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 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) ฉบับนี้ จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตามหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว.ในปัจจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของสภามหาวิทยาลัย  
ที่ก าหนดให้ทุกส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
และในการรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้เพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง
การเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ 
เพ่ือให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น 
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ ค านึงถึงข้อก าจัด
ในการด าเนินงานของส่วนงานที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การด าเนินการ
ต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ 
การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ และ  
(2) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน 
รวมถึงศิษย์เก่า จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 

25 มกราคม 2564 



ข 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ฉ 
บทสรุป การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่

ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ช 

ส่วนที่ 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

1 

1. ความเป็นมา 1 
2. วัตถุประสงค์ 2 
3. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 2 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 

5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 6 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

10 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

10 

2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

18 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 19 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 
3) คณะโบราณคด ี 28 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 32 
5) คณะอักษรศาสตร์ 37 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 41 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 44 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 47 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 55 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 
12) คณะวิทยาการจัดการ 62 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 67 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 70 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 74 



ค 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 16) ส านักหอสมุดกลาง 76 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 80 
18) หอศิลป์ 82 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

84 

ภาคผนวก  89 

1 รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

90 

2 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

93 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 94 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 97 
3) คณะโบราณคด ี 100 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 103 
5) คณะอักษรศาสตร์ 106 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 109 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 112 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 115 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 118 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 121 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 124 
12) คณะวิทยาการจัดการ 127 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 130 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 133 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 136 
16) ส านักหอสมุดกลาง 139 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 142 
18) หอศิลป์ 145 

3 คะแนนและข้อเสนอแนะการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563) 

148  

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 149 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 151 
3) คณะโบราณคด ี 154 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 156 

 
 



ง 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 5) คณะอักษรศาสตร์ 159 

6) คณะศึกษาศาสตร์ 162 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 165 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 168 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 171 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 174 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 177 
12) คณะวิทยาการจัดการ 180 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 182 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 185 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 187 

4 สรุปความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ  

189 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 190 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 197 
3) คณะโบราณคดี 202 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 207 
5) คณะอักษรศาสตร์ 214 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 219 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 224 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 228 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 234 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 241 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 245 
12) คณะวิทยาการจัดการ 250 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 257 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 261 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 266 
16) ส านักหอสมุดกลาง 270 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 274 
18) หอศิลป์ 276 

5 เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560-2562 

278 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 279 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 285 
3) คณะโบราณคดี 291 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 295 
5) คณะอักษรศาสตร์ 303 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 309 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 313 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 318 



จ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 323 

10) คณะดุริยางคศาสตร์ 330 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 334 
12) คณะวิทยาการจัดการ 339 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 346 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 353 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 359 
16) ส านักหอสมุดกลาง 363 
17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 365 
18) หอศิลป์ 368 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 

370 

7 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

376 

8 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

384 

9 แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4) 
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปส. 7) 

388 



ฉ 

สารบัญตาราง 
 

     หน้า 
ตารางที ่1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
4 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

4 

ตารางที ่3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) 

6 

ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 

13 

ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

16 

ตารางที่ 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

17 

 



ช 

บทสรุป 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่
ก าหนดในหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 

1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายที่ได้รับการยกเว้นการ

ติดตาม และประเมินผลฯ จัดท าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะประเด็นส าคัญที่ควรมุ่งเน้น/
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม 
และประเมินผลฯ ต่อไป 

             
2. องค์ประกอบ และค่าน  าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ          
 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี  
 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
         ส่ วนที่  2  ผลการด า เนิ น งานตาม

60 
 

   30 
 

     
 

10 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน 
 (น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน มาคิด ร้อยละ 60) 
 

60 
 

 



ซ 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) 
 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

 
 
 
 

20 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สรุปดังนี้ 

ที ่ ส่วนงาน คะแนน (ร้อยละ) 

 คณะวิชา มี 14 คณะ  
1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 67.0 - 
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 78.1 + 
3 คณะโบราณคด ี 83.5 + 
4 คณะมณัฑนศลิป ์ 85.7 + 
5 คณะอักษรศาสตร ์ 73.5 - 
6 คณะศึกษาศาสตร ์ 79.8 - 
7 คณะวิทยาศาสตร ์ 82.6 + 
8 คณะเภสัชศาสตร ์ 89.0 + 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 79.1 - 
10 คณะดุริยางคศาสตร ์ 85.3 - 
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 75.7 - 

12 คณะวิทยาการจัดการ 71.7 – 

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 77.1 + 

14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 87.2 + 

 บัณฑิตวิทยาลัย  
15 บัณฑิตวิทยาลัย 89.5 - 

 ศูนย์ ส านัก มี 3 ส่วนงาน  
16 ส านักหอสมุดกลาง 83.4 - 

17 ส านักดิจิทลัเทคโนโลย ี 71.3 - 

18 หอศิลป ์ 81.9 - 

  



ฌ 

หมายเหตุ 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมิน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 ระดับความส าเร็จ  คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป  ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80-89  ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี
 คะแนนร้อยละ 60-69  ปานกลาง 
 คะแนนร้อยละ 50-59  น้อย 
 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50  ต้องปรับปรุง 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
 คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงสิ่งที่ควรด าเนินการโดยเร่งด่วน สิ่งที่ควรด าเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ   
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ 
            คณะกรรมการ ได้จัดท าข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ 
 4.1 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน   
 4.1.1 การหารายได้ ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
 4.2.1 ชื่อคณะ สาขาวิชา ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  
การเสนอขอทุนวิจัย ทิศทางการพัฒนาคณะ ฯลฯ 
 4.2.2 หลักสูตร  
 (1) ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวโน้มอาชีพ
ใหม่ๆ ในอนาคต 
 (2) การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)  
 (3) ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก  
 (4) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การน า
หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 ภาษา 
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 (5) ก าหนดให้มีการฝึกงาน/สหศึกษา และเพ่ิมระยะเวลาฝึกงานในทุกหลักสูตรและ
สาขาวิชาให้มากขึ้น 
 (6) ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
 4.2.3 อาจารย์ ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ 
 (1) การก าหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ ประโยชน์ การน าไปใช้  
การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 (2) การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทันการเปลี่ยนแปลง 
 (3) ระบบกลไกการก ากับติดตามอาจารย์ให้น าผลการประเมินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา 
 (4) การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด   
 (5) การก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ท าหน้าที่ พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2.4 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียน 
การสอน อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ฯลฯ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.2.5 กิจกรรมนักศึกษา 
 (1) ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษา การจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ส่งเสริมสนับสนุน
หลักสูตร การเรียนการสอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และ
นักศึกษาด้วย 
 (2) ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่จัดท าขึ้น 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.2.6 การจัดโครงการบริการวิชาการ 
 (1) ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับสังคม ชุมชน  
 (2) ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่างภาควิชา คณะวิชา ซึ่งจะช่วย
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 
 (3) ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสร้างประสบการณ์
การท างาน การเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้น 
 4.2.7 เครือข่ายความร่วมมือ ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน 
 4.2.8 การวิจัย 
 (1) ควรแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) ของคณะ 
 (2) ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
ให้กับคณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ 
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 5. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงานฯ  
คณะกรรมการฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยก ากับติดตาม/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปดังนี้ 
 5.1 หลักสูตร ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดการใช้ทรัพยากร ฯลฯ 
 5.2 การก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ควรก าหนดนโยบายใน
ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป์ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ
จดหมายเหตุ ส านักหอสมุดกลาง) ทั้งโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 การเป็นผู้น าด้านศิลปะ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.3.1 ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยให้มีความ 
โดดเด่นมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดศิลปะ จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ 
                 5.3.2 การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคมและนานาประเทศ   
 5.3.3 ควรท าโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพ่ือแสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.4 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ควรส ารวจติดตาม และประเมิน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่
บังคับใช้ไปแล้ว และน าผลมาปรับแก้ไข เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.5 ด้านการเงินและระบบ SU-ERP 
 5.5.1 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่
ของคณะ ส่วนงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน ก าหนดแนวทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน  
แล้วจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้วย 
 5.5.2 ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน การเบิกจ่าย พัสดุ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน 
 5.5.3 ควรพิจารณาน าระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 5.6 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
 5.6.1 ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดยน าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็ม
รูปแบบ  
 5.6.2 ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การท างาน/การบริหารจัดการของหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้รองรับและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงชาวต่างชาติมากขึ้น  
 5.6.3 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยกับคณะ 
ในแต่ละกลุ่มงาน และก าหนด Platform การท างานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน  
 5.7 ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบการท างาน 
 5.7.1 ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด และน า
ฐานข้อมูลของคณะ ส่วนงาน มาเชื่อมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพ่ือจัดท าเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย  
 5.7.2 ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office ในทุกระบบอย่างเต็มรูปแบบ  
ทั้งในระดับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 
 5.8 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 5.8.1 พนักงานสายวิชาการ ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนๆ ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์  
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 5.8.2 พนักงานสายสนับสนุน ควรทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งของ
พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ า เพ่ือให้เกิดประโยชน์และจูงใจมากข้ึน  
 5.9 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร ควรจัดท าหลักสูตรพัฒนา 
 5.9.1 ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  เพ่ือให้มีทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร 
 5.9.2 บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่ง เพ่ือให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับต าแหน่ง และสถานการณ ์ภารกิจที่เปลี่ยนไป 
 5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี อาทิ การน าระบบประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้  
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ส่วนที่ 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

1. หลักการและความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หนา้ที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 ส่วน คือ (1) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ (2) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้ด าเนินการในทุกปีตามรอบปีงบประมาณ 
 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัยได้มี ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ  

 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ แล้วน ามาจัดท า คู่มือการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ            
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามล าดับ  
 การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูล 
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มาปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดท า คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) ต่อมาคณะกรรมการได้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว. ในปัจจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้ทุก
ส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในการ
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รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้ เพ่ิมเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการเพ่ิม
จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น            
              การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (ประมาณเดือนมกราคม 2563) และต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การ
ด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ราบรื่น และจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ 
รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น 
          รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรเร่งด าเนินการในการปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งคณะ/ส่วนงานควรสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในคณะ/ส่วนงานได้รับทราบด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วม 
รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์  

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

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

     3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานแต่ละส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ใน (1)  
 (3) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท า
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้ 
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      3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
            ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน 
 ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้น า (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 (4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 (5) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า  
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 

 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า  
                -  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้น เป็นไปเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 
 4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
พิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 120 วัน จ านวน 3 ราย ดังนี้  
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 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563)  
 (2) อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562)  
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายดังกล่าว จัดท าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ประเด็นส าคัญที่ควรมุ่งเน้น/สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา ในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ต่อไป 

 4.2 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีดังนี้  
 ตารางที่ 1 จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ส่วนงาน  หัวหน้าส่วนงาน 
1.  คณะวิชา   14   คณะ 
2.  บัณฑิตวิทยาลัย  1    ส่วนงาน 
3.  ส่วนงานท่ีมีฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ  3    ส่วนงาน 
    รวม         18   ส่วนงาน 
 
 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ   
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวน 18 ราย  
(รวมคณบดีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ) 

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกิน 120 วัน  
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ปฏิบัติหน้าทีป่ระมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562) 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 

 
5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้ านที่  1  ระ ดับความส า เร็จ ในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ 

60  

 ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

30 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปส.1) โดยใช้ข้อมูลที่
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 



5 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

 ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 
เรื่อง) 
 

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (แบบฟอร์ม ปส.2) 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 

 

        20 1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์  EdPEx ปีการศึกษา 2562 (แบบฟอร์ม ปส.3)  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ให้เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงาน จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้ 1) คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) ส านักงานคณบดี 
(ส่วนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด และคิดคะแนน
เฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปผลงานเด่นของส่วนงาน จุดที่ควรพัฒนา แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ฯลฯ  
3. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดส่งให้
ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม ปส.6) 

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ 
   (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม 
ปส.7) ผา่นระบบ online 
2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบสอบถาม  
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 

รวม 100  
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   5.2 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3   
 ตารางท่ี 3 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

60 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาคิด ร้อยละ 60 

ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

40 1. หัวหน้าส่วนงาน เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขั บ เคลื่ อนส่ วนงาน  และคุณ ลั กษณ ะส่ วนบุ คคล 
(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม 
ปส.5) ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. เลขานุการส่วนงาน ส่งให้ประธานกรรมการ โดยผ่าน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็น 
ร้อยละ) 

รวม 100  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           6.1.2 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563     
 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
 (2) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า) และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 11 
กันยายน 2563 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ       
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 (1.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
  (1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
  (1.3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามฯ แล้วจัดส่ง
ให้เลขานุการส่วนงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563 
 หลังจากนั้นให้เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 
 (2) ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
       6.1.2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี ้
 (1) เผยแพร่ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  (2) น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์มปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ 
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
 6.1.3 วันที่ 1 กันยายน 2563 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) กับหัวหน้าส่วนงาน ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 
 6.1.4 วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 6.1.5 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563  
 6.1.5.1 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ส่งให้คณะกรรมการ 
 6.1.5.2 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7) 
 6.1.6 วันที่ 15, 19 และ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม 
 6.1.7 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการ
ติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 3 ราย ให้จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
             6.1.8 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563   
 6.1.8.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.8.2 หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการติดตาม และประเมินผลฯ ส่ง รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.8.3 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6)   
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   6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 7/2563 และครั้งที่ 8/2563) 
พิจารณา ร่าง สรุปการสนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 
 6.2.2 วันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/2563 และครั้งที่ 10/2563) 
และวันที่ 8 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2564) พิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) จ านวน 18 ส่วนงาน 
            6.2.3 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป 
วิเคราะห์ และจัดท า ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน)  
 6.2.4 วันที่ 15 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2564) พิจารณา ร่าง รายงานผล 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 
               6.2.5 วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้หัวหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 
22 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันที่ 25 มกราคม 2564 
 6.2.6 วันที่ 25 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2564) ด าเนินการดังนี้ 
 6.2.6.1 คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ  
       6.2.6.2 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้ 
 6.3.3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
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เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงาน
ทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 
 6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

 

 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณา และสรุปเป็นผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 
             1. น ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงานฯ มาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดไว้ 
             2. น าข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการจัดสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด
ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 189) และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) รวมทั้งจากการ
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) มารวบรวม ประมวล สรุปสาระส าคัญ 
และวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนการพัฒนา การด าเนินการที่มีความก้าหน้ามากขึ้น สิ่งที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 2.1 สรุปในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน เรื่อง การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  

2.2 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย (รายละเอียด  
อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148) 
 นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ผ่านมา ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278) 
            ทั้งนี้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีรายละเอียดการด าเนินการ
ดังนี้ 
 
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

  ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1) ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30)  
 1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่กองแผนงานด าเนินการ 
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และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563   
                 1.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 1.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 7) รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2 หน้า 93 

 2) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา 
ของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ค่าน้ าหนัก  
ร้อยละ 10)   
   2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน 
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน              
อย่างน้อย 3 เรื่อง)   
                   2.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 2.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 7)  

 3) ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20) 
  3.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2562 
                 3.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลตามข้อ 3.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน้า 8)  

 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
                   1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) จาก 3 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) (ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) และ (3))  
 2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  

 ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10)  
 1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6) ซึ่งประกอบด้วย 
 1.1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 3 ข้อ 
 1.2) เรื่องเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ จ านวน 13 ข้อ 
 1.3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั่วไป จ านวน 4 ข้อ 
 โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ 
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 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า    
9-10)  

 ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 1) คะแนนในส่วนนี้มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ  
(โดยนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.7)  
                    2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม 
                  3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148 
 ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้น ามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 60) 
 น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 1.1) มาคิด  
ร้อยละ 60 

 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
 1) คะแนนในส่วนนี้มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) 
 โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 
11)  
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 ตารางท่ี 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ของส่วนงาน (ร้อยละ 60) 
ด้านที ่2 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 30) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
 

(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

 
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน 

 
(ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพฯตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 
(ร้อยละ 20) 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 18.6 8.2 14.0 19.8 6.4 67.0 - 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23.7 9.8 16.0 20.4 8.2 78.1 + 

3. คณะโบราณคดี 23.9 7.0 18.0 26.9 7.7 83.5 + 

4. คณะมัณฑนศิลป ์ 25.7 10.0 16.0 24.8 9.2 85.7 + 

5. คณะอักษรศาสตร์ 22.5 10.0 14.0 19.4 7.6 73.5 - 

6. คณะศึกษาศาสตร์ 21.0 10.0 14.0 27.8 7.0 79.8 - 

7. คณะวิทยาศาสตร์ 24.2 9.0 16.0 24.8 8.6 82.6 + 
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ส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ของส่วนงาน (ร้อยละ 60) 
ด้านที ่2 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 30) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
 

(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

 
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน 

 
(ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพฯตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 
(ร้อยละ 20) 

8. คณะเภสัชศาสตร์ 27.4 10.0 20.0 23.3 8.3 89.0 + 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21.4 8.5 14.0 26.5 8.7 79.1 - 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ 22.1 9.0 18.0 27.5 8.7 85.3 - 

11. คณะสัตวศาสตร์ 25.1 10.0 14.0 18.8 7.8 75.7 - 

12. คณะวิทยาการจัดการ 25.5 8.0 14.0 21.3 2.9 71.7 - 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22.9 9.0 14.0 23.5 7.7 77.1 + 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 25.8 10.0 14.0 28.9 8.5 87.2 + 
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 หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ระดับความส าเร็จ:  

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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 ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ของส่วนงาน (ร้อยละ 60) 
ด้านที ่2 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 30) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
 

(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

 
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน 

 
(ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพฯตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 
 (ร้อยละ 20) 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 30.0 9.3 16.0 26.3 7.9 89.5 - 

 หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
  

ระดับความส าเร็จ:  
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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ตารางที่ 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ของส่วนงาน (ร้อยละ 60) 
ด้านที ่2 
ระดับ 

การมีส่วนร่วม 
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 30) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
 

(ร้อยละ 10) 

คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

 
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน 

 
(ร้อยละ 10) 

ส่วนที่ 3 
ผลการประเมิน

คุณภาพฯตามเกณฑ์ 
EdPEx 

 
(ร้อยละ 20) 

1. ส านักหอสมุดกลาง 27.0 8.7 14.0 25.0 8.7 83.4 - 

2. ส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี 16.8 8.7 14.0 25.0 6.8 71.3 - 

3. หอศิลป์ 24.4 10.0 14.0 24.9 8.6 81.9 - 

 หมายเหตุ  + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 

 
ระดับความส าเร็จ:  
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563) 

    คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 
189) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็นประเด็น คือ การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เพ่ือให้ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป โดยได้สรุปของแต่ละส่วนงานมาน าเสนอ  
           นอกจากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาน าเสนอด้วย เพ่ือ
สื่อให้เห็นถึงการด าเนินการ ความก้าวหน้าในการพัฒนาของส่วนงาน และจักได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278) 

 สรุปการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของ 
ส่วนงาน มีดังนี้ 
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คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
         1.2 การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัย ในการสร้างพระพิฆเนศ เพ่ือน า
เงินมาช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. แผนพัฒนาด้านกายภาพ 

1.1 มีปัญหาด้านกายภาพที่สะสมมาเป็นเวลานาน และ
สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาทิ 
การใช้พื้นที่จัดการเรียนการสอน การจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่
จ ากัดให้แต่ละภาควิชา  

1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกายภาพ โดยมี
ตัวแทนมาจากแต่ละภาควิชา แต่ยังไม่ปรากฎบทบาทการท า
หน้าท่ีและการด าเนินการที่ชัดเจน 

ควรระดมความคิดร่วมกัน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาด้าน
กายภาพของคณะ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการท างานที่
ชัดเจนโดยทุกฝ่ายควรยึดหลักเหตุผลและประโยชน์สูงสุด
ของนักศึกษาและคณะ  

2. การปรับปรุงวังท่าพระ 
การปรับปรุงวังท่าพระล่าช้ากว่าที่ก าหนด ซึ่งควร

กลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
1/2563  

2.1 การสื่อสารกับบุคลากร เรื่องการปรับปรุงวังท่าพระ 
ความคืบหน้า แผนการด าเนินงานต่างๆ ทั้งการย้ายกลับ      
วังท่าพระ การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ มีน้อยมากและไม่
ชัดเจน  

2.2 นักศึกษาส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดการ
เรียนการสอน 2 วิทยาเขต อาทิ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักฯลฯ 

1. ผู้บริหารควรก ากับติดตาม การท างาน การปรับปรุง                   
วังท่าพระ และน ามาวางแผนการท างาน ช้ีแจงสื่อสารกับ
บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ให้ทราบความคืบหน้า 
ปัญหาอุปสรรค สาเหตุความล่าช้า ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
เป็นระยะๆ  

2. ควรแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมของคณะในด้านต่างๆ 
อาทิ การจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต การจัด
ตารางสอน ครุภัณฑ์ การวางแผนการเรียนของนักศึกษา 
ฯลฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และ
เตรียมวางแผนการท างาน การเรียนการสอนต่อไป 

3. ด้านกายภาพ (พระราชวังสนามจันทร์) 
3.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

และการปิดซ่อมแซมอาคาร ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าไป
ใช้อาคารเพื่อท างานได้ (ห้องสตูดิโอ) ส่งผลให้ผลงานของ
นักศึกษาส่วนหน่ึงไม่สามารถขนย้ายออกมาได้ทัน และได้รับ
ความเสียหาย  

3.2 การซ่อมแซมอาคารล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในก าหนด (เดือนสิงหาคม 2563) ท าให้
นักศึกษาต้องท างานที่หอพัก เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และอาจารย์ไม่ได้ให้ค าแนะน า ข้อความคิดเห็น
จนกว่าจะถึงวันส่งงาน 

1. ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าและเป็นทางการ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการปิดซ่อม และก าหนดการเปิดใช้
อาคาร เพื่อวางแผนการขนย้ายอุปกรณ์ การเรียน การ
ท างาน ฯลฯ 

2. ควรให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักศึกษาท่ีอุปกรณ์ ผลงาน 
ได้รับความเสียหาย จากการซ่อมแซมสถานท่ีของคณะ 

 

4. เลขานุการคณะ 
ไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการคณะมาเป็นเวลานานหลายปี

