลอม 
หองเรียนใหทันสมัย สงเสริมการเรียนรู สราง
แรงบันดาลใจ ใหมากข้ึน 

4. ปจจัยสนบัสนนุการเรียน จัดหาอุปกรณ ปจจัยสนับสนุนดานการ
เรียนการสอนใหเพียงพอ ทันสมัย และมีการ
ใชงานรวมกันเพ่ือใหเกิดความคุมคา รวมท้ัง
ควรมี Technician ชวยทํางาน 

1. ควรสนับสนุนอุปกรณแสดงผลงานท่ีดี 
ทันสมัย และเหมาะสมในการจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานทางดานศิลปะ  

2. ควรพิจารณาจัดเจาหนาท่ี นักศึกษา 
TA มาดูแลการใชหองเรียนนอกเวลา เพ่ือ
ขยายเวลาใหนักศึกษามีสถานท่ีทํางานไดมาก
ข้ึน 

3. ควรพัฒนาระบบ หรือชองทางการ
สื่อสารกับเจาหนาท่ีสวนกลางของคณะท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

5. งบประมาณ ควรจัดทําแผนงบประมาณ แผนการหา
รายได เพ่ือใชในการวางแผนบริหารจัดการ 

1. ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการ
วิชาการใหมีความเขมแข็งมากข้ึน เพ่ือใหคณะ
สามารถหารายไดเพ่ิมข้ึน 

2. คณะกรรมการประจําคณะควรชวยกัน
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตรวจสอบเรื่องการใชงบประมาณใหมีความ
ละเอียด รอบคอบมากข้ึน และคณะควรช้ีแจง
หรือสรุปใหเขาใจ มีการนําเสนอในรายงาน
การประชุมของคณะ รวม ท้ัง เปด เผยให
บุคลากรสามารถเขาถึงได อาทิ เผยแพรใน
เว็บไซต 

6. การบริหารจัดการ 
 
 
 

 ควรจัดประชุมบุคลากร เ พ่ือทําความ
เขาใจ สรางความรวมมือในการทํางานของ
บุคลากร มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใช
เพียงอยางเดียว 

 

7. ภาพลักษณของคณะมัณฑนศิลป 
นักเรียน ผูปกครอง สาธารณชนสวนใหญ

เขาใจวาคณะมัณฑนศิลปจัดการเรียนการสอน
เฉพาะดานออกแบบตกแตงภายใน 

  1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจ ใหนักเรียน ผูปกครอง สาธารณชน 
รับทราบขอมูล ขาวสารของคณะใหมากข้ึน 

2 .  ควรสื่ อสาร  เผยแพร ผลงานของ
คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกาของคณะฯ ท่ี
ไดรับรางวัลในระดับตางๆ ออกสูสาธารณะ
ภายนอกใหมากข้ึน โดยผานชองทางตางๆ                     

3. วางแผนการแนะแนวการศึกษาให
นักศึกษา ครูอาจารยในโรงเรียนตางๆ ท้ัง
สวนกลางและภูมิภาคไดรูจักคณะมัณฑนศิลป 
มากข้ึน 

4. ควรใหนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกามีสวน
รวมในการสรางภาพลักษณองคกรใหมากข้ึน 

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธการรับสมัคร เพ่ือใหมีผูมา
สมัครสอบเขาศึกษามากข้ึน 

 
 

ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของ
คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกาท่ีมีช่ือเสียง ให
สาธารณชนภายนอก ไดรับทราบความสามารถ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.  ปรับปรุ งและพัฒนาการสื่ อสาร

ระหวางภาควิชา และบุคลากรภายในคณะท่ี
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยบุคลากรทุกคน
ตองใหความรวมมือดวย 

ความเปนผูนําของคณะ ใหมากข้ึน โดยใช
ชองทางตางๆ  นอกจากน้ันจะสรางช่ือเสียง
และจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากข้ึนดวย 

9. การพัฒนาบุคลากร ค ว ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ  ทั ก ษ ะ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในทุกระดับใหมากข้ึน 

 
 

1. สายวิชาการ 
ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีการ

ฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษ  การนําเสนอ
ผลงานเปนภาษาตางประเทศ ใหมากข้ึน โดย
อาจจะดําเนินการผานกลไก กิจกรรม โครงการ
ตางๆ  
2. สายสนับสนุน 
     2.1 ควรปรับปรุงระบบการทํางานภายใน
สํานักงานคณบดีใหม เพ่ือใหสามารถสนับสนุน
ภารกิจของคณะ อาจารย ไดมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
     2.2 ควรประชุมรวมกันในการกําหนด
ภาระงาน ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
คนใหชัดเจน และตรงกับความรูความสามารถ   

  2.3 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และ
ช้ีแจงข้ันตอนการทํางานใหบุคลากรในคณะ
ทราบท่ัวกัน 

2.4  ควรจัดอบรม และพัฒนาบุคลากร
อย า ง ต อ เ น่ื อ ง  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะค ว า ม รู 
ค ว ามส าม ารถ ในกา ร ทํ า งาน ให ทั น กับ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมท่ีปรับเปลี่ยนของ
มหาวิทยาลัย 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.5 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทัน

ตอความเปลี่ยนแปลง 
    2.6 ควรสรางความรวมมือในการทํางาน
ของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับมา
บังคับใชเพียงอยางเดียว 

10. การพัฒนาวิทยาเขตใหม ประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนา วิทยา เขตใหม  ในแนวทางของ 
School of Art ในเขตกรุงเทพฯ เพ่ือขยาย
ความกาวหนาของคณะและมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

  

11. การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)   
 

ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ 
ตอยอดใหเกิดประโยชนกับคณะมากข้ึน อาทิ 
การเปดหลักสูตรนานาชาติ 

12. สวัสดิการ ควรอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใน
การเดินทางระหวางวิทยาเขต รวมท้ังการ
เดินทางเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ควรพิจารณาชวยเหลือดานสวัสดิการ
อาจารย ท่ี เ อ้ือตอการเรียนการสอน อาทิ 
หอพัก รถรับสง ใหมากข้ึน 

 

13. การจัดทําโครงการบริการวิชาการ/
บทบาทของคณะตอสังคม 

      1. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะ
ตอสังคม ประเทศใหมีมากข้ึน เพ่ือแสดงถึง
ความเปนผูนําของคณะ 
    2. ควรดําเนินการติดตาม และประเมินผล
โครงการอย างจริ งจั ง และนําผล ท่ีไดมา
วิเคราะหเพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน อาทิ 
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการมาจาก
สาเหตุใดบาง และหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา เพ่ือใหการจัดโครงการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
14. ดานกายภาพ สิ่งแวดลอม 1. ปรับปรุง และพัฒนาอาคาร สถานท่ี 

ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม ใหมีบรรยากาศ
การสรางสรรคศิลปะ และการออกแบบ 

2. ควรจัดพ้ืนท่ีสวนกลางใหนักศึกษาทุก
ภาควิชาทํากิจกรรมรวมกันใหมากข้ึน 

1 .  ค ว ร ป รั บ ป รุ ง พ้ื น ท่ี  ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมภายในคณะ ให
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

2. ควรมีการออกแบบหองเรียน พ้ืนท่ี
เรียนรู ใหเหมาะสมกับการเรียนศิลปะมากข้ึน 
โดยออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใชงานไดหลากหลาย 

ควรปรั บปรุ ง กายภาพ  สิ่ ง แ วดล อม 
หองเรียนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ให
ทันสมัย มีบรรยากาศท่ีนาเรียน สงเสริมการ
เรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหมากข้ึน 

15. ศิษยเกา วา งแผนให นั กศึ กษาป จจุ บั นและ
นักศึกษาเกาไดรวมกันทํางาน เพ่ือสราง
ช่ือเสียงใหคณะมากข้ึน 

 1. ควรเปดโอกาสใหศิษยเกามาแสดง 
ผลงาน 

2. ควรเชิญศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ
ในหลากหลายอาชีพ มาเปนอาจารยพิเศษ 
วิทยากร ชวยสอน และสรางแรงบันดาลใจแก
นักศึกษา และจูงใจใหนักเรียนเขามาเรียนใน
คณะ 

3. ควรจัดงาน/จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกา 
ผูบริหาร นักศึกษาปจจุบันใหมากข้ึน เพ่ือสราง
ความสัม พันธ ระหว า งรุ น พ่ี รุ นน อง  และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ควรเชิญศิษยเกาเขามามีบทบาท  มี
สวนรวมในการพัฒนาคณะใหมากข้ึน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะอักษรศาสตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา/การผลิตบัณฑิต นักศึกษา ท่ีมาสมัครสอบเข าศึ กษามี

แนวโนมลดลง ควรพิจารณา                          
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน  
2. ปรับวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัย  
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ และแนะแนว

การศึกษาไปยังโรงเรียนตางๆ ใหมากข้ึน 

คณะควรเรงติดตาม เรื่อง นโยบายความ
ร ว มมื อ ในกา ร จั ด ส ง นั กศึ กษา ไป เ รี ย น
ตางประเทศ 3+1 ดวย เน่ืองจากเปนโครงการ
ท่ีดี และนักศึกษาไดรับประโยชนมาก 

 
 

2. การวิจัย   1. คณะควรพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยใหกับ
งานวิจัยท่ีเปนท่ีตองการของชุมชน สังคม ให
มากข้ึน เ พ่ือใหงานวิจัยสามารถนําไปใช
ประโยชนหรือตอยอดได รวมท้ังจะเปนการ
สรางช่ือเสียงใหกับคณะ 

2. อาจารยควรปรับตัว โดยทํางานวิจัยให
มากข้ึน 

3. ควรผลักดันใหมีหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน เพราะจะชวยใหมี
งานวิจัยเพ่ิมข้ึน  

4. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวน
รวมในการทําวิจัยใหมากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. การปรับโครงสราง 1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธเพ่ือสราง

ความเขาใจท่ีชัดเจน รวมท้ังรวบรวมประเด็นท่ี
บุคลากรยังมีขอสงสัยและในระดับคณะไม
สามารถใหคําตอบท่ีชัดเจน สงใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยชวยช้ีแจง เพ่ือสรางความเขาใจท่ี
ถูกตอง ตรงกัน  

2. ควรกํากับ ติดตามปญหาอุปสรรค
เก่ียวกับการปรับโครงสราง และประชุมหารือ
รวมกัน รวมท้ังรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ภาควิชา และบุคลากร ทราบอยาง
ตอเน่ือง 

  

4. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 1. ควรกําหนดทิศทาง Position ของคณะ
อักษรศาสตรใหชัดเจน โดยการประชุมหารือ
รวมกันของบุคลากร  

2. ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน
ของบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

5. บุคลากร 
 
 
 
 

 ควรประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญมา
ช้ีแจงถึงความจํา เปนในการปรับตัว การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง และการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ  

 

6. การสื่อสาร  1. ควรมีการพูดคุย ประชุมหารือแบบไม
เปนทางการใหมากข้ึน  

2. ควรเ พ่ิมการสื่ อสาร ท่ีหลากหลาย

1. ควรเพ่ิมการสื่อสารใหมากข้ึน 
2. ควรจัดประชุมบุคลากรในคณะเปน

ระยะๆ  
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ชองทางมากข้ึนเพ่ือความความเขาใจท่ีถูกตอง
ตรงกัน ท่ัวถึงทันการณ รวมท้ังควรมีการ
สื่อสาร 2 ทาง เพ่ือเปดโอกาสและรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคลากรดวย 

3. ควรเนนใหผูบริหารทุกระดับของคณะ
ไดการถายทอดสูขอมูล ขาวสาร ใหชัดเจน 
ท่ัวถึงและรวดเร็วมากข้ึน 

3. ควรมีการสื่อสารแบบสองทางดวย 
เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีตรงกัน 

4. ควรปรับวิธีการในการออกไปมีสวน
ร วม กับ ชุมชน สั งคมภายนอก อาทิ  จั ด
กิจกรรม อบรม ท่ีทําใหชุมชนไดมีสวนรวม 
เพ่ือใหภายนอกไดรูจักคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มากข้ึน 

7. ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ ใ ห ทั น กั บ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง 

  1. ควรวางแผน ทิศทางการพัฒนาคณะท้ัง
ระยะสั้น และระยะยาว และสอดรับกับบริบท
ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. ควรกําหนดการดําเนินการท่ีชัดเจนใน
การรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ  

3. บุคลากรทุกฝายควรรวมมือ รวมใจใน
การคิดพัฒนาคณะใหเปนผูนําทางสังคม 

8. ความปลอดภัย   1. ควรเพ่ิมแสงสวางในคณะใหมากข้ึน 
2. ปรับระบบไฟฟาท่ีนักศึกษาสามารถปด

ไฟไดเอง 
3. ควรมีมาตรการการดูแล สถานท่ี ความ

ปลอดภัยในคณะใหมากข้ึน 
4 .  ค ว ร ป ร ะ ส า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ร ง

ดําเนินการเรื่องสุนัขจรจัด 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะ ภาควิชาควรวางแผนการเปด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเ พ่ิมข้ึน  โดย
แนวทางการดําเนินการและการสนับสนุน 
อาทิ การเชิญผูเช่ียวชาญมาชวยใหคําปรึกษา 
และรางหลักสูตร  

2. ควรเนนการสอนใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางาน การศึกษาดูงาน การ
ฝกปฏิบัติงานจริง ใหมากข้ึน  

3.  ควรสร างเครือขายการเรียนรู กับ
หนวยงานภายนอกใหมากข้ึน 

4. ควรเนนอัตลักษณความเปนนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 
ความอดทน ความคิดสรางสรรค ทักษะการ
ปฏิบัติงาน  

1. คณะควรจะมีการจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอน การ เรี ยนรู มาก ข้ึน อา ทิ 
การศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ การ
จัดประชุมวิชาการ  

2. ควรจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ี
กําหนดไว ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และช้ีแจงใหนักศึกษาเขาใจ 

 

1. ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษา
คณะอักษรศาสตรใหชัดเจน เพ่ือเปนการสราง
จุดเดนและแรงจูงใจตอนักศึกษาท่ีจะมาเขา
ศึกษาตอ 

2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1 มีความทันสมัย ตรงกับความ

ตองการของตลาด 
2.2 หลักสูตรบูรณาการ การเรียนขาม

ศาสตร  ขามสาขาได  มีความนาสนใจ มี
นักศึกษามาเรียนเพ่ิมข้ึน 

3. ควรประสานกับมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
เรื่องการสอนวิชาพ้ืนฐาน โดยเฉพาะวิชา
ทางดานภาษา วาจะใหคณะใดเปนผูรับผิดชอบ 

2. นักศึกษาตางชาติ  มีจํานวนนอย  ควรขยายความรวมมือกับตางประเทศให
มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ
แลกเปลี่ยน 

 

3. กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุน และอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน การจัดกิจกรรมของนักศึกษาให
มากข้ึน อาทิ การจัดรถรับสง การขนยาย
อุปกรณ 

  

4. การบริหารจัดการ/แผนพัฒนาคณะ 1. ควรปรับการทํางานเปนเชิงรุกใหมาก
ข้ึน และนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

2. ควรปรับระบบการกํากับติดตาม การ

1. ควรหาแนวทางใหภาค วิชาต างๆ 
ทํางานรวมกันมากข้ึน เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
อาทิ การจัดกิจกรรมรวมกัน  

2. ผูบริหารคณะควรกํากับ ติดตาม และ

ควรจัดประชุมระดมความคิด แนวทางใน
การพัฒนาคณะรวมกัน และช้ีแจง สื่อสารให
บุคลากรทราบ รวมถึงการกํากับติดตาม การ
ดําเนินการอยางเน่ือง   
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทํางาน โดยเฉพาะนโยบายท่ีสําคัญ คณบดี 
รองคณบดี ควรกํากับติดตาม และรายงาน
ความกาวหนาตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน และบุคลากร อยางตอเน่ือง 

3. คณบดีควรมอบหมายภาระงานใหรอง
คณบดีแตละฝายอยางชัดเจน และกํากับ 
ติดตามการทํางานอยางตอเน่ือง เพ่ือรับทราบ
ปญหา อุปสรรค และชวยใหงานสําเร็จตามท่ี
กําหนดไว 

4.ควรพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะ 
รวมท้ังแผนตางๆ ของคณะ อาทิ แผนพัฒนา
นักศึกษา แผนบริการวิชาการ โดยกําหนด
วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณท่ี
ชัดเจนและทาทายมากข้ึน แลวถายทอดไปยัง
ภาควิชา รวมท้ังกําหนดเปนตัวช้ีวัดการทํางาน
ของบุคลากร 

สอบถามปญหาในการทํางาน รวมท้ังชวยให
คําปรึกษา แนะนํา หาแนวทางการแกไข
ปญหาการทํางานใหมากข้ึน  

3. ควรสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
สายสนับสนุนมากข้ึน อาทิ การหาแนวทางให
มีตําแหนงท่ีสูงข้ึน การใหทุนสนับสนุนเขารับ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

4. ควรนําประกาศตางๆ ของคณะท้ังหมด
มาพิจารณาทบทวน และปรับใหสอดคลองกับ
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
ประกาศตางๆ ของคณะ ไมรองรับระเบียบ
ใหญของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการเบิกจาย 
ทําใหการทํางานมีความลาชามาก 

5. ควรจัดทําแผนระยะยาว เ พ่ือเปน
แนวทาง และเห็นทิศทางการพัฒนาคณะใน
ระยะตอไป  

6.ควรจัดทําปฏิบัติงานในแตละปใหชัดเจน 
และกํากับติดตามอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเปนไป
ตามเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

7.ควรช้ีแจง สื่อสารวิสัยทัศน แผนพัฒนา
คณะ ของคณบดีใหบุคลากรทราบ เพ่ือรวมมือ
กันทํางาน 

 

5. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 1. ควรนําเรื่องการกําหนดมาตรฐานภาระ
งานมาบังคับใชอยางจริงจัง เพ่ือใหอาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการและนําไปขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  

 หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร สวนใหญ 
จะเนนเรื่องการสอน จึงควรปรับหลักสูตรให
มุงสู การคิดวิเคราะห  การทํางานวิจัย มากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ควรมอบหมายภาระงานวิจัยไปยัง

ภาควิชา และ กําหนดเป าหมาย ช้ินงาน 
สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแตละภาควิชาอยาง
เหมาะสม 

6. การบริการวิชาการ/ 
การจัดต้ังศูนยบริการวิชาการ 

 ผูบริหารควรมีบทบาท และการทํางาน
รวมกับหนวยงานภายนอกใหมากข้ึน เพ่ือ
สรางช่ือเสียงแกคณะอักษรศาสตร  และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนท่ีรูจัก 

      ควร ใหมี บุ คลากรสายส นับส นุนมา
ชวยงานดานการติดตอ ประสานงาน รวมถึง
การจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เ พ่ือช วย อํานวยความสะดวกในการจั ด
โครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. บุคลากร   ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางตัวให
เหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอาจารย 

8. การสรางคุณคาและมูลคา นําองคความรู ศักยภาพความเขมแข็งของ
คณะมาสรางคุณคาและมูลคา โดยพิจารณา
จากบริบท ธรรมชาติของพ้ืนท่ี จังหวัดท่ีอยู
รอบๆ มหาวิทยาลัย อาทิ จัดอบรมภาษา 
วัฒนธรรม แกแรงงานตางชาติ ผูประกอบการ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นอกจากน้ัน
ยังเพ่ิมเงินรายไดแกคณะดวย 

  

9. ขอตกลงความรวมมือ  1. ควรมีการดําเนินการ จัดกิจกรรมความ
รวมมือรวมกันอยางตอเน่ือง 

2. เมื่อสัญญาขอตกลงความรวมมือครบ
กําหนด ควรมีการตออายุสัญญา เพ่ือสราง
ความสัมพันธใหยั่งยืน 

    ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ 
ตอยอดใหเกิดประโยชนกับคณะมากข้ึน อาทิ 
การเปดหลักสูตรนานาชาต ิ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
10. การสื่อสารประชาสมัพันธ 1. นโยบาย แผนพัฒนา และเรื่องสําคัญๆ 

ควรเนนการสื่อสารช้ีแจง อธิบายตอบุคลากร
ในทุกระดับอยางท่ัวถึงชัดเจน เพ่ือการมีสวน
รวมในการทํางาน การแกปญหาและพัฒนา
รวมกัน 

2. ควรปรับวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
ใหมีชองทางท่ีหลากหลาย รวดเร็ว และทัน
การณ โดยบุคลากรทุกคนตองรวมมือดวย 

  

11. กายภาพ ควรปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมให
สวยงาม รวมท้ังดูแล ปรับปรุงหองนํ้าให
สะอาดถูกสุขลักษณะมากข้ึน 

ควรจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานท่ี
ในแตละช้ัน และผูดูแลอุปกรณโสตฯ ใหครบ
ทุกหอง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการติดตอ
สอบถาม 

 

12. นักศึกษาเกา ควรจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาเกาท่ีทันสมัย 
เพ่ิมชองทางการสื่อสาร รวมท้ังควรนําความรู 
ศักยภาพของนักศึกษาเกามาชวยในการพัฒนา
คณะ และรุนนองในรูปแบบท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน อาทิ ทุนการศึกษา การเปนวิทยากร 
อาจารยพิเศษ เปนตน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะศึกษาศาสตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา ควรศึกษาวิเคราะหจํานวนนักศึกษาท่ีมี

แนวโนมลดลงในทุกระดับ และประชุมหารือ 
วางแผนการแกไขปญหา รวมท้ังวางแผนการ
หารายไดเ พ่ิมเติมจากชองทางตางๆ เ พ่ือ
ทดแทนรายรับจากคาหนวยกิตนักศึกษา อาทิ 
การจัดอบรม การวิจัย 

  

2. English Programme ในโรงเรียนสาธิต   ควรเรงขยายช้ันเรียนท่ีสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบ English Programme 
เพ่ือสรางรายได และประโยชนในการจัด
การศึกษา 

3. งบประมาณ   ควรจัดหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 
และจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือหา
รายไดเพ่ิมแกคณะ 

4. อัตรากําลงัสายสนับสนนุ ควรนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน 
พัฒนาบุคลากรรุนใหมมาทํางานแทนผูท่ีจะ
เกษียณอายุ และพิจารณาภาระงานของคณะ 
สํานักงาน ภาควิชา วามีงานใดสามารถจาง
หนวยงานภายนอกมาทํางานไดบาง เพ่ือลด
ภาระงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
5. ดานกายภาพ  1. ควรเตรียมความพรอมดานสถานท่ีกอน 

โดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัย อาทิ 
การขอใชพ้ืนท่ีตึกใหมของมหาวิทยาลัยในการ
รองรับ หลักสูตรกอนปฐมวัยหรือหลักสูตร
อินเตอรของโรงเรียนสาธิต 

2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยใน
การสรางท่ีจอดรถใหเพียงพอกับความตองการ 

 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงหลักสูตร เปดหลักสูตร 

เ ป ด ร า ย วิ ช า  ใ ห ทั น ส มั ย  ก า ว ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม  

2. ควรเปดหลักสูตรเชิงบูรณาการใหมาก
ข้ึน  

3. ควรกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตท่ี
สํา เร็ จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหชัดเจนมากข้ึน 

1. ควรสงเสริมหลักสูตรดานการศึกษา
ผูใหญ โดยอาจจะจัดเปนหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจเขามาศึกษา  

2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติท่ีเปด
โอกาสใหชาวตางชาติเขามาศึกษา 

ควรสรางหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ ท่ี
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการในยุค
ปจจุบัน 

2. การเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอนลาสมัย ไมนาสนใจ 
1. ควรอบรมอาจารยในเรื่องการจัดทําสื่อ

การสอน ใหมีความนาสนใจ ทันสมัยมากข้ึน 
2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให

นาสนใจ เนนการคิดวิเคราะห พรอมท้ังเสริม
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทักษะท่ีจํ า เปน เชน ภาษาต างประเทศ 
จิตวิทยาการทํางาน ICT 

 
3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน ควรดูแล ซอมแซมอุปกรณการเรียนการ

สอนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน และควร
เปดใหบริการหองเรียน หองทํางานในวันหยุด
ดวยเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา อาทิ 
หองศูนยความเปนเลิศ  

 ควรปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณ อาคาร
เรียนทันสมัย พรอมใชงานและปลอดภัย 

 

4. การวิจัย   ควรทํางานวิจัยในลักษณะพหุสาขา หรือ
เปนท่ีตองการในสังคม และของบประมาณกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
การ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิ จั ยและ
นวัตกรรม 

5. โรงเรียนสาธิต ควรศึกษาข อมู ลการบริห ารจั ดการ
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตางๆ แลว
นํามาพิจารณา วิเคราะหนําเสนอรูปแบบของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอคณะ
ศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย อาทิ 

1. การบริหารจัดการ การประสานงานกับ
คณะศึกษาศาสตร ควรมีการทํางานท่ีรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การมอบอํานาจ
ใหผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ในบางเรื่อง 

2 .  โ ค ร งส ร า ง  โ ร ง เ รี ย นส า ธิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปนหนวยงาน
เทียบเทาภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร หรือ

 ควรมีการช้ีแจงเก่ียวกับเงินท่ีผูปกครอง
บริจาคใหโรงเรียนสาธิต วานําไปใชในการ
พัฒนาการจัดเรียนการสอนอยางไรบาง เพ่ือ
ความโปรงใส 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปนหนวยงานอิสระ  

3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ควรมีลักษณะอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับ
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

4. งบประมาณ และการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. การปรับโครงสราง คณะและมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการสื่อสาร 
และทําความเขาใจกับภาควิชา บุคลากร ให
ชัดเจนมากข้ึน 

 ควรมีการติดตาม และประเมินผล ขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไข 
เมื่อมีการปรับโครงสรางมาแลว 1 ป 

7. อัตรากําลัง สายวิชาการ 
 

1. ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษา
จากสถาบันตางๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของ
ความคิดเห็นทางวิชาการ  

2. ควรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ิม
ประสบการณ และเครือขายในตางประเทศให
มากข้ึน อาทิ การอบรมภาษาตางประเทศ 
การทํางานวิจัยรวมกับชาวตางชาติ  การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร 

  

8. การสรางคุณคาและมูลคา ควร นําองคความรู  ศั กยภาพ ความ
เช่ียวชาญท่ีคณะมีอยู มาสรางคุณคา 
มูลคาเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การจัดโครงการอบรม 
การวิจัย 

  

9. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องสําคัญๆ 
ควรมีขอมูลท่ีชัดเจนกอนจึงดําเนินการ และใน
กรณีท่ีขอมูลท่ีตองการสื่อสารมีจํานวนมาก 
ควรจะสรุปสาระสําคัญๆ เพ่ือจูงใจในการอาน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และใชเวลาไมมากเกินไป 

10. ความรวมมือกับตางประเทศ 
 

ควรมีการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
รวมกันอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ืองมากข้ึน   

  

11.ความรวมมือภายในคณะ ควรสรางใหมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มี
การบูรณาการการทํางานรวมกันใหมากข้ึน 

  

12. สวัสดิการ  ศูนยออกกําลังกาย อาคารโสมสวลี  
1. ควรมีแมบานทําความสะอาดในชวงเชา

และเย็น  
2. ควรขยายเวลาการใหบริการ ถึงเวลา 

19.00 น. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีจะมา
ใชบริการ 

 

13. สภาพแวดลอม/กายภาพ ควรดูแลสถานท่ี ทํางาน ทํากิจกรรม 
พักผอนของนักศึกษาใหเพียงพอ และอยูใน
สถานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 

ควรจัดหองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอก
ใหเปนสัดสวน มากข้ึน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา/นักศึกษาตกคาง/การ
เปลี่ยนวิชาเอก 
 

1. จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง ควร
ปรับปรุงการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหมีนักศึกษามาสมัครมากข้ึน รวมท้ัง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหมากข้ึน  

2. ควรพัฒนาระบบใหคําปรึกษา แนะแนว
ดานการเรียน การเลือกวิชาเอก การเปลี่ยน
วิชาเอก รวมท้ังดูแลนักศึกษาตกคาง เพ่ือให
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

  

2. หลักสูตร การเรียนการสอน  1. ควรเรงปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
สอดคลองกับระบบ AUN-QA EdPEx รวมท้ัง
พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือรองรับระบบใหม
ดวย 

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรควร
ตรวจสอบรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรให
รอบคอบมากข้ึน  

3. คณะควรหาแนวทางพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหมๆ สื่อการสอน การ
เรียนผานระบบออนไลน เพ่ือชวยพัฒนาการ
เรียนของนักศึกษาใหมากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3.ดานกายภาพ  1. คณะมีนโยบายสรางตึกใหม และไดรับ

งบประมาณตอเน่ืองจากคณบดีทานท่ีผานมา 
แตมีปญหาในเรื่องงบประมาณไมเพียงพอ ทํา
ใหยังมีความลาชา 

2. การปรับปรุงหองนํ้า มีการดําเนินการ
แลว แตยังไมท่ัวถึง 

 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การรับนักศึกษา   1. ควรจัด Roadshow แนะแนวการเรียน

ตามโรงเรียน การประกอบอาชีพ ชวยใหได
นักศึกษาท่ีมีความสนใจอยากเขามาศึกษามาก
ข้ึน รวมท้ังผานชองทางตางๆ อาทิ SCSU 
One Day Camp งานสัปดาหวิทยาศาสตร 
สื่อออนไลน ใหมากข้ึน  

2. ควรประชาสัมพันธออกสูภายนอก ใน
เชิงรุก โดยการใหขอมูลของแตละสาขา ใหมี
ความนาสนใจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือก
เรียนตามความสนใจ ความถนัด และการ
ประกอบอาชีพ  

2. หลักสูตร การเรียนการสอน  1. ควรจัดโครงการสอนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน    

2. ควรวางแผนเตรียมพัฒนาอาจารยใน
เรื่องเทคนิค วิธีการสอน เพ่ือใหสามารถ

1. ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม ใหทันความ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมรายวิชาท่ีทันสมัย เพ่ือเสริม
ทักษะนักศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหดี ข้ึน รวมท้ังให
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพแบบ
ใหมท่ีจะนํามาใชดวย 

และนําไปใชจริงได  
2. ควรเพ่ิมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ใหมากข้ึน 
3. ควรสอนปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขา

ใหมท่ียังไมสามารถปรับตัวได 
3. คุณภาพบัณฑิต   ค ว ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต  ใ ห มี

ความสามารถเขาสูตลาดแรงงานในระดับ
สากล เปนท่ียอมรับในวงกวางมากข้ึน 

4. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 1.  ควรปรับปรุ งหองเรียน โตะ เรียน 
หองปฏิบัติการ และอุปกรณโสตทัศนศึกษา 
คอมพิวเตอร ฯลฯ ใหมีคุณภาพ เพียงพอและ
เปนไปตามยุคสมัย 

2. ควรรวมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการ
พัฒนาระบบการจัดทําวิทยานิพนธ เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความสะดวก และไดรับขอมูลท่ี
ถูกตอง 

1. ควรเรงรัดหาพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการเพ่ิม
สําหรับภาควิชาคอมพิวเตอรฯ ซึ่งท่ีกําลัง
ดําเนินการอยูคือการสรางอาคารเรียนใหม 
ระหวางน้ีก็ใชวิธีการจัดสรร โดยแบงใชรวมกับ
ภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะ 

2. ควรตรวจสอบอุปกรณ WIFI ของคณะ
ในแตละจุด และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1. ควรจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณตางๆ ใหทันสมัย เพียงพอและพรอม
ใชงาน  

2 .  ควรตรวจสอบ  ดู แล บํ า รุ ง รั กษา 
เครื่องมืออุปกรณอย างตอเ น่ือง สําหรับ
เครื่องมือท่ีราคาสูงและใชรวมกัน ควรประชุม
รวมกันระหวางคณะและภาควิชา เพ่ือวาง
แผนการใชงบประมาณในการจัดซื้อตอไป 

3. ปรับปรุ งสถานท่ีจัดเ ก็บเครื่องมือ
อุปกรณ สารเคมีใหมีความปลอดภัย 

5. กิจกรรมนักศึกษา ควรประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมใหมาก ข้ึน รวม ท้ังส นับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด การ
แขงขัน ท่ีหนวยงานภายนอกจัดใหมากข้ึน 
เพ่ือประชาสัมพันธและสรางช่ือเสียงใหคณะ
และมหาวิทยาลัย 

ควรมี ก า รประสานง าน กันร ะหว า ง
ผูรับผิดชอบดานการเรียนการสอนกับผูแทน
นักศึกษาของคณะ เพ่ือชวยในการวางแผนเมื่อ
มีการจัด กิจกรรมตรงกับเวลาเรียนของ
นักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษาควรประสานงานกับ
อาจารยผูสอน โดยจัดทําปฏิทินกิจกรรม
ลวงหนา เพ่ือใหสามารถวางแผนการสอนได 

6. สวัสดิการนักศึกษา  นักศึกษาสวนหน่ึงไมทราบเก่ียวกับสิทธิ 
สวัสดิการท่ีนักศึกษาควรจะไดรับควรปรับปรุง
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหมากข้ึน
ในชองทางตางๆ อาทิ เว็บไซต สื่อออนไลน
ตางๆ บอรดประชาสัมพันธ 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา ควรพัฒนาระบบการทํางาน และนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือลดภาระงาน ชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ปรับ
แบบฟอรมการกรอกขอมูล พัฒนา Website 

  

8. การบริการวิชาการ/บทบาทของคณะ   1. ควรเพ่ิมบทบาทของคณะตอชุนชน 
สังคมและประเทศ ใหมากข้ึน รวมท้ังในดาน
วิชาการ โดยการใหความรู ท่ีถูกตองในเชิง
วิทยาศาสตร เมื่อมีกระแสขาวตางๆ ท่ีอยูใน
ความสนใจของสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม  

2. ควรตั้งคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง และ
จัดทําแผนการดําเนินงานใหมีความชัดเจนมาก
ข้ึน 

3.ควรใหมี บุคลากรสายสนับสนุนมา
ชวยงานดานการติดตอ ประสานงาน รวมถึง
การจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เ พ่ือช วย อํานวยความสะดวกในการจั ด
โครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

9. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
  

1. คณะและมหาวิทยาลัยควรสื่อสารให
บุคลากรทราบและเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 
ขอบังคับท่ีสําคัญๆ และมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน เพ่ือความเขาใจและมีแนวปฏิบัติท่ี
ตรงกัน  
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ควรลดข้ันตอนการทํางานใหสะดวก 

รวดเร็ว คลองตัว และยืดหยุนมากข้ึน 
10. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน  ควรปรับข้ันตอน กระบวนการทํางาน 

เอกสารใหนอยลง มีความยืดหยุน คลองตัว
มากข้ึน 

 

11. การหารายไดของคณะ   1. ควรวางแผนการทําโครงการบริการ
วิชาการใหมีความเขมแข็งมากข้ึน เพ่ือให
สามารถหารายไดใหเพียงพอในระยะยาว 

2. ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการอบรม
ระยะสั้น มากข้ึน 

12. การประชาสัมพันธ   1. ควรเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ
อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สูสาธารณชน
ภายนอกใหมากข้ึนในหลายๆ ชองทาง อาทิ 
Line กลุม Facebook 

2. ควรจัดระบบการสื่อสารขอมูลใหถึง
นักศึกษา ใหรวดเร็วข้ึน โดยใชสื่อท่ีทันสมัย 

13. สิ่งแวดลอมและกายภาพ 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนใหเปนแหลงการเรียนรู รวมท้ัง
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ี 
อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีดี เอ้ือตอการ
เรียนรูมากข้ึน 