แล้ว ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน การช่วยกลั่นกรองงาน 
การติดต่อประสานฯ ของคณะ 

ควรเร่งด าเนินการให้มีเลขานุการคณะ เพื่อให้การท างาน
ภายในคณะเป็นระบบมากขึ้น ช่วยลดภาระของผู้บริหารใน
เรื่องเอกสาร ช่วยกลั่นกรองงาน ก ากับติดตามงาน การ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานต่างๆ และการ
ท างาน การบริหารจัดการภายในคณะ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร 
1.1 การด าเนินการจัดท าหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit 

Bank) ของคณะจิตรกรรมฯ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งผลใหไ้ม่สามารถเปิดสอนได้ทันเวลา 

1.2 หลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอน
หลักสูตรใกล้เคียงกับคณะจิตรกรรมฯ เป็นหลักสูตร 4 ปี 
ช่วยให้นักศึกษาลดเวลาเรียน ประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ และ
จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกมาศึกษาท่ีคณะจิตรกรรมฯ  

1.3 เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรหลายวิชามีความซ้ าซ้อน
กัน  

1. ควรระดมความคิด ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ
ของนักศึกษา รวมถึงตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการ 
เกี่ยวกับระยะเวลาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ แล้ว
น ามาใช้ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการในยุคปัจจุบัน อาทิ 

- หลักสูตร 4 ปี ควรตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน
ออก และเพิ่มรายวิชาที่สามารถน าไปต่อยอดการท างานใน
สายศิลปะได้ อาทิ การเขียนโครงการ ในการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะ ฯลฯ 

- หลักสูตร 5 ปี ควรจัดให้มีการฝึกงาน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา  

- หลักสูตรควบปริญญาตรี + ปริญญาโท 5 ปี 
2. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ

ตลาดมากขึ้น อาทิ  หลักสูตรการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
หลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่ งจะจูงใจให้
นักศึกษามาศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการหารายได้ของคณะ 

3. ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยด าเนินการได้ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การน าหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอน
เป็น 2 ภาษา และรับนักศึกษาต่างชาติมาเรยีน โดยไม่ต้อง
สร้างหลักสูตรขึ้นใหม่ ช่วยประหยัดทรัพยากร  

4. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AUN-QA 
เพราะมีความส าคัญมากในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

5. ควรทบทวนเนื้อหารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และปรับให้
ทันสมัย รวมถึงควรเพิ่มรายวิชาที่นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากขึ้น อาทิ วิชากายวิภาคมนุษย์ 
(Human Anatomy) ควรเป็นรายวิชาพื้นฐาน มากกว่า
วิชาเลือก เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการเขียนรูป 

2. การเรียนการสอน 
2.1 บางรายวิชาเปิดกลุ่มน้อย นักศึกษาลงทะเบียน 

ไม่ทัน ท าให้เสียโอกาส ต้องรอลงทะเบียนในปีต่อไป 
2.2 การจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต นักศึกษาไม่

ทราบแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
วางแผนการเรียน  

2.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถ
ส าเร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด ท าให้มีนักศึกษาตกค้าง ส่งผล
ต่อสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 

1. ควรปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย เน้นความสร้างสรรค์ 
เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ให้มากขึ้น 
รวมทั้งความรู้พื้นฐาน และทักษะฝีมือ  

2. ควรแจ้งแผนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้าว่าภาควิชาใด ช้ันปีใด เรียนที่ไหน เพื่อให้มีเวลา
ในการวางแผน เตรียมตัว เรื่องที่พัก การเดินทาง  

3. ควรจัดให้นักศึกษาช้ันปีต้นๆ เรียนที่วังท่าพระ เพราะมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนศิลปะ มีความสะดวกในการไป
ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

4. ควรวางแผน ก ากับติดตาม การเรียนของนักศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  เพื่ อ ให้ สามารถส า เร็ จการศึ กษาได้ตาม
ก าหนดเวลา รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นอาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์ได้มากขึ้น 

3. การเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 
3.1 นักศึกษามีความสับสน ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับช่อง

ทางการเรียน โปรแกรมที่จะใช้ในการเรียน 
3.2 การสนับสนุน/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของ

อาจารย์ในการสอนออนไลน์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ควรปรับปรุงการสื่อสารเรื่องการเรียนการสอน online ให้
นักศึกษา บุคลากร ให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การด าเนินการ
ต่างๆ ทันการณ์ เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา และการสอน
ของอาจารย์ 

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ ในห้องสตูดิโอ (ห้อง Paint พระราชวังสนาม

จันทร์) ไม่พร้อมใช้งาน อาทิ ไฟฟ้า พัดลม ขาหยั่ง  

1. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องสตูดิโอให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
 2 .  ค ว ร พัฒน า ห้ อ ง เ รี ย น เป็ น  Smart Classroom มี

อินเทอร์เน็ต Wi-Fi อุปกรณ์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ที่ 
สามารถบันทึกวิดีโอการสอน และรองรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ และมเีจ้าหน้าท่ีที่มคีวามช านาญในการดูแล
ระบบ อุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์ และนักศึกษา  

3. ควรปรับปรุงห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการท างานและ
การเรียนในยุค New Normal รวมถึงมีจ านวนเพียงพอ
กับจ านวนนักศึกษา 

4. ควรจัดสรรพื้นที่ท างานให้นักศึกษาทุกภาควิชา อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษาบางภาควิชามีโอกาสในการท ากิจกรรม และ

การออกไปนอกสถานท่ีน้อย 

ควรจัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมมากขึ้น ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อฝึกประสบการณ์และการท างานร่วมกัน 

6. การวิจัย 
6.1 การปรับเกณฑ์ การปรับลดทุนวิจัย ไม่เอื้อและ

สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย 
6.2 รัฐบาลปรับลดงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม 
6.3 เกณฑ์งานวิจัยท าได้ยากส าหรับสาขาวิชาด้านศลิปะ 

และเป็นปัญหากับอาจารย์รุ่นใหม่ 
 

1. ควรให้อาจารย์ บุคลากรได้มีส่วนรว่มในการก าหนดเกณฑ์
ขอทุนวิจัย เนื่องจากแต่ละภาควิชามีธรรมชาติการท างาน
ที่แตกต่างกัน  

2. ควรประชุมระดมความคิด ในการเสนอโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ระดับคณะโดยให้ทุกภาควิชาได้มีส่วนร่วม และ
เสนอขอทุนวิจัย ซึ่งจะช่วยสร้างช่ือเสียงให้กับคณะ 

3. ควรเตรียมโครงการวิจัยไว้ล่วงหน้า เมื่อมีประกาศเรื่อง
ทุนวิจัยออกมา จะได้สามารถปรับ/เสนอโครงการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด และสามารถเสนอโครงการ
ได้ทันเวลาที่ก าหนด 

7. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านศิลปะ ไม่

ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติด้านศิลปะ  

1. ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน และการ
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ฯลฯ ของสายศิลปะ เพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน และสามารถด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง  

2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ อาทิ ค่าท่ีปรึกษา 

3. ควรผลักดันเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านศิลปะ โดยคณะควรรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ที่มีช่ือเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดท า ร่าง 
เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านศิลปะ ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาด้านศิลปะ  และเสนอ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 

8. การประเมิน KPI บุคลากร 
 

ควรมีความชัดเจน โปร่งใส และควรเปิดเผยผลการประเมิน
ให้บุคลากรทราบด้วย รวมถึงสามารถช้ีแจงผลการประเมิน
ได้  

9. การบริหารจัดการ 
9.1 การก าหนดมาตรการประหยัดในบางกรณีท าให้

อุปกรณ์สนับสนุนการท างานไม่เพียงพอ อาทิ เครื่องพิมพ์ 
หมึกพิมพ์  

9.2 การบริหารจัดการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปรับปรุงกายภาพ ฯลฯ มีความไม่เท่าเทียมกัน 

9.3 ระบบการท างานทีข่าดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
9.4 การพัฒนาบุคลากรมีน้อย 

 
 

1. ควรมีการประชุมร่วมกันให้มากขึ้น และเปิดรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการท างาน เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งหาแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย  

2. ควรสนับสนุนการด าเนินงานของทุกภาควิชาให้เท่าเทียม
กัน หรือช้ีแจงในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได ้อาทิ ด้าน
กายภาพ การจัดสรรพื้นที่  

3. ควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มากขึ้น
ทั้งเรื่อง งบประมาณ การสื่อสารให้ข้อมูล การเข้ารับการ
อบรม ฯลฯ  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
10. การสื่อสาร  

การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมีน้อย ส่งผลต่อ
การท างาน การบริหารจัดการ การท างานร่วมกัน การแบ่ง
งาน การมอบหมายภาระงาน ขั้นตอนการท างาน ฯลฯ   

1. ควรทบทวน ปรับปรุงระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ภายในคณะ โดยการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อหาวิธีการ 
รู ปแบบที่ เ หมาะสมกับคณะ  และ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

2. ควรเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ นักศึกษาสู่สาธารณะ
ภายนอกให้มากขึ้น ผ่านช่องทางต่าๆ  เพื่อเผยแพร่
ช่ือเสียงของคณะ มหาวิทยาลัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร ต้องใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนตัว 

ควรปรับปรุงอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้รองรับการเรียนการสอน 
online และครอบคลุมพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย 

2. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงานฯ 
 

มหาวิทยาลัย ควรช่วยก ากับติดตาม ให้คณบดีน าผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีที่ผ่านมา ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานด้วย 

3. ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยภายนอก มีความยุ่งยากทั้ง

ด้านเอกสาร และขั้นตอนการเบิกจ่าย ฯลฯ 

1. ควรปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้มีความ
คล่องตัว และเอื้อต่อการท างานมากขึ้น รวมถึงควรจัดท า
คู่มือ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการท างาน 

2. ควรปรับปรุงระบบการท างานของส านักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ อาทิ การท างานเชิงรุก 
การติดต่อประสานงาน การบริหารจัดการที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น 

4. การประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย/คณะ สู่ภายนอกให้
มากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์ รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สร้างสรรค์  ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยต่อไปด้วย 

5. อาจารย ์ ควรมีกลไกจัดท าระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปิดช่องทางให้ศิลปินที่
มีช่ือเสียงมาบรรจุเป็นอาจารย์ เพื่อช่วยสร้างช่ือเสียงแก่
คณะ 

6. การสรรหาคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน 
 

ควรทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับการสรรหาคณบดี โดยให้
คณะ บุคลากร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหัวหน้าส่วนงาน
มากขึ้น 

7. ระบบการลงทะเบียน ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้เสถียร รองรับการ
ลงทะเบียนพร้อมๆ กันจ านวนมากได้ 

8. ด้านกายภาพ ควรใช้พื้นที่ และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 

4.1 มีความประนีประนอม ท าให้การตัดสินใจหรือตัดสินใจล่าช้าในสถานการณ์ที่จ าเป็น ท าให้ส่งผลต่อ
การท างาน การบริหารจัดการภายในคณะ 

4.2 การบริหารจัดการบางส่วนยังไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดปัญหาและความไม่ราบรื่นในการท างาน 
ภายในคณะ  

4.3 การสื่อสารภายในยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ไม่ครบถ้วน รวมถึงความ
ร่วมมือของฝ่ายต่างๆ มีน้อย 
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4.4 ทีมรองคณบดีบางท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการ 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 

5.1 คณบดีควรกล้าตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว ทันการณ ์
5.2 ควรท างานเชิงรุก  
5.3 ควรเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในคณะ  
5.4 ควรทบทวน/ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในคณะ  และการถ่ายทอดข้อมูลลงสู่แต่ละระดับให้

ชัดเจน 
5.5 ควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายให้มากขึ้น  
5.6 คณบดี รองคณบดี ควรได้รับการพัฒนาทักษะในการบริหารเพ่ิมเติม อาทิ การบริหารจัดการ 

จิตวิทยาการบริหาร การบริหารความขัดแย้ง ฯลฯ 
5.7 ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของรองคณบดีแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และก ากับติดตามการท างานอย่าง

ต่อเนื่อง  
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีทีผ่่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร ด าเนินการ อาทิ  
 - เตรียมด าเนินการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติในการด าเนินการหลักสูตรบูรณาการข้าม
ศาสตร์  
 - เตรียมด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2563 
 - จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
 - ตั้งทีมงานวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม 
เพ่ือปรับทิศทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 1.2 การจัดนิทรรศการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการเรียน 
การสอน และเผยแพร่ออกสื่อมากขึ้น อาทิ โครงการสถาปัตยกรรมเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาชุมชน (New World 
x Old Town ห้างนิวเวิลด์ บางล าพู) โครงการสถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน (ท่าเตียนซิงตัคลั้ค : นิทรรศการและ
ตลาดนัดชุมชน) 
 1.3 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การสอน online การท า
คลิปวิดีโอ การส ารวจข้อมูลนักศึกษาเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น 
 1.4 ด้านนักศึกษา 
 - การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาจ านวนมาก (5-6 แสนบาท) โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน
จากศิษย์เก่า 
 - เชิญตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีมาประชุมร่วมกับทีมผู้บริหาร ทุก 2 เดือน เพ่ือรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแจ้ง สื่อสารเรื่องต่างๆ  
 1.5 การปรับปรุงวังท่าพระ  
 - คณะมีภาพลักษณ์ท่ีเป็นสากล และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
            - มีการสื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้า และการแจ้งให้เตรียมตัวเพ่ือวางแผนในเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาใช้ท างานนอกเวลา อาทิ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ ท าให้นักศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ในการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้ท างานที่บ้าน หอพัก เช่น 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ Draft อุปกรณ์ T-Slide 

1 . 2  พื้ นที่  Common Studio มี ไ ม่ เ พี ย งพอ  ต้ อ ง
ผลัดเปลี่ยนกันใช้งาน 

1.3 การขอใช้พื้นที่ส่วนกลางมีขั้นตอนมาก ยุ่งยาก  

1. ควรจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของคณะ และเอื้ออ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอน การท างานกลุ่ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้มาก
ขึ้น อาทิ เปิดห้องสตูดิโอให้ท างาน 24 ช่ัวโมง  

2. ควรสื่อสารเรื่องการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ รวมทั้งการ
ปลูกฝังในเรื่องความรับผิดชอบ การช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยส์ินของส่วนรวม 

3. ควรปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ การให้บริการ ให้
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

4. ควรสนับสนุนการแสดงผลงานของนักศึกษาให้มากขึ้น 
อาทิ จัดหาพื้นที่แสดงผลงาน สนับสนุนงบประมาณใน
การขนย้ายผลงาน ฯลฯ 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร 
1.1 หลักสูตรก าหนดระยะการฝึกงาน 2-3 เดือน ซึ่ง

น้อยเกินไป  
1.2 การไปศึกษาดูงานมีค่อนข้างน้อย และในบางครั้ง

นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง อาทิ ค่ารถ ค่าที่พัก 

1. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษามากข้ึน 

2.  ควรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เสริม
ประสบการณ์ และสามารถน าไปใช้ในการท างานให้มาก
ขึ้น อาทิ การน านักศึกษาไปท างานร่วมกับชุมชน/เอกชน 
การไปศึกษาดูงานภายนอก 

3. ควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง 

2. อาจารย ์
 

ควรมีกลไกก ากับติดตาม การน าผลการประเมินอาจารย์ไป
ปรับปรุงพัฒนาการสอน หรือพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ  

3. กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนการท ากิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ 
งบประมาณ พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 

4. งานวิจัย 
4.1 อาจารย์ที่ขอทุนวิจัยจากภายนอกมีจ านวนน้อย 

ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์กลุ่มเดิมๆ  
4.2 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับความสนใจจากอาจารย์เท่าท่ีควร 

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
ให้มากข้ึน โดยเฉพาะทุนวิจัยจากภายนอก 

2. ควรมีกลไกสนับสนุนการท าวิจัย อาทิ การตั้งทีมวิจัย 
ระบบพ่ีเลี้ยง 

5. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ผลงาน

สร้างสรรค์ ยังไม่ชัดเจน  
 

ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน และการ
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ฯลฯ ของสายศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  

6. งบประมาณ การหารายได้ 
6.1 งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง และงานประจ า

ส่วนหน่ึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องพยายามหาเงิน
จากแหล่งอื่นๆ มาช่วยสนับสนุน อาทิ การพิมพ์วารสารทาง
วิชาการ  

6.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
การบริหารจัดการงบประมาณมีความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึง
มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น  

1. ควรท างานเชิงรุกในการจัดหารายได้จากภายนอก 
2. ควรให้ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย ตามโครงสร้างของ

คณะที่จัดตั้งขึ้น เร่งด าเนินการหารายได้ การรับงานจาก
ภายนอก เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการหารายได้ของ
คณะ 

3.  ควรท าความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรื อ
ภาคเอกชน จัดท าโครงการด้านสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนา
สิ่งที่หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์และใช้ประกอบการเรียน
การสอนนักศึกษาได้ด้วย 

7. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
การประชุมบุคลากรประจ าปี เพื่อระดมความคิดร่วมกนั

มีเวลาค่อนข้างน้อย  

1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงบุคลากรในทุก
ระดับในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุม  online Line 
กลุ่ม 

2. ควรเพิ่มการประชุมร่วมกันของบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อ
ระดมความคิดในการท างานในปีต่อไป โดยอาจใช้รูปแบบ 
online เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

3. ควรเพิ่มการเผยแพร่ผลงานอาจารย์ นักศึกษา สู่ภายนอก
ให้มากขึ้ น  โดยใ ช้  platform ใหม่ๆ  เพื่ อ ให้ เ ข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมทั้งการรับรู้เรื่องความ
เป็นผู้น าด้านศิลปะของคณะ 

4. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้ทันสมัย เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดของคณะ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสืบค้น อ้างอิง  

5. ควรเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา
ให้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ของคณะ 

8. การบริหารจัดการ 1. ควรจัดท าระบบ กลไก พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ให้มากข้ึน อาทิ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
8.1 อาจารย์มีภาระงาน งานด้านธุรการ การประเมินผล

ต่างๆ เพิ่มขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาท าผลงานวิชาการ 
8.2 บุคลากรส่วนหนึ่งไม่เข้าใจระบบ ขั้นตอนการ

ท างานของคณะ ท าให้การติดต่อประสานงานไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควร  

งานเอกสาร งานธุรการ เพื่อให้อาจารย์มีเวลาไปท า
ผลงานวิชาการมากข้ึน 

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการ
ท างานของคณะ อาทิ วิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การ
ท างานสะดวก รวดเร็วขึ้น 

9. ด้านกายภาพ 
 

1. ควรปรับปรุงและสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทีส่นบัสนุน
ส่งเสริมการเรียนการสอน ความเป็นผู้น าด้านศิลปะและ
การออกแบบ 

2. ควรเพิ่มการดูแลอาคารสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน อาทิ 
แก้ปัญหาห้อง Studio หลังคารั่ว น้ าท่วมขัง 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเป็นผู้น าด้านศิลปะ ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะของ

มหาวิทยาลัยใหม้ีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรม
ทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้าง
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคม
และประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ 

2. อัตราก าลังอาจารย ์
เ กณฑ์ สั ด ส่ วน  นั กศึ กษา :อาจา รย์  (Full Time 

Equivalent Student: FTES) ไม่เหมาะสมในบางสาขา และ
ในหลายหลักสูตร โดยเฉพาะในหลักสูตรที่จ านวนนักศึกษา
น้อยแต่เป็นสาขาที่มีคุณค่า ท าให้ไม่สามารถเพิ่มจ านวน
อาจารย์ได้ และอาจารย์มีภาระการสอนหนักมาก 

ควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหา โดยค านึงถึง
เป้าหมายในการเปิดสาขาวิชา การผลิตนักศึกษา ความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
 

3. กิจกรรมนักศึกษา ควรเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกวิทยาเขตมาประชุมหารือ เพื่อ
ก าหนดนโยบายและการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ 
ช่วยสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
ฯลฯ รวมทั้งเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละวิทยาเขตและ
คณะ 

4. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
4.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยังไม่ได้รับความ

สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงระบบการให้บริการ online ที่
น ามาใช้ยังไม่ครบวงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่าน
เว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไปช าระเงินด้วยตนเอง 

4.2 การท างานของส่วนกลาง ทั้งขั้นตอนการท างาน 
การให้บริการ การตอบค าถาม ฯลฯ ในแต่ละครั้งไม่
เหมือนกัน และยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการ
สับสน 
 

1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
น าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ อาทิ ใช้ App ใน
การขอเอกสาร การช าระเงิน การรับเอกสาร ณ จุดเดียว 

2. ควรปรับปรุงเว็บไซต์งานทะเบียน (reg.su.ac.th) ให้
สามารถใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ตอบค าถามต่างๆ และมีความน่าสนใจมากขึ้น 

3. ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถรองรับการ
ท างานพร้อมกันจ านวนมากๆ ได้ 

4. ควรแจ้ง สื่อสาร ประกาศขั้นตอนการท างาน การ
ให้บริการ ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การท างานเป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต 

5. บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ควรประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อก าหนดบทบาท ภาระหน้าที่ของบัณฑิต
วิทยาลัย และคณะให้ชัดเจน ทั้งการบริการนักศึกษา การ
บริหารจัดการ การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ  เพื่อให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ               

ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการท างาน 

ควรติดตาม ประเมินระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีประกาศใช้ไป
แล้ว และทบทวนให้เอื้อต่อการท างาน มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวมากขึ้น  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
7. ที่จอดรถ วังท่าพระ 

พื้นที่จอดรถมีจ ากัดมาก ส่งผลต่อการเดินทางมา
ท างานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการเชิญอาจารย์พิเศษ
มาสอน  

ควรแก้ปัญหาที่จอดรถวังท่าพระ อาทิ การท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถานที่จอดรถภายนอกเพื่อขอลดราคา การ
จัดหา/เช่าท่ีจอดรถบริเวณใกล้วังท่าพระ 

8. สภามหาวิทยาลัย ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเยี่ยมชม พบปะ
บุคลากรที่วังท่าพระ และวิทยาเขตต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา 
สภาพการท างาน และน าไปก าหนดนโยบาย การสนับสนุน
การพัฒนาต่อไป  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 4.1 เข้าถึงได้ง่าย สามารถขอค าปรึกษา ค าแนะน าได้ 
 4.2 รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
 4.3 สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 4.4 การท างานด าเนินตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
      5.1 ควรวางแผนการท างานที่ท้าทาย 
      5.2 ควรเน้นการท างานเชิงรุก มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือปัญหาเฉพาะหน้า  
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คณะโบราณคดี  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านวิชาการ อาทิ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
 1.2 การบริหารจัดการ  
 - ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท างานให้เป็นระบบมากขึ้น อาทิ งบประมาณ น าเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารให้เป็นดิจิทัล 
 - การบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา การ
เรียนการสอน online 
 1.3 การย้ายกลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ แมบ้างส่วนจะยังไมเ่สร็จสมบูรณ์ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
1. หลักสูตร  

1.1 หลักสูตรที่มีคุณค่า มีความเข้มแข็ง เป็นอัตลักษณ ์
ของคณะและมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ภาษาสันสกฤต 
ภาษาจารึก ฯลฯ ยังมีปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งในด้านอัตราก าลัง
อาจารย์ นักศึกษาสนใจเรียนน้อยลง งบประมาณมีจ ากัด 
ภาระงานอาจารย์ที่มีจ านวนมาก ฯลฯ ส่งผลต่อการพัฒนา
เพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 

1.2 การปิดหลักสูตรที่ส่วนกลางของคณะรับผิดชอบ 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีไม่เพียงพอ  

 

ควรมีการประชุมระดมความคิดร่วมกันในเรื่องหลักสูตร 
ปัญหา อุปสรรค การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อาทิ  
1. การบริหารจัดการหลักสูตร อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร การลดความซ้ าซ้อน ฯลฯ 
2. การบริหารจัดการหลักสูตรกลางของคณะควรมีรูปแบบ

อย่างไร ความรับผิดชอบ งบประมาณ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ฯลฯ 

3. การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณค่า การสนับสนุน ผลักดันให้
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ อาทิ ภาษาสันสกฤต ภาษาจารึก  
ฯลฯ  

4. ควรศึกษาและผลักดันให้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีคุณค่า
ต่อการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เช่น 
โบราณคดีใต้น้ า 

5. การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่  โดยการส่งไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ 

6. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ และสร้าง
ช่ือเสียงแก่คณะ 

2. การเรียนการสอน online ยังมีปัญหาหลายประการ 
2.1 นักศึกษาส่วนหน่ึงไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ 
2.2 อาจารย์แต่ละท่านมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน 

บางท่านใช้วิธีบันทึกวิดีโอ ซึ่งนักศึกษาไม่ให้ความสนใจ
เท่าที่ควร 

2.3 การจัดเวลาเรียน online และ on-site ในบาง
รายวิชากระช้ันชิดกัน ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนในห้อง
ไม่ทัน 

2.4 บางรายวิชาไม่มีแผนการเรียนออนไลน์ อาทิ ตาราง
เรียน ท าให้มีการเร่งสอนเพื่อให้ทันการสอบ 

ควรมีการวางแผนรายวิชาที่มีเรียน online และ on-site ให้
ชัดเจนและเอื้อต่อนักศึกษา อาทิ จัดสถานที่  อุปกรณ์ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวก รวมทั้งมีการ
สื่อสาร การประสานงานท่ีรวดเร็วและทันการณ์ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
3. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 

3.1 ห้องสมุด (ศูนย์สันสกฤตฯ) มีโต๊ะนั่งไม่เพียงพอ 
หนังสือเก่ามากและมีจ านวนน้อย (ส่วนหน่ึงได้รับบริจาคมา)  

3.2 วิทยานิพนธ์ไม่ได้เข้าในระบบออนไลน์ 
3.3 รายวิชาที่เปิดสอนส่วนหนึ่งไม่มีการพิมพ์เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน หนังสือเรียนค่อนข้างหายาก 
ข้อมูลกระจัดกระจาย  

1. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงห้องสมุด (ศูนย์สันสกฤตฯ) 
อาทิ โต๊ะนั่ง หนังสือ ระบบสืบค้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดของ
หน่วยงาน สถาบันภายนอก อาทิ หอสมุดแห่งชาติ ในการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นหนังสือ ต ารา จารึก ต่างๆ  

3. ควรสนับสนุนให้ทุกรายวิชาจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

4. การวิจัย 
คณะมีทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุน

โครงการวิจัยทั่วไป แต่จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยยังมีน้อย 
และส่วนใหญ่เป็นอาจารย์กลุ่มเดิมๆ 

ควรพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์มากขึ้น 
โดยเฉพาะการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การท าวิจัยเป็นกลุ่ม
ย่อย การจัดทีมพี่เลี้ยงในการวิจัย 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 มีการผลักดันระบบ กลไกการท างานใหม่ๆ แต่

ขั้นตอนและวิธีการท างานยังไม่ชัดเจน 
5.2 โครงสร้างคณะไม่มีเลขานุการภาควิชา อาจารย์ต้อง

ท างานด้านธุรการ การจัดท าเอกสาร การประกันคุณภาพ
การศึกษา ฯลฯ จึงมีภาระงานจ านวนมาก ท าให้เวลาในการ
ท างานวิชาการน้อยลง 

ส านักงานคณบดีควรช่วยสนับสนุนการท างานของภาควิชา
ให้มากขึ้น อาทิ ฐานข้อมูล งานธุรการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจ้างนักศึกษามาช่วยงาน  
  

6. การสื่อสาร 
มีการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ แต่ไม่ได้

รับความสนใจ/ความร่วมมือจากบคุลากร นักศึกษา
เท่าท่ีควร 

1. ควรมีการประชุมระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
การแก้ไขปัญหา ฯลฯ โดยอาจใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อ
ความสะดวกในเรื่องสถานท่ี และการเดินทาง  

2. ควรหากลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความสนใจ การมี
ส่วนร่วม การรับทราบข้อมูล ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
อาทิ YouTube TikTok  

7. การบริการทางวิชาการ 
7.1 ขั้นตอนการจัดท าโครงการ การอนุมัติ มีรายละเอียด 

ขั้นตอนยุ่งยาก ท าให้อาจารย์ไม่ได้รับความสะดวก 
7.2 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในส านักงานคณบดี มี

จ านวนน้อย ท าให้ไม่สามารถไปช่วยเหลืองานของภาควิชา
ได้อย่างท่ัวถึง 

ในการจัดท าโครงการ ควรตั้งงบประมาณให้เจ้าหน้าที่/
นักศึกษามาช่วยงานธุรการ งานเอกสาร ฯลฯ เพื่อช่วยลด
ภาระของอาจารย์ 

8. ด้านกายภาพ 
คณะมีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัด และงานต่างๆ จะต้องใช้

พื้นที่เก็บเอกสารจ านวนมาก อาทิ การเงิน 

ควรเร่งด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร 
หลังจากปรับปรุงวังท่าพระเสร็จสมบูรณ์  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
1. หลักสูตร  
     1.1 หลักสูตรที่มีคุณค่า เน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาทิ ภาษาสันสกฤต ภาษาจารึก  ฯลฯ  ยังมีปัญหา 
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
ฯลฯ ทั้งในด้านอัตราก าลังอาจารย์ นักศึกษาสนใจเรียน
น้อยลง งบประมาณมีจ ากัด ภาระงานอาจารย์ที่มีจ านวน
มาก ฯลฯ ส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 
     1.2 หลักสูตรของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีความ
คาบเกี่ยวและซ้ าซ้อนกัน 
     1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาที่เปิดสอนจ านวน
จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาเดิมๆ รายวิชาที่นักศึกษาสนใจ
เรียนส่วนหน่ึงไม่เปิดสอน 

1. ควรสนับสนุนหลักสูตรที่มีคุณค่า มีความเข้มแข็ง แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ก้าวสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ ภาษาสันสกฤต ภาษาจารึก  การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (CRM) ฯลฯ ในด้านต่างๆ
อาทิ  การจัดสรรงบประมาณ อัตราก าลังบุคลากร 
ทุนการศึกษา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยในการ
ด าเนินการ มหาวิทยาลัยควรประชุมคณะกรรมการชุดที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อขอค าปรึกษาแนะน าในการ
สนับสนุนหลักสูตรที่มีคุณค่าต่างๆ 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับหลักสูตร การ
ยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ลด
การใช้ทรัพยากร ฯลฯ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
3. ควรส ารวจความต้องการในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

และเปิดสอนให้ตรงกับความสนใจของนักศึกษาให้มากข้ึน 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ชัดเจน และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA 
ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 

4. แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
 

แผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
โดยการพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละคณะในการ
เพิ่มอัตราก าลังตามความจ าเป็นได้ 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 การเงิน 

- การด าเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินการของคณะ  

- เจ้าหน้าท่ีกองคลังมีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
ทั้งที่เป็นการท างานเรื่องเดียวกัน 

5.2 การจัดท าข้อมูลต่างๆ  
      คณะรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ส่วนกลางไปแล้ว แต่

บางครั้ง มหาวิทยาลัยต้องการให้ยืนยันข้อมูลต่างๆ อีก เป็น
การท างานท่ีซ้ าซ้อน เพิ่มภาระงานแก่คณะ 

5.3 การสื่อสาร 
       ในสถานการณ์ที่ เร่งด่วน และมีผลกระทบต่อ

บุคลากร นักศึกษา การสื่อสารล่าช้า ไม่ชัดเจน เช่น การมา
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละส่วนงาน หน่วยงาน  ใน
สถานการณ์ COVID-19 

1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขั้นตอน ด้านการเงิน ให้มี
ความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการด าเนินการต่างๆ 
และการหารายได้จากภายนอก  

2. ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานมีมาตรฐาน
เดียวกันในทุกวิทยาเขต และการปฏิบัติงานของบุคลากร
แต่ละคน 

3. ควรพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่มีความเช่ือมโยงกันระหว่าง
งานต่างๆ ท้ังระบบ อาทิ ข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูล
นักศึกษา ทุนการศึกษา เพื่อให้คณะ/ส่วนงานต่างๆ เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก ลดความซ้ าซ้อนของการกรอก
ข้อมูล 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และสื่อสารกับ
บุคลากร นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ รวมถึงมี
แนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากคณะจะต้องไป
สื่อสารถ่ายทอดสู่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และ               
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ควรพิจารณาทบทวนแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน 
KPI ใหส้ะท้อนภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

7. การให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง 
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานส่วนกลาง มีขั้นตอน

มาก ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก อาทิ  
- การรับบัตรนักศึกษาจะต้องไปที่พระราชวังสนาม

จันทร์  
- เรื่องวิทยานิพนธ์จะต้องติดต่อท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  
- การสมัครสอบภาษาอังกฤษจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์

บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่ วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (G&E) พระราชวังสนามจันทร์ 

- การจ่ายเงินจะต้องไปจ่ายที่กองคลัง ตลิ่งชัน 

1. ควรอ านวยความสะดวกในการให้บริการนักศึกษามากขึ้น 
เป็น One Stop Service ที่ครบวงจร โดยไม่ต้องเดินทางไป
ติดต่อหลายวิทยาเขต  

2. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน อาทิ สมัครสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ จ่ายเงินผ่าน App 

3. ควรมีป้ายบอกทาง สถานที่ หรือมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล 
ค าแนะน าในเบื้องต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
บุคคลที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  

8. ด้านกายภาพ 
8.1 วังท่าพระ พื้นที่จ ากัด ไม่พอรองรับจ านวนนักศึกษา

ที่เพ่ิมขึ้น  
8.2 ห้องสมุดวังท่าพระ ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และมี

พื้นที่จ ากัด มีหนังสือเฉพาะทางน้อย 

ควรให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาใน
เรื่องการก่อสร้างอาคารด้วย อาทิ เสียงดังรบกวน อาคาร
สั่นสะเทือน 
  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 มีความสามารถในการวางแผน การท างานทีเ่ป็นระบบ  
 4.2 มีการท างานเชิงรุก 
 4.3 มีความเสียสละ ทุ่มเทในการท างาน 
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 4.4 มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 4.5 มีความสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 5.1 ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคม อาจารย์ นักศึกษา ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้อง
แก้ไขปัญหา และต้องการความชัดเจนในการด าเนินการ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
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คณะมัณฑนศิลป์  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านความเป็นนานาชาติ อาทิ การร่วมมือกับศิลปินระดับนานาชาติ การจัดงานประชุมสัมมนา 
Symposium โครงการทัศนศึกษาแสดงผลงานคณาจารย์ระดับนานาชาติ  การขยายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาศิลปะในระดับนานาชาติ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านหลักสูตรใน
การรับนักศึกษาจากประเทศจีน เอเชีย และยุโรป  
 1.2 การส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับคณะ หน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยกับการ
ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ครั้งที่ 3  
 1.3 สนับสนุนการสร้างผลงานและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าเสนอจัดกิจกรรมแสดง 
ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษามากขึ้น รวมถึงมนีักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันออกแบบระดับชาติ 
 1.4 การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับ ประมาณ 6.3 ล้านบาท การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของ
บุคลากร อาทิ การประชุมออนไลน์ การประสานงานผ่าน Line กลุ่ม DEC Communication  
 1.5 มีการรายงานเกี่ยวกับการเงินเพ่ิมขึ้น โดยในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จะรายงานและ 
เปิดเผยบัญชีการเงินของแต่ละภาควิชาที่ชัดเจนขึ้น 
 1.6 การเร่งงานปรับปรุงวังท่าพระ ท าให้สามารถเปิดใช้งานอาคารมัณฑนศิลป์ได้ เป็นคณะแรกใน 
วังท่าพระ  
 1.7 การจัดซื้อยานพาหนะใหม่ เพ่ือให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษา บุคลากร ท าให้มีความคล่องตัว สะดวก
และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร/งานวิชาการ 

 
1. ควรปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัย 

การน าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ ให้มากข้ึน อาทิ 
1.1 การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้าง/

พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม  

1.2 การเพิ่มรายวิชา/เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ
เรียนวิชาที่มีประโยชน์ในการท างาน และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มากขึ้น อาทิ 

- การตลาด บัญชี การเป็นผู้ประกอบการ การ
ประเมินมูลค่าผลงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเงิน 
กฎหมาย 

- การใช้ Software ต่างๆ เพื่อเพ่ิมทักษะการท างาน 
1.3 เพิ่มการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝึกงานให้

มากขึ้น 
2. ควรก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งาน

วิชาการ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนออนไลน์บางครั้งมีปัญหา อาทิ 

นักศึกษาไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ อาจารย์ไม่มีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม 

1.2 อาจารย์บางท่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ 
การใช้ค าพูดที่รุนแรง ไม่ตรงต่อเวลา ไม่แจ้งเกณฑ์การให้
คะแนนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า  

 
 

 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ควรจัดอุปกรณ์ให้
พร้อม รวมถึงการฝึกอบรมอาจารย์ให้มีความสามารถ 
ความช านาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม  

2. ควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง อาทิ เนื้อหา องค์ความรู้ โปรแกรม แนวโน้ม
ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่ทันสมัย ทันการณ์ สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

3. ควรเชิญวิทยากร ศิษย์เก่า ที่มีความสามารถเฉพาะทางมา
บรรยาย ให้ค าแนะน า ประสบการณ์ต่างๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท างานจริง 

4. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาไปศึกษา ดูงานนอก
สถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มากขึ้นเพื่อ
สร้างประสบการณ์จริงในการท างาน  

5. ควรมีการประเมินอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนด้วย เพื่อ
น ามาปรับปรุงการสอน และการปฏิบัติตนที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา     

6. อาจารย์ควรแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และควรให้คะแนนด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม รวมทั้งควรวิจารณ์ผลงานของนักศึกษา อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาท างานนอกเวลาเรียน และพื้นที่พัก

รอก่อนเข้าห้องเรียน 
 

1. ควรจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ซึ่งสามารถ
บันทึกการสอน นักศึกษาน ามาเปิดทบทวนเรียนย้อนหลัง
ได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 

2. ควรสนับสนุนโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบให้
นักศึกษาไว้ใช้งาน อาทิ ADOBE โดยอาจใช้วิธีทยอยซื้อ 
license หรืออาจจะร่วมมือกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
และคณะต่างๆ อาทิ มัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ ในการจัดซื้อ 

3. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ รวมถึงการดูแล ซ่อมบ ารุงอย่าง
สม่ าเสมอ มีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแล ประสานงาน และ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ควรจัดหาพื้นที่ส่วนหนึ่งให้นักศึกษาท างานนอกเวลา จัด
ประชุม ท างาน เก็บ เอกสาร  และช่วยให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3. การวิจัย 
การขอทุนวิจัยยังมีจ านวนน้อย ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยยังมีน้อย  
 

 

1. ควรสนับสนุนและเพิ่มเงินทุนวิจัยในแต่ละประเภทให ้
มากขึ้น 

2. ควรสนับสนุนการวิจัยข้ามศาสตร์ในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ 
3. ควรตั้งศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัย  เพื่อให้มีการ

ท างานในเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงาน การแปล
งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

4. ควรประสานงานกับส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ (สวนส.) เพื่อขอรับบริการในด้าน
ต่างๆ อาทิ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
- การจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย์หรือหัวข้ออื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การท างานวิจัย 

-  ขั้นตอน ค าแนะน า เรื่ องการ เผยแพร่ งานวิจัย 
ในฐานข้อมูล TCI1 และ TCI2 

 ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย ทุนวิจัยภายนอก 
- กลุ่ม Line นักวิจัย SURIC 

4. กิจกรรมนักศกึษา 
4.1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
4 . 2  กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ  Thesis ใ ช้ ง บ ป ร ะมาณ

ค่อนข้างมาก อาทิ ค่าเช่าสถานท่ีภายนอก 
4.3 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการต่างๆ ค่อนข้างล่าช้า 

1. ควรมีการประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรม กยศ. 
ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสะสมช่ัวโมง
กิจกรรม  

2. ควรส่งเสริม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยอาจจะเชิญศิษย์เก่ามาช่วยให้ค าแนะน า
ประโยชน์ท่ีนักศึกษาจะได้รับจากการท ากิจกรรม 

3. ควรริเริ่มจัดกิจกรรมโครงการใหม่ๆ ให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก หรือน าผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุง ต่อยอดกิจกรรม
ใหม่ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ควรสนับสนุน เอื้ออ านวยการจัดกิจกรรมมากขึ้น อาทิ 
4.1 อุปกรณ์ งบประมาณการจัดกิจกรรม  
4.2 อ านวยความสะดวกในด้านอื่นๆ อาทิ รถรับส่ง 

สถานท่ีเก็บอุปกรณ์  
4.3 ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น 
5 .  ควร ให้ ความส าคัญกั บกิ จกรรมนั กศึ กษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหม้ากขึ้น 
6. ควรสนับสนุน/หาแหล่งจ าหน่าย/จัดแสดงผลงานของ

นักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสร้างขวัญก าลังในการท างาน 
5. การจัดโครงการบริการวิชาการ  
      คณะมีบทบาทในการท างานช่วยเหลือสังคม ชุมชน 
จ านวนมาก อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ศูนย์ศิลปาชีพ แต่ยังขาดเรื่องการประเมินผลลพัธ์ ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Social Impact)  

1. ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะผลลัพธ์  ผลกระทบ 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน ประเทศ 

2. ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่าง
ภาควิชา คณะวิชา จะช่วยสร้างคุณค่าให้สังคมมากขึ้น  

6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
6.1 การบริหารงานที่มี 2 วิทยาเขต ท าให้การพบปะ

สื่อสารกับผู้บริหารของคณะมีน้อยลง  
6.2 การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกยังมีน้อย 
6.3 มีการประชุมบุคลากรปีละ 1 ครั้ง แยกระหว่างสาย

สนับสนุนและสายวิชาการ  
 

1. ควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางของคณะสู่บุคลากรแต่
ละระดับอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจ
ร่วมกันในการท างาน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
บุคลากร  

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการของคณะ ทุก
รอบ 6 เดือน และ 1 ปี  เพื่ อให้ เห็นความก้าวหน้า 
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

3. ควรจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้มากขึ้น เพื่อรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ น ามาใช้ในการพัฒนาคณะ โดยควรใช้
รูปแบบการประชุม online  เพื่อความประหยัด สะดวก 
รวดเร็ว และคล่องตัว 

4. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาและรับความ
คิด เห็น ให้มากขึ้ น  เพื่ อน ามาปรับปรุ งพัฒนาการ
ด าเนินการให้ดีขึ้น 

7. งบประมาณ การหารายได้ 1. ควรใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกัน
รณรงค์เรื่องความประหยัด ทั้งน้ าประปา ไฟฟ้า น้ ามันรถ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คณะต้องใช้งบประมาณ

จ านวนมากเพื่อช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณในส่วนอ่ืนๆ ท่ีต้องปรับลดลง 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และเป็นข้อพึงปฏิบัติ  
รวมถึงร่วมกันคิดวิธีการในการประหยัดในรูปแบบต่างๆ  

2. ควรช่วยกันระดมความคิดเรื่องแนวทางการหารายได้ของ
คณะ แล้วเสนอผู้บริหารคณะพิจารณา  

8. โครงสร้าง 
หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวราบ 

(Flat Organization) ในช่วงปีแรก บุคลากรส่วนหนึ่งจะมี
ปัญหาในการปรับตัวและการท างาน เนื่ องจากไม่มี
ประสบการณ์ ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่มีความเข้าใจในการท างาน 
โดยเฉพาะด้านการเงิน   

1. คณบดี เลขานุการคณะ และผู้ช่วยเลขานุการคณะ ควร
ก ากับติดตาม ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
สามารถด าเนินการต่างๆ ได้ตามแนวทางที่ก าหนดไว ้ 

2. ควรสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ หน่วยงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดรี่วมกันในการท างาน การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

9. อัตราก าลังอาจารย์ 
     จ านวนอาจารย์ลดลงเนื่องจากเริ่มทยอยเกษียณอายุ 
ส่งผลต่ออัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 

ควรเสนอทบทวนสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา FTES (Full 
Time Equivalent Student) ให้เป็นไปตามธรรมชาติของ
คณะ แต่ละสาขาวิชา  

10. บุคลากรสายสนับสนุน 
10.1 บุคลากรสายสนับสนุนมีจ านวนมาก  
10.2 ขั้นตอนการท างาน การให้บริการในส านักงาน

คณบดี ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
10.3 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบุคลากร

อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

1. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะการท างาน
เพิ่มขึ้น สามารถท างานได้หลากหลาย สามารถท างาน
แทน กันได้  

2. ควรพัฒนาการท างาน การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อาทิ การให้บริการแบบ One Stop Service  

3. ควรท า KM (Knowledge Management) เพื่อพัฒนา 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 

4. ควรมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่จะมาท างานบริหารในระดับต่างๆ 

11. ศิษย์เก่า 
การประสานงานกับศิษย์เก่า ยังไม่ต่อเนื่อง 

ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบมากข้ึน 

12. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม 1. วังท่าพระ  
- ควรเปิดห้องน้ าให้ครบทุกช้ัน และติดตั้งเครื่องดูด

อากาศ 
2. พระราชวังสนามจันทร์  

- ควรวางแผนการปรับปรุง อาคารศิลป์ พีระศรี 3  
หลังการปรับปรุงวังท่าพระแล้วเสร็จ 

- ควรปรับปรุงห้องน้ า ความสะอาด ก๊อกน้ าช ารุด น้ าไม่
ระบาย และเปิดห้องน้ าให้เพียงพอต่อนักศึกษา  

- ควรส ารวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงปฏิบัติงาน 
ให้รองรับจ านวนอุปกรณ์เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

Wi-Fi ที่วังท่าพระ ไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
 

1. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้เสถียร มี
สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ และรองรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

2. มหาวิทยาลัยควรสมัครสมาชิกวารสารวิชาการเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

3. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนห้องสมุดให้มากข้ึน 
2. ด้านความเป็นนานาชาติ 1. ควรมี International Office เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา

ต่างชาติ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ อาทิ บัณฑิต

วิทยาลัย กองคลัง กองบริหารงานวิชาการ ควรจัดท า
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เอกสาร แบบฟอร์ม ประกาศต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

3. ควรจัดหา จัดสรรที่พัก รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่ออ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยแก่นักศึกษา 

3. การหารายได้ 
คณะยื่ น เ สนอจั ด ตั้ ง  Decorative Arts Enterprise 

Center: DEC มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การด าเนินการ
ยังไม่มีความก้าวหน้า  

1. ควรช่วยติดตาม ผลักดันการเปิด Decorative Arts 
Enterprise Center: DEC โดยเร็ว เพื่อช่วยในการหา
รายได้ของคณะ อาทิ การกวดวิชาความถนัด 

2. ควรทบทวนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้คณะมีช่องทางใน
การหารายได้ การรับงานภายนอก เพื่อหารายได้เพิ่ม 
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน  

4. สถานที่จัดจ าหน่วยสินค้า/ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรจัดหาพื้นที่/สถานที่ ให้นักศึกษาทุกคณะ
ได้มาแสดงความสามารถ จ าหน่ายผลงาน ฯลฯ เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท างาน และสร้างรายได้แก่นักศึกษา 

5. สวัสดิการ 
5 

1. ควรเพิ่มสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ แก่บุคลากรในทุกระดบั
ให้มากขึ้น เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน อาทิ เพิ่ม
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ี  

2. ควรแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถ วังท่าพระ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้บุคลากร 

6. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม 1. ควรจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางส าหรับจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้นในทุกวิทยาเขต รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมให้สวยงาม จะช่วยให้นักศึกษาเกิด
สุนทรียภาพ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการ
พัฒนาตนเอง 

2. พระราชวังสนามจันทร์ 
- ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าคณะ 
- ควรปรับปรุงลิฟต์ ระบบไฟฟ้าในลิฟต์ ให้มีสภาพดี  
- ควรจัดรถรางให้บริการถึงหน้าคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินไปขึ้นรถไกล 
เนื่องจากมีอุปกรณ์การเรียนค่อนข้างมาก 

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 

4.1 มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการให้งานส าเร็จลุล่วง 
4.2 สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการท างานแก่บุคลากร 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 

5.1 ควรเพิ่มการสื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักกับบุคลากรในการท างาน การพัฒนางานให้
ทันกับความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

5.2 ควรพบปะกับบุคลากรทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการให้มากข้ึน  
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คณะอักษรศาสตร์ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านการวิจัย สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มากขึ้น อาทิ งบประมาณ การ
ประกาศเกี่ยวกับการไปท างานวิจัย  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ช่วยให้ การ
ท างานวิจัย การสร้างสรรค์ มีความสะดวก คล่องตัวขึ้น   
 1.2 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น 
 1.3 การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนามากขึ้น 
 1.4 ด้านกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงอาคารของคณะให้มีความสวยงาม ปลอดภัย 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
 1. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online 

1.1 การเรียนการสอนผ่าน online อาจารย์แต่ละท่าน
ใช้โปรแกรมที่แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษามีความสับสน ใน
การเข้าใช้ระบบ 

1.2 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะยัง
ไม่ประกาศว่าจะใช้การเรียนการสอนรูปแบบใด ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถวางแผนในด้านต่างๆ ได้ อาทิ การเช่า
หอพัก การเดินทาง  

1.3 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

1.4 การสื่อสารท าความเข้าใจกับนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน online ยังด าเนินการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
อาทิ คณะสื่อสารสู่ภาควิชาทั่วถึง แต่ในระดับภาควิชา การ
สื่อสารสู่นักศึกษา บุคลากร อาจจะไม่เท่ากัน ท าให้นักศึกษา
บางส่วนไม่ทราบข้อมูล 

1. ควรขอความร่วมมือให้อาจารย์ ใช้โปรแกรมการสอน 
online โปรแกรมเดียวกันเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา  

2. ควรเร่งวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 การบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ แล้วสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ใหร้วดเร็วและทั่วถึง
มากขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครองทราบ และ
วางแผนการท างาน การเรียนการสอน การเดินทาง 
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ล่วงหน้า 

3. ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน online 
และน ามาแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การด าเนินการ   
ในช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ต าแหน่งเลขานุการคณะ  
คณะไม่มีเลขานุการคณะ มาประมาณปีกว่า แล้ว ส่งผล

กระทบต่อการติดต่อประสาน การบริหารจัดการภายใน
ส านักงานคณบดีและคณะ แม้ปัจจุบันคณะจะมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายบริหารท าหน้าที่ เลขานุการคณะ แต่ก็มี
ภารกิจด้านวิชาการ ท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่เลขานุการฯ 
ได้เต็มประสิทธิภาพ 

ควรเร่งด าเนินการให้มีเลขานุการคณะ เพื่อช่วยกลั่นกรอง
งาน การติดตาม ประสานงาน ฯลฯ และสนับสนุนภารกิจ
ของคณะ อาจารย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการและการรับมือกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงแรก ในบางประเด็น
อาจจะไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนว่าควรด าเนินการอย่างไรเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ อ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา บุคลากรให้มากที่สุด อาทิ การเรียน 
online และ on-site 

ควรถอดบทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
COVID-19 ในรอบแรก มาวางแผนการท างาน การบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการในสถานการณ์
วิกฤติหรือ COVID-19 ที่จะเกิดขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4. การสื่อสาร 
    การติดต่อสื่อสารยังล่าช้า และไม่เป็นระบบ 

 

ควรปรับปรุง พัฒนาระบบ กลไกการสื่อสาร เพื่อใหบุ้คลากร
ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร อย่างทั่วถึง ทันการณ์ ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
1.1 บางสาขายังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาได้ ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ อาจารย์มี
คุณวุฒิไม่พร้อม 

1.2 การเลือกวิชาเอก นักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่สามารถ
เลือกวิชาเอกที่สนใจได้ เนื่องจากรับจ านวนจ ากัด เช่น 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

1.3 การเรียนการสอน ในบางรายวิชานักศึกษาสนใจ
เรียนมากกว่าจ านวนกลุ่มที่เปิดให้ลงทะเบียน ท าให้ไม่
สามารถเรียนในรายวิชาที่สนใจ/ลงทะเบียนเรียนได้ 

1. ควรหาแนวทางในการช่วยพัฒนาให้ทุกสาขาวิชามีความ
เข้มแข็งมากขึ้น อาทิ การพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ การให้ทุนนักศึกษาเรียนต่อเพื่อ
กลับมาเป็นอาจารย์   

2. ควรจัดท าระบบการส ารวจความสนใจ/ความต้องการของ
นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก และการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วย และวางแผน
บริหารจัดการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 1. ควรเพิ่มสถานทีอ่่านหนังสือหรือท างานของนักศึกษา 
2. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย 

3. ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ 
   อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาในการท าผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ควรสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มากข้ึน  

4. แผนพัฒนาคณะ/การบริหารจัดการ 1. ผู้บริหารควรทบทวนระบบวิธีการจัดท าแผนพัฒนาคณะ
รวมทั้งแผนอื่นๆ อาทิ 

1.1 การให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ฯลฯ 
มากขึ้น 

1.2 การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณในแต่ละปี และมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  

1.3 การสื่อสาร ช้ีแจง ถ่ายทอด เรื่อง แผนพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บุคลากรทุกระดับทราบ เพื่อ
ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน รวมถึงการช้ีแจง ท าความ
เข้าใจตัวช้ีวัด เป้าหมายที่บุคลากรจะต้องรับผิดชอบ เพื่อให้
แผน เป้าหมายส าเร็จตามที่ก าหนด 

1.4 การก ากับติดตามประเมินผลและทบทวนเป็น
ระยะๆ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปลี่ยน
แปลงไป อาทิ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  
2. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานในส านักงานคณบดีให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน โดยควร 
พัฒนาการให้บริการแบบ One Stop Service  

3. ผู้บริหารคณะควรให้ความส าคัญกับภาควิชาทุกภาคอย่าง
เท่าเทียมกัน และการบริหารควรค านึงถึงบริบทธรรมชาติ
ความแตกต่างของแต่ละภาควิชาด้วย 

4. ควรด าเนินการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
การจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่ัวกัน  

5. บุคลากร/อัตราก าลัง 
เมื่อบุคลากรเกษียณอายุ จะไม่ได้รับอัตราทดแทน ท าให้

บุคลากรที่เหลือมีภาระงานมากข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน คณะแก้ปัญหาโดยการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวมา
ท างาน โดยใช้เงินรายได้ของคณะ 

1. ควรวิเคราะห์ภาระงาน อัตราก าลัง และเกลี่ยภาระงานให้
เหมาะสม รวมถึงการจัดแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับการ
ท างานในอนาคต 

2. ควรศึกษาระบบการท างาน และน าเทคโนโลยีมาช่วยใน
การท างานให้มากขึ้น อาทิ การรับ-ส่งเอกสาร การ
วางแผนถ่ายโอนภาระงานในบางเรื่องให้เอกชน อาทิ การ
เช่ารถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ การท าความสะอาด ฯลฯ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
6. ด้านกายภาพ ควรประสานงานกับวิทยาเขตให้มีการออกแบบทางเดินใน

ทุกจุด ทุกอาคาร ทางข้ามต่างๆ ให้เช่ือมโยงต่อเนื่องกันใน
ทุกเส้นทาง โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย
ของนักศึกษา  

7. ด้านความปลอดภัย 
ใต้อาคารมีสุนัขจ านวนมาก ท าให้ไม่ปลอดภัย รวมทั้งมี

รังนก ข้ีนกจ านวนมาก ขาดสุขลักษณะที่ดี 

ควรประสานงานกับวิทยาเขตในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด 
และป้องกันนกที่เข้ามาในอาคาร เพื่อความปลอดภัย ความ
สะอาด  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  

สัญญาณอินเทอร์ เน็ตไม่เสถียร และ sim card ที่
มหาวิทยาลัยแจกสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการ
เรียนผ่าน online  

ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึ้น 

2. การเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมฯ ควรมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเรยีน
การสอน online มากขึ้น เพื่อให้คณะสามารถจัดการเรียน
การสอน online ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. อัตราก าลัง/อัตราเงินเดือนของอาจารย ์
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกค่อนข้างน้อย 

ไม่สร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์ 

ควรพิจารณาเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทน เพื่อจูงใจให้คน
เก่งมาสมัครเป็นอาจารย์ 

4. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
4.1 พนักงานสายวิชาการ ส่วนหน่ึงยังขาดความเข้าใจ

ในการท างานผลงานวิชาการ เพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง 

4.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งฯ ขาดความเสมอภาค และบุคลากรเสีย
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวันเดียวกัน 
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
วั นที่ แตกต่ า งกั น  ขึ้ นกั บ เวลาที่ ใ ช้ ในการพิ จ ารณา 
(กระบวนการพิจารณาเสร็ จ เร็ ว  ก็ ได้ รั บอนุมั ติ เ ร็ ว 
กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) ต่างจากสาย
วิชาการ ท่ีได้รับอนุมัติต าแหน่ง ณ วันที่ยื่น ณ หน่วยงาน 

1. พนักงานสายวิชาการ 
ควรสื่อสาร/อบรม/บรรยายให้ความรู้ เข้าใจถึงแนว

ทางการท าผลงานทางวิชาการในแต่ละประเภท งานเขียน
ต ารา งานสร้างสรรค์ การเผยแพร่  ขั้นตอนการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น  
2. พนักงานสายสนับสนุน 

2.1 การก าหนดต าแหน่งช านาญการของพนักงานสาย
สนับสนุน ควรให้มีผลตั้ งแต่วันที่ยื่นขอ ณ หน่วยงาน 
เช่นเดียวกับสายวิชาการ เพื่อความเสมอภาค  

2.2 การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้รับ 
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม 

5. ด้านความปลอดภัย 
5.1 มีบุคคลภายนอกเข้า-ออกจ านวนมาก และบางคน

มีลักษณะที่ไม่น่าไว้วางใจ ขาดความปลอดภัย 
5.2 รปภ. ส่วนหนึ่งไม่เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่และ

การให้ความช่วยเหลือ  

มหาวิทยาลัยเพิ่มกล้องวงจรปิดให้ทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ควรก ากับ รปภ. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อ
ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร 
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 4.1 มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 4.2 มีความเป็นกันเอง ให้ความเอาใจใส่บุคลากรทุกระดับ 
 4.3 สามารถขอเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 
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5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 5.1 ควรท าความเข้าใจ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสาขาวิชากับคณะ เพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ควรเร่งด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมารับผิดชอบงานเลขานุการคณะ 
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คณะศึกษาศาสตร์  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร  
 - การปรับปรุง/เปิดหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะต่างๆ ทั้งในลักษณะโครงการปกติ
และโครงการพิเศษ อาทิ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
 - ด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)  
 1.2 ด้านความเป็นนานาชาติ อาทิ การจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (ผ่านระบบ 
online) การท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศจ านวนมาก 
         1.3 ด้านการวิจัย ด าเนินการหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมาให้จ านวนมาก  
 1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร อาทิ การสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัยเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ การส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ 
 1.5 การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดการเรียนการสอน 
online การช่วยหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล าเนาและต่างประเทศได้ 
 1.6 ด้านกายภาพ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น การปรับปรุงอาคาร สถานที ่
 1.7 ด้านศิษย์เก่า ส่งเสริมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อาทิ การจัดงาน/ระดมทุนจากศิษย์เก่ามากขึ้น ท าให้
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

 - ไม่มี - 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การเรียนการสอน ในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอน มากกว่า 1 คน ควรประชุม
ร่วมกัน เพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การมอบหมายงาน การเช่ือมโยงเนื้อหา ฯลฯ 
และแจ้งนักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในรายวิชานั้นๆ ตรงกัน และสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการประกอบวิชาชีพ  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน ไม่เสถียร เป็น

อุปสรรคต่อการเรียนการสอน  
2.2 อุปกรณ์ในบางห้องเสื่อมสภาพ ไม่เหมาะกับการ

เรียนการสอน อาทิ โปรเจคเตอร์ กระดาน จอโทรทัศน์ 
รวมถึงมีจ านวนไม่เพียงพอ 

2.3 ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
 
 

1. ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ภายในคณะทั้งหมดให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ อุปกรณ์โสตฯ เทคโนโลยี
ให้ทันสมัย เพียงพอ และพร้อมใช้งาน  

3. ควรวางแผนเรื่องการใช้ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับจ านวนนักศึกษา/หลักสูตรที่มี
มากขึ้น 

4. ควรท า Co-working Space เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ใน
การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ 

3. อาจารย์ผู้สอน 1. ควรจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน การวัดประเมินผล 
ฯลฯ ให้อาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอน การถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา  

2. ควรมีระบบ กลไกการก ากับติดตามให้อาจารย์น าผลการ
ประเมินของนักศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาการสอน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
4. การบริหารจัดการ 

4.1 การมอบหมายภาระงานของพนักงานสายสนับสนุน
ในส านักงานคณบดี บางครั้งไม่ตรงกับหน้าที่ความรับผดิชอบ 

4.2 การเบิกจ่าย มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้
เวลามาก 

 

1. ควรมอบหมายงานภาระงานให้ตรงกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนในการท างาน  

2. ควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ และการจัดการด้าน
การเงิน การคลัง ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรบริหารงานแบบรวมศูนย์ เพื่อลดความซ้ าซ้อน ลด
ขั้นตอนการท างาน แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์  

4. บุคลากรสายสนับสนุนควรช่วยสนับสนุนงานของอาจารย์
ให้มากขึ้น อาทิ ด้านเอกสาร งานธุรการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ 

5. ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทั้ งภายในและ
ภายนอกให้มากขึ้น อาทิ สายตรงคณบดี 

5. บุคลากร 
บุคลากรส่วนหนึ่งไม่มีส่วนร่วม/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่

คณะจัดขึ้น  

ควรหาแนวทางให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมใน
การท างานของคณะให้มากขึ้น 

6. ด้านกายภาพ 
     

ควรวางแผนเรื่องกายภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ 
การสร้างอาคารเรียน การซ่อมแซมอาคารเรียน ภูมิทัศน์ 
โดยน าพันธกิจ แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้มาประกอบการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ  

7. โรงเรียนสาธิต 
7.1 โรงเรียนสาธิตพื้นที่ค่อนข้างน้อย 
7.2 มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาจ านวนมาก แต่โรงเรียน

รับได้จ านวนจ ากัด 
7.3 งบประมาณด้านบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น  

1. ควรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มจ านวน
รับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่งมีผู้ต้องการเข้าศึกษาจ านวน
มาก โดยวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งเรื่อง สถานท่ี อาจารย์ 
งประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ  

2. ควรขยายพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิต โดยปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัย 

3. ควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนการหารายได้เพิ่ม ทั้ง
โรงเรียนสาธิตประถมและสาธิตมัธยม อาทิ หลักสูตร
พิเศษ กิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น ส่งนักศึกษาไปเรียน
ต่างประเทศ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง 

มาจากหลายปัจจัย อาทิ เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา และเมื่อจะส าเร็จการศึกษา  

1. ควรมีฐานข้อมูล  Big Data เกี่ยวกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
คลังหน่วยกิต (Credit Bank) ฯลฯ 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้
มากขึ้น  

2. เกณฑ์การสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
     การก าหนดเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ค่อนข้างสูง และนักศึกษา
ที่เข้ามาศึกษามีทักษะพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก  

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่ม 
นอกเหนือจากแนวทางที่ก าหนดไว้แล้ว เพื่อช่วยนักศึกษาท่ี
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย ให้มีทักษะ ความสามารถ
เพิ่มขึ้น  

3. การประกันคุณภาพการศึกษา/ระบบฐานข้อมูล 
 

1. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลของส่วนงานต่างๆ และ
จัดท า Big Data เพื่อความสะดวกของส่วนงาน หน่วยงาน
ในการน าข้อมูลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยให้เช่ือมโยงกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการ
กรอกข้อมูลต่างๆ 

3. ควรจัดทีมผู้เช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งจากภายในและภายนอก ช่วยให้
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ให้แต่ละคณะ อาทิ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การเขียนรายงาน ฯลฯ 

4. การตีพิมพ์ผลงานอาจารย์ ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านวิชาการให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา 

5. การสื่อสาร ควรเพิ่มการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้รวดเร็ว และเป็นเชิงรุกมากข้ึน 

6. การเงิน  
6.1 การเบิกจ่าย มีขั้นตอนมาก ยุ่งยากซับซ้อน ล่าช้า 

และใช้เอกสารประกอบจ านวนมาก 
6.2 เจ้าหน้าท่ีกองคลัง แต่ละคนมีมาตรฐานในการตรวจ

เอกสาร การตอบค าถาม ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความสับสน
แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ และหน่วยงานต่างๆ 

 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ให้ยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น 

2. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิก-จ่าย ให้รวดเร็วมากขึ้น และ
ลดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายลง 

3. ควรเชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าปัญหา
เกี่ยวกับการเงินมาประชุมร่วมกัน และวางแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ก าหนดการท างานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4. ควรมีระบบตรวจสอบ ติดตามเอกสารว่าขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนใด ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้ใน
ระดับหนึ่ง รวมถึงการบริการที่รวดเร็วขึ้น 

7. สิ่งอ านวยความสะดวก 
7.1 ระบบไฟฟ้าที่อาคารโสมสวลีฯ ดับบ่อย 
7.2 เครื่องพิมพ์ของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ให้บริการ

นักศึกษาพิมพ์งานฟรี ช ารุดบ่อย ท าให้ต้องไปพิมพ์งานจาก
ข้างนอก เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย 

1. ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นระยะๆ เพื่อความ
ปลอดภัย 

2. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ควรตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้บริการนักศึกษาให้พร้อมใช้งาน 
และวางแผนการด าเนินการกรณีขัดข้องไม่สามารถ
ให้บริการได้ อาทิ ขอความอนุเคราะห์คณะ   