2. ควรพิจารณายายเสาสงสัญญาณ
โทรศัพทท่ีติดตั้งบริเวณอาคารวิทยาศาสตร 1 
เ น่ืองจากกังวลวาจะสงผลตอสุขภาพของ
อาจารยและนักศึกษา  

3. ควรปรับปรุงและพัฒนาทางเดินเทา 

การปรับปรุ งหอง นํ้า  ควรเร งรัดการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1. ควรพิจารณาหางบประมาณในการ
สรางอาคารจากหลายๆ แหลง ท้ังขอสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย การระดมทุน
จากศิษยเกา เงินรายไดของคณะ  

2. คณะควรใชพ้ืนท่ีอาคาร 50 ป และ
อาคาร 15 ช้ัน ซึ่งเชาจากมหาวิทยาลัย ใหเต็ม
ประสิทธิภาพ และคุมคามากข้ึน อาทิ จัด
โครงการบริการวิชาการ 

3. ควรดําเนินการปรับปรุงใหมีสภาพ
เรียบรอย สวยงามปลอดภัย เ พ่ือปองกัน
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และแกปญหาสุนัขจรจัด เพ่ือความปลอดภัย อุบัติเหตุ  

4. ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
จํากัดจํานวนสุนัขจรจัด 

14. ศิษยเกา   1. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา โดยการ
รวบรวมขอมูลศิษย เกาแตละสาขา และ
ตําแหนง หนาท่ี 

2. ควรใหศิษยเกามีบทบาท มีสวนรวมใน
ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ ม า ก ข้ึ น  โ ด ย ก า ร นํ า
ประสบการณท่ีมีมารวมกันพัฒนาคณะ ไมใช
แคการสนับสนุนทุนอยางเดียว 

3. ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีจะสรางความสัมพันธ
ระหวางรุนพ่ีรุนนองใหมากข้ึน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะเภสัชศาสตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา นักศึกษามีแนวโนมลดลง ควรพัฒนา

หลักสูตรใหมี อัตลักษณ โดดเดนตางจาก
สถาบัน อ่ืน การ เปดหลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตร ท่ีทันตอความกาวหนาของโลก 
รวมท้ังหาแนวทางเ พ่ิมจํ านวนนักศึกษา
ตางชาติใหมากข้ึน 

จํานวนนักศึกษาลดลง ควรพิจารณาเปด
หลักสูตรปริญญาโทควบเอก 

 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน  ควรเนนภาคปฏิบัติ (Practice) ใหมากข้ึน 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

3. ฐานขอมลู ควรสนับสนุน Database ทาง Pharm. 
Care ใหนักศึกษาเขาถึงมากข้ึน 

  

4. ความรวมมือในการทํางาน ควรสรางความรวมมือในการทํางาน
รวมกันของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนใหมากข้ึน 

  

5. องคกรวิชาชีพ ควรเพ่ิมความสัมพันธกับองคกรวิชาชีพ 
Pharm.Care 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. อัตลักษณ/จุดเดนของคณะ   ควรพิจารณาจุดเดนของคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหชัดวาตองการเปน
ผูนําในดานใด อาทิ สมุนไพร เครื่องสําอาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผน กําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน 
 

1. ควรสรางจุดเดนใหคณะ อาทิ การเปด
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบูรณาการ อาทิ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรกับการบริหารธุรกิจ เพ่ือ
นําไปประกอบธุรกิจสวนตัว 

2. ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้น สําหรับ
นักศึกษาเกา กลุมคนท่ีทํางานแลว หรือกลุมผู
อาวุโสท่ีเกษียณอายุ ท่ีตองการพัฒนาทักษะ
ความรู  

3. จัดการเรียนการสอนท่ีตอบโจทยสังคม 
ท้ังในดาน Pharm.Care และ Pharm. Sciences 

4. ควรสงเสริมความเปนนานาชาติใหมาก
ข้ึน อาทิ พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
การสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถศึกษาไดดวย
ตนเอง 

5. ปรับวิธีการสอนโดยการนําเทคโนโลยี
เขามาชวย สําหรับอาจารยอาวุโสท่ีไมถนัดอาจ
จัดเจาหนาท่ีชวยดําเนินการ 

 
 

ควรบูรณาการใชทักษะภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนใหมากข้ึน 

1. หลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตร คอนขางลาชา    

ฝายวิชาการของคณะควรมีการติดตามอยาง
ตอเน่ือง และรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการใหทราบเปนระยะ 

2. การเรียนการสอน 
2.1 ควรเนนการปฏิบัติมากข้ึน 
2.2 ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุก

รายวิชา  
2.3 ควรสงเสริม การฝกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษใหมากข้ึนเ พ่ือประโยชนใน
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 

2.4 การเรียนการสอนควรเนนเรื่อง
การสรางแรงบันดาลใจ รูสึกสนุก ตองการท่ีจะ
ศึกษา คนควาเ พ่ิมเติม และนําความรู ไป
ประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน ควรปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณในหอง 

LAB เทคโนโลยี  รวมท้ังมีฐานขอมูล 
Micromedex ท่ีทันสมัย 
 

1. ควรเพ่ิมหองอานหนังสือ และหอง 
common room 

2. ควรปรับปรุงอุปกรณสื่อการเรียนการ
สอนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

1. ควรตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหพรอม
ใช ง าน  ห ากจํ า เป นต อ งซ อม  ค ว รแจ ง
ระยะเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน 

2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธฐานขอมูลท่ี
คณะใหบริการแกนักศึกษา 

4. การพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีชวย
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ชี วิ ต  เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสบการณ ในสวนของการไปชวยงาน
มูลนิ ธิตางๆ ควรพิจารณานับเปน ช่ัวโมง
กิจกรรมดวย 

 1. ควรมีอาจารยฝายกิจการนักศึกษาหรือ
บุคลากรท่ีเก่ียวของชวยสอนหรือใหคําแนะนํา
แกนักศึกษาท่ีมาทํากิจกรรมในปตอๆ ไป  

2 .  ฝ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ค ว ร ช ว ย
ประสานงานกับกองกิจการนักศึกษามากข้ึน 
ท้ังในเรื่องการดําเนินงาน เอกสาร และการ
ทํางานรวมกัน 

5. งานวิจัย/ผลงานวิชาการ 1. ควรสนับสนุน สรางแรงจูงใจใหอาจารย
ทํางานวิจัย และขอทุนวิจัยจากภายนอกให
มากข้ึน 

2. ควรทําวิจัยรวมกับชุมชน เ พ่ือเปน
บริการวิชาการแกสังคม สรางรายไดและความ
เขมแข็งแกคณะและชุมชน อาทิ การทําวิจัย
สมุนไพรพ้ืนถ่ิน 

3. ควรสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติใหมากข้ึน อาทิ การสนับสนุน
ตามคาใชจายจริง 

  

6. การบริการวิชาการ  1. ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให
บุคคลภายนอกท่ีสนใจเขามาศึกษา  

2. ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ อาทิ 
Science+Business 

   1. ควรพิจารณาวางแผน แนวทางหารายได
จากการจัดโครงการบริการวิชากร และแหลง
อ่ืนๆ  
   2.   ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมา
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ควรจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติท่ี

สอดคลองกับความตองการของตลาด 
4 .  ควร เน น ให นํ าผล งาน วิจั ย  ไปใช

ประโยชน ตอยอดเพ่ือหารายได อาทิ การ
สรางผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย 

ชวยงานดานการติดตอ ประสานงาน รวมถึง
การจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เ พ่ือช วย อํานวยความสะดวกในการจั ด
โครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน        

7. การบริหารจัดการ 1. ควรพัฒนาระบบการทํางาน ใหทันกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และลดภาระงานดาน
ธุรการของอาจารย  เ พ่ือใหมี เวลาทํางาน
วิชาการมากข้ึน 

2. ควรจัดเตรียมขอมูลในการทํางานให
พรอมและเพียงพอตอการกําหนดนโยบาย 
การวางแผน และการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจ 

3. ควรปรับทัศนคติในการทํางานระหวาง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
ควรรวมมือกันทํางาน และเปดใจใหกวาง มอง
บุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยควรจัด
สัมมนาร วม กันอย างตอ เ น่ือง เ พ่ือสร าง
ความสัมพันธ ความสามัคคีภายในคณะ 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหทํางาน
อยางเปนระบบ เ พ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. ควรพัฒนาระบบงานธุรการและสาร
บรรณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรจัดใหเจาหนาท่ีประจําภาควิชา 
เพ่ือชวยทํางานและประสานงานในดานตางๆ 

ควรจัดใหมีเลขานุการรวมกันของภาควิชา 
(ดูแลใหบริการกับหลายๆ ภาควิชา)  

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 1. เพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ การ
ถายทอดขอมูล ขาวสารสูบุคลากรอยางท่ัวถึง 
ทันการณ โดยบุคลากรทุกคนตองใหความ
รวมมือดวย 

1. ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในดาน IT 
เพ่ือนํามาใชประกอบ/พัฒนาการทํางาน  

2. ควรพัฒนาเ ว็บไซตของคณะเภสัช
ศาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษดวย เพ่ืออํานวย

1. ควรสื่อสาร ทําความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ ประกาศท่ีออกมาใหมใหมากข้ึน เพ่ือ
ความเขาใจรวมกัน 

2. ควรเปดโอกาสให บุคลากรไดแสดง
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2 .  ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร  ก า ร สั่ ง ง า น 

มอบหมายงาน ควรมีการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือ
ความเขาใจท่ีตรงกัน 

ความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ ความเห็น นําเสนอประเด็นตางๆ นอกเหนือจาก
ประเด็นท่ีคณบดีกําหนดในการสนทนาแตละครั้ง 
ดวย  

3. ควรเพ่ิมการสื่อสารระหวางสายวิชาการ
กับสายสนับสนุนใหมากข้ึน และนําปญหามา
พูดคุย หารือเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา
รวมกัน 

9. บุคลากรสายสนับสนุน  1. ควรอบรมพัฒนา ทักษะการทํางาน 
และปรับวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในดาน IT 
เพ่ือนํามาใชประกอบ/พัฒนาการทํางาน 

 

10. สิ่งแวดลอมและกายภาพ 1.  ควรจัดสรร พ้ืน ท่ีส วนกลางเ พ่ือใช
ประโยชนรวมกันใหมากข้ึน อาทิ หองพัก
สําหรับการประชุม การทํางานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หองสําหรับพบอาจารยท่ี
ปรึกษา สถานท่ีอานหนังสือของนักศึกษา 

2 .  ควรเร งปรับปรุ ง  อาคารเรี ยนให
สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน 
อาจปลูกตนไมท่ีออกดอกปละครั้ง เพ่ือสราง
จุดสนใจ 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนรับนักศึกษา ควรวา งแผนลดการรั บ นักศึ กษา ให

สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนของคณะ อาทิ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ และลดภาระการ
สอนของอาจารยท่ีมีจํานวนมากเพ่ือใหมีเวลา
ในการทํางานผลงานวิชาการ งานวิจัย และขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการไดมากข้ึน 

 ควรสื่อสารใหภาควิชา/บุคลากร เห็น
ความสําคัญผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ี
ลดลง  และกระตุ น ให มี ส วนร วม ในการ
ประชาสัมพันธขอมูล SU-TCAS เพ่ิมมากข้ึน 

2.กิ จกรรมนักศึกษา   1. ควรลดข้ันตอนการดําเนินงานในการจัด
กิจกรรมใหสั้นลง เพ่ือความรวดเร็วในการ
ทํางาน 

2. ควรใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน และขยายเวลาใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

3. การขับเคลื่อนคณะใหมีอันดับท่ีสูงขึ้น ควรทําความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ใหมากข้ึน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สมาคมวิชาชีพ เพ่ือหาทุนวิจัย หารายได
ใหคณะ และสรางผลงานใหเปนท่ีรูจัก 

  

4. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน  1.  ควรติดตั้ ง เครื่ อ ง  printer สํ าหรับ
บริการสําหรับนักศึกษาดวย 

2. ควรประสานกับหองสมุดในการจัดซื้อ
หนังสือท่ีสําคัญๆ เพ่ือใชสําหรับการเรียนการ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สอน อาทิ textbook journal และควรมีการ 
update หนังสือใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  

3. ควรขยายเวลาในการปดอาคารเรียน 
จาก 2 ทุม เปน 4 ทุม เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
พ้ืนท่ีในการทํางาน การจัดกิจกรรมตางๆ 

5. งานวิจัย โครงงาน  คณะควรให ทุนส นับสนุน และสร า ง
แรงจูงใจ ในการสรางผลงานท่ีเปนทรัพยสิน
ทางปญญาใหมาก ข้ึน และผลงานต างๆ 
เหลาน้ันจะชวยสรางรายไดใหกับคณะดวย 

 

6. การบริหารจัดการ  ควรมี ก า ร วิ เ ค ร า ะห จั ด เ รี ย ง ลํ า ดั บ
ความสําคัญเรื่องเรงดวนท่ีจะตองดําเนินงาน 
และมุงเนนในเรื่องน้ันๆ ใหเกิดผลสําเร็จ 

    ควรวางแผนการดําเนินงานในแตละเรื่อง 
อยางเปนระบบและข้ันตอน เพ่ือใหบุคลากร 
ทุกฝายสามารถปรับตัว และพัฒนาไปพรอมๆ 
กัน  

7. อาจารย   1. ควรติดตามขอมูล ขาวสาร ความรูให
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และศึกษา 
คนควาขอมูลใหรอบดานท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ เ น่ืองจากปจจุบันขอมูล 
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เพ่ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  

2. ควรถายทอดประสบการณจริง 
นอกเหนือจากความรูในตํารา ใหนักศึกษามาก
ข้ึน 

3. ควรมีปฏิสัมพันธและมีการติดตอกับ
สังคมใหมากข้ึน อาทิ  การแสดงผลงาน 
บทบาทตอสังคม การบริการวิชาการเปนตน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. การสื่อสารภายในองคกร  ควรเพ่ิมการสื่อสารภายในองคกรใหมีมาก

ข้ึน อาทิ  
1. เมื่อคณบดีไปประชุมท่ีตางๆ แลวควร

นําผลการประชุม ขอเสนอแนะ มาเผยแพรตอ
บุคลากรในคณะใหรับทราบอยางท่ัวถึง โดย
ผานชองทางตางๆ 

2. คณบดีควรนําทีมผูบริหารไปพบปะ
บุคลากรแตละภาควิชา เ พ่ือรับฟงปญหา 
ขอเสนอแนะ 

3.  ควรแจงข าวสาร การดํ า เ นินการ 
นโยบายตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ และใหนําไปถายทอดสูบุคลากร
ในระดับตางๆ ตอไป 

 

9. การหารายได   1. ควรจัดทําแผนการหารายไดจากแหลง
ตางๆ และกํากับติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการ 

2. ควรผลักดันใหทุกภาควิชาใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรท่ีมีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ โดย
นําไปใชในการบริการวิชาการ เพ่ือหารายได
เพ่ิมใหคณะ 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. ควรใชรูปแบบวิธีการสอนท่ีเนนการคิด

วิเคราะห การปฏิบัติงานจริงใหมากข้ึน อาทิ 
Project Based Learning, Problem Based 
Learning เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

2. ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาดูงาน
ภายนอก การฝกปฏิบัติงานจริง จัดสหกิจ
ศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือสรางประสบการณ และ
ประโยชนในการทํางานตอไป  

3. ควรสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการ
การทํางานระหวางสาขาวิชาใหมากข้ึน จะชวย
ใหนักศึกษามีความคิดท่ีกวางขวาง และกาว
ทันวิทยาการสมัยใหม 

4. สงเสริม Startup การเปนผูประกอบการ 

 1 .  คณะ/ภาควิชา  ควรมีการสํ ารวจ
เก่ียวกับเน้ือหา หลักสูตร เรื่องการนําความรูท่ี
ไดรับไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน การทํางาน 
เ พ่ือนํามาปรับหลักสูตร วิ ธีการสอนใหมี
คุณภาพมากข้ึน 

2. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
เลือกใหนาสนใจ และทันสมัยมากข้ึน  

3. ควรประชุมอาจารยผูสอน วางแนวทาง
การสอนใหมีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังและใช
ขอสอบ เกณฑการประเมินใหไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. การผลิตบัณฑิต   ควรมุ ง เ นนการสร า ง นักศึ กษา  ให มี
คุณสมบัติ ท้ังดานความรูทางวิชาการ การ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณใน
ปจจุบัน และมีทัศนคติท่ีดี รูจักวิเคราะหและ
พัฒนาตนเอง 

3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 1. ควรสนับสนุนปจจัยการเรียนรูใหมาก
ข้ึน อาทิ อุปกรณ เครื่องมือ โปรแกรมตางๆ ท่ี
จําเปน 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมวิชาการใหมาก
ข้ึน อาทิ เปดตลาดนัดวิชาการ จัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 

3. จัดพ้ืนท่ีสําหรับอานหนังสือ การ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สงเสริมใหเกิดการเรียนรู กาวทันโลกและ
เทคโนโลยีสมัยใหม 

4. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 1. ควรพัฒนางานดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือ
รองรับความเปนนานาชาติ อาทิ มอบหมายให
มีเจาหนา ท่ีดูแลรับผิดชอบ อํานวยความ
สะดวก ในการทําขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) การประสานงานชวยดําเนินการ
เก่ียวกับเอกสาร VISA, Work Permit การ
ดูแลนักศึกษา อาจารย ชาวตางชาติ 

2. การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
ควรเนนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ทุกสาขาวิชาเพ่ือใหมีนักศึกษาตางชาติเขามา
เรียนท่ีคณะอยางตอเน่ือง 

3. ควรเขาสูระบบการประกันคุณภาพ 
EdPEx 

  

5. กิจกรรมนักศึกษา/ทุนสนบัสนนุการ
นําเสนอผลงาน 

1. ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษา
ใหมากข้ึน และสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมมากข้ึน รวมท้ังเปดโอกาสให
นักศึกษามีอิสระในการคิดและเสนอกิจกรรม/
โครงการของตนเอง  