8. ด้านกายภาพ มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ควร
หารือร่วมกันในเรื่องการขยายพื้นที่โรงเรียน รวมถึงการ
แก้ปัญหาจราจรในช่วงเช้า-เย็น 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 4.1 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจท างาน พยายามแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาคณะและหลักสูตร 
 4.2 สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี บุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 5.1 ควรให้ความส าคัญกับกรอบเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อบังคับ และด าเนินการ บริหารจัดการ  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านการวิจัย สนับสนุนทุนการวิจัย อาทิ  
             - ส่งเสริมนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
คณาจารย์  
             - จ านวนงานวิจัย การจดสิทธิบัตร เพ่ิมมากข้ึน 
 1.2 ด้านนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ท าให้มีนักศึกษาสนใจ
เข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมมากขึ้น 
 1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 - ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การเตรียมความพร้อมในการเรียน 
การสอน online และ on-site การจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา การเปิดรับบริจาคเงินเพ่ือน ามาช่วยนักศึกษา  
ที่ได้รับผลกระทบ  
 - การสื่อสาร ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน   
 - การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานของส านักงานคณบดี เพ่ือขอค ารับรองของระบบ ISO 
9001 และได้รับการรับรองแล้ว 
 1.4 ด้านภายภาพ การปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ จัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน  
ท ากิจกรรม  
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา 

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง ซึ่งมาจากหลาย
ปัจจัย อาทิ ความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ลดลง 
จ านวนนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาน้อยลง ฯลฯ 

1. ควรหากลยุทธ์การเพิ่มนักศึกษา อาทิ การให้ทุนการศึกษา 
การรับนักศึกษาจากประเทศใกล้เคียง ฯลฯ 

2. ควรปรับพื้นฐานนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา และก ากับ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีความสุข มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น   

3. ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับแนวโน้มบริบทในอนาคต และชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 

2. หลักสูตร 
2.1 รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสม ล้าสมัย 

ไม่ได้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ใหน้ักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา  

2.2 รายวิชาในหลักสูตร มีพื้นฐานความรู้ทีไ่ม่ครอบคลุม
กับการน าไปประกอบอาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษาต้องไป
เรียนรู้ใหม่ 

1. ควรติดตาม ประเมินหลักสูตร และส ารวจความคิดเห็น
จากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ฯลฯ เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ทันยุคสมัย ความเปลี่ยนแปลง การน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานได้จริง อาทิ ควรเพิ่มรายวิชา
เกี่ยวกับการท าธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ 

2. ควรเน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงาน การศึกษาดูงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์
เพิ่มขึ้น และน าไปใช้ในการท างาน 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนหนึ่งเก่า ล้าสมัยมาก  
1.2 งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน มี

จ านวนน้อยไม่เพียงพอ 

1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด
ของคณะ และวางแผนการจัดซื้อ ซ่อมแซม การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ทีท่ันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา  

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดท า MOU ร่วมกับ
หน่วยงาน สถาบันภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
ป ร ะ เ ทศและ ต่ า ง ป ระ เทศ  เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ อุ ปก รณ์  
ห้องปฏิบัติการร่วมกัน  

2. การเรียนการสอน 
2.1 อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่มีเทคนิคการสอน การถ่ายทอด

ความรู้   
2.2 การใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน จะต้องให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการน าสัตว์มาใช้ทดลองในแต่ละครั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สะดวก และเสียเวลา
ค่อนข้างมาก  

 

1. ควรมีระบบ กลไกการก ากับ ติดตาม ให้อาจารย์น าผล
การประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา  

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ ถึงรูปแบบวิธีการ
สอน เทคนิควิธีการสอบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่  21 และเกณฑ์ AUN-QA อาทิ 
Outcome Based Learning, Problem Based 
Learning,  Research Based Learning 

3. ควรหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเรื่องการใช้สัตว์ทดลองใน
การเรียนการสอนของคณะ เป็นการอ านวยความสะดวก
ต่อการเรียนการสอน 

3. กจิกรรมนักศกึษา  
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษามีจ านวน

น้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  

ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา และเอื้ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษามีก าลังใจ สนใจท ากิจกรรม และเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้น 

4. บุคลากรสายวิชาการ 
อาจารย์มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ เนื่องจากเริ่มทยอย

เกษียณอายุ รวมถึงมีสาขาวิชา และรายวิชาเพิ่มขึ้น 

ควรวางแผนเรื่องอัตราก าลัง ภาระงานของอาจารย์ และการ
ช่วยงานอาจารย์ อาทิ การจ้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วยงานธุรการ ช่วยสอน การดูแลห้องปฏิบัติการ งานวิจัย 
บริการวิชาการ ฯลฯ 

5. การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ภายในคณะ ส่วนหนึ่งยังเข้าถึง 

ได้ยาก 

ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล และเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วข้ึน 
อาทิ ด้านการเงิน  

6. ด้านสภาพแวดล้อม  
     มีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ตามคณะเป็นจ านวนมาก 

ควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยให้มาแก้ปัญหาเรื่องสุนัข 
สัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณคณะ เพื่อลดจ านวน 
ความสะอาด ความปลอดภัย  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การวิจัย มหาวิทยาลัยควรจัดท าเวที ช่องทาง จัดประชุม สัมมนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์จากคณะต่างๆ มาพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการท างานวิจัย การสร้าง
งานวิจัยในลักษณะบูรณาการ การจัดท าโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ ฯลฯ โดยใช้รูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุม online 

2. การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 มีขั้นตอน และกระบวนการมาก และในแต่ละขั้นตอน

ต้องใช้เวลาในการพิจารณา การด าเนินการจึงค่อนข้างล่าช้า  

มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดกระบวนการ ขั้นตอน การพิจารณา
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้รวดเร็วข้ึน รวมถึงควร
จัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการพิจารณา
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการว่าอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อ
วางแผนการท างานต่อไป 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3. ระบบการท างาน/ฐานข้อมูล ควรจัดท าระบบการท างาน ฐานข้อมูลที่จะต้องน าไปใช้ใน

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อความ
สะดวกในการท างาน 

4. บุคลากร 
บุคลากรส่วนหนึ่งยังยึดติดกับวัฒนธรรมการท างานในรูป

แบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด ให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง และภารกิจของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  

ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ เป็นรูปธรรมมากขี้น อาทิ  น าระบบการ
ประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้ 

5. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม 
5.1 มีสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ท าให้

เกิดอันตราย อาทิ บุคลากรถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ ประสบ
อุบัติเหตุจากวิ่งขวางการจราจร 

5.2 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้สภาพแวดล้อมสกปรก 

5.3 ทางเดินเท้าไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 

1. ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ และควบคุมปริมาณ
สุนัขไม่ให้มีเพิ่มขึ้น เช่น การจัดหาที่อยู่ให้กับสุนัขจรจัด 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัว  การ
ท าหมัน การห้ามน าสุนัขมาปล่อยภายในมหาวิทยาลัย               
เป็นต้น 

2. ควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ใน
การคิดวิธีการน าขยะไปแปรรูป สร้างมูลค่า น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ รวมทั้งรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะอย่าง
จริงจัง เพื่อให้การจัดการสะดวกขึ้น และมหาวิทยาลัยมี
ความสะอาด สวยงาน 

3. ควรปรับปรุง และซ่อมแซมทางเดินที่มีสภาพช ารุด เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี)   
 4.1 รับฟังความคิดเห็น  
      4.2 ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 
 4.3 สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
 4.4 ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเป็นอย่างดี 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 
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คณะเภสัชศาสตร ์

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx 200 เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย 
 1.2 ด้านนักศึกษา 
 - สนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
         1.3 การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้พนักงานสายวิชาการมี
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
         1.4 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอน การวางแผนจัดการเรียนการสอน การท างาน การช่วยเหลือนักศึกษา ฯลฯ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 1. ควรพัฒนาและเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ในห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรจัดห้องเรียนเป็น Smart Classroom เพื่อให้สามารถ
บันทึกภาพ เสียง สื่อการสอน ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ทบทวนบทเรียนในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษามากข้ึน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร  1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท 

Thailand 4.0 และ Creative Economy การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ฯลฯ ให้มากข้ึน 

2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถ ใน
ระดับนานาชาติ ให้มากข้ึน อาทิ การเผยแพร่ผลงาน  

2. การเรียนการสอน 
อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่มีเทคนิคการสอน และการถ่ายทอด

ความรู้   

1. ควรมีระบบ กลไกการก ากับ ติดตาม ให้อาจารย์น าผล
การประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา และมาตรการในการพัฒนาอาจารย์ อาทิ 
พัฒนาเทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้ 

2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ ถึงรูปแบบวิธีการ
สอน เทคนิควิธีการสอบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่21 และเกณฑ์ AUN-QA อาทิ 
Outcome Based Learning, Problem Based 
Learning,  Research Based Learning  

3. การวิจัย 
ส่วนใหญ่อาจารย์แตล่ะท่านจะต่างคนต่างท า ตามความ

สนใจ 

ควรวางแผนก าหนดทิศทางการวิจัย และพัฒนาระบบงาน
วิจัย การบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ  
1. ก าหนดเป็นกลุ่มวิจัย และเชิญอาจารย์คณะต่างๆ ที่มี

ศักยภาพมาร่วมมือ บูรณาการร่วมกัน เช่น คณะสัตว
ศาสตร์ฯ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรมุ่งเน้นการวิจัยขนาดใหญ่ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ 

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ผลลัพธ์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศ 
และการเพิ่มมูลค่า  

4. การบริการวิชาการ 
นโยบายเกี่ยวกับการบริการวิชาการ และการหารายได้

ยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร  

1. ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริการวิชาการ และการ
หารายได้ให้ชัดเจนขึ้น  

2. ควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน ประกาศต่างๆ ให้เอื้อต่อ
การท างาน การจัดโครงการ การหารายได้เพิ่ม  

5. การบริหารจัดการ 
บรรยากาศการท างานบางครั้งอาจจะมีความกดดัน 

เรื่องเป้าหมายของคณะ KPI เป็นต้น 

ควรปรับปรุ งและพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม   
การบริหารงาน การท างานภายในคณะให้มีความสุข มีความ
ร่วมมือกัน ให้มากข้ึน  

6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ควรปรับปรุง พัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
ภายนอก ภาพลักษณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ 
ผลงานของอาจารย์ ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษา ฯลฯ 

7. บุคลากรสายสนับสนุน 1. ควรทบทวน ปรับปรุงพัฒนา ขั้นตอนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการในทุกงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น เพื่อเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักศึกษา 

   ผู้มารับบริการ 
2. ควรออกแบบโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในส านักงาน

คณบดีให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งการจัดสรรอัตราก าลัง การ
มอบหมายงาน กลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

8. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม 
8.1 ห้องเรียนมีจ ากัดและไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
8.2 พื้นที่ส าหรับอ่านหนังสือยังไม่เพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา ซึ่งคณะวางแผนจะขยายพื้นที่โดยใช้อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ ช้ัน 8 เป็นสถานที่ท างานของนักศึกษา 
ประมาณปี 2565 

1. ควรเร่งด าเนินการจัดสรร และจัดหาพื้นที่ เพื่อ เพิ่ม
ห้องเรียน พื้นที่อ่านหนังสือของคณะ ให้เพียงพอต่ อ
จ านวนนักศึกษา รวมถึงการขยายเวลา/การเปิดพื้นท่ีอ่าน
หนังสือช่วงกลางคืนท่ีปลอดภัยแก่นักศึกษา 

2. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะ ที่
เสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน  การเรียน การท า
กิจกรรม ฯลฯ ให้มากข้ึน 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยยังไม่เสถียร 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียร 
และครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาผู้บริหาร/บุคลากร 
    ผู้บริหารส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ มีประสบการณ์ใน
การบริหารงานน้อย  
     

1. มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้มีทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง
ผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้า
มาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  

2. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ทุกระดับ เพื่อให้
มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ การท างานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ ปฏิบัติงาน 1-5 
ปี ควรพัฒนาด้านใด ปฏิบัติงาน 5 -10 ควรพัฒนาด้านใด 

3. การบริหารจัดการ/ระบบการเผยแพร่ข้อมูล 1. ควรมีการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งขอ้มลู
ส าคัญในการท างานของมหาวิทยาลัย อาทิ กองแผนงาน 
กองประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง ให้เช่ือมโยง 
ประสานกัน เพื่อลดภาระในการกรอกข้อมูล การท างาน
ของคณะ 

2. ควรก าหนดระบบการจัดส่งเอกสาร/การจัดท าเอกสาร
ของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน อาทิ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง ขั้นตอนการ
จัดส่ง การตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้การท างาน การ
บริหารจัดการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม 
4.1 มีสุนัขจรจัดในพระราชวังสนามจันทร์ จ านวนมาก  
4.2 สถานท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ 

 

1. ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ และควบคุมปริมาณ
สุนัขไม่ให้มีเพิ่มขึ้น เช่น การจัดหาที่อยู่ให้กับสุนัขจรจัด 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัว  การ
ท าหมัน การห้ามน าสุนัขมาปล่อยภายในมหาวิทยาลัย               
เป็นต้น 

2. ควรบริหารจัดการ จัดสรรพื้นที่ส าหรับจอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีมากยิ่งข้ึน 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์  
        4.2 ท างานเชิงรุก และท้าทาย 
 4.3 มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน  
        4.4 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ให้ดีขึ้น 
        4.5 สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 - ไม่มี - 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา  
 1.1 งานวิชาการ และการวิจัย อาทิ  
 - ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ Grow63 ของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย        
 - การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx การประเมินคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
       1.2 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
         1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ การแสวงหาความร่วมมือ 
การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
       1.4 การบริหารจัดการ อาท ิ
 - การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ จัดท าโปรแกรม 
วิศวะชนะในการสแกนเข้า-ออกอาคาร การเรียนการสอน online การจัดสรรทุนให้นักศึกษา เป็นต้น 
         - การก าหนดนโยบายลดการใช้ทรัพยากร อาทิ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานช่วยลดการใช้
กระดาษและทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น 
       - การเพ่ิมการสื่อสาร และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากร 
   
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
      - ไม่มี – 

 
2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา/บัณฑิตที่พึงประสงค์     

1.1 นักศึกษามี แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1.2 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง เนื่องจาก
คณะจะต้องรับนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มี
รายได้เพียงพอในการบริหารจัดการภายในคณะ 

1.3 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีหลายระดับ และนักศึกษา
ส่วนหนึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการน้อย ท าให้เรียนไม่ทัน สอบ
ไม่ผ่าน รวมถึงในบางกรณีเกิดปัญหาทุจริตการสอบ 

1. ควรแนะแนว สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจ
กับนักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในบางสาขาที่ ช่ืออาจจะยังไม่ชัดเจน เช่น 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2. ควรพิจารณาเรื่องความสมดลุระหว่างจ านวนนักศึกษากับ
คุณภาพของนักศึกษาอย่างรอบคอบ 

3. คณะ อาจารย์ควรมีกลไกมาตรการในการก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการน้อย 
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้สามารถศึกษาได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

4. ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะให้
ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากร นักศึกษาทราบ รวมถึง
การวางแผนการด าเนินการให้บรรลุผล โดยอาจารย์ควร
เป็นต้นแบบ การสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ฯลฯ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หลักสูตร 
 

1. ควรทบทวนปรับปรุงหลักสูตร โดยการส ารวจ ศึกษา
ข้อมูลอย่างรอบด้านในทุกมิติ และสร้างจุดเด่นที่ชัดเจน 
เพื่ อจูงใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ผู้ประกอบการ รวมทั้งทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) 

2. ควรเน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงาน เพิ่มการศึกษานอก
สถานที่ เพื่อการเรียนรู้ และประสบการณ์จริง รวมถึงเน้น
การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

3. ควรเร่งเปิดสอนหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
แบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ส าหรับบุคคลภายนอก 
เพื่อจูงใจให้เข้ามาศึกษา และเป็นช่องทางหารายได้ของ
คณะ 

3. การฝึกงาน 1. ควรให้นักศึกษาทุกสาขาได้ฝึกงาน/เพิ่มการฝึกงานให้มาก
ขึ้น เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน และโอกาสใน
การได้งานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. ควรมีการประชุมวางแผนการไปฝึกงาน ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ถึงจุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์  จุดเน้นที่ ต้องการ และก ากับติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฝึกงานเกิดประโยชน์
มากขึ้น   

3. ควรเปิดโอกาสในการเลือกฝึกงานให้กว้างขวางหลากหลาย
มากขึ้น และตรงกับความสนใจของนักศึกษา 

4. การเรียนการสอน 
 

1. ควรส ารวจความต้องการต่างๆ ของนักศึกษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และน ามาใช้ประกอบการจัดตารางเรียน 
การเปิดรายวิชา เพื่อให้ยืดหยุ่น นักศึกษาได้ศึกษาตาม
ความสนใจ หรือความจ าเป็นมากขึ้น 

2. ควรมีการบูรณาการศาสตร์ เช่ือมโยงความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น 

3. การเรียนการสอน online ควรก าหนดโปรแกรมที่จะใช้
ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกของนักศึกษา 

5. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
5.1 ห้องเรียนของคณะไม่รองรับการเรียนการสอน 

online และ Wi-Fi ของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกช้ัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน    

5.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติส่วน
หนึ่งไม่มีคุณภาพ เช่น ไมค์ จอ LCD คอมพิวเตอร์ และมีไม่
เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

1. คณะ ภาควิชาควรปรับปรุง Wi-Fi ให้ครอบคลุมในทุกช้ัน
ของอาคาร รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ความต้องการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

2. ควรเพิ่มห้องฝึกปฏิบัติ และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพมากขึ้น 

3. ควรจัดสรรพื้นทีส่่วนกลาง เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
มากขึ้น 

6. กิจกรรมนักศกึษา 
การใช้สถานท่ีจัดกิจกรรมบางครั้งไม่ได้รับความสะดวก 

1. ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา และ
อ านวยความสะดวก ให้ มากขึ้น  อาทิ  ด้ านสถานที่ 
งบประมาณ 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนรวม 
และการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้มากขึ้น  

7. ทุนการศึกษา 
 

ควรเพิ่มทุนการศึกษา และประเภทของทุนให้หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อใหง่้ายต่อการเข้าถึงทุนการศึกษา 

8. งานวิจัย/กองทุนวิจัย 
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก ล่าช้า 

1. ควรสร้างงานวิจัยขนาดใหญ่โดยประสาน เช่ือมโยง/
บูรณาการการวิจัยในแต่ละสาขา และทีมวิจัยในรูปแบบ
ของสหวิทยาการ 

2. ควรแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลให้มากข้ึน  

3. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย เพื่อ
จูงใจให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
9. การบริการวิชาการ 1. ควรมีบทบาทในการช่วยภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

รวมถึง SME รายเล็ก โดยการส ารวจปัญหา ความ
ต้องการ และเข้าไปช่วยเหลือ อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีต่างๆ โดยในระยะเริ่มต้นอาจจะเน้นที่ภูมิภาค
ตะวันตก 

2. ควรจัดอบรมระยะสั้น เพื่อหารายได้เพิ่มให้คณะ โดยควร
ใหน้ักศึกษา ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

10. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 1. ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ทักษะ/เทคนิคการสอน
โดยจ าแนกอาจารย์เป็นกลุ่มๆ ตามความเช่ียวชาญ/ความ
สนใจ แล้วจัดท าโครงการอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับแต่
ละกลุ่ม มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์
เป็นต้นแบบท่ีดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา  

2. ควรมีการประชุมร่วมกัน ให้มากขึ้น  เพื่ อให้ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาและ
การท างานร่วมกันที่มากข้ึน 

3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ เพื่อให้มีความพร้อมในการท าหน้าท่ีดูแล ติดตาม 
ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  

11. ผู้บริหาร 1. ควรประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนและปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง การท างานเชิงรุก เพื่อให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

2. ควรวางแผนสร้างทีมผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
การส่งไปอบรม การร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ  

12. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ควรพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ 
ความสามารถท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถท างานได้
หลากหลาย และท างานทดแทนกันได้  

13. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาบางส่วนยังช้า ท า

ใหใ้นบางกรณีนักศึกษาเสียโอกาส 

1. ควรเพิม่ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
การสื่อสารให้ถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์
ของนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา การประกวดแข่งขัน 
ค่ายอาสา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฯลฯ  

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สู่ภายนอก
คณะ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ช่ือเสียงของคณะให้
เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น  

14. งบประมาณ  
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง 

ควรวางแผน/แนวทางในการแสวงหารายได้จากแหล่ง
ภายนอก รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันหา
รายได้จากแหล่งต่างๆ ให้มากข้ึน 

15. ด้านกายภาพ  
15.1 โรงอาหารของคณะยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร     
15.2 อาคารของคณะ มีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี มี

สภาพเสื่อมโทรม 

1. ควรปรับปรุงอาคาร สถานท่ี  
1.1 อาคารปฏิบัติการ ให้มีสภาพดี เอื้อต่อการเรียนการ

สอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
1.2 โรงอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น  
1.3 พื้นที่บริเวณหน้าตู้ ATM ให้สะอาด สวยงามมากข้ึน 
1.4 ขยาย และเพิ่มพ้ืนท่ีนั่งภายในคณะ 

2. ควรจัดท าป้ายบอกทางเพิ่ม โดยออกแบบให้สวยงามทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

3. ควรปรับปรุงด้านระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น เช่น 
การฝึกซ้อมหนีไฟ 
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3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 Wi-Fi ไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อการ

เรียนการสอน online  
1.2 ฐานข้ อมู ล ในห้ องสมุ ดไม่ เพี ยงพอ  และการ 

download ฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

1. ควรปรับปรุง Wi-Fi ให้เสถียรและครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
เพื่อใหก้ารใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรเพิ่ มงบประมาณ ในการจัดซื้อฐานข้อมูล  เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
พัฒนาระบบการเข้ าถึ งฐานข้อมู ล  การ download 
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ระบบการท างาน/ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมลู 1. ควรจัดท าระบบการท างาน ฐานข้อมูลที่จะต้องน าไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx AUN-
QA เพื่อความสะดวกในการท างาน 

2. ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่องอยู่แล้ว มาเช่ือมโยง 
มาผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อจัดท าเป็น Big Data 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วน
งาน และหน่วยงานในทุกระดับ 

3. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office 
ในทุกระบบ อาทิ การน าระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบท้ังการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 

3. การให้บริการนักศึกษา 1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้มาติดต่อรับบริการ 

2. ควรจัดอบรมทักษะการให้บริการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน  

4. ด้านการเงิน/การคืนเงินช่วง COVID-19 
4.1 การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาช่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 มีขั้นตอนมาก วิธีการไม่เอื้ออ านวย และ
ล่าช้ามาก ไม่ทันกับความเดือดร้อนของนักศึกษา 

4.2 การตีความระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่าย ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ใน 
แต่ละวิทยาเขต แตกต่างกัน ท าให้การท างานไม่ราบรื่น  
และบางเรื่องยังไม่มีข้อยุติว่าควรด าเนินการอย่างไร 
 
 

1. ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการคืนเงินช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา
ทันที ไม่ต้องมาขอเงินคืนในภายหลัง ซึ่งมีขั้นตอนมาก 
ลา่ช้า  

2. ควรจัดประชุมโดยเชิญเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนกลาง 
และเจ้าหน้าที่การเงินของคณะมาหารือร่วมกันโดยน า
ปัญหามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมอธิบาย 
การตีความระเบียบ ข้อบั งคับที่ เกี่ยวข้อง เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การท างานมี
มาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต แล้วจัดท าคู่มือเพื่อยึด
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

5. การประชาสัมพันธ ์
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ล้าสมัย  

ไม่น่าสนใจ  

1. ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ให้มากขึ้น 

2. ควรเพิ่มและสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะให้มากขึ้น 

6. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ 

จึงล่าสมัย ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว แม้มหาวิทยาลัยจะ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว  

ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งใช้
มาแล้วในระยะหนึ่ง โดยส ารวจ/ระดมความคิด รับฟังความ
คิดเห็ นจากฝ่ ายต่ างๆ และปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป และเอื้อต่อการท างานให้มากขึ้น 

7. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ควรมีระบบให้ค าปรึกษา แนะน าในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

8. ด้านบุคลากร  
 

ควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ได้ปรับต าแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ ความมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากร 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
9. สวัสดิการ 

9.1 บ้านพัก/หอพัก ค่อนข้างเก่า ทรุดโทรม 
9.2 การประกันอุบัติเหตุ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นักศึกษา

ต้องทดรองจ่ายไปก่อน ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก และเป็น
กรณีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ 

9.3 สวัสดิการต่างๆ ยังมีน้อยมาก และคุณภาพ ยังไม่ดี
เท่าที่ควร  

1. ควรปรับปรุงบ้านพัก หอพักให้ทันสมัย เพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัยมากข้ึน 

2. ควรหารือกับบริษัทที่รับประกันภัย เพื่อหาแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษา ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน 

3. ควรจัดรถรางรับส่งนักศึกษาใหถ้ึงหน้าคณะของทุกคณะ 
    เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร 
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ท่ีจัดให้นักศึกษา 

บุคลากร ให้มีคุณภาพและเพิ่มจ านวนใหม้ากขึ้น 
10. ด้านกายภาพ และความปลอดภัย 

10.1 ห้องน้ าเก่า ช ารุด ไม่สะอาด 
10.2 มีขโมยภายในบริเวณหอพักนักศึกษา 
10.3 บริเวณทางเดินรอบมหาวิทยาลัย ทางเดินเช่ือม

อาคารต่างๆ แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดความปลอดภัย เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

1. ควรดู แลปรับปรุ งทั ศ นี ยภาพ สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยให้สะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น และทันสมัยมากขึ้น 

2. ควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม 
3. ควรเพิ่มแสงสว่าง และปรับพื้นถนนเพื่อความปลอดภัยใน

การเดินทาง 
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์ และกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ ท างานรวดเร็ว 
 4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน พยายามเรียนรู้ และพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
        4.3 เข้าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
        4.4 มีการท างานเป็นทีม และก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
         4.5 มีความสามารถในการประสานงาน รวมถึงการรวมพลังของทุกภาควิชาให้มาร่วมกันท างาน สร้าง
ความเป็นเอกภาพภายในคณะ  
         4.6 รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา/ให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร  
ท าให้การท างานมีความราบรื่นมากข้ึน 
        4.7 ทีมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีเป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งและการท างานเป็นทีม 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
        5.1 ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับ ทันกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป 
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คณะดุริยางคศาสตร์ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร 
 - เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา และการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถาบัน/
หน่วยงานภายนอก 
            - ระบบการรับผู้ช่วยสอน และการก าหนดคุณสมบัติผู้ช่วยสอน  
 1.2 การรับนักศึกษา การขยายเครือข่ายโรงเรียน MOU และจัดระบบการเรียนการสอน รวมทั้งเข้า
เยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย 
 1.3 ด้านวิชาการ อาท ิ
            - การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1   
 - การสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA  
 1.4 การจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี เพ่ือให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการหารายได้เพ่ิม  
 1.5 ด้านการบริหารจัดการ อาท ิ
 - ด าเนินการ Rebranding เพ่ือปรับทิศทางการด าเนินงานของคณะให้ชัดเจนมากขึ้น          
            - การบริหารจัดการโดยค านึงถึงต้นทุนมากขึ้น 
             - การปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารจัดการ อาทิ การติดต่อประสานงาน การสื่อสารในแต่ละระดับ 
ช่วยให้บุคลากรร่วมมือกันท างานมากขึ้น 
 - เสนอขอกรอบอัตราหัวหน้างานในส านักงานคณบดี 
         - การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดการเรียนการสอน
แบบ online การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ การจ้างนักศึกษามาช่วยงาน การจัด
คอนเสิร์ตเพื่อน ารายได้มาเป็นทุนให้นักศึกษา 
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

การรับนักศึกษาในบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ส่งผลต่อเงินรายได้ของคณะ 
 
 
 

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมากข้ึน  
2. ควรจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในการเตรียมนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ามา 
ศึกษาต่อ 

3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ท าการตลาดในเชิง
รุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ อาทิ 
การปรับปรุงเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ของคณะ 

4. ควรเร่งแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก  
2. การเรียนการสอน online 

ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา การฝึก
ปฏิบัติ รายวิชาที่เป็น Project Based Learning     

1. ควรปรับการเรียนการสอนมาเป็นแบบ on-site ให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาปฎิบัติ Project Based Learning  

2. ควรอบรมพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการสอน online  
มากขึ้น 

3. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
3.1 อุปกรณ์ดนตรีส่วนหนึ่งช ารุด ขาดการดูแลรักษา

อุปกรณ์ อาทิ เปียโนบางหลัง  

1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดในคณะ และวางแผนการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ การจัดซื้อ เพื่อให้เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา 



56 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3.2 ห้องซ้อมมีจ านวนไม่เพียงพอ และไม่เก็บเสียง 2. ควรเพิ่มห้องซ้อม และมีสภาพที่ เหมาะสม ไม่มีเสียง

รบกวนผู้อื่น 
4. งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น 
1. ควรวางแผนการหารายได้เพิ่มจากช่องทางต่างๆ อาทิ 

- การจัดท าโครงการที่สร้างรายได้  
- การจัดท าหลกัสูตรระยะสั้น  
- ควรศึกษาข้อมูล ส ารวจความต้องการ ความสนใจของ

กลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยจากแหล่งต่างๆ และน ามาวิเคราะห์ 
จัดกิจกรรม/โครงการให้ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ  
2. ควรเร่งด าเนินการเรื่อง การจัดตั้ง Music Plus Academy 

Hua Hin เพื่อเป็นช่องทางการบริการวิชาการ และการ
เพิ่มรายได้ 

3. ควรน างบประมาณในแต่ละด้านของคณะมาวิเคราะห์ 
และวางแผน บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลด
การใช้ทรัพยากร  

4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ 

5. ด้านกายภาพ 
อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน และพื้นที่ส่วนกลาง

ส าหรับนักศึกษายังมีจ ากัด 

ควรหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเร่งปรับปรุงด้านกายภาพ
โดยเร็ว เพื่อให้มีสถานท่ีจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
การให้บริการที่มคีวามพร้อมมากขึ้น  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

บางสาขาวิชา ไม่ ได้ก าหนดให้มีการฝึกงาน ท าให้
บางครั้งนักศึกษาเสียโอกาสในการได้งานท า  
 

1. ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ/การท างานของ
นักศึกษา 

2. ควรจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเปิด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรระยะสั้น และก ากับติดตามการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

3. การฝึกงาน 
3.1 ควรพิจารณาเพิ่มการฝึกงานในทุกสาขา เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา และเพิ่มโอกาสในการได้งาน
ท าเมื่อส าเร็จการศึกษา  

3.2 ควรแต่งตั้งอาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านการฝึกงาน
ระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา 

2. การเรียนการสอน 
2.1 อาจารย์บางท่าน ไม่มาสอนตามตารางสอน หรือ

ยกเลิกช้ันเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และใช้ค าพูดไม่สุภาพ 
2.2 การจัดท าตารางสอบล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ การออกเกรดช้า  
ท าใหน้ักศึกษาต้องลงทะเบียนช้าและเสียค่าปรับ  

2.3 นักศึกษามีระะดับความรู้พื้นฐานแตกต่างกันท าให้
เป็นปัญหา และอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษาแต่ละราย 

2.4 นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานอีเว้นท์ที่
เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา 

2.5 ระบบการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ยังไม่ชัดเจน และ
นักศึกษายังไม่ทราบช่องทาง อาทิ กรณีอาจารย์ให้คะแนน
ผิดพลาด อาจารย์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

 

1. ควรเพิ่มการก ากับ ดูแลการสอนของอาจารย์ให้มากขึ้น 
และมีกลไกการให้อาจารย์น าผลการประเมินการสอนไป
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

2. ควรพิจารณาทบทวน ระบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด อาทิ ตารางสอน ตารางสอบ การจัดส่งผล
การการศึกษา ฯลฯ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดเพื่อมิให้
กระทบต่อนักศึกษา และการด าเนินการของคณะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาและการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ ทักษะของนักศึกษา ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา 
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษามากขึ้น 

4. ควรจัดสรรงบประมาณช่วยสนับสนุนการจัดโครงการ 
การจัดอีเว้นท์ของนักศึกษา หรือช่วยให้ค าแนะน าในเรื่อง
การหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
5. ควรแจ้งช่องทาง ขั้นตอนการด าเนินการ ในกรณีที่

บุคลากร นักศึกษาต้องการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ให้ทราบอย่างทั่วถึง ชัดเจน 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาทุก
หลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมทุกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 
อาทิ การเล่นวงออเคสตร้า การเข้าร่วม Camp ดนตรี ซึ่ง
จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย 

2. ควรร่วมกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่จะช่วย
สนับสนุนเช่ือมโยงกับการพัฒนาทักษะ การเรียนการสอน  
รวมถึงการหารายได้ ฯลฯ ให้มากข้ึน 

4. การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางด้านดนตรีบางอย่างมีข้อจ ากัด ไม่สามารถ

น าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ ท าให้
อาจารย์ยังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
 

 

1. ควรประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ
ก าหนดเกณฑ์/นิยามของผลงาน/การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 
ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสายดนตรี เพื่อให้อาจารย์
สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้มากข้ึน 

2. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ แก่
บุคลากร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

5. การให้บริการ  
     เจ้าหน้าท่ีบางรายใช้ค าพูดไม่สุภาพ ขาดจิตบริการ  

ควรก ากับดูแลและพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
ใหม้ีจิตบริการ ยินดีให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษา 

6. สวัสดิการ 
 
  

1. ควรพิจารณาเพิ่มจ านวนทุนการศึกษา และอัตรา
ค่าตอบแทนนักศึกษา ในการท างานให้คณะ  

2. ควรพิจารณาจัดรถรับส่งนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต เพื่อ
ความสะดวกและความปลอดภัย หรือจัดตารางเรียนให้
นักศึกษาเปลี่ยนสถานท่ีเรียนน้อยที่สุด 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนทบทวนการสอบคัดเลือก

นักศึกษา เป็นระยะๆ อาทิ ในช่วงแรกอาจจัดให้มี 2 ระบบ 
คือ ทั้ง TCAS และการรับตรงของคณะ และในระยะต่อไป
ควรออกจากระบบ TCAS มีเฉพาะการรับตรงของคณะ 
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้ตามลักษณะของคณะ รวมถึง
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ 

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี 
 

มหาวิทยาลัยควรช่วยเร่งและติดตามเรื่องการออกระเบียบ
การเบิกจ่ายส าหรับศูนย์สง่เสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
ดนตรี เพื่อให้คณะสามารถด าเนินการในเรื่องต่างๆ ได้
สะดวก รวดเร็วขึ้น อาทิ การหารายได้ 

3. การสื่อสาร/การประสานงาน 
 

1. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการสื่อสารจาก
มหาวิทยาลัยสู่คณะให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนต่างๆ  

2. ควรปรับปรุง ทบทวนการท างานระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อน การ
ท างานมีความเช่ือมโยงกันคณะมากขึ้น อาทิ การท างาน
ระหว่างกองคลังกับกองบริหารงานวิชาการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกนั่กศึกษาให้มากขึ้น  

3. ควรประสานงานในการเชิญบัณฑิตวิทยาลัยและคณะมา
ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจนมากขึ้น 

4. ด้านกายภาพ  ควรช่วยสนับสนุนการจัดหาพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเพิ่ม 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย/หรือลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คณะสามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและแข่งขันกับสถาบันอ่ืนๆ ได้  
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4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน  
      4.2 ก ากับ ติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
 4.3 กล้าตัดสินใจ ท างานรวดเร็ว  
 4.4 พยายามแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้งบประมาณท่ีมีจ ากัด 
        4.5 สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
        4.6 มีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือแจ้งข้อมูล 
ข่าวสาร และรับฟังปัญหาต่างๆ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 
 

 



59 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร อาทิ  
 - การเปิดหลักสูตรธุรกิจการเกษตร หลักสูตรภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร ในระดับ
ปริญญาตรี 
 - หลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
 1.2 ด้านวิชาการ และงานวิจัย อาทิ  
 - จัดการอบรมด้านวิชาการให้นักศึกษา อาทิ การแปรรูปการเกษตร 
 - เสนอแนวคิดการท างานวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การใช้สมุนไพรในสัตว์ 
 - การจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่ เสนอ
ขอรับทุนมาร่วมให้แนวคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 - การจัดอบรมเชิงผลิตภัณฑ์เครือข่าย อพ.สธ. (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
 1.3 การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในภายนอก ตามภาระงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ เช่น นักวิทยาศาสตร์ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์ม 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. แผนการพัฒนาคณะ 

กรมทางหลวงมีนโยบายท าจุดกลับรถบริเวณหน้าฟาร์ม
ของคณะ  

ควรใช้โอกาสที่กรมทางหลวงมีนโยบายท าจุดกลับรถบริเวณ
หน้ าฟาร์มของคณ ะ โดย เร่ งวางแผน การหารือกับ
มหาวิทยาลัย คณะต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาคณะ ในด้าน
ต่างๆ อาทิ  
1. การพัฒนาฟาร์มของคณะซึ่งมีพื้นที่ ประมาณ 200 ไร่ 

เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตร บริการวิชาการ ซึ่งจะช่วยสร้างช่ือเสียง 
การสร้างรายได้แก่คณะ ชุมชนโดยรอบ ฯลฯ 

2. แหล่งเรียนรู้ การวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้  
2. การหารายได้ 

จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อเงินรายไดข้อง
คณะในการน ามาบริหารจัดการในด้านต่างๆ 

1. ควรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้อง สนับสนุน
ธุรกิจแนวใหม่ อาทิ การจ าหน่ายสินค้าเกษตร online  

2. การน าทรัพยากร องค์ความรู้จากฟาร์มของคณะมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างรายได้แก่คณะโดยใช้กลยุทธ์
การตลาดที่สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ชื่อคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ช่ือของคณะและบางสาขาอาจจะไม่ชัดเจน ไม่สื่อว่า
คณะ สาขานั้นๆ จัดการเรียนการสอนด้านใด การประกอบ
อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือก
เข้ามาศึกษาของนักศึกษา รวมถึงการเสนอขอรับทุนวิจัย ที่ผู้
จัดสรรทุนอาจจะไม่เข้าใจว่าคณะจัดการเรียนการสอนด้าน
ใด 

ควรประชุมระดมความคิดหารือร่วมกัน  เพื่อพิจารณา
ทบทวนปรับ เปลี่ ยน ช่ือของคณะ สาขาวิชาต่างๆ ให้
สอดคล้อง ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ านวนนักศึกษา การเสนอขอรับทุนวิจัย 
ภาพลักษณ์ของคณะ ฯลฯ  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. การเรียนการสอน 

2.1 การเรียนการสอน online ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร อาทิ อาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอน อาจารย์ไม่ได้
สอบถามว่านักศึกษาจะเข้าใจหรือไม่ เป็นต้น 

2.2 วิชาปฏิบัติการ (ห้อง Lab) อาจารย์บางท่านไม่มี
เทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้ ส่งผลต่อการศึกษา
ของนักศึกษา 

1. ควรอบรม พัฒนาให้ความรู้แก่อาจารย์ทั้งการเรียนการ
สอน online และ on-site วิชาปฏิบัติการ อาทิ เทคนิค
การสอน การกระตุ้นใหน้ักศึกษาคิดวิเคราะห์ และติดตาม
เนื้อหา การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วิชาปฏิบัติการ (ห้อง Lab) ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วย เช่น การอนุญาตให้บันทึก VDO Facebook Live 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
คุณภาพการเรียนของนักศึกษาด้วย   

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ มีสภาพเก่า เครื่องคอมพิวเตอร์

ในห้อง Lab มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
3.2 อุปกรณ์ ในฟาร์ม โรงเลี้ยงไก่มีสภาพเก่า ถนน

ทางเดินไม่สะดวกเป็นดินเลน  

1. ควรปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัย  มสีภาพ
พร้อมใช้งาน และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษามากขึ้น 

2. ควรปรับปรุงสภาพฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ เอื้ออ านวยต่อ
การฝึกปฎิบัติงาน และการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
งบประมาณมีจ ากัด ส่งผลให้ต้องงดกิจกรรมส าคัญของ

คณะ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 อาทิ กิจกรรมปลูกข้าว กิจกรรมสี่จอบแห่งชาติ  

ควรสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์จัดกิจกรรมของ
นักศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมส าคัญๆ เพื่อคง 
อัตลักษณ์  และจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม เข้าร่วม
กิจกรรมมากข้ึน   

5. การวิจัย 
5.1 งบประมาณด้านการวิจัยที่ได้รับจัดสรรมีจ านวน

น้อย 
5.2 อาจารย์ส่วนหนึ่ง ยังไม่มีประสบการณ์ ความรู้ใน

การท างานวจิัย  
5.3 การท างานวิจัยส่วนใหญ่มีเฉพาะในอาจารย์บาง

กลุ่ม และการมีส่วนร่วมของอาจารย์อื่นๆ ยังมีน้อย 

1. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย การเขียนโครงการ 
วิจัย ข้ันตอนการเสนอขอทุนวิจัย ฯลฯ โดยจัดเฉพาะกลุ่ม
อาจารย์รุ่นใหม่ รวมถึงจัดทีมพี่เลี้ยงในการให้ค าแนะน า
เป็นกลุ่มๆ  

2. การขอทุนวิจัย ควรท าเป็นโครงการขนาดใหญ่และเชิญ
อาจารย์มาท างานเป็นกลุ่ม รวมถึงให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ด้วย  

3. ควรอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ท าวิจัยให้มากขึ้น 
อาทิ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  

6. การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะมีการท าข้อตกลงความร่วมมือฯ กับต่างประเทศ 

แต่การจัดกิจกรรม โครงการ ยังไม่มากเท่าท่ีควร 

ควรจัดกิจกรรม โครงการ ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ ที่
ก าหนดไว้ แล้วก ากับติดตาม ประเมินผล ประสิทธิภาพและ
ผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อวางแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป  

7. การบริหารจัดการ 
7.1 การประสานระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับสาย

สนับสนุนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และส่งผลต่อเนื่อง
ถึงนักศึกษา 

7.2 การสื่อสารสู่ภายนอกยังมีค่อนข้างน้อย 

1. ควรก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนทบทวนการ
ท างาน/ขั้นตอนการท างานอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการ
ท างานเชิงรุกให้มากขึ้น รวมถึงการสื่อสาร ขั้นตอนการ
ท างาน การให้บริการ ระยะเวลาการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน ฯลฯ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน 

2. ควรอบรมพัฒนาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีจิตบริการมากขึ้น 

3. ควรพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ทั้งการจัดเก็บ การ
สบืค้นข้อมูล เอกสาร ฯลฯ ทีร่วดเร็วมากข้ึน  

4. ควรเพิ่มการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก เพื่อให้
คณะเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน  

ระบบอินเทอร์เน็ต WI-FI ไม่เสถียร ต้องใช้อุปกรณ์ของ
ตนเอง ท าให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

ควรปรับปรุงระบบ WI-FI ของมหาวิทยาลัย ให้ เสถียร 
รวดเร็ว และมีสัญญาณทีค่รอบคลุมมากข้ึน 

2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
มีขั้นตอนมาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน  

ควรปรับขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้น 
รวมถึงควรมีระบบการติดตามว่าการพิจารณา และการ
ด าเนินการอยู่ในข้ันตอนใดแล้ว  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3. การให้บริการ 

3.1 บุคลากรส่วนกลาง ส่ วนหนึ่ งไม่ มี จิตบริการ 
โดยเฉพาะในการให้บริการกับนักศึกษา  

3.2 การให้บริการมีขั้นตอนมาก และใช้เวลานาน 
จะต้องไปติดต่อหลายหน่วยงาน อาทิ การท าบัตรนักศึกษา 

1. ควรปรับปรุงการท างานของบุคลากรส่วนกลางที่ท าหน้าท่ี
ให้บริการนักศึกษา ให้มีจิตบริการมากข้ึน 

2. ควรปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาเป็น One 
Stop Service เต็มรูปแบบ เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น  