2 .  ควรส นับส นุน ทุน ให นักศึ กษา ไป
นําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศใหมาก
ข้ึน 

  

6. การวิจัย การทํางานวิจัย โครงงาน 
ทรัพยสินทางปญญา 
 

1. ควรพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัยของ
คณะ และบริหารจัดการให เ ช่ือมโยงกับ
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิด

1. ควรพิจารณาทบทวนปรับข้ันตอน การ
สนับสนุนการทํางานวิจัยโครงงาน ใหสะดวก 
ยืดหยุนและรวดเร็ว มากข้ึน เพ่ือสรางแรงจูง
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประโยชนมากข้ึน              

2 .  ค ว ร ส นั บ ส นุ น ใ ห บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
ความสามารถท่ีหลากหลายมารวมมือกัน
ทํางาน บูรณาการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการของคณะใหมีความเขมแข็ง และมี
จํานวนมากข้ึน 

ในการทํางาน 
2. คณะควรคิดรูปแบบวิธีการ ท่ีจะนํา

ผลงานวิจัย โครงงาน ทรัพยสินทางปญญา มา
ใชประโยชนเพ่ือสรางรายไดใหแกคณะ  

3 .  ควรประชาสั ม พันธ  ผล งาน วิจั ย 
โครงงาน ของอาจารย นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดทราบ 
โดยผานสื่อ ชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ จัดทํา
ปายโปสเตอร ติดบริเวณหนามหาวิทยาลัย ลง
ขาวสาร แถลงขาว ซึ่งจะชวยสรางช่ือเสียงแก
คณะ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกรูจัก
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มากข้ึน 

7. การบริหารจัดการ 1. ควรปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การจัดเก็บเอกสาร 
การปรับข้ันตอนการเบิกจาย การจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังปรับระบบการประสาน
ระหวางภาควิชาใหชัดเจนมากข้ึน 

2. ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
แลกเปลี่ยนความรู  แบงปนแนวปฏิบัติ ท่ีดี
ร ะหว า งหน วย งานต า งๆ  ในคณะ  เ พ่ื อ
พัฒนาการทํางานของทุกหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การรับนักศึกษา 
การทํางานวิจัย 

   

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 1. ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหท่ัวถึง 
และทันการณมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องสําคัญๆ 
อาทิ ระเบียบ ขอบังคับ การเบิกจาย การ

 ควรประชาสัมพันธผลงานของอาจารย 
นักศึกษาใหสังคมภายนอกรับทราบมากข้ึน 
โดยผานชองทางตางๆ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จัดซื้อจัดจาง โดยบุคลากรทุกคนตองใหความ
รวมมือดวย 

2. ควรประชาสัมพันธผลงานเดนๆ ผลงาน
ท่ี ไ ด รั บ ร า ง วั ลผ านสื่ อ ท่ี กว า งขวาง เ พ่ื อ
ปร ะช าสั ม พั น ธ ช่ื อ เ สี ย ง ข อ งคณ ะแ ล ะ
มหาวิทยาลัย 

9. เกณฑการประเมิน KPI   ควรปรับปรุงเกณฑการประเมิน KPI ให
สอดคลอง เหมาะสมกับบริบทของคณะ และ
ข อ กํ า ห น ด ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย  ร ว ม ท้ั ง
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10. การเงิน   ควรเปดเผยขอมูล เก่ียวกับการเงินของ
คณะใหประชาคมทราบมากข้ึน 

11. สิ่งแวดลอม และกายภาพ/โรงอาหาร
ของคณะ 

ควรปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของ
คณะใหเปนแหลงเรียนรู เอ้ือตอการเรียนรู 
และปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ หอง
กิจกรรม ใหสะอาดเรียบรอย รวมท้ังจัดทํา
ปายบอกเสนทางภายในคณะท่ีชัดเจน 

1. ควรมีการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง 
ท้ังหมดภายในคณะ และปรับปรุงพัฒนา อาทิ 
การติดตั้งไฟสองสวาง  

2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการ
ปองกันและกําจัดนกพิราบและหนู ซึ่งมีอยู
จํ า น ว น ม า ก  เ พ่ื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขลักษณะของบุคลากร 

3. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีลางจานของคณะให
ถูกสุขลักษณะ โดยปรับใหสูงข้ึน เพ่ือปองกัน
สัตวท่ีจะเขามากินเศษอาหาร 

1. ปญหาเรื่องนกพิราบท่ีนอกเหนือจาก
สวนของโรงอาหาร ควรช้ีแจง ทําความเขาใจ
กับนักศึกษา 

2. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีวางจาน ใหมีความ
เปนระเบียบและสามารถปองกันสัตวมากิน
เศษอาหารได 

3. ควรปรับปรุงบริเวณลานทํากิจกรรม
ของคณะ อาทิ ปรับพ้ืนผิวใหสูงข้ึน หรือทําทอ
ระบายนํ้าท้ิงใหม เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง 

4. ควรขยายเวลาในการปดลิฟต เ พ่ือ
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

5. ควรจัดการเรียนการสอนใหเวลาเหลื่อม
กัน เพ่ือลดความแออัดของนักศึกษาในการใช
บริการโรงอาหารพรอมกัน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
12. นักศึกษาเกา 1. ควรผลักดันการจัดตั้งชมรม/สมาคม

นักศึกษาเกาของคณะ เพ่ือการมีสวนรวมใน
การพัฒนาคณะ และสรางเครือขายนักศึกษา
เกา 

2. ควรจัดกิจกรรมรวมกับนักศึกษาเกา
เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี  

3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเกาเขารวม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยคิดอัตราพิเศษ 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะดุริยางคศาสตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ท่ีมี อัตลักษณโดดเดน

แตกตางจากสถาบันอ่ืน 
  

2. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง ควรปรับปรุงเกณฑและ
วิธีการรับนักศึกษา เพ่ือใหมีนักศึกษามาสมัคร
เรียนมากข้ึน และรองรับนักศึกษาตางชาติ 

ควรพิจารณาระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ใหเหมาะสมมากข้ึน 

 

3. การหารายได จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยจัดหารายไดของ
คณะในรูปแบบตางๆ 

ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย
สงเสริมบริการ 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย
มากข้ึน  

2. ควรดําเนินการเรื่องการตลาดในเชิงรุก 
4. กายภาพ การสรางอาคารเพ่ิม ขยายพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

พ้ืนท่ีปจจุบันไมเพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอน 

ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธให
บุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเกา ไดทราบ
ความคืบหนาอยางตอเน่ือง 

ควรเรงใหมีการปรับปรุงดานกายภาพ
โดยเร็วท่ีสุด 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ระบบ TCAS   ควร พิจารณาเกณฑการคั ด เลือก ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะของแตละสาขาวิชา 
2. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรบูรณาการการเรยีนการสอนกับการจดั

กิจกรรมใหสอดคลองกัน จะเปนประโยชนกับ
นักศึกษามากข้ึน 

1. ควรพิจารณาเปดรายวิชาเลือกใหมาก
ข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาท่ีสนใจไดมากข้ึน และเพ่ือประโยชน

1. ควรเพ่ิมการบูรณาการระหวางสาขา มี
รายวิชา หรือกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีบูรณา
การเขาดวยกัน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนการ

355 



ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในการทํางาน  

2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ  
2.1 จัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียน

รวมกันในช้ันปแรกๆ ในรายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน
จําเปนตอการทํางาน แลวคอยแยกเปนสาขา
วิชาเอกในภายหลัง  

2.2 การปรับปรุงหลักสูตร ควรเชิญ
นักศึกษาเกาเขามาชวยใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะดวย จะเปนประโยชนมากข้ึน 

เรี ยนรู  ตอยอด และสร างความสัมพันธ 
ระหวางสาขาวิชา 

2. ควรเพ่ิมรายวิชาปรัชญาสุนทรียศาสตร
ในการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมใหแก นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ก อน ท่ีจะ เริ่ ม เ รี ยน ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา 

3. ควรพิจารณาจัดโครงการสงเสริมการ
เรียนรูนอกหองเรียน การศึกษาดูงานใหมาก
ข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณแกนักศึกษา 
เปดโลกทัศน  โดยอาจเปนส วนหน่ึงของ
รายวิชา 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ควรสนับสนุนใหนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย
รวมกับอาจารยในคณะเพ่ือใหสามารถขอทุน
วิจัยจากกองทุนวิจัยได และพิจารณาการจัด
โครงการหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยท่ี
มีความรวมมือ 

4. ปจจัยสนบัสนนุการเรียน  ควรจัดหาเครื่องดนตรี อุปกรณใหมมา
ทดแทนชุดเกาท่ีชํารุด หรือมีการซอมแซม
อุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

 

5. กิจกรรมนักศึกษา   ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหหลากหลาย
มากข้ึน และจัดกิจกรรมรวมกับคณะอ่ืนๆ เพ่ือ
สรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

6. ทุนการศึกษา มีจํานวนนอย  ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาใหท่ัวถึงมากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. อาจารย  1. คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบ

ตรวจสอบการทํางานของอาจารยดวย เพราะ
มีผลกระทบตอนักศึกษามาก 

2. ควรนําระบบประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารยมาใชในการผลการประเมินของ
อาจารยดวย เพ่ือใหอาจารยมีความรับผิดชอบ
ตอการทํางานมากข้ึน 

3. ควรมีชองทางใหนักศึกษาไดแจงขอคับ
ของใจตอการจัดการศึกษาของอาจารย ให
ผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบดวย 

 

8. การบริการวิชาการ สงเสริมคณะใหเปนศูนยกลางการสัมมนา
วิชาการดนตรี 

 ควรเรงดําเนินการใหเกิดศูนยอุตสาหกรรม
สรางสรรค โดยเร็ว  เ พ่ือเปนศูนยบริการ
วิชาการในการหารายได รวมท้ังการพัฒนา
นักศึกษา 

9. ความรวมมือในการทํางาน ควรเพ่ิมความรวมมือในการทํางานการ 
บูรณาการกับคณะวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย ให
มากข้ึน 

  

10. การใหบริการ/การอํานวยความสะดวก ควรมีรถบริการขนสงบุคลากร อุปกรณ
สําหรับงานบริการวิชาการนอกสถานท่ี เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน 

  

11. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ  ควรมีการสื่อสารอยางเปนทางการจาก
คณะวิชาใหมากกวาน้ี 

 

12. งบประมาณ ควรวางแผนการหางบประมาณเพ่ิม 
เพ่ือให เพียงพอกับคาใชจาย อาทิ คาเชา
สถานท่ีฝกซอม การซอมแซมอุปกรณ เครื่อง
ดนตรี รวมท้ังเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่ออาจารยมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

13. การพัฒนาบุคลากร ควร พัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเช่ียวชาญ 
และรองรับการจัดกิจกรรมภายนอกท่ีมีจํานวน
มาก 

  

14. ดานกายภาพ จัดใหมีพ้ืนท่ีสวนกลาง สําหรับนักศึกษา 
อาจารยและหนวยงานภายนอกไดพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํางานรวมกัน 

1. คณะควรจัดพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษามี
บริเวณท่ีใชพักผอนระหวางเรียน หรือระหวาง
รอเรียน 

2. ควรวางแผนการใหประโยชนจากพ้ืนท่ี 
Music Plus ใหเต็มท่ี 

 

15. นักศึกษาเกา  คณะควรใชศักยภาพของนักศึกษาเกาให
มากข้ึน และควรยกสถานะของชมรมศิษยเกา
เปนสมาคมศิษยเกา 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษาลดลง  1. ควรทําการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน 

อาทิ  
1.1 การใหทุนการศึกษากับนักเรียนใน

พ้ืนท่ี  
1.2 เนนดานเทคโนโลยีใหมากข้ึน 

เพ่ือใหมีความนาสนใจ และสามารถแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนได 

2. ควรปรับการจัด Roadshow อาทิ 
2.1 จัดพรอมกันกับทุกคณะท่ีวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะมีเวลาจัดกิจกรรม 
และมีนักเรียนเขารวมมากข้ึน 

2.2 ปรับเปลี่ยนใหมีความนาสนใจ โดย
การนําจุดเดนของรายวิชามานําเสนอในมิติ
ใหมๆ เชน การประยุกตนวัตกรรม เทคโนโลยี 
สื่อการสอน แทนการนําเสนอแบบเดิมๆ 

3.  ควรหาวิ ธีสรางความแตกตางจาก
มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ อาทิ ให ทุนการศึกษา
นักเรียนเรียนดี พัฒนาการทําโครงการวิจัย
ของนักศึกษาใหเปนผลงานเดน สรางช่ือเสียง
ใหมหาวิทยาลัย 

1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลอง
กับความสนใจของคนรุนใหม 

2. ควรเรงการประชาสัมพันธหลักสูตร 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. ทิศทางการพัฒนาคณะ   ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะให

ชัดเจน และถายทอดใหบุคลากรในคณะทราบ 
เพ่ือใหบุคลากรสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ และการ
พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร  
           

1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
นโยบาย Thailand 4.0 โดยคํานึงถึงบริบท
ภาคสังคม และเปดรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา อาทิ ดานการพูด 
การนําเสนอ เพ่ือประโยชนในการทํางานของ
นักศึกษา 

2. สรางอัตลักษณใหคณะ และนักศึกษา 
 

1. ควรปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร 
เน้ือหารายวิชาใหทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการ รวมท้ังเนนการ
นําไปใชประโยชนในการทํางานใหมากข้ึน  

2. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําไป
ประยุกตใช สอดคลองกับยุคปจจุบัน เนนการ
ใช เทคโนโลยีใหมากข้ึน อาทิ เกษตร 4.0 
รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

3. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย และวิเคราะหเพ่ือหาจุดเดนท่ี
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

1. ควรจัดทําหลักสูตรดานวิทยาศาสตร
การเกษตร ความปลอดภัยทางอาหาร (Food 
Safety) และเชิญอาจารยจากสถาบันอ่ืนมา
ชวยสอน 

2. ควรเพ่ิมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ใหมากข้ึน 

3. ควรจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพรวมอยู
ในกิจกรรมประชาสัมพันธคณะนอกสถานท่ี 
(Roadshow) ดวย 

2. การเรียนการสอน/การพัฒนาฟารม 
ความปลอดภัยในฟารม 

 การเรียนการสอน 
1. ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน 

โดยควรเนนการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน  
2.  ควรปรับปรุ งและ พัฒนา เอกสาร

ประกอบการสอนใหอยูในระบบ online และ

  การเรียนการสอน 
1. ควรใหนักศึกษาไดเรียนในฟารมตั้งแต

ช้ันปท่ี 1 เพ่ือใหมีประสบการณมากข้ึน 
2. ควรมีสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง เพ่ือ

เ พ่ิ มประสบการณ ให ม าก ข้ึน  และ เป น
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน 

การพัฒนาฟารม ความปลอดภัยใน
ฟารม 

1. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปฟารมใหมากข้ึน 

2. ควรจัดเจาหนาท่ีดูแลฟารมเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังจัดหาเครื่องจักรมาเพ่ิมพัฒนาพ้ืนท่ี 
เชน รถไถ  

3. ควรเพ่ิมจํานวนเครื่องมือ อุปกรณใน
ฟารมและในหองปฏิบัติการใหเพียงพอกับการ
ใชงาน 

4. มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนการขอ
งบประมาณใหคณะ 

ประโยชนตอการไปประกอบอาชีพ (ปจจุบันมี
เฉพาะสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4) 

3. ควรเพ่ิมการฝกงานในหนวยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณท่ี
หลากหลายมากข้ึน 

การพัฒนาฟารม ความปลอดภัยใน
ฟารม 

1. ควรพัฒนาฟารมเลี้ยงไกใหถูกสุขลักษณะ 
2. ควรพัฒนาการปฏิบัติงานในฟารมมาก

ข้ึน 
3. ควรเชารถไถเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
4. ควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัย 

และประชาสัมพันธขอความรวมมอืชุมชนไมให
เขามาในบริเวณฟารม 

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน/ตํารา 
 
 

1. ควรจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ิมให Central Lab 
ใหเพียงพอ และสามารถรองรับการทํางาน
วิจัยไดดวย 

2. ควรสนับสนุนปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนใหเพียงพอ และทันสมัย 

 1. ควรจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ 
สารเคมี ใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

2. ควรเพ่ิมหองปฏิบัติการเพ่ือใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษาทุกระดับ 

3. ควรปรับปรุงระบบการเบิกจายสารเคมี
ใหรวดเร็วมากข้ึน 

4 .  ค ว ร เ ร ง ผ ลั ก ดั น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณเ พ่ือ ใหห องปฏิ บัติ การผ าน
มาตรฐาน ISO 

5. ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ
เขียนตําราวิชาเฉพาะทาง และใชในการเรียน
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การสอน 

4. กิจกรรมนักศึกษา ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ และเชิญ
ชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 

1. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหนาสนใจ และจัดอาจารยมาดแูลให
คําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ 

2. ควรหามาตรการจูงใจ ใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมมากข้ึน 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชนมากยิ่งข้ึน 

5. การวิจัย  
             
        
            

1. ควรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกใหมาก ข้ึน อาทิ  สํ า นักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
(สวก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

2. การขอทุนวิจัย ควรเนนโครงการท่ีสราง
ความรวมมือกับจังหวัด การสรางความรวมมือ
กับชุมชนเปนลักษณะ Area-Based ใหมากข้ึน 

 1 .  ควรมี ก าร ระดมความคิด เ พ่ื อหา
วิธีดําเนินการใหไดผลตามเปาหมาย 

2. ควรสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให
ทํางานวิจัยท่ีกอใหเกิดรายได 

6. การบริการวิชาการ/ บทบาทของคณะ  1. ควรพัฒนาการขายผลิตภัณฑของคณะ
ใหเปนระบบ และครบวงจรมากข้ึน อาทิ การ
ผลิตดินถุง (มี งานวิจัยรองรับ) การปลูก
ขาวโพด เปนรูปแบบศูนยบริการวิชาการดาน
การเกษตรฯ 

2.  ควรพัฒนาหองปฏิ บัติการใหผ าน
มาตรฐาน ISO เพ่ือสามารถรับงานจาก
ภายนอกไดมากข้ึน 

1. ควรระดมความคิดของบุคลากร ในการ
วางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ และ
ปญหา อุปสรรคในการทํางาน รวมถึงแนวทาง
การแกไขปญหา เพ่ือใหการจัดโครงการบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

2. ควรแสดงบทบาท สนับสนุนใหบุคลากร
สายวิชาการ มีการติดตอกับชุมชนมากข้ึน 
โดยเฉพาะดานการบริการวิชาการ ซึ่งจะทําให
คณะเปนท่ีรูจักและนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

3. ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จัดอบรม แกชุมชน โรงเรียนบริเวณรอบๆ 
มหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สําหรับนักวิชาการเกษตรในทองถ่ิน 

7. การทํา MOU   ควรทํา MOU กับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
คณะ และเปนประโยชนตอการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาคณะใหมากข้ึน อาทิ การจัดทํา
หลักสูตรนานาชาติ 

8. การบริหารจัดการ 1. สรางความไววางใจในการทํางาน 
2. บริหารดวยความเปนธรรม รับฟงความ

คิดเห็นของทุกฝาย เพ่ือสรางความรักสามัคคี 
3 .  จั ด ส ร ร  แบ งป น งบ ประมาณ ใ ห

สาขาวิชาท่ีมีรายไดนอย   
4. บริหารงานในเชิงรุกใหมากข้ึน 

  

9. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธคณะสัตว
ศาสตรฯ และหลักสูตร ใหภายนอกรูจักมาก
ข้ึน โดยผ านชองทางกิจกรรม สื่ อ  และ
นักศึกษาเกา 

2 .  ควรสื่ อสาร ช้ีแจงการทํางานของ
ผูบริหาร ทิศทางนโยบายการทํางาน ให
บุคลากรในคณะทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือการมี
สวนรวมในการทํางาน การแกไขปญหาและ
พัฒนารวมกัน  

 ควรใหขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
ศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ ในกิจกรรมแนะ
แนว ประชาสัมพันธคณะดวย roadshow 
ดวย 

10. งบประมาณ  
                                
  

ค ว ร ว า ง แ ผ น ก า ร ห า ร า ย ไ ด เ พ่ิ ม
นอกเหนือจากคาหนวยกิต อาทิ ผลผลิตจาก
การทําฟารม การจัดอบรม 

  

11. การพัฒนาบุคลากร   1 .  ส นั บ ส นุ น ใ ห บุ ค ล า ก ร ไ ป ดู ง า น
ตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ  

2. อบรมและพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิธีการทํางานของบุคลากร ใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

12. การสรางความรวมมือ/เครือขาย  
 

ควรสงเสริมการทําความรวมมือกับชุมชน
รอบๆ มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ และในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ งานวิชาการตางๆ ควรรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก สถาบันการศึกษา 
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ การรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ในการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ 

  

13. สภาพแวดลอม ควรดูแลสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษาลดลง   ควรเร งประชาสัมพันธหลักสูตรและ

ประชาสัมพันธคณะทางสื่อออนไลนมากข้ึน 
2. การบริหารจัดการ  1. ควรบูรณาการการทํางานของทีมรอง

คณบดีแตละฝายใหมีความความเช่ือมโยงกัน 
โดยใหมีศูนยกลางในการประสานงาน  

2. ควรพัฒนา และเพ่ิมทักษะการบริหาร 
การทํางานของทีมรองคณบดี  

3. ทีมบริหาร ควรรับผิดชอบการทํางาน
รวมกันเปนทีม ไมใชใหภาระหนักตกอยู ท่ี
คณบดีเพียงคนเดียว  

4 .  ค ว ร มี ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล และกําหนดผูรับผิดชอบหลัก 
รวมท้ังเรงดําเนินการแผน/โครงการตางๆ ให
แลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว อาทิ แผนการ
สรางอาคารท่ีมีศูนยปฏิบัติการฯ หองพัก หอง
ประชุม เคยมีการออกแบบแผนผังมาแลว 

5. ควรเรงสรางบรรยากาศการทํางานใหดี
ข้ึ น  เ พ่ื อ ใ ห บุ ค ล า ก ร รู สึ ก ถึ ง ก า ร ไ ด รั บ
ความสําคัญ และไดรับความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
6. ควรกระจาย อํานาจมาก ข้ึน  โดย

พิจารณามอบหมายใหบุคลากรสายสนับสนุน
รับผิดชอบงานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ไมใช
ทุกงานรวมอยูท่ีรองคณบดีท้ังหมด 

7. ควรเกลี่ยงานภาระงาน ของบุคลากร
สนับสนุนใหเหมาะสม จัดคนใหเหมาะสมกับ
งาน 

3. งบประมาณ การหารายได  1. ควรวางแผนการหารายไดดวยวิธีการ
อ่ืนๆ โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในแตละ
ดาน เชน การเปดหลักสูตรในตางประเทศ 
หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เรงเปด
หลักสูตรโลจิสติกส ซึ่งกําลังเปนท่ีตองการของ
ตลาด 

2.ควรมีการวิเคราะหรายรับ รายจายแต
ละดาน และวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณใหรอบคอบ 

3. ควรคิดริเริ่มโครงการหารายไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4. ควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานท่ีมี
คาใชจายสูง อาทิ 1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
บางหลักสูตรขาดทุน 2) การมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแตละครั้งมีตนทุนหลายดาน (ท่ีพัก 
คารถรับสง เปนตน) ประกอบกับมีการจัด
หลายโครงการในชวงเวลาใกลเคียงกัน หาก
สามารถบริหารการจัดกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เดียวกัน ใหดําเนินการพรอมกัน จะชวยลด
คาใชจายลงได ดีกวาการจัดกิจกรรมยอย
หลายๆ ครั้ง อาทิ การจัดนักศึกษาไปเรียนรู
วัฒนธรรมท่ีเขาวัง 

5. ควรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณในการ
บริหารจัดการดานงบประมาณโดยตรงมาชวย
แกปญหา 

6. ควรเรงรัดการเปดหลักสูตรใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว 

7. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ใน
การอนุมัติงบประมาณ โดยควรใหความสําคัญ
กับนักศึกษา การเรียนการสอนกอน 

4. การสื่อสาร  1. ควรปรับปรุงการสื่อสารใหมีความ
สม่ําเสมอ ตอเน่ือง 

2. ควรมีความชัดเจน เพ่ือใหการถายทอด
ลงสูแตละระดับมีความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน  

3. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ใหเกิดความ
เขาใจท่ีตรงกัน เพ่ือใหการทํางานมีเปาหมาย 
ทิศทางท่ีชัดเจน และควรเปนการสื่อสาร 2 
ทาง โดยรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ด ว ย  เ น่ื อ ง จ า ก ห ล า ย ค น มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ทํ า ง า น ม า น า น  อ า จ มี
แนวความคิดท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร/คุณภาพของนักศึกษา 
  
 

1. ควรสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีรวมกับผูประกอบการ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถและประสบการณแกนักศึกษา 
รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธคณะใหเปนท่ี
รูจักมากข้ึน  

2. ควรจัดประชุมสัมมนา Symposium 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและนาสนใจ
มากข้ึน  

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ 
1.1 เรงเปดหลักสูตรใหมท่ีนักศึกษาสนใจ 

และเปนความตองการของผูประกอบการ  
1.2 เนนภาษาตางประเทศใหมากข้ึน 
1.3 เนนภาคปฏิบัติ การฝกงานจริง ให

มาก ข้ึน เ พ่ือ เ พ่ิมประสบการณและเปน
ประโยชนตอการทํางาน 

2. ควรปรับการประชาสัมพันธหลักสูตร 
ใหนาสนใจและมีนักศึกษามาสมัครเพ่ิมข้ึน 

3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียน
ร าย วิ ช าข า มส าขา ไ ด เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั กษะ ท่ี
หลากหลาย  

4. ควรใหความสําคัญกับวิชาเลือกเสรี 
เพราะชวยทําใหนักศึกษาไดเรียนรูในเรื่องท่ี
สนใจ สิ่งท่ีจะนําไปใชประโยชนในการทํางาน 
แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ 
นอกเหนือจากความรูในสาขาวิชาเอก 

1. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน 
ศึกษาดูงานมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณ
จริง การเรียนรูและแกไขปญหาในการทํางาน  
และนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

2. ควรจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษามากข้ึน 

2. การเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี 
ควรเพ่ิมการศึกษาดูงาน ในรายวิชาตางๆ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
และมคีวามเขาใจมากข้ึน 

ระดับปริญญาตรี 
1. ควรปรับวิธีการสอนใหทันสมัย นาสนใจ 

นําเทคโนโลยีมาใชประกอบใหมากข้ึน 
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย และกระตุนให นักศึกษาคิด
วิเคราะห เปดโอกาสใหแสดงความคิด อาทิ 
การทํางานกลุม การอภิปรายกลุม และการ
นําเสนอผลงานในช้ันเรียน  

ในภาพรวม 
1. ควรเพ่ิมอาจารยท่ีเปนเจาของภาษาให

มากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณ และ
มีทักษะเพ่ิมข้ึน 

2. ควรเพ่ิมเวลาในการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการในการเรียนวิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
ใหมากข้ึน 

3. ควรใหนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

368 



ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. การพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติและ

การศึกษาดูงานตามท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 
จะชวยใหนักศึกษาเรียนรูและนําไปใชจริงไดดี
ข้ึน อาทิ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท  เนนการปฏิ บัติจริ ง สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร เนนการศึกษาดูงาน สาขา
การโรงแรม เนนการฝกงาน  

4. การเรยีนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ควรเนนทักษะการสื่อสาร เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถสื่อสาร และนําไปใชงานไดจริง 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ

ของเจาหนาท่ีใหมีความรวดเร็ว เอาใจใสและ
เต็มใจใหบริการนักศึกษา  

2. ควรปรับ ทบทวนวิธีการจัดอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาใหเหมาะสม
มากข้ึน 

ดุษฎีบัณฑิตเรียนท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทรหรือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กอน 
จนกวาเมืองทองธานีจะมีปจจัยตางๆ ท่ีพรอม
มากข้ึน 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงอุปกรณการเรียน สื่อการ
เ รี ย น รู ใ ห ทั น ส มั ย แ ล ะ เ พี ย ง พ อ  อ า ทิ 
คอมพิวเตอร จํานวนหนังสือในหองสมุดและ
ฐานขอมูลตางๆ 

 1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1 . 1  ค ว ร เ พ่ิ ม เ ค รื่ อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ

ประกอบการเรียนการสอนใหเพียงพอตอ
ความตองการของนักศึกษา และปรับปรุง 
ซอมแซมใหพรอมตอการใชงาน 

1.2 ควรจัดหองเรียนท่ีเปนหองเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. เมืองทองธานี 

ควรดู แล เรื่ อ ง  เครื่ อ งมื อ  อุปกรณ 
โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร สารสนเทศ ให
พรอมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. การประสานงานกับนกัศึกษา 
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

  ควรวางแผนการ ทํางาน และติดต อ
ประสานงาน แจงขอมูลขาวสารลวงหนา 
เพ่ือใหมีเวลาในการวางแผนการเรียนและ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ 

5. กิจกรรมนักศึกษา ควรสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน อาทิ การ
ประกวดแขงขัน และควรสนับสนุนคาใชจาย
ในการเดินทางดวย 

 1. ควรปรับวิธีการจัดกิจกรรมใหนาสนใจ
และประชาสัมพันธ ให นักศึ กษาเข าร วม 
กิจกรรมของคณะมากข้ึน 

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ใหเพียงพอและเหมาะสม 

6. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ  ควรวางแผนทิศทางการพัฒนาคณะใน
อนาคตใหชัดเจน และมีความยั่งยืน 

ควรหาแนวทางการทํางานรวม กับ
องคกรอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน 
บริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

7. การทํางานวิจัย  1. ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความตอเน่ือง  

2. ควรมีการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมี
ทักษะการทํางานวิจัย ชวยเหลือใหคําแนะนํา 
อาทิ ระบบพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา เพ่ือสามารถสราง
ผลงานและนําไปขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตอไป 

 

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ   1. ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกคณะให
มากข้ึน โดยบุคลากรทุกคนตองรวมมือดวย 

ค ว ร ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย  ช อ ง ท า ง ก า ร
ติดต อสื่ อสาร  ให นั กศึ กษาป จจุ บันและ
นักศึกษาเกาไดทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรม

ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธคณะผานสื่อ
ออนไลน และชองทางตางๆ ใหมากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ควรประชาสัมพันธคณะใหเปนท่ีรูจัก

ขอ งภายนอกมาก ข้ึน  โ ด ย เฉพาะกลุ ม
ผูเก่ียวของ อาทิ ผูประกอบการ ในการเขาถึง 
Social Network/Social Media 

ตางๆ ของคณะใหมากข้ึน 

9. การเบิก-จายเงิน ควรจัดเจาหนา ท่ีดูแลรับผิดชอบดาน
การเงิน การเบิกจายโดยตรง เพ่ือไมใหกระทบ
ภาระการสอนของอาจารย 

  

10. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรสรางระบบพ่ีเลี้ยง ใหคําปรึกษาแก
บุคลากร  และศึกษาแนวปฏิ บัติ ท่ีดี ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ แลวนํามาปรับใชในการ
ทํางาน 

1. ควรสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนใน
เรื่องการศึกษาตอ อาทิ การใหทุนการศึกษา
เรียนในคณะ เพ่ือจะไดนํามาปรับใชในการ
ทํางาน รวมถึงทําใหมีทักษะในการทํางานวิจัย
เพ่ิมข้ึนดวย 

2. ควรจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของบุคลากรสายสนับสนุนใหครอบคลุมทุก
ตําแหนง เพ่ือความกาวหนาในสายงาน 

 

11. ระเบียบ ขอบังคับการจัดซ้ือ จัดจาง  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ 
ข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจาง โดยลดข้ันตอนการ
สงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ กับตลิ่งชัน หรือ
ใชวิธีการสงเอกสารทางระบบ online เพ่ือให
มีความคลองตัวข้ึน 

 

12. สิ่งแวดลอมและกายภาพ/การขยาย
การศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี 
   
   

ควรปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมแกการจัดการเรียนการสอน อาทิ 
หองเรียน โตะเกาอ้ี เปนตน   

1. ควรปรับปรุงดานกายภาพ สถานท่ีเรียน 
สิ่งอํานวยความสะดวก ใหมากข้ึน 

2. ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหาร
จัดการระหวางวิทยาเขตฯ จะชวยใหการ
บริหารจัดการมีความคลองตัวข้ึน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง 
               

1.ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
คณะ โดยใชจุดเดนของคณะมาสรางสรรคและ
นําเสนอใหนาสนใจ เขาถึงไดงาย ผานสื่อ
ออนไลน ผลงานของนักศึกษา เปนตน 

2. สนับสนุนใหมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาตางชาติมากข้ึน 

ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห ทั น ส มั ย 
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง และความ
ตองการของผูประกอบการ 

 

2. ระเบียบ ขอบังคับ 
                

ควรสื่อสาร ทําความเขาใจเรื่องระเบียบ 
ขอบังคับใหมๆ ใหบุคลากรทราบและมีความ
เขาใจท่ีตรงกัน รวมท้ังจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานตอไป 

  

3. งบประมาณ   ควรวางแผนเรื่องงบประมาณลวงหนา 3-5 
ป และบริหารจัดการ กํากับติดตามการใช
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะใช
กลไกของคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

4. การยายการจัดการเรียนการสอนบาง
หลักสูตร/บางสวน มาท่ี City Campus 
เมืองทองธานี 

 ควรเรงปรับปรุงพ้ืนท่ีในเมืองทองธานีให
แลวเสร็จโดยเรว็ 

1. ควรวางแผนและเตรียมความพรอมใน
ดานตางๆ  อาทิ ท่ีพักท่ีรองรับนักศึกษา ความ
ปลอดภัย โรงอาหาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
ใหเพียงพอ และเหมาะสม 

2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และตอบคําถาม นักศึกษา ผูปกครอง เพ่ือ
สรางความเช่ือมั่นเมื่อยายมาจัดการศึกษาท่ี 
City Campus เมืองทองธานี 

3. ควรแจงแผนการยายไป City Campus 
เมืองทองธานี ใหบุคลากรทราบลวงหนา เพ่ือ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร  
  

ควรเรงดําเนินการจัดทําหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และเตรียมรับสมัครอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิและประสบการณตรงกับสาขาท่ีเปด
สอน รวมท้ังสรางอัตลักษณท่ีตางจากสถาบัน
อ่ืน   

1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารเทศฯ 
จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อยางรวดเร็ว และตอเ น่ือง เ พ่ือใหทันกับ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเน่ือง กาวทันความความ
เปลี่ยนแปลง 

2.1 ควรเนนภาคปฏิบัติ การฝกงาน มาก
ข้ึน เพ่ือเสริมการเรียนรูและนําไปใชประโยชน
ในการทํางานในอนาคต 

2.2 ควรปรับระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตร ใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 

3. ควรเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ
จริงมาถายทอดความรู ซึ่งจะเปนประโยชน
มากตอการเรียนรูของนักศึกษา และการ

ควรปรับปรุงหลักสูตรใหรองรับความ
ตองการของผูเรียน ผูประกอบการ เพ่ือให
สามารถแขงขันกับสถาบันอ่ืนได 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทํางานในอนาคต 

2. การเรียนการสอน   1. การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
ควรเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาท่ีกําหนด
ไว  

2 .  ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น  ก ร ณี มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนเวลาควรแจงนักศึกษาลวงหนา 
เพ่ือใหมีเวลาเตรียมตัว และจัดสรรเวลาทํางาน
ไดถูกตอง 

3. ปจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน ควรปรับปรุงพัฒนา อุปกรณการเรียนการ
สอน หองโสตทัศนศึกษา หองสตูดิโอ ให
ทันสมัย เพียงพอ 

ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอ ทันสมัยและปรับปรุงอยาง
ตอเ น่ือง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร  ระบบ 
Software และโปรแกรมตางๆ เพ่ือให
นักศึกษาไดฝกฝน เรียนรู และกาวทันความ
เปลี่ยนแปลง 

1. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณใหเพียงพอ 
ทันสมัย และพรอมในการใชงาน 

2. ควรมีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม 
และสามารถรองรับ เครื่องมือ อุปกรณ ท่ี
ทันสมัย  

3. ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
4. การใหบริการนักศึกษา ควรจัดทําระบบ ข้ันตอนการใหบริการ

ดานตางๆ ให ชัดเจน อาทิ ชองทางการ
ติดตอสื่อสาร ระยะเวลาการดําเนินการในแต
ละเรื่อง 

 เมืองทองธานี 
1. ควรพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางาน

แทนได โดยเฉพาะงานใหบริการนักศึกษา ควร
มีเจาหนาท่ีดูแลตลอดเวลา  

2. ควรปรับปรุงการใหบริการตางๆ อาทิ 
หองสมุด หองพยาบาล ใหมีความพรอมมาก
ข้ึน  

5. กิจกรรมนักศึกษา  
  
  

1.  ควรเ พ่ิมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนอกหลักสูตรใหมากข้ึน 

2. ควรมีท่ีปรึกษาในการจัดกิจกรรม และ
เพ่ิมชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธเพ่ือให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากข้ึน  

ควรเ พ่ิม สนับสนุน เ อ้ืออํานวยความ
สะดวกใหนักศึกษาท่ีเมืองทองธานีจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหมากข้ึน 

 

1. ควรจัดใหมีกิจกรรมของคณะเพ่ิมข้ึน  
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัด

กิจกรรมต า งๆ  ท้ั งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมากข้ึน เพ่ือใหมี Campus Life 
และนักศึกษามีโอกาสสรางความสัมพันธกับ
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3. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม

รวมกับคณะอ่ืนๆ เ พ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษา ความรัก ความสามัคคี 

เพ่ือนนักศึกษาสาขาอ่ืน รวมท้ังชวยสราง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร ทํ า ง า น  ก า ร ติ ด ต อ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

6. งานวิจัยและสรางสรรค การกําหนดนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและ
สรางสรรค ควรครอบคลุมทุกดาน ไมใชเนน
เฉพาะงานวิจัย เน่ืองจากคณะมีหลากสาขา
และมีธรรมชาติและลักษณะท่ีแตกตางกัน 

 ควรหากลยุ ทธ  และผลั กดัน ท่ี จะ ให
บุคลากรขอทุนวิจัยใหมากข้ึน อาทิ เชิญ
ผูเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา เปน
พ่ีเลี้ยง 

7. การสรางเครือขาย ควรสรางเครือขายความรวมมือ เครือขาย
ทางวิชาการ กับหนวยงาน องคกรท้ังภายใน
และภายนอก เพ่ือสรางความเขมแข็งและ
ช่ือเสียงของคณะ 

  

8. การบริหารจัดการ 
   
   
 

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการ โครงสรางภายในคณะ ใหเปนระบบ
และชัดเจน เ พ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
รวมท้ังการบริหารจัดการท่ีสงเสริมการทํางาน
เปนทีม ความรัก ความผูกพันในองคกร สราง
ขวัญกําลังใจ และความเช่ือมั่นในการทํางาน  

2.  ควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน  และ
ผลักดันงานเชิงนโยบาย เพ่ือใหการทํางาน
บรรลุตามตัวช้ีวัด คาเปาหมายท่ีกําหนดไว                      

3. ผูบริหารควรตัดสินใจ ประเด็นท่ีมีความ
ขัดแย ง  โดยประ ชุมหารื อร วม กันอย า ง
สรางสรรค เพ่ือใหไดขอยุติ 

4. เนนบริการแบบ One Stop Service 
เพ่ือรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของสาขา และ
ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 

1. ควรทบทวน และจัดระบบการบริหาร
จัดการ การทํางานในสํานักงานคณบดีใหม ให
การทํางานมีความเช่ือมโยง ประสานกัน การ
มอบหมายภารกิจท่ีชัดเจนเพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การ
ทํางานของท้ังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และเมืองทองธานี ให ชัดเจน เ พ่ือใหการ
ทํางาน การติดตอประสาน เปนไปอยาง
รวดเร็ว และประชาสัมพันธแจงใหบุคลากร
ทราบโดยท่ัวกัน 
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5. ควรแตงตั้งรองคณบดีฝายตางๆ มาชวย

แบงเบาภาระงานแตละดาน  
6. ควรกําหนดแนวปฏิบัติการทํางานใน

เรื่องตางๆ ใหชัดเจน อาทิ ดานการเงิน การ
เบิกจาย กรณีมีปญหา ขอผิดพลาด ใหทํา
หนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร  

9. แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 ผูบริหารควรทํางานเชิงรุกใหมากข้ึน และ
ขับเคลื่อนการทํางานตามแผนพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีกําหนดไว 

 

10. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ 1.  ควรเ พ่ิมการสื่อสาร  การใหขอมูล
ขาวสารกับบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะ
เรื่องสําคัญๆ ควรเนนและใหความสําคัญมาก
ข้ึน เพ่ือความเขาใจรวมกัน โดยบุคลากรทุก
คนตองใหความรวมมือดวย 

2. ควรเพ่ิมการสื่อสารกับนักศึกษาใหมาก
ข้ึน โดยนําสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 

1. ผูบริหารควรสื่อสาร ใหขอมูลท่ีชัดเจน 
เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน  

2. ควรเพ่ิมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ
ขอมูล ขาวสารการดําเนินงานของคณะและ
ผูบริหาร ให บุคลากรไดทราบตอตอเ น่ือง 
ท่ัวถึง และรวดเร็ว เพ่ือการมีสวนรวม โดยใช
ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

 

11. อาจารย  1. ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมากข้ึน 
อาทิ ทุนการศึกษา 

2. ควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑการ
เชิญอาจารยพิเศษใหชัดเจน อาทิ แตละวิชา
ควรเชิญอาจารยพิเศษไดไมเกินก่ีช่ัวโมง เพ่ือมิ
ใหมีการเชิญอาจารยมากจนเกินไป และสงผล
กระทบกับงบประมาณประจําปของคณะ 

 

12. การพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลัง 
 
 

  1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และ
จัดสรรเวลาเพ่ือใหทุกคนมีโอกาสไดไปพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ 
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 
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2. ควรประชุมพิจารณาทบทวนภาระงาน
ของแต ละคนใหมี ความเหมาะสม และ
สอดคลองกับปริมาณงาน 

13. งบประมาณ การหารายได  1 .  ค วรจั ด ทํ า ระบบ  วิ ธี ก าร จั ดสร ร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ 
ใหชัดเจน และแจงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ 
และยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน 

2. ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณ
บนพ้ืนฐานขอมูล และตามแผนท่ีกําหนดไว 
เ พ่ื อ ใ ห มี ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พี ย งพ อ ต อ ก า ร
ดําเนินการและการพัฒนาคณะในแตละป 

3. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว และบริหาร
จัดการตามแผนท่ีกําหนดไว  

4. ควรสื่อสาร ใหขอมูล สรางความเขาใจ
ใน ข้ันตอนการ เสนอของบประมาณกับ
บุคลากรทุกฝาย 

5.  ควรจัด ทําแผนการหารายไดจาก
ภายนอกท่ีชัดเจน เพ่ือนํามาสนับสนุนภารกิจ
ในคณะ  

 

14. การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง อาทิ 
ตําแหนง รองคณบดี ผูชวยคณบดี/การ
มอบหมายงานไมชัดเจน 

 1. ค ว ร มี ก า ร เ ต รี ย ม ส ร า ง ผู บ ริ ห า ร
ระดับกลาง  เ พ่ื อ เข ามาช วย ทํ างาน ให
คําแนะนํา เรียนรู  ทักษะการบริหาร และ
เตรียมกาวสูการเปนผูบริหารในอนาคต 

2. ควรมอบหมายงานใหตรงกับตําแหนง 
เพ่ือความชัดเจนในการทํางาน และลดภาระ
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งานของคณบด ี

15. การมีสวนรวมของนักศึกษา  1. ควรเพ่ิมการมีสวนรวม ของศิษยเกาใน
การพัฒนาคณะใหมากข้ึน ซึ่งจะชวยสราง
ความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันมากข้ึน 

2. ในการออกกฎระเบียบขอบังคับ จัด
กิจกรรมตางๆ อาทิ กฎระเบียบเรื่องการแตง
กาย  ควรมี ก ารรับฟ งความคิด เห็นจาก
นักศึกษาดวย เพ่ือการมีสวนรวม  

3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาพบคณบดี 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ความตองการของ
นักศึกษา รวมท้ังเปนการสื่อสาร สรางความรู
ความเขาใจรวมกัน 

 

16. สวัสดิการ  
 
 
 
 
 
  
 

ควรใหความสําคัญและดูแลเรื่องสวัสดิการ
ของบุคลากรใหมากข้ึน อาทิ ท่ีพัก คาใชจาย
ในการเดินทาง คาครองชีพ รถรับ-สง 

1. ควรเพ่ิมทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน 
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือสรางประสบการณ เปดโลกทัศน และ
ประโยชนในการทํางานตอไป  

2. ควรจัดระบบ มอบหมายใหมีเจาหนาท่ี
ทําการแทน กรณีผูรับผิดชอบประจําไมมา 
หรือติดภารกิจ เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการเขา
ไปใชบริการของนักศึกษา 

 

17. ดานกายภาพ  ควรสํารวจหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ 
แลวปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
มากข้ึน 

 

18. นักศึกษาเกา ควรส นับส นุนการจั ด กิ จกรรมสร า ง
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาเกากับนักศึกษา
ปจจุบัน 

 1. ควรสรางกลไก ชองทางในการใหศิษย
เกาเขามามีสวนรวม/บทบาทในการชวยเหลือ
คณะ/รุนนองใหมากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ควรจัดกิจกรรมท่ีจะสรางความสัมพันธ

ระหวางศิษย เกา นักศึกษา ผูบริหาร อยาง
ตอเน่ือง อาทิ โครงการพ่ีสอนนอง 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง   ควรหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา

ใหมากข้ึน อาทิ ออกไปแนะแนวตามโรงเรียน
ตางๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีทันสมัย 

2. หลักสูตร  1. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเขามาเรียนในรายวิชา
ตางๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ในทุกระดับ รวมท้ังเขารวมกิจกรรมการอบรม 
สัมมนาท่ีคณะจัดข้ึน โดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณในดานท่ีสนใจ 
และนําไปใชประโยชนในการศึกษา การ
ทํางานตอไป 

2 .  ควรจั ดสถาน ท่ี  ห อ ง ทํ า งาน ให
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใชประชุม ทํางาน 
ทํากิจกรรมตางๆ 

1. ควรเพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาวิชา
ในหลักสูตรใหมากข้ึน เพ่ือประโยชนในการ
ทํางาน  

2 .  ควร เ พ่ิ มความรู ในด าน อ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวของซึ่งนักศึกษาจะตองนําไปใชในการ
ทํางานดวย อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ควรเพ่ิม
เน้ือหาความรูดานการตลาด ระบบเสียง แสง  

3. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีเน้ือหา
เพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับคาลงทะเบียน 

1. ควรเนนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทาง
บริหารธุรกิจ (BBA) ใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 
เน่ืองจากนักศึกษามีแนวโนมสนใจ ตองการ
ศึกษาระดับปริญญาโทนอยลง  

2. ควรจัดสอนในหลากหลายภาษามาก
ข้ึน เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเพ่ือน
บาน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 
และนักทองเ ท่ียว ท่ีมาจากประเทศตางๆ 
รวมท้ังนักศึกษามีโอกาสไดงานทํามากข้ึน 

3. ควรจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท ใชเวลาเรียน 5 ป เพ่ือสรางจุดเดน 
และจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนเพ่ิมข้ึน 

4. ควรเพ่ิมทักษะ ความรูใหนักศึกษาช้ัน
ปท่ี 2 มากข้ึน เพ่ือใหมีความพรอมในการไป
ฝกงานท่ีตางประเทศ 

5. ควรพิจารณาปรับใหนักศึกษาระดับ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ปริญญาเอก มีโอกาสได เรียนกับอาจารย
ชาวตางชาติดวย 

3. การบริหารจัดการ 
การรับ-สง เอกสารไปยังหนวยงานตางๆ 

คอนขางลาชา โดยเฉพาะเอกสารท่ีมาจาก
นครปฐม เพชรบุรีเน่ืองจากวิทยาลัยนานาชาติ
แยกออกตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย 

   ควรจัดระบบ รถรับสงเอกสารระหวางตลิ่ง
ชัน และตึก CAT ใหเปนระบบเพ่ือใหการ
ทํางาน การประสานงาน มีความคลองตัว 
รวดเร็ว 

 ควรหาแนวทาง จัดระบบการรับ-สง
เอกสารใหรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

4. ระบบ iThesis  
ยังมีปญหาในการใชงาน ทําใหเสียเวลา

ในการดําเนินการ และสงใหนักศึกษาบางราย
สําเร็จการศึกษาชาลง 

 คณะช ว ยประส าน ง าน กับ บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหมาชวยดูแล และเรง
การแกไขปญหาเรื่องน้ีโดยเรงดวน 

 

5. การเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
อาทิ แบบฟอรม เอกสาร  

 

 ควรเร งการปรับแบบฟอรม  ขอมูล 
เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และระบบการ
ทํางาน การลงทะเบียน ท่ีเอ้ือตอนักศึกษา
ตางชาติ 

 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. จํานวนนักศึกษา  

นักศึกษามีแนวโนมลดลง 
   
  
  

1. ควรเพ่ิมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับหลักสูตร ความสําเร็จของนักศึกษาให
มากข้ึน อาทิ ขอความรวมมือนักศึกษาเกาชวย
ประชาสัมพันธหลักสูตร การนําเสนอผลงาน
ของนักศึกษาปจจุบัน และความสําเร็จของ
นักศึกษาเกา ผานสื่อตางๆ 

1. ควรพยายามประชาสัมพันธการรับ
นักศึกษาไปยังประเทศตางๆ ใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะประเทศจีน เน่ืองจากนักศึกษาจีนท่ี
ตองการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวน
มาก 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปด
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.  พิจารณาขยายขอบเขตการรับ

นักศึกษา อาทิ การรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ดวย  

3. ควรประสานงานกับกระทรวงการ
ตางประเทศ ในการใหทุนแกนักศึกษาในกลุม
ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม) 
ให ม า เ รี ย น ท่ี วิ ท ย า ลั ย น าน า ชา ติ  ก า ร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ              

การเรียนการสอนตอไป เ พ่ือสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ และช่ือเสียงแกคณะ 
มหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง แนวโนม
ทิศทางในอนาคต อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ควรมีเรื่อง e- Commerce เพ่ือใหสอดคลอง
กับสังคมปจจุบัน  

3. การหาอาจารยท่ีมี ช่ือเสียงมาชวย
สอน เพ่ือชวยดึงดูดใหนักศึกษามาเรียน 

4. ควรพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิต
บัณฑิตใหรอบคอบมากข้ึน  เ พ่ือให
คาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม 
รวมท้ังคาใชจายของคณะท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน 

2. การเรียนการสอน/การฝกงาน  1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให
ทันสมัย การเขาถึงองคความรูใหมๆ อาทิ การ
เรียนสอนผานระบบ online การใหนักศึกษา
ฟ ง ก า ร บ ร ร ย า ย ร า ย วิ ช า ต า ง ๆ  จ า ก
มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก  

2. ควรใหความสําคัญกับการเรียนการ
สอน เรื่อง e- Commerce ใหมากข้ึน เพ่ือ
ประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพ 

3. ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจบริบท
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ทํางาน 

4.ควรเ พ่ิมระยะเวลาการฝกงานใน
ตางประเทศใหมากข้ึน จาก 3 เดือน เปน 6 

1. ควรจัดการเรียนการสอนผานระบบ 
conference กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ท่ีคณะมีความรวมมือ เพ่ือเปนการเปดโลก
ทัศนของนักศึกษาใหกวางขวาง และชวย
พัฒนาทักษะการฟง การพูด ของนักศึกษาดวย 

2. ควรปลูกฝงใหนักศึกษามีความใฝรู 
สามารถคนควาหาความรูดวยตนเอง กลาคิด 
กลาพูด กลาแสดงออกใหมากข้ึน 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เดือน ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษามากข้ึน 
เน่ืองจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาใน
การปรับตัว หลังจากน้ันจะไดใชเวลาในการ
เรียนรู สรางประสบการณ 

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
       

ควรเพ่ิมปจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน อาทิ หองคอมพิวเตอร หองสมุด    

1. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนให
เพียงพอ ทันสมัยมาใหบริการแกนักศึกษา 
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม 
Application เพ่ือสงเสริมการคนควา การ
เรียนรู การทํางาน  

2. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนท่ีสอดคลองกับการเรียนของแตละ
หลักสูตร 

 

4. หลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
สวนหน่ึงไมทราบไมเขาใจเกณฑท่ีปรับเปลี่ยน 
สงผลตอการสําเร็จการศึกษา 

 คณะ บัณฑิต วิทยาลัย  ควรสื่ อสาร 
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับนักศึกษา
ใหมากข้ึน เชน จัดประชุม เพ่ือใหนักศึกษาได
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่อง
การสําเร็จการศึกษา 

 

5. กิจกรรมนักศึกษา/Campus Life ควรมีการปรึกษา หารือ และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมรวมกับคณะวิชาตางๆ ใหมาก
ข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักเพ่ือนตางคณะ 
สรางความรัก ความสามัคคี อาทิ การเชิญ
นักศึกษาตางคณะมารวมกิจกรรม รวมท้ังการ
ไปรวมกิจกรรมท่ีคณะอ่ืนๆ   

1. ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนดาน
กิจกรรมนักศึกษาใหมากข้ึน 

2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาใหมากข้ึน 

ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมาก
ข้ึน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรวมกับคณะวิชา
ตางๆ เพราะจะทําใหไดรูจักเพ่ือนๆ ตางคณะ
มากข้ึน 

6. การประกันคุณภาพการศึกษา  1. ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูล และมี
สายสนับสนุนรับผิดชอบเก็บขอมูลอยาง
ตอเน่ือง 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ควรพัฒนา และฝกเจาหนาท่ีสาย

สนับสนุนใหมีความรู ความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมากข้ึน เพ่ือให
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
การประกันคุณภาพการศึกษาใหครบถวน 
ชัดเจน 

7. การวิจัย  1. ควรพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการ
ทํางานวิจัย  

2. ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา ให
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ ในการทํางานวิจัย 
และวิพากษผลงานวิจัย 

 

8. ตําแหนงทางวิชาการ/อาจารย 
      อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย 

1 .  ควรจั ด โคร งก าร ให คํ า แนะ นํ า 
คําปรึกษาในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหมากข้ึน  

2. ควรศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ เรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารย ชาวต า งชาติ  แล ว นํา เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือความกาวหนา 
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 

1. ควรกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีเขมขนมากข้ึน เพ่ือใหอาจารย
มีผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด และนําไปขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

2.  ควรใหขวัญกําลั ง ใจแกอาจารย 
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง และอาจารย
ท่ีสามารถเสนอขอกําหนดตํ าแหน งทาง
วิชาการได 

3. ควรมีอาจารยชาวตางชาติ และจัด
อาจารยผูสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม
มุมมอง ประสบการณ แนวคิดของนักศึกษา 

 

9. การพัฒนาบุคลากร  ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 
ระยะ คือ  

ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีมี
อยูแลวใหทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน       

ค ณ า จ า ร ย ค ว ร พั ฒ น า ค ว า ม รู 
ความสามารถของตนเองอยางตอเน่ือง และ
ทันการณ เ น่ืองจากหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาติตองมีความทันสมัย ทันตอความ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

ควรจ า งอาจารย ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง  มี ค วาม รู
ความสามารถ มาชวยทํางาน เพ่ือดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน รวมท้ังสามารถผลิตนักศึกษา
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

เปลี่ยนแปลง และความตองการของสังคม 

10. การบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน
ตางๆ  
            
 

1 .  ควร บู รณาก า รกา ร ทํ า ง าน กั บ
หนวยงาน คณะวิชาในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
อาทิ หลักสูตรดานการโรงแรม เช่ือมโยงบูรณา
การกับการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ของ
คณะโบราณคดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
รวมท้ังดานการวิจัย และบริการวิชาการ  

2. ควรหารือ มีความรวมมือกับคณะวิชา
ท่ีเปดหลักสูตร คลายกับวิทยาลัยนานาชาติ 
อาทิ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
แลวรวมมือกันทํางาน เพ่ือสรางความเขมแข็ง
รวมกัน 

3. ควรสราง เพ่ิมชองทาง เวทีในการ
เ ช่ือมความสัมพันธระหวางอาจารยของ
วิทยาลัยนานาชาติ กับคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูการทํางานรวมกัน 

  

11. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ   1. ควรดําเนินการตามขอมูลท่ีไดแจง
นักศึกษาไว กรณีมีการปรับเปลี่ยน ใดๆ ควร
สื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพ่ือความเขาใจท่ี
ตรงกัน 

2. ควรเพ่ิมการสื่อสารใหมากข้ึน และ
รวดเร็วข้ึน 

1. ควรประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติ 
ให เปน ท่ีรู จักมาก ข้ึน โดยเฉพาะในกลุ ม
ผูปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

2. การจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธควร
พิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของแตละ
กลุม เ พ่ือดึงดูดความสนใจ ทันสมัย อาทิ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
YouTube เพ่ือเขาถึงกลุมคนรุนใหม 

12. สวัสดิการ  ควรเพ่ิมทุนนําเสนอผลงาน อบรมใน
ตางประเทศใหมากข้ึน 

 

13. สถานท่ี/สภาพแวดลอม 1 .  ควรประชาสัม พันธ ให บุคลากร 
นักศึกษา ผูปกครองทราบลวงหนา เพ่ือการ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ ท่ีพัก 
การเดินทาง  

2. ควรวางแผน ประสานงาน ความ
รวมมือกับเมืองทองธานี เพ่ือใหเกิดประโยชน
กับท้ัง 2 ฝาย อาทิ เปนสถานท่ีฝกงาน แหลง
เรียนรูของนักศึกษา 

 1. ควรปรับปรุงสถานท่ีจัดการเรียนการ
สอนในตึก CAT ใหมีความสวยงาม โดดเดน
มากข้ึน 

2 .  ค ว ร ป รั บ ป รุ ง พ้ื น ท่ี ใ ห มี ล า น
เอนกประสงค พ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดกิจกรรม
ตางๆ รวมกัน 
  

14. นกัศึกษาเกา ควรจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาเกา และ
ควรใชศักยภาพของนักศึกษาเกาใหมากข้ึน 
อาทิ การประชาสัมพันธคณะ หลักสูตร การ
ถายทอดความรู  ประสบการณแกรุนนอง 
รวมท้ังการสรางชองทางสื่อสารขอมูลขาวสาร
ของคณะใหนักศึกษาเกาไดรับทราบอยาง
ตอเน่ือง 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนนักศึกษา  

ลดลงจํานวนมาก 
  1. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน 
2. ควรเปดหลักสูตรระยะสั้นตามความ

ตองการของตลาด และคนในกลุมตางๆ อาทิ 
ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ 

2. วารสารของมหาวิทยาลยั 
วารสาร Veridian  ถูกคัดช่ือออกจาก

ฐานขอมูล TCI และใหยุติการตีพิมพเปนเวลา 
3 ป (ป 2563-2565) เน่ืองจากมีปญหาดาน
มาตรฐานการจัดการวารสาร สงผลกระทบตอ
การเผยแพรผลงานของนักศึกษา 

  ควรหาแนวทางแก ไขอยางเร งดวน 
เ พ่ือให นักศึกษาไดมี พ้ืนท่ีในการเผยแพร
ผลงาน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. หลักสูตร  
          

1. หลักสูตร การเรียนการสอน ควรเนน
การศึกษาดูงานใหมากข้ึน โดยกําหนดไวใน
หลักสูตรใหชัดเจน  

2. หลักสูตรอนุรักษศิลปกรรม ควรมี
หองปฏิบัติการดวย 

1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนํา
หลักสูตรใหมากข้ึน 

2. ควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาให
เขามาศึกษา 

3.. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ควรพิจารณาปรับหลักสูตรใหทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
ดําเนินการอยางตอเน่ือง และทันการณ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ควรสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆ ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับ
นานาชาติ มีการบูรณาการศาสตรและศิลปะ
ในลักษณะสหสาขาวิชา การทํางานรวมกัน 
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

4. ควรกํากับติดตาม ดูแลนักศึกษาอยาง
เปนระบบเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลา  

5. ควรพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ มากข้ึน 

ความตองการของผูเรียน 
4. เปดหลักสูตรในลักษณะตลาดวิชา 

เพ่ือใหคนภายนอกเขามาเรียนรายวิชาตางๆ 
และเก็บเปนหนวยกิตเพ่ือขอรับปริญญา 

5. เปดให นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาลวงหนาควร
สื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรให
มากข้ึน 

6. เปดรายวิชาสอน เพ่ือปรับความรู
ภาษาอังกฤษใหนักศึกษาสามารถเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได 

2. ระบบ iThesis   ควรติดตาม ตรวจสอบระบบ iThesis 
อยางตอเน่ืองและแกไขปญหา ตามท่ีนักศึกษา
แจงโดยเร็ว 

3. การใหบริการนักศึกษา 
การลงทะเบียนของนักศึกษามีความ

ยุงยากมากข้ึน เพราะตองเดินทางไปติดตอ
กองบริหารงานวิชาการ ซึ่งตั้งอยู ท่ีจังหวัด
นครปฐม   

  1. ควรพิจารณาการทําบัตรนักศึกษา 
และการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมท่ีกรุงเทพฯ 
ดวย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

2. ควรจัดบริการแบบ one stop 
service 

4. การบริหารจัดการ/การใหบริการ 
           

1.  ควรปรับปรุงการทํางานภายใน
สํานักงาน และพัฒนาขอมูล สารสนเทศ การ
บริหารจัดการงบประมาณ ระบบบริการ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

 ควรประชุมระดมความคิดระหวางคณะ
วิชาท่ีสอนระดับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัย ในเรื่องหนาท่ี ความรับผิดชอบ การ
บริหารจัดการในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน เพ่ือลด
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ใหบริการ การอํานวยความสะดวก แกอาจารย 
และนักศึกษาในทุกวิทยาเขตใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ปญหาความซ้ําซอนในการทํางาน และชวยให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธหลักสูตร 1. ควรดําเนินการเชิงรุก โดยดําเนินการ
ในหลากหลายชองทาง ผานสื่อตางๆ จัดทํา
เปนภาษาตางๆ เพ่ือใหเขาถึงกลุมนักศึกษาท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ อาทิ โครงการ 
International Graduate Admission 
Program (IGAP) เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ 
ประเทศในกลุม CLMV  

2. นําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสาร 
เ พ่ือ ให ร วด เร็ ว  ทันการณ  เปน ไปอย า ง
กวางขวาง และประหยัดงบประมาณ  

  

6. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 
ในอนาคตยังไมมีความชัดเจน จะยังคง

เปนสวนงานหรือไม 

 1 .  ผู บ ริ ห า ร  บุคลากรของ บัณฑิ ต
วิทยาลัย ควรรวมกันพิจารณาบทบาท และ
การ ทํา งานของ บัณฑิ ต วิทยาลั ย ในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสวน
งาน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
สถานภาพตอไปในอนาคต 

2. ควรพัฒนาการทํางานของบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางคุณคา ความสําคัญ
ของงานในบัณฑิตวิทยาลัย  

3. การปรับสถานภาพใดๆ ควรวิเคราะห
อยางรอบดาน และรอบคอบ 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. การปรับโครงสราง   ควรติ ดตาม  ประ เมิ นผลการปรั บ

โครงสราง วามีปญหา อุปสรรคอะไรบาง เพ่ือ
หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

8. การพัฒนาบุคลากร 
             

1. ควรพัฒนาทักษะการทํางาน ความรู 
ความสามารถของบุคลากรให ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถทํางาน ใหบริการกับ
คณะ วิชา  อาจารย  และ นักศึ กษา  ได มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ควรพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 
การโตตอบ การติดตอประสานงาน อาทิ การ
รับสมัคร การติดตอทางออนไลน เพ่ือรองรับ
นักศึกษาตางชาติ 

3. ควรสนับสนุนทุนการศึกษาการเรียน
ตอในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการทํางาน 

 1. ควรพัฒนาทักษะการทํางาน ความรู 
ความสามารถของบุคลากรให ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถทํางาน ใหบริการกับ
คณะ วิชา  อาจารย  และ นักศึ กษา  ได มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
       2. ปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง  

9. การเบิกจายเงิน  
การจายเงินยังมีความลาชา 

 ควรปรับปรุงระบบการจายเ งินใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ คาตอบแทน
อาจารยภายนอก Reader อานผลงาน และมี
ระบบแจงใหอาจารยทราบ 

1. ควรเรงดําเนินการในการเบิกจายคา
สอนของอาจารยพิเศษใหเร็วข้ึน 

2. เมื่อมีการโอนเงินคาสอนเขาบัญชีแลว 
เจาหนาท่ีควรโทรประสานแจงอาจารยให
รับทราบอีกครั้ง เพ่ือใหทราบวาเปนเงินคา
สอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

10. ดานกายภาพ ควรมีสถานท่ีจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

 1. ควรพิจารณาปรับหองเรียนใหมีความ
เหมาะสม และรองรับระบบเทคโนโลยีใหมๆ 

2. ควรพิจารณาจัดหอง Common 
Room ให นักศึกษาไดทํางาน ประชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

สํานักหอสมุดกลาง 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. จํานวนผูใชบริการ/การบริการ 

นักศึกษามาใชบริการหองสมุดลดลง 
 

1.ควรหาแนวทางใหนักศึกษารักการอาน
หนังสือและมาใชบริการหองสมุดมากข้ึน โดย
ขอความรวมมือจากคณะและอาจารยผูสอน
สงเสริมผลักดันนักศึกษาใหคนควาและใช
ทรัพยากรของหองสมุดในการเรียนการสอน
มากข้ึน 

2.ควรสรางบรรยากาศ แรงจูงใจ อํานวย
ความสะดวก ใหนักศึกษามาใชบริการมากข้ึน 

ควรหาแนวทางใหนักศึกษาเขามาใช
บริการหองสมุดมากข้ึน อาทิ 

1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย 
ชวยรณรงค  หรือจัด กิจกรรมท่ีจะชวยให
นักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากข้ึน 

2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพ่ือ
ปลูกฝงใหนักศึกษารักการอานหนังสือมากข้ึน  

3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง การใชชีวิตของคนรุนใหมซึ่ง
ระบบ IT มากข้ึน 

4. ควรมีการแนะนําหนังสือท่ีเขามาใหม 
เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจ ใหนักศึกษาเขา
มาอาน 

1. ควรปรับสภาพหองสมุดใหทันสมัย 
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุ บัน อาทิ 
จัดเปนหองสัมมนา พ้ืนท่ีการเรียนรู 

2. สวนงานและมหาวิทยาลัยควรหา
วิ ธีการหรื อแนวทางในการ เ พ่ิมจํ านวน
ผูใชบริการหองสมุด อาทิ การสรางความ
ประทับใจใหผู ใชบริการกลับมาใชบริการ
หองสมุดอยางตอเน่ือง 

3. พัฒนาฐานขอมูลหนังสือ การสืบคน 
ผานระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีสอดคลองกับ
วิถีของนักศึกษารุนใหม   
      4. พัฒนารูปแบบหนังสือเปนดิจิทัล (e-
book) 

2. การปรับปรุงวังทาพระ  ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพของ
หอสมุด และวางแผนเตรียมการจัดหนังสือท่ี 
วังทาพระ การขนยายหนังสือ เพ่ือใหกระทบ
ตอการบริการนักศึกษานอยท่ีสุด 

  

3. ดานกายภาพ  
  
 

1. พัฒนาดานกายภาพและภูมิทัศนของ
หอสมุดใหทันสมัย อํานวยความสะดวก และ
ใหบริการท่ีดี 

 ควรวางแผนดานกายภาพ ใหสอดคลอง
กับรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการ          
การใหบริการของสํานักหอสมุดสมัยใหม  

391 



ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ 

อาทิ พ้ืนท่ี ปลั๊กไฟ หองประชุมกลุม หองนํ้า  

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. คาใชจายฐานขอมูล Scopus ขอความรวมมือใหคณะวิชาสนับสนุน

งบประมาณคาใชจายฐานขอมูล Scopus 
  

2. บุคลากร/การพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลัง สงเสริมการพัฒนาดานความรู ความ
เช่ียวชาญของบุคลากร 

วางแผนอัตรากําลังทดแทนบุคลากรผู
เกษียณอาย ุ

 บุคลากรประจําหองสมุด ควรมีพ้ืนฐาน
เปนผู ท่ีรักหนังสือและรักการอาน เพราะมี
หนาท่ีคัดสรรและคัดกรองหนังสือใหม เขา
หองสมุด รวมท้ังการใหบริการแนะนําหนังสือ
ตางๆ แกผูรับบริการ 

3. การบริการวิชาการ 
การจัดงานสัปดาหหนังสือ (ทับแกว 

บุคแฟร) ซึ่งเดิมเปนงานใหญและมีผูใหความ
สนใจจํ านวนมาก ป จจุ บั นสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไปคือ  

- ผูเขาชมงานมีจํานวนนอย   
- สวนใหญจะเปนรานขายหนังสือเกา 

รานหนังสือใหมมีนอย   
- สํานักพิมพมารวมงานจํานวนนอย 

  1. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดงาน การบริหารจัดการ การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

2. ควรพิจารณาจัดงานสัปดาหหนังสือ 
ในวิทยาเขตอ่ืนๆ เชน วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  เ น่ืองจากมีผู ใชบริการหองสมุด
จํานวนมากพอสมควร 

4. โครงการหอจดหมายเหตุ   ควรจัดทําฐานขอมูลรวบรวมองคความรู 
ในเรื่องตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน
ตอการสืบคน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

1. ควรเรงดําเนินการเรื่อง แผนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งยังไมมีความคืบหนา
เทาท่ีควร โดยการปรับโครงสรางพ้ืนฐานมี
หลายแนวทาง อาทิ การทําความรวมมือกับ
เอกชนเพ่ือลดการลงทุน ใหเอกชนมาเชาและ
ใหบริการ โดยการเลือกผู ใหบริการควร
พิจารณาอยางรอบคอบ เ น่ืองจากมีหลาย 
Model หลาย Solution 

2. ควรสรางความเขาใจกับผูใชงาน
เก่ียวกับสาเหตุของปญหา WIFI อินเทอรเน็ต 

ควรมีการวางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และ
เรงดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหครอบคลุมท่ัว
ท้ังมหาวิทยาลัย และทุกวิทยาเขต 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและให
ความสําคัญกับการพัฒนาดาน  IT มากข้ึน 
เพราะจะชวยผลักดัน ขับเคลื่อนระบบงาน
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังจะชวย
เพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบรักษาความปลอดภัย ใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพข้ึน 

3. ควรเรงรัดการปรับปรุงระบบโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 
1. อุปกรณคอนขางเกา ลาสมัย อาทิ WIFI 

ของหอพักนักศึกษา 
2. สัญญาณอินเทอรเน็ตชา ไมเสถียร 

เน่ืองจาก นักศึกษา 70% ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือ
ความบันเทิง และ 30% ใชสืบคนขอมูล ทําให
มีการดึงสัญญาณกันคอนขางมาก 

ผลการประเมินโดยผูใชบริการ (นักศึกษา 
บุคลากร วิทยาเขต) เก่ียวกับระบบ WIFI อยู
ในเกณฑไมนาพอใจ ซึ่งมีสาเหตุของปญหามา
จากโครงสรางพ้ืนฐาน คือ 

1. อุปกรณเครือขายมีระยะเวลาการใช
งานอยูระหวาง 5-7 ป (ปจจุบันอยูในระยะเริ่ม
เสื่อมสภาพแลว) และการขยายตัวของการใช

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย Block การ
เขาระบบอะไรบาง ในชวงเวลาใด เพ่ือให
ระบบสามารถใหบริการ รองรับการเรียนการ
สอน การศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็วมาก
ข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยก
สัญญาณอินเทอรเน็ตระหวางนักศึกษาและ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
งานเพ่ิมมากข้ึน (ผูใชงาน 1 คน มีอุปกรณ
มากกวา 1 เครื่อง) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ
เครือขายทีละจุดใชเวลาพอสมควร 

2. การวางแผนปรับเปลี่ยนระบบ WIFI ยัง
ไมมีความคืบหนา เน่ืองจากเอกชนท่ีจะเขามา
ลงทุนในดาน Backbone, WIFI มกีารถอนตัว 

3. การปรับเปลี่ยนพรอมกันท้ังระบบ ตอง
ใชงบประมาณจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจึง
ควรพิจารณาสนับสนุน 

การทํางานใน Office ของเจาหนาท่ี เพ่ือให
ระบบเร็วข้ึน ไมดึงสัญญาณกัน 

 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การใหบริการ/เคร่ืองมือ อุปกรณ 1. ควรทําหนังสือขอขยาย Bandwidth 

ภายใตโครงการเครือขายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา (UNINET) ซึ่งดําเนินการโดย 
สกอ.  