4. ความปลอดภัย (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
4.1 โรงอาหารมีนกพิราบเข้ามาในตัวอาคาร และมีสุนัข

จรจัด  
4.2 กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่จะเสีย ท าให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้เมื่อมีของสูญหาย และความปลอดภัย  
4.3 รถรางมีน้อย มาไม่ตรงเวลา และเสียบ่อย  
4.4 ถนนบายพาส บริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 

สะพานลอย จุดกลับรถ แสงสว่างไม่พอ เป็นจุดอับ และ
เวลากลางคืน มีรถสิบล้อมาจอดหน้ามหาวิทยาลัยเป็นการ
บังทัศนวิสัย ท าให้นักศึกษาที่ เดินทางกลับมาจากบ้าน
ต่างจังหวัดในเวลากลางคืนไม่ปลอดภัย 

1. ควรแก้ปัญหาเรื่องนกพิราบ สุนัขจรจัด ในบริเวณโรง
อาหาร โดยควรก าหนดมาตรการต่ างๆ เพื่ อความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี 

2. ควรปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อกล้องวงจรปิดเพิ่ม และ
ติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร 

3. ควรเพิ่มรถรางให้มีจ านวนเพียงพอ และเดินรถให้ตรง
เวลา 

4. ควรท าท่ีบังแดดในบริเวณทีจ่อดรถจักรยานยนต์ 
5. ควรประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เรื่อง

การติดตั้งไฟฟ้าบริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยให้มีแสง
สว่างให้เพียงพอ และการจอดรถสิบล้อบริเวณทางเข้าออก
มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันอันตราย 

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 4.1 การท างานแบบประนีประนอม ท าให้การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ยังไม่เด็ดขาด 
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 5.1 ควรพัฒนาการท างานให้เป็นเชิงรุก 
 5.2 ควรปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารสู่ภายนอกให้มากขึ้น 
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คณะวิทยาการจัดการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อาทิ 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ        
         1.2 ด้านวิชาการ ด าเนินการการจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะของนักศึกษา การน าเสนองานวิจัยของอาจารย์ 
         1.3 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
         1.4 การบริหารจัดการ 
 - การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษา การใหทุ้นการศึกษา       
 - การก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ลดการใช้ทรัพยากร   
         1.5 ด้านกายภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน อาทิ การปรับปรุงพ้ืนที่ส านักงาน
คณบดี  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
          - ไม่มี – 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษา  

ในบางสาขานักศึกษามีแนวโน้มลดลง  
 

1. ควรน าข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกมาระดมความคิด
ร่วมกัน แล้ววางแผนการท างาน การรับนักศึกษา การเปิด
หลักสูตร การปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการให้ทันกับ
สถานการณ์ ฯลฯ  

2. ควรพิจารณาทบทวนช่ือในบางสาขาให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
การขอรับทุนวิจัย ภาพลักษณ์ของคณะ ฯลฯ 

3. ในบางสาขาควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนใน
กรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชาและ
การสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งจะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะท าให้นักศึกษาเลือกเข้ามาศึกษามากขึ้น  

2. อัตลักษณ/์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ 
 
 

1. ควรก าหนดอัตลักษณ์/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ความเป็นนักศึกษาของคณะให้ ชัดเจนมากขึ้น และ
ถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากร นักศึกษาทราบ รวมถึง
ด าเนินพันธกิจ จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน หล่อหลอมอัตลักษณ์/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์นักศึกษาตามที่ก าหนด  

2. ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
ระหว่างคณะ วิทยาเขตให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ 
หล่อหลอมความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร การ
รู้จักเพื่อนต่างคณะ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วย อาทิ การ
ปฐมนิเทศร่วมกัน การรับน้อง การแข่งขันกีฬา ร่วมกัน การ
เยี่ยมชมวิทยาเขต โดยผ่าน online Facebook Live ฯลฯ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
      3. หลักสูตร 

3.1 ส่วนใหญ่เน้นภาคทฤษฎี 
3.2 นักศึกษาต้องเรียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนด ท า

ใหไ้ม่สามารถเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจได้ 
 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มการฝึกงาน ศึกษาดูงานให้
มากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา และจะ
เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

2. ควรปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ ปรับให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจได้มากขึ้น  

3. ควรพัฒนาหลักสูตรในลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคต แนวคิด
ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ฯลฯ 

4. การเรียนการสอน 
ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างสอน 

เนื้อหาแยกกันเป็นส่วนๆ ท าให้ไม่เห็นภาพรวมของทั้งรายวิชา
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์  

 

1. ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ควรมีการจัดประชุมอาจารย์
ผู้สอน เพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมายการสอนร่วมกัน 
รวมถึงการเช่ือมโยงเนื้อหาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมทั้งหมด และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

2. ควรปรับการเรียนการสอนให้เปน็ Active Learning และ
การสอนที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 
AUN-QA มากขึ้น 

3. ควรเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
ในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ 
เทคนิคการท างาน ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่
นักศึกษา  

4. ควรจัดประชุมหารือร่วมกันในเรื่องการเรียนการสอน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และน ามาวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอน ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ ์ 

5. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ส่วนหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพ และส่วนหนึ่งมีไม่

เพียงพอ อาทิ LCD ระบบเสียง  

1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด
ของคณะ และวางแผนการจัดซื้อ ซ่อมแซม การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ทีท่ันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา 

2. ควรปรับปรุงห้องเรียนเป็น Smart Classroom  
3. ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้

เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละสาขามากขึ้น 
6. อาจารย์ 

6.1 อาจารย์ส่วนหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อการสอนน้อย 
อาทิ ไม่ตรงต่อเวลา   

6.2 อาจารย์ส่วนหนึ่ งยังไม่มีประสบการณ์ การสอน 
online ท าให้การเรียนการสอนไม่ราบรื่น และไม่น่าสนใจ 

6.3 อาจารย์พิเศษส่วนหนึ่งสอนไม่เข้าใจ สอนเร็วมาก 

1. ควรมีระบบกลไกการก ากับ ตรวจสอบการสอนของ
อาจารย์ รวมถึงการน าผลการประเมินการสอน ไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

2. ควรอบรม พัฒนาให้ความรู้แก่อาจารย์ทั้งการเรียนการ
สอน online และ on-site อาทิ เทคนิคการสอน การ
กระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ติดตามเนื้อหา และหาความรู้
เพิม่เติม เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรมีการช้ีแจง/ให้ข้อมูลกับอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน
ในแต่ละรายวิชา ให้เข้าใจในธรรมชาติ และลักษณะของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อจัดการสอนให้
เหมาะสม  

7. กิจกรรมนักศึกษา 
7.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษาลดลง โดยเฉพาะในช่วงการ

แพร่ ระบาดของ COVID-19 ท าให้ นั กศึ กษารู้ จั กกั น มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันน้อยลง 

7.2 งบประมาณที่ ได้รับจ ากัด ไม่ เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

7.3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอื้ออ านวย อาทิ เวลา

1. ควรเพิ่มกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ๆ ที่
เน้นให้นักศึกษาไปบริการวิชาการ การศึกษาดูงาน 
เชื่อมโยงกับหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  

2. ควรสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ 
งบประมาณ อุปกรณ์ ฯลฯ และก ากับติดตาม ประเมินผล 
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

3. ควรจัดหา/ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เปิด-ปิด อาคาร และไม่มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์การจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

7.4 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขั้นตอนการอนุมัติจัด
กิจกรรม/โครงการ  ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้ง สื่อสารให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ขยายเวลาในการ
เปิด-ปิดอาคาร สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ของนักศึกษา และการ
ดูแลความปลอดภัย 

4. ควรมีการช้ีแจง สื่อสารกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีการท างาน 
แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. การให้บริการนักศึกษา ควรปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่  โดย
ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีจิตบริการ 

9. ด้านการวิจัย 
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยล่าช้า และบางครั้งนักวิจัยต้อง

ส ารองเงินไปก่อน เพื่อให้งานเสร็จตามก าหนดเวลา  
 

1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนมากขึ้น  

2. ควรแต่งตั้งพี่ เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) 
ของคณะ 

3. ควรจัดเจ้าหน้าที่ของคณะช่วยสนับสนุน อ านวยความ
สะดวกในการท างานวิจัยของอาจารย์ อาทิ งานธุรการ 
การเบิกจ่ายเงิน การติดต่อประสานงาน เป็นต้น  

4. ควรพิจารณาทบทวนปรับขั้นตอน/เง่ือนไขการเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัยให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

5. ควรวางแผนด าเนินการให้งานวิจัยของคณะเป็นช่องทาง
ในการสร้างรายได้ให้กับคณะ เช่น การบริการวิชาการแก่
สังคม 

10. การบริหารจัดการ 
10.1 การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร      

สู่บุคลากรแต่ละระดับยังไม่ชัดเจน  
10.2 การสื่อสาร ล่าช้า ไม่ชัดเจน 
10.3 การประสานระหว่างสายวิชาการ กับสาย

สนบัสนุน บางครั้งไม่ราบรื่น มีความไม่เข้าใจกัน 

1. ควรเพิ่มการสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผน 
เป้าหมายของคณะ สู่บุคลากรในแต่ละระดับให้มากขึ้น 
เพื่อความเข้าใจ และเป้าหมายในการท างานร่วมกัน  

2. ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรในแต่ละระดับให้
รวดเร็ว ชัดเจน เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยการใช้ Platform 
ช่องทางที่หลากหลาย  

3. ควรให้บุ คลากรสายสนับสนุน จัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการท างานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 
เพื่ อลดปัญหา อุปสรรค ในการท างานร่วมกัน การ
ประสานงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

11. บุคลากรสายสนับสนุน 
มีจ านวนมากเกินไป และท าหน้าที่เฉพาะด้าน 

1. ควรวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน 
ก าหนดภาระงานให้เหมาะสม กระจายภาระหน้าที่ และ
พัฒนาบุคลากรใหส้ามารถท างานได้หลากหลาย เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  

2. ควรก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนทบทวนการ
ท างาน/ขั้นตอนการท างานอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการ
ท างานเชิงรุกให้มากข้ึน 

3. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ
ให้มากข้ึน อาทิ การจัดประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

12. ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
12.1 การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า อาทิ ค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เงินค่า
สอนเกินเกณฑ์ ฯลฯ 

12.2 การจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนมาก ล่าช้า ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

1. ควรทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะให้
รวดเร็วขึ้น น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การท างานรวดเร็ว
ขึ้น 

2. ควรจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษา ควรเร่งด าเนินการให้รวดเร็วมากข้ึน   

13. ภาระงานของคณะกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
งานส่วนหนึ่ งมีความซ้ าซ้อนกับกองงานวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุ รี  และหน่ วยงานกลางอื่ นๆ  ของ

คณะควรเสนอมหาวิทยาลัยจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของคณะกับหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ในแต่ละส่วน เพื่อก าหนด อาทิ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัย ทั้ งกองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์  กอง
บริหารงานวิชาการ ฯลฯ อาทิ ขั้นตอนการท างานไม่ชัดเจน
ว่าขั้นตอนใดเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ท าให้
การท างานร่วมกันส่วนใหญ่ไม่ราบรื่น ล่าช้า สิ้นเปลือง
ทรัพยากร เวลา 

1. ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และก าหนดความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนงาน  
2. ปัญหา อุปสรรคในการท างานในแต่ละด้าน และหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

14. ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์องค์กร  
 

1. ควรยกระดับภาพลักษณ์/อัตลักษณ์องค์กร อาทิ เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์คณะ ผลงานนักศึกษา อาจารย์ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ี ชุมชน ให้มากข้ึน 

3. ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่ให้นักศึกษา บุคลากรเข้าไป
มีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน สังคมให้มากข้ึน 

15. การวางแผนรองรับสถานการณ์ COVID-19  
  

ควรถอดบทเรียนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในรอบแรก เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการ 
ในกรณีเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบ 2 หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ   

16. ศิษย์เก่า 
มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะน้อย 

ควรเชิญศิษย์ เก่ามาร่วมประชุม เพื่อก าหนดบทบาท/
กิจกรรมที่ศิษย์เก่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนคณะ นักศึกษา สังคม ฯลฯ ในด้านต่างๆ  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดการศึกษาท่ีเมืองทองธานี  

1.1 พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
1.2 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนไม่พร้อมเท่าที่ควร อาทิ 

Wi-Fi ไม่เสถียร  
1.3 สวัสดิการนักศึกษา ยังไม่พร้อม อาทิ ห้องพยาบาล 

ห้องสมุด 

ควรเร่งด าเนินการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
และสวัสดิการต่างๆ ให้มีมากข้ึน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าและไม่เสถียร 
2.2 มีทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล ไม่เพียงพอ 

1. ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วและเสถียรมาก
ขึ้นพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน online การสืบค้น 
การท างานของนักศึกษา 

2. ควรเพิ่มหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล ให้
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มากข้ึน 

3. การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
          

ควรจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
สถานที่เก็บอุปกรณ์ของนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน ขยายเวลา
การปิดอาคาร ดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งไม่มีอาคารของตนเอง 

4. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
4.1 การประสานงาน การท างานร่วมกับหน่วยงาน

ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยยังไม่ราบรื่น อาทิ การท างาน
ร่วมกับกองคลัง 

4.2 ด้านการเงินไม่เอื้ออ านวยต่อนักศึกษา ล้าสมัย ยึด
ติดกับรูปแบบเดิมๆ ไม่ปรับระบบการท างานให้เข้ากับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

1. มหาวิทยาลัยควรเชิญบุคลากรของทุกคณะกับหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย ในแต่ละส่วน เพื่อก าหนด อาทิ 

1.1 ขั้นตอนการท างานที่ ชัดเจน และก าหนดความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน  

1.2 ปัญหา อุปสรรคในการท างานในแต่ละด้าน และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2. ควรปรับปรุงการท างานของหน่วยงานส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัย ในการท างานเชิงรุก รวดเร็ว ทันการณ์มากขึ้น 
5. การช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19  

ด้านการเงิน การคืนเงินให้นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยา การด าเนินการมีขั้นตอนและล่าช้ามาก ไม่ทันกับ

1. ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการคืนเงินช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา
ทันที ไม่ต้องมาขอเงินคืนในภายหลัง ซึ่งมีขั้นตอนมาก 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ความเดือดร้อนของนักศึกษา ล่าช้า ไม่ทันกับความเดือดร้อนของนักศึกษา 

2. ควรเร่งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยให้คณะ นักศึกษาทราบอย่างรวดเร็ว และ
ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีความ
เข้าใจที่ตรงกัน อาทิ การเปิดเรียน รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ฯลฯ 

6. สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
สวัสดิการ สิ่ งอ านวยความสะดวก ไม่ เพียงพอ ไม่

เอื้ออ านวยต่อนักศึกษา ท้ังรถราง หอพัก  

ควรเร่งปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ส่งเสริมบรรยากาศการท างาน และการใช้
ชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร อาทิ จ านวนหอพัก ห้องน้ า 
ระบบน้ าในห้องน้ า รถราง ฯลฯ 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 4.1 สนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
         5.1 ควรเพ่ิม/พัฒนาความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้รวดเร็ว
ทันการณ ์
        5.2 ควรเพ่ิมการก ากับติดตาม การท างานให้ใกล้ชิด และต่อเนื่อง  
 5.3 ควรบริหารงานด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 5.4 การบริหารงานควรใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์ 
        5.5 ควรเพ่ิมการถ่ายทอด สื่อสารนโยบาย เป้าหมายทิศทางการพัฒนาคณะสู่บุคลากรในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ  
         5.6 ควรมีการท างานเป็นทีม และเพ่ิมความมีเอกภาพในการท างาน 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ  
 1.2 การบริหารจัดการ 
 - การบริหารงานโดยค านึงถึงต้นทุนมากขึ้น 
 - การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การเรียนการสอน online 
การปฐมนิเทศ online   
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 

1.1 เมืองทองธาน ี
- อุปกรณ์ IT ช ารุดบ่อย ล้าสมัย ไม่เพียงพอ 

1.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- อุปกรณ์เครื่องมือ บางส่วนช ารุด เสื่อมคุณภาพ 

ท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดของ
คณะ และวางแผนการจัดซื้อ ซ่อมแซม การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่
ทันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา 

2. การวิจัย 
อาจารย์ท างานวิจัยน้อยมาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก

อาจารย์ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ในการท างานวิจัย การ
เขียนโครงการวจิัย การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ  

ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย 
ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย การท างานวิจัยในมนุษย์ 
กระบวนการขอใบรับรอง ฯลฯ รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ค าปรึกษา แนะน า เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการท างานวิจัยมากขึ้น  

3. การบริหารงาน 
การบริหารจัดการ การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ที่คณบดี

เพียงคนเดียว ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน
นโยบาย วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้ 

  
 

1. ควรเพิ่มการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคณะสู่
บุคลากรในแต่ละระดับให้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคน
ได้ทราบแนวทางการด าเนินการ บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และร่วมมือกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
คณะก าหนดไว้ 

2. ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน การ
ตัดสินใจให้ทีมผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่อให้การท างาน
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. ควรปรับการบริหารจัดการภายในส านักงานคณบดี โดย
ควรมีหัวหน้าดูแลรับผิดชอบ การประสานงานการท างาน
เพื่อให้สามารถสนับสนุน ภารกิจของคณะ อาจารย์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ด้านกายภาพ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
พื้นที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 

ควรบริหารจัดการพื้นที่/จัดหาสถานที่ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการ และแนวโน้ม
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา 

นักศึกษามีความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในช่วงการท า thesis ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การท า thesis ค่อนข้างสูง (การท าภาพยนตร์ 1 ช้ินต่อคน)  

ควรก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อาทิ เปิด
ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับทราบปัญหา การมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ ส ารวจ 
สอบถาม พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ด้านจิตวิทยา ทุนการศึกษา 
ฯลฯ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดตามรหัสของนักศึกษา 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่อาจารย์ที่สอน โอกาสที่จะ
พบกับอาจารย์ที่ปรึกษามีน้อย  

ควรพิจารณาทบทวนระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ใน
แต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากข้ึน 
 
 

3. กิจกรรมนักศกึษา 
กิจกรรมที่จะส่งเสริม ผลักดันให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถมีค่อนข้างน้อย 

1. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น 
2. ควรจัดพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับการท างานกลุ่ม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท ากิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับเอกชนในการใช้สถานที่เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในวันหยุด 

3. ควรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมากขึ้น 

4. การสื่อสาร  
การสื่อสารกับบุคลากรมีน้อย ล่าช้า ท าให้บางครั้งเสีย

โอกาส 

ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารสู่บุคลากร 
นักศึกษา ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบ อาทิ 
ระเบียบ/ข้อบังคับการขอต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย 
ระบบ TCAS สวัดิการ ค่าชดเชย ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง  

5. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

1. ควรประชุมพนักงานสายสนับสนุนร่วมกับผู้บริหาร  
1.1 เพื่อวิเคราะห์ภาระงาน ปัญหาอุปสรรคในการ

ท างาน และก าหนดภาระให้เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจของ
คณะ มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน แล้วสื่อสาร ประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน  

1.2 ปรับระบบการบริหารจัดการภายในส านักงาน
คณบดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบการท างาน การให้บริการแบบ One 

Stop Service 
3. ควรพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี

ทักษะ ความสามารถท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถ
ท างานได้หลากหลาย และท างานทดแทนกันได้ 

6. สวัสดิการ 
6.1 เจ้าหน้าที่ประจ าที่เมืองทองธานีและวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ได้รับสวัสดิการที่แตกต่างกัน 
6.2 การเดินทาง เพชรบุรี-เมืองทองธานี ไม่ได้รับความ

สะดวก 

1. ควรพิจารณาให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 วิทยา
เขตที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ค่าโทรศัพท์ ที่พัก  

2. ควรจัดท าสวัสดิการของคณะเสริมจากมหาวิทยาลัย อาทิ 
กองทุนส าหรับพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วย
เป็นโรคร้าย น้ าท่วม ไฟไหม้ ทุนการศึกษาต่อ ฯลฯ 

3. ควรบริหารจัดการ การจัดรถรับส่ง เพชรบุรี-เมืองทอง
ธาน ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

1.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  

1 .2  อาจารย์  ส่ วนหนึ่ ง ไม่ เ ข้ า ใจ เ รื่ อ ง  Learning 
Outcomes ของรายวิชา 

 

1. ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยควรช้ีแจงและสร้างความ
เข้าใจ ความส าคัญของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้
นักศึกษาทุกคนทราบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษา 

2. ควรมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอน ฯลฯ พร้อมตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย ส่วนงาน อาจารย์ และนักศึกษามากข้ึน  

2. City Campus เมืองทองธานี 
 

1. ควรพิจารณามอบหมายผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาดูแล
รับผิดชอบที่ City Campus เมืองทองธานี เพื่อให้การ
ท างาน การอ านวยความสะดวก การประสานงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็วข้ึน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรมีหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ City 

Campus เมืองทองธานี  อาทิ  เจ้าหน้าที่กองกิจการ
นักศึกษา กองบริหารงานวิชาการ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักศึกษา 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

1. ควรปรับปรุง/ทบทวนระเบียบขั้นตอนการท างานให้มี
ความสะดวก คล่องตัว ลดเอกสาร โดยเฉพาะด้านการเงิน 

2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน 
การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. ด้านกายภาพ 
4.1 จ านวนร้านอาหารและที่น่ังมีจ านวนไม่เพียงพอ 
4.2 พื้นที่ส่วนกลางส าหรับนักศึกษาในการท างาน ท า

กิจกรรม ไม่เพียงพอ 
     4.3 การออกแบบสถานที่ในบางจุดไม่เอื้อต่อการใช้งาน 
ความปลอดภัย เช่น บันได 

1. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความ
สะดวก จัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง ให้แก่นักศึกษาให้มากข้ึน  

2. ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาในจุดที่ไม่ปลอดภัย อาทิ บันได 
ทางเดิน  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 4.1 ก ากับติดตามการท างาน และพยายามช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  
 4.2 มีความพยายามศึกษา เรียนรู้ระบบงาน 
 4.3 มีการประสานงาน เพ่ือขอความร่วมมือในการท างานร่วมกันภายในคณะ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 5.1 ควรเพ่ิมการสื่อสารและให้ข้อมูลกับบุคลากร และนักศึกษาให้มากขึ้น 
 5.2 ควรมอบอ านาจการตัดสินใจให้ทีมผู้บริหารในแต่ละระดับ 
 5.3 ควรจัดหาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ฯลฯ โดยการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย 
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วิทยาลัยนานาชาติ  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
       1.1 ด้านหลักสูตร  
            - การเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร Joint Master Degree ร่วมมือกับ University of Applied Arts Vienna ประเทศ
ออสเตรีย ช่วยยกระดับการศึกษาและการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 - การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีความยืดหยุ่น ทันสถานการณ์ โดยปรับ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 4 ปี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
เวลาเรียน และจูงใจให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น  
 1.2 การรับนักศึกษาและการเพิ่มจ านวนนักศึกษา  
 - การปรับวิธีการรับนักศึกษาจากระบบ TCAS มาเป็นระบบรับตรง เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัยนานาชาติ  
 - การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียน  
สารสาสน์วิเทศ  
 1.3 ด้านวิชาการ และความเป็นนานาชาติ 
 - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th SUIC International Conference: A New Paradigm of 
Management and Creativity ช่วยสร้างชื่อเสียงและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
 - โครงการร่วมกับสถานทูตยุโรป 8 ประเทศ จัดนิทรรศการด้านศิลปะ ระหว่างนักศึกษากับศิลปิน  
EUNIC Project (8 European students – 8 Thai students) ระหว่าง 21 Oct – 1 Nov 2019  
 - สนับสนุนนักศึกษาไปน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 - การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ พัฒนาอาจารย์ นักศึกษา การบริการทางวิชาการ ฯลฯ อาทิ การท าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ University of Applied Arts Vienna ประเทศออสเตรีย  
 1.4 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การเรียนการสอน 
online การช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน online แก่นักศึกษาทุกราย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุก
หลักสูตร ทุกชั้นปี  
 1.5 ด้านกายภาพ ปรับปรุงด้านกายภาพและพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนที่ชั้น 8 และชั้น 9 ของ 
อาคาร CAT  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
               - ไม่มี - 
 
       2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษา 1. ควรพิจารณาก าหนดกลุ่มนักศึกษา แบบพุ่งเป้า อาทิ บุตร

หลานของผู้ประกอบการด้านโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ    
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การแนะน าคณะสู่ภายนอก 

รวมถึงการจัดแนะแนวในรูปแบบที่หลากหลาย น า
เทคโนโลยีมาช่วย อาทิ การ Live สด  

3. ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ความสุขของนักศึกษา ให้มากขึ้น 

2. หลักสูตร 
 

ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดม
ความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก  

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอน ห้องสูติ โอ 

ห้องปฏิบัติการ ส่วนหน่ึงไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอ  
   

1. ควรมีห้องเรียนที่รองรับการเรียนการสอน online และ
ห้องเรียน Smart Classroom (การบันทึกวีดีโอ การดูการ
สอนย้อนหลัง ฯลฯ) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ  

2. ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน
การสอน ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัย เพียงพอ 
และพร้อมใช้งานมากขึ้น เช่น ระบบไฟ ระบบเสียง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสนับสนุนการท างาน การเรียน 
การสอน ฐานข้อมูล ฯลฯ 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่าง

สาขา ต่างคณะยังมีน้อย  

1. ควรปรับแนวคิดการจัดกิจกรรมรับน้อง ให้สร้างสรรค์ 
ทันสมัย ทันกับยุคปัจจุบัน โดยประชุมระดมความคิด
ร่วมกันของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง แล้วน ามาจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  

2. ควรจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรมมากขึ้น เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น 

3. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้ท างานร่วมกัน การบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 
รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ
อื่นๆ ให้มากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบ 
online 

5. ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้รับประสบการณ์ชีวิต 

ความเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาคณะ
อื่นๆ 

ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างคณะ โดย
สามารถด าเนินการในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ 
1. การเชิญนักศึกษาคณะอื่นๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ผ่านระบบ 

online 
2. การจัดแคมป์ภาคฤดูร้อน วันหยุดสุดสัปดาห์ โดยน า

นักศึกษาไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ 
เช่น กีฬา การจัดศึกษาดูงาน 

3. การจัดอบรมระยะสั้นๆ อาทิ สอนท าอาหาร สอนภาษา 
ต่างประเทศ ทั้ง online และ on-site 

6. อาจารย์ชาวต่างชาติ การรับอาจารย์ชาวต่างชาติ คณะ/คณะกรรมการควร
พิจารณากลั่นกรองหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาสอน 
และมีกระบวนการก ากับ ติดตามการท างาน การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา  

7. การบริหารจัดการ 1. ควรมีการจัดประชุม พบปะบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ  เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศต่างๆ  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ การแบ่งหน้าที่ การปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ 

8. งบประมาณ/การหารายได้เพ่ิม 
 

1 .ควรวางแผนการหารายได้เพิ่มจากแหล่งอื่นๆ เพื่อน ามา
สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของคณะ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประหยัด

ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
3. ควรน าจุดแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของ

ประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจ มาสร้างคุณค่า
และมูลคา่แก่วิทยาลัยนานาชาติ 

9. เครือข่ายความร่วมมือ ควรสร้าง/เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ TCDC ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
วิทยาลัยนานาชาติ อาทิ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การ
ฝึกงาน ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้น 

10. การบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่น 
เอกสาร คู่มือต่างๆ  

11. ด้านกายภาพ/สถานที่ ต้ังของวิทยาลัยนานาชาติ  
(ตึก CAT) 

1. ควรน าข้อได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมรอบๆ 
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่ส าคัญของ
ประเทศ อาทิ การค้า อาคารสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ มาใช้
ประโยชน์ สร้างคุณค่ามูลค่าที่หลากหลายมิติมากขึ้น อาทิ 
การเรียนการสอน การฝึกงาน การสร้างแรงบันดาลใจแก่
นักศึกษา การจัดบริการวิชาการ การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การหารายได้ 

2. ควรเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ ให้ เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน การฝึก
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

12. ศิษย์เก่า  
   

1. ควรเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนที่ผ่ านมา การท างาน เพื่อสร้างเครือข่าย 
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้มากขึ้น 

2. ควรขอความร่วมมือให้ศิษย์ เก่าทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ มีบทบาท/ส่วนร่วมใน
การช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จัก 
มากขึ้น  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน          

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเปิดบ้านทุกปี โดยให้ทุกคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมๆ กัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน รวมทั้งจะ
ช่วยประหยัดงบประมาณ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม
อาจจะมีทั้ง online และ on-site 

2. กิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ 

1. ควรปรับแนวคิดการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ 
ที่สร้างสรรค์ ทันความเปลี่ยนแปลง อาทิ กิจกรรมรับน้อง
ใหม่ ควรเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน   

2. ควรริเริ่ม/เพิ่ม/และเน้นการจัดกิจกรรมร่วมกันของ
นักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาเขตให้มากขึ้น เพื่อหล่อหลอม
ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ความรัก สามัคคี 
ฯลฯ 

3. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 1. ควรพัฒนาการให้บริการ/การท างาน /การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให้รองรับ และ
เอื้ออ านวย ความสะดวก รวดเร็ว แก่อาจารย์ นักศึกษา
และอาจารย์ต่างชาติ อาทิ   

1.1 การลงทะเบียน   
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1.2 การต่อ VISA การท าสัญญาต่างๆ 
1.3 การช าระเงินของนักศึกษา 
1.4 การเรียนการสอน E-Learning 
1.5 การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ของกองคลัง 

2.  ควรจัดตั้ งหน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมนักศึกษาที่
เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ International Office 

4. บุคลากรสายสนับสนุน ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากรสายสนับสนุน 
เพื่อให้สามารถสื่อสาร ตอบค าถามให้บริการนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติได้ รวมทั้งรองรับความเป็นนานาชาติ 

5. ด้านการเงิน 1. ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของ
มหาวิทยาลัยให้คล่องตัว ยืดหยุ่น สะดวก รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนการท างาน 

2. ควรมีแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
         4.1 มีวิสัยทัศน ์มีโครงการที่จะพัฒนาจ านวนมาก 
         4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน  
         4.3 การท างาน การตัดสินใจรวดเร็วทันการณ์          
         4.4 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของวิทยาลัยนานาชาติ 
 4.5 รับฟงัความคิดเห็น  
 4.6 ให้ความส าคัญกับนักศึกษา 
        4.7 มีการท างานเป็นทีม  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
      - ไม่มี - 
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บัณฑิตวิทยาลัย 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 ด้านหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับ คลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ AUN-QA 
 1.2 ด้านวิชาการ ด าเนินการจัดโครงการด้านวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเขียน
บทความวิชาการ การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การน าเสนอผลงานวิจัย  
 1.3 การบริหารจัดการ อาทิ 
             - การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ อาทิ การให้บริการ online ในการยื่นค าร้อง การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การติดตามนักศึกษา ฯลฯ ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น  
             - การทบทวนปรับปรุงระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 
 1.4 การจัดท าเว็บไซต์ให้มหีลายภาษา เพ่ือเผยแพร่และการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและสะดวกข้ึน 
 1.5 การพัฒนาบุคลากร อาท ิ
 - สนับสนุนทุนการท า e-Learning การจัดท าต ารา  
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถ อาทิ การใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรพหุวิทยาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบเป็น
หลักสูตรที่มีคุณค่า แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการ อาทิ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนนักศึกษา อัตราก าลัง 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

ควรหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ช่วยสนับสนุนหลักสูตร          
พหุวิทยาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ อาทิ งบประมาณ 
อัตราก าลัง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

2. จ านวนนักศึกษา 
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง 

ควรระดมความคิดร่วมกับคณะ เพื่อวางแผน กลยุทธ์การ
เพิ่มจ านวนนักศึกษา อาทิ การส ารวจความต้องการของ
ตลาด การรับนักศึกษาต่างชาติ 

 3. บทบาทหน้าท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ 
บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลยั 

และคณะ ไม่ชัดเจน ท าให้การติดต่อประสาน การให้บริการ 
ฯลฯ ไม่ชัดเจนว่าจะต้องไปติดต่อที่ส่วนงานใด และความ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
 

1. ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมระดมความคิดร่วมกัน เพื่อ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัยกับคณะให้ชัดเจน  

2. ควรระดมความคิดร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ
กองบริหารงานวิชาการ และคณะ เพื่อปรับปรุงการ
ใหบ้ริการนักศึกษาเป็นแบบ One Stop Service 

4. วารสารวิชาการ ควรเร่งด าเนินการเพื่อให้วารสาร Veridian E-Journal เป็น
แหล่งเผยแพร่ผลงานได้เช่นเดิม ช่วยใหอ้าจารย์ นักศึกษา มี
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
    นักศึกษาส่วนหนึ่งส าเร็จการศึกษาล่าช้า 

1. ควรมีมาตรการก ากับดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้
ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา อาทิ จัดท าฐานข้อมูล
นักศึกษา การก ากับติดตาม อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึง
ช่องทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรเตรียมวางแผน และมาตรการต่างๆ ในการรองรับเมือ่

กระทรวง อว. ออกกฎไม่ก าหนดเวลาการส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมิให้กระทบต่อการท างาน การ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ จ านวนนักศึกษาตกค้าง 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ฯลฯ  

2. iThesis 
 

ควรติดตาม และประเมินผลการใช้ iThesis ว่ามีปัญหา 
อุปสรรค อย่างไร และน ามาวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ข้อมูล ฐานข้อมูล  ควรน าข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ มาจัดท าเป็น Big Data 
เพื่อประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย คณะ ในการท างาน การ
ค้นคว้า อ้างอิง  

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยกับ

เจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา มีน้อย ไม่ทั่วถึง ท าให้มี
ความเข้าใจไม่ตรงกัน การท างานล่าช้า  

ควรทบทวน ปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การ
ด า เนินงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ระบบการจัดส่งข้อมูล การเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ  

5. การเบิกจ่ายเงิน 
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค่อนข้างล่าช้า  
 

1. ควรก ากับดูแล/ปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รวดเร็วมาก
ขึ้น โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Internet Banking  

2. ควรจัดท าระบบการติดตามเอกสาร เพื่อให้สามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

6. ด้านกายภาพ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม ซึ่ง

บัณฑิตวิทยาลัยวางแผนจะขยายพื้นที่โดยใช้อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ ที่พระราชวังสนามจันทร์ 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน แก่บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ การจัดสรร
พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการยกเว้น การลดค่าเช่า
พื้นที ่

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านความเป็นนานาชาติ ควรน าข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ มาแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ และสนับสนุนความเป็น
นานาชาติ 

2. บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในมิติต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนต่อไป 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  
 4.1 มีความยืดหยุ่นในการท างาน  
 4.2 สามารถประสานการท างาน ความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 
 4.3 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นนัทานิช) 
 - ไม่มี – 
 

https://ithesis.uni.net.th/
https://ithesis.uni.net.th/
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ส ำนักหอสมุดกลำง 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 การบริหารงาน การน าแนวคิด Borderless มาใช้ในการพัฒนาส านักหอสมุดกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทในยุคปัจจุบัน รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต  
 1.2 การริเริ่มงาน อาทิ        
 - การสร้าง Digital Content  
        - เริ่มด าเนินการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต 
 1.3 การสร้างเครือข่าย เชื่อมต่อองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพ่ือสร้าง
สั งคมแห่ งการเรียนรู้  (Borderless Learning Society) และการสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายความร่วมมือกับ TCDC ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 1.4 การบริหารจัดการ 
 - การประชาสัมพันธ์ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารกับผู้รับบริการมากขึ้น 
          - การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการปรับการให้บริการให้
สอดรับกับสถานการณ์ได้ดี อาทิ การบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน/หอพักนักศึกษา การยืมไม่อ้ัน เป็นต้น 
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. เงินงบประมาณ และการหารายได้เพ่ิม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด และส่วนใหญ่
เป็นเงินเดือนบุคลากร งบประมาณเพื่อการด าเนินงานและ
การพัฒนามีจ านวนน้อย ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
อาทิ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการนักศึกษา 
ฯลฯ 

 

1. ควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมเหตุสมผล 

2. ควรแสวงหาความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้ร่วมกัน
จากช่องทางต่างๆ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด/ทิศทางการพัฒนา
ส านักหอสมุด 
 

1. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวน          
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของส านักหอสมุด ให้เป็น
เชิงรุก และชัดเจนมากขึ้น โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายนอกมาให้ค าปรึกษาแนะน า  

2. ควรพัฒนาส านักหอสมุดในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต โดยน า
ทรัพยากรที่มีคุณค่า มูลค่าจ านวนมาก รวมทั้งเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เทคโนโลยี ฯลฯ มา
ระดมความคิดร่วมกันและวางแผนการด าเนินการ เพื่อให้
ห้องสมุดเป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้  มีกิจกรรม มีการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 

2. ห้องสมุดศิลปะ   
    
 

1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง
ห้องสมุดศิลปะ ซึ่งเป็นจุดเด่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น  
โดยใช้ผ่าน Platform ต่างๆ ซึ่ งจะช่วยสร้างช่ือเสียงแก่
ส านักหอสมุด และมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างรายได้แก่
ส านักหอสมุดกลางต่อไปด้วย 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ โดย
มีส านักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางของข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 
การศึกษา ค้นคว้า  

3. โครงการจดหมายเหตุ 
3.1 จากการปรับโครงสร้างของส านักหอสมุดกลาง ท าให้

โครงการจดหมายเหตุ ต้องไปรวมกับส านักงานเลขานุการ ท า
ให้ ได้รับการสนับสนุนน้อยลงมาก ทั้ งด้ านอัตราก าลั ง 
งบประมาณ และสถานที่  

3.2 คณะส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องจดหมาย
เหตุน้อย ท าให้เอกสารที่มีคุณค่า มีการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธี/ 
ไม่มีการจัดเก็บ 

1. ควรน าเสนอมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการพัฒนา
โครงการจดหมายเหตุให้ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ท้ังด้านงบประมาณ 
อัตราก าลัง พื้นท่ีจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโครงการจดหมาย
เหตุ แกค่ณะต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บ/การดูแลเอกสารส าคัญ
และมีคุณค่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิดประโยชน์ 
แกค่ณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

4. นักศึกษา  
สนใจอ่านหนังสือน้อยลง และเข้าห้องสมุดน้อยลง 

ควรปรับ/เพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะ
เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อเชิญชวน ส่งเสริมการอ่านหนังสือ การ
เข้ามาใช้บริการของส านักหอสมุดให้มากขึ้น  อาทิ  ให้
นักศึกษาอัดวิดีโอ หรือ Live Review หนังสือของห้องสมุด 
และมีรางวัลจูงใจ ให้นักศึกษา กยศ. มาท ากิจกรรมใน
ห้องสมุดและน ามานับช่ัวโมงกิจกรรม ฯลฯ 

5. ทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์               
ให้มากขึ้น  และบริหารจัดการให้ เข้าถึงได้ ง่าย เพื่ อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

6. การบริหารงาน  ควรมีการพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในทุกวิทยาเขตอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแล้ว
น ามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ต่อไป 

7. การพัฒนาบุคลากร  1. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ตามภารกิจ
ของส านักหอสมุด และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาทิ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  ภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx มากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูล
การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอผลการ
ด าเนินการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส านักหอสมุดต่อไป   

3. ควรช่วยผลักดันให้บุคลากรกลุ่มลูกจ้างช่ัวคราวและ
ลูกจ้างประจ า ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคง สร้าง
ขวัญก าลังใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. โครงการจดหมายเหตุ 

จากการปรับโครงสร้างของส านักหอสมุดกลาง ท าให้
โครงการจดหมายเหตุ ต้องไปรวมกับส านักงานเลขานุการ ท า
ให้ ได้รับการสนับสนุนน้อยลงมาก ทั้ งด้ านอัตราก าลั ง 
งบประมาณ และสถานที่  
    

1. ควรก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินการโครงการ
จดหมายเหตุ  ให้ ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วย
สนับสนุ นและสร้ างความโดดเด่นความเข้มแข็ งแก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร  อาทิ     

1.1 แสดงถึงอัตลักษณ์ ความภาคภูมิ ใจในความเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ท่ีส าคัญของ
ประเทศ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรสนับสนุนโครงการจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่องและ

เพียงพอ ทั้งด้านงบประมาณ อัตราก าลัง พื้นที่จัดเก็บ
เอกสาร เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
ห้องสมุดที่เมืองทองธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 คน ดูแลรับผิดชอบทั้งในส่วน
ห้องสมุดและห้องพยาบาล  

ควรพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังบรรณารักษ์ไปประจ าที่ 
เมืองทองธานี  เพื่อ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ 
นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่องอยู่แล้ว มาเช่ือมโยง 
มาผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อจัดท าเป็น Big Data 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วน
งาน และหน่วยงานในทุกระดับ  

2. ควรเพิ่มการให้บริการของห้องสมุด ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี
ฯลฯ ให้รวมอยู่ใน SU SMART Application 

4. งบประมาณ  
4.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน

บุคลากร งบประมาณเพื่อการด าเนินงานและการพัฒนามี
จ านวนน้อย  

4.2 รูปแบบวิธีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันยังไม่มีความคล่องตัว (จัดสรรงวดแรกประมาณ     
ร้อยละ 40 หลังจากนั้นต้องแจ้งมหาวิทยาลัยขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม) ส่งผลท าให้การบริหารจัดการ การใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนงานไม่คล่องตัว การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการใน
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ความ
โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่ ระดับชาติและ
นานาชาติ  อาทิ  การจั ดท า  Digital Content การจั ด
นิทรรศการในรูปแบบและมิติใหม่ๆ รวมทั้งการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุการศึกษา การจัดหาหนังสือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล เพิ่มขึ้น  

2. มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้บริหารส่วนงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาประชุมระดมความคิดร่วมกัน เพื่อรับฟังปัญหา 
อุปสรรค ในการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบัน และแนวทาง
ที่เหมาะสมที่จะช่วยเอื้ออ านวยความสะดวก ความคล่องตัว 
ในการด าเนินงานของส่วนงานให้มากข้ึน รวมทั้งการใช้เงิน
สะสมของส่วนงาน 

5. สัญญาณ Wi-Fi 
ไม่เสถียร 

ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ให้รวดเร็ว และเสถียรมากขึ้น
เพื่อให้การบริการ การสืบค้น การเข้าถึงเอกสารข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. ด้านกายภาพ  
6.1 วังท่าพระ การปรับพ้ืนท่ีหอสมุดวังท่าพระ ล่าช้า 
6.2 พระราชวังสนามจันทร์ การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่แยก

ส่วนกัน 
 

1. วังท่าพระ ควรเร่งรัดการปรับปรุงพื้นท่ีวังท่าพระ ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วเพื่ อให้ สามารถให้บริการนักศึกษาได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. พระราชวังสนามจันทร์ ควรพัฒนาด้านกายภาพของ
พระราชวังสนามจันทร์ ให้เชื่อมโยง สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันมากขึ้น อาทิ ในกลุ่มพื้นที่ของส านักหอสมุดกลาง 
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัยฯ  

        
4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาส านักหอสมุดกลาง 
 4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน และพยายามเรียนรู้ระบบงาน 
        4.3 เข้าพบง่าย 
        4.4 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 4.5 ทีมผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ มีการท างานเป็นทีม   
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5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน)  
 5.1 ควรบริหารจัดการในเชิงรุกมากข้ึน 
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ส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 การสนับสนุนการเรียนการสอน online โดยท าหน้าที่ประสานงานในการจัดซื้อระบบต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน การท างาน เป็นต้น 
 1.2 การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย อาทิ การเพ่ิม Wi-Fi ให้มีความเสถียร รวดเร็ว 
และครอบคลุมพ้ืนทีม่ากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมช่องทาง Internet Gateway 
 1.3 การพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ ระบบ Single Sign on Service ระบบ SAP SU SMART และระบบ
โทรศัพทโ์ดยน าระบบ IP Phone