2. การใหบริการขอมูล Content ตางๆ 
ควรมีการ Share รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย 
จะไดรับประโยชนมากข้ึน 

3. ควรมีผูรับผิดชอบวิเคราะห ประเมิน 
และกําหนด Policy ท่ีชัดเจนในการเขาถึง
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะชวย
แกไขปญหาตางๆ ใหลดลง 

4. ควรพัฒนาระบบ Cloud สําหรับเก็บ
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมี
หลายแนวทาง อาทิ การเชาจากผูใหบริการ 
เชน Amazon Google ซึ่งตองพิจารณาให
รอบคอบเก่ียวกับ Policy ในการดูแลและการ
เขาถึงขอมูล และการพัฒนาระบบข้ึนเอง มี
ขอจํากัดในการใชงานนอยกวา แตอาจเพ่ิม
ภาระในการดูแลซอมบํารุง 

5. ควรจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัย
ในการใหบริการมากข้ึน 

2. การบริการวิชาการ/การสรางคุณคาและ
มูลคา 

ควรนํา Content ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร
มีจํานวนมาก มาสรางใหเกิดคุณคาและมูลคา
ม าก ข้ึน  อา ทิ  ก า ร นํ าภาพหาย ากด า น
โบราณคดี ศิลปกรรม มา Scan จัดทําเปน
รูปแบบ Virtual Gallery 

ในการจัดอบรมโครงการตางๆ ไมควรใช
เวลาเกินครึ่งวันตอครั้ง เพราะถาหากจัดเต็ม
วัน คนสวนใหญจะเขาอบรมเฉพาะชวงเชา 
และชวงบายมักจะหายไป 

ควรวางแผนการหารายไดเพ่ิมเติม เพ่ือ
นํามาสนับสนุนการดําเนินการ อาทิ การจัด
อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนและ
ผูสนใจ นอกจากน้ันอาจสงผลใหนักเรียนสนใจ
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย 

3. การบริหารจัดการ 1. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

2. ควรพัฒนาเรื่องการจัดการความรู แนว
ปฏิบัติท่ีดีในการทํางาน เพ่ือประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 

  

4. การพัฒนาบุคลากร 1. ควรจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 
และกําหนดใหการฝกอบรมภายนอกเปนสวน
หน่ึงของ KPI เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนา 
มากข้ึน 

2. ควรพัฒนาดานการวิจัย และทีมวิจัยให
เขมแข็งมากข้ึน 

 เ น่ื องจากค าใช จ ายในการอบรมบาง
หลักสูตรมีราคาท่ีคอนขางสูง ทําใหเสียโอกาส 
จึงควรสงบุคลากรไปเพียง 1 คน และให
กลับมาถายทอดความรูและประสบการณ แก
ผูท่ีสนใจผานรูปแบบของ KM 
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ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. การสนับสนุนดานการศึกษา อบรม 

พัฒนาทักษะ ใหมากข้ึน 
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เรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

หอศิลป 
 

1. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (เรื่องเรงดวน) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. การจัดหารายได   1. ควรวางแผนการหารายไดเพ่ิมเพ่ือนํามา

สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ อาทิ  
1.1 ควรแสวงหางบประมาณสนับสนุน

จากหนวยงานภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน  
1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการ 

เพ่ิมมากข้ึน 
1.3 การจัดตั้ งศูนยหารายได เปน 

ของหอศิลป  
2. การกําหนดอัตราการใชพ้ืนท่ีหอศิลป 

อาทิ สําหรับบุคคลภายนอก และบุคลากร
ภายในของมหาวิทยาลัย 

2. ดานกายภาพ  การปรับปรุงวังทาพระ ควรเรงดําเนินการ
ให แล ว เสร็ จ  เ พ่ือวางแผนการจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะ 

1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

2. ควรเรงซอมอาคารหอศิลปสนามจันทร 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1. ควรประสานกับมหาวิทยาลัยเรงรัดการ
ปรั บปรุ ง พ้ื น ท่ี วั งท าพร ะ  ให เ ส ร็ จ ต า ม
กําหนดเวลา 

2. ควรเรงซอมแซมหอศิลป พระราชวัง
สนามจันทรท่ีชํารุด เสียหายโดยเร็ว 
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (ขอเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ดาน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. บทบาทหนาท่ีของหอศิลป  ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีของหอศิลปของ

คณะวิชา และหอศิลปของมหาวิทยาลัยให
ชัดเจน 

ควรยกระดับการบริหารจัดหอศิลปใหมี
ความเขมแข็ง และมีมาตรฐานในระดับสากล 

2. การจัดนิทรรศการ/การประกวดผลงาน
ศิลปกรรม 

 1. ควรพัฒนาการจัดนิทรรศการใหได
มาตรฐานระดับสากล 

2. ควรปรับวิธีการและเกณฑการตัดสิน
การประกวดผลงานศิลปกรรม 

ค ว ร ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น
ศิลปกรรม อาทิ   

1. เชิญกรรมการจากหลากหลายสถาบัน
มาเปนกรรมการตัดสิน 

2. ปรับรูปแบบวิธีการตัดสิน 
3. ขอมูล เอกสารตางๆ อาทิ ประวัติ

ศิลปน ผลงานท่ีผานมา 
3. ผลงานศิลปกรรม/การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับศิลปะ 
 
 
 
 
 

ควรมลีักษณะในการหารายไดเพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. ควรวางแผนการจัดเก็บผลงาน
ศิลปกรรม 

2. ควรกําหนดแนวทาง ในการจัดหา
รายไดจากผลงานศิลปกรรมและดําเนินการให
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

3. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรูดาน
ศิลปะแกเยาวชน 

1. ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ทรัพยสินโดยรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
โดยมีหอศิลป เปนผูรับผิดชอบหลัก 

2. นําผลงานมาบริหารจัดการใหเกิดมูลคา 

4. การประชาสัมพันธ   ควรเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธ หรือปรับ
รูปแบบวิธีประชาสัมพันธ เพ่ือใหหอศิลปเปนท่ี
รูจักมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะภายนอก และใน
ระดับนานาชาติ 

5. อัตรากําลัง  ควรเพ่ิมเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับภาระ
งานและกิจกรรมตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ภาคผนวก 12 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 13 
 

13.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ 
 
13.2 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 
13.3 แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก 14 
 

ปฏิทินการติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานของสวนงาน  
และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
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ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี 
และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ   

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

ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
1 31 พฤษภาคม 2562 

 
ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2562 (นับตอเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ ใน
ป 2562) พิจารณา 
1. ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. ราง ปฏิทินทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2 12 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน  
จัดสง ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณา และใหขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ 

3 19 กรกฎาคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2562 พิจารณา 
1. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4 ภายใน  
1 สิงหาคม 2562 

ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ราง คูมือ การตดิตาม และประเมินผลฯ 

5 14 สิงหาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
พิจารณา ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ราง คูมือ การติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

6 ภายใน 
20 สิงหาคม 2562 

1. เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ฝายเลขานุการฯ นําคูมือฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

7 ภายใน  
23 สิงหาคม 2562 

คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน  
 1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.2 ใหหัวหนาสวนงาน จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-
30 กันยายน 2562) ตามท่ีกําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562  
 (ตามขอ 10 (3) ของขอบังคับฯ ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามแบบ เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)   
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
    1.3 เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทน
คณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษยเกา) 
ภายในวันท่ี 16 กันยายน 2562 
           
2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ 
        2.1 จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) เพ่ือใหเลขานุการสวนงาน
จัดสงใหกับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
ท้ังหมดในสวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพ่ือตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายใน
วันท่ี 4 ตุลาคม 2562  
 หลังจากน้ัน เลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 7 
ตุลาคม 2562  
 2.2 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม 
และประเมินผล และขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online ภายใน
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 
 
3. ฝายเลขานุการฯ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ใหนักศึกษาตอบขอมูล ผานระบบ online ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 

8 10 กันยายน 2562 
 

คณะกรรมการมอบหมายอธิการบด ี(ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ) 
ช้ีแจง เรื่อง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แกหัวหนาสวนงาน  

9 ภายใน 
16 กันยายน 2562 

หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม 
 

10 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนากลุม  
11 ภายใน  

7 ตุลาคม 2562   
1. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) 
สงคณะกรรมการ 
2. วันสุดทายท่ีนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7)  

12 10 ตุลาคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2562 พิจารณา  
1. รูปแบบการสนทนากลุม  
2. พิจารณาประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 

13 17, 21, 28 และ 29   
ตุลาคม 2562 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2562 พิจารณา การเตรียมความพรอมในการสนทนา
กลุม และ จัดสนทนากลุม 18 สวนงาน  
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
14 21 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8/2562 พิจารณา 

สรุปขอมูลการสนทนากลุม จํานวน 9 สวนงาน 
15 22 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 9/2562 พิจารณา 

สรุปขอมูลการสนทนากลุม จํานวน 9 สวนงาน 
16 ภายใน  

29 พฤศจิกายน 2562 
1. หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 
2562) ตอคณะกรรมการ 
2. เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปส.5) และแบบรายงานความคืบหนา/
ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
(แบบฟอรม ปส.6) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) 

17 13 ธันวาคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 10/2562 พิจารณา 
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562)  
จํานวน 9 สวนงาน 

18 19 ธันวาคม 2562 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 11/2562 พิจารณา 
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562)  
จํานวน 9 สวนงาน 

19 20 ธันวาคม 2562 – 
8 มกราคม 2563 

ฝายเลขานุการฯ รวบรวม สรุป วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 
2562) 

20 9 มกราคม 2563 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2563 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-
30 กันยายน 2562) 

21 ภายใน  
16 มกราคม 2563 
 

คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในเบ้ืองตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ ภายในวันท่ี 21 มกราคม 
2563 (ถามี) 

22 24 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2563 สรุป 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-
30 กันยายน 2562) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

23 ภายใน 
28 มกราคม 2563 
 

ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-
30 กันยายน 2562) เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป การดําเนินการ 
24 12 กุมภาพันธ 2563 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 

พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 
2561-30 กันยายน 2562) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งน้ี  

25 ภายใน  
20 กุมภาพันธ 2563 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใชประโยชน
ในการทํางานตอไป 
2. ฝายเลขานุการฯ นํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 15 
 

แบบสอบถาม 

 

15.1 แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส. 4) 
 
15.2 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส. 7) 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
(โดยบุคลากร) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 
สวนงาน.................................................................................... 

ผูประเมิน : คณะกรรมการประจําสวนงาน /  
ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) / สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 

 
คําชี้แจง  
 

1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนการ
ประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งการมีสวน
รวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  

     ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป 

2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน เพื่อใหดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 สงแบบสอบถามใหผูเก่ียวของจํานวน 3 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา 

สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

สวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พรอมผลงานเดนในรอบป จุดที่ควร
พัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ ผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  

3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน  
สวนที ่1  ขอมูลทั่วไป มี 2 ขอ 
สวนที ่2  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน จํานวน 13 ขอ  
สวนที่ 3 ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 

4) เกณฑการใหคาคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนดังนี ้
 5 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด 
 N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเร่ืองนั้นได 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป  
1.1 กลุมผูประเมิน   คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน  

 ภาควิชา สาขาวชิา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา)  
 สํานักงานคณบด ี(สวนงาน) 

1.2 การประชุม........................................................................................ คร้ังที ่...............  วันที่ ................................... 

 จํานวนผูเขารวมประชุม .................. คน จากทั้งหมด .................. คน 

 สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชมุใหแนบทายแบบสอบถาม 

แบบ ปส.4 
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สวนที่ 2:  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสําเร็จ/ การปฏิบัติ/ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 N/A 

1 การกําหนดทิศทาง ไดแก วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค หรือผล
การดําเนินการท่ีคาดหวังของคณะโดยคํานึงถึงผูรับบริการอยาง
ครอบคลุม 

      

2 การสื่อสาร ถายทอด และสรางความเขาใจทิศทางขององคกรให
ผูบริหาร และประชาคมไดเขาใจอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

      

3 การสรางบรรยากาศท่ีดี เพ่ือสรางความผูกพันรวมมือท่ัวท้ังองคกร 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจเพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 

      

4 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมท้ังการรายงานให
บุคลากรทราบ 

      

5 การรับฟงความตองการ และขอมูลอ่ืนๆของผูรับบริการ และผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสม และใชขอมูลในการปฏิบัติงาน 

      

6 การจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอยางมีประสิทธิผล 
และทันทวงที รวมท้ังใชเปนสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ 

      

7 สนับสนุนและสงเสรมิการจดักิจกรรมนักศกึษาอยางเหมาะสม และ
ครบถวนในทุกองคประกอบ 

      

8 สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม และครบถวน 

      

9 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียอ่ืน รวมท้ังสาธารณชน และสื่อมวลชนไดอยางเหมาะสม 

      

10 การสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน
เพ่ือใหบุคลากรสามารถสรางผลการดําเนินการท่ีดี 

      

11 การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงานไดตรง
ตามความสามารถของบุคลากร 

      

12 ความสําเร็จของความรวมมือในการทํางาน และการสรางเครือขาย
ของคณะกับหนวยงานภายนอก ท้ังในและตางประเทศ 

      

13 ความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

*กรุณาคํานวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกขอมูลในตารางดวย 
 

สวนที่ 3: ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
3.1 ผลงานเดนในรอบปทีผ่านมา ........................................................................................................................................  
 
3.2 จุดที่ควรพัฒนาในรอบปที่ผานมา ................................................................................................................................   
 
3.3 ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไขและพฒันา  ..............................................................................................  
 
3.4 สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลยัและหรือสภามหาวิทยาลัย ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ  ...........................................  
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

ผูประเมิน : นักศึกษา 
 
คําชี้แจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารงาน
ของคณะ สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงานตอไป  

2)  การตอบแบบสอบถามจะไมมีความสัมพันธกับผลการเรียน จึงขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม และให
ขอคิดเห็นในเชิงพัฒนาองคกร 

3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน  
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป รวม 3 ขอ  
 สวนที่ 2  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ รวม 13 ขอ  
 สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
4) เกณฑการใหคาคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนดังนี ้
 5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด 
 N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเร่ืองนั้นได 

 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักศึกษามากที่สุด 
 
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป  
 
1. คณะ................................................................ 
 
2. ระดับปริญญา     ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ   1 ป    2 ป    3 ป    4 ป  

 5 ป    6 ป    7 ป    8 ปข้ึนไป 
 

แบบ ปส. 7 
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สวนที่ 2:  นักศึกษาเห็นวาการบริหารงานคณะในดานตางๆ ตอไปน้ีมีคุณภาพอยูในระดับใด 
 

ดาน 
/ขอ 

รายละเอียดท่ีประเมิน 
 

ระดับความเห็น (ทําเคร่ืองหมาย ) 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  การเรียนการสอน 
1.1 จัดอาจารยท่ีมีคุณภาพมาทําการสอนในช้ันเรียนไดอยาง

เหมาะสม 
      

1.2 การเสริมประสบการณวิชาชีพ เชน การฝกปฏิบัติ/ภาคสนาม 
การดูงานนอกสถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย 

      

1.3 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีคณุภาพ และใหคําปรึกษาไดอยาง
เหมาะสม 

      

1.4 จัดใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคาํแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการ
ใดใดท่ีเก่ียวของกับการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสม 

      

1.5 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน แหลงเรียนรูดวยตนเอง 
เชน หองสมุด คอมพิวเตอร จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต อยาง
เหมาะสม 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเขารวม 

กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
      

2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาของคณะไดทําความรูจัก
กันอยางเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆถึงนักศึกษา มีชองทางรับ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดาํเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภทตางๆ ใหกับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

      

3.  สิ่งแวดลอมและกายภาพของคณะ 
3.1 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอยางเหมาะสม  
      

3.2 มีการจัดสถานท่ีน่ังพักระหวางรอเรียน และในยามวางไดอยาง
เหมาะสม 

      

3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

      

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพยสิน 
ขณะดํารงชีวิตอยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

      

สวนที่ 3:  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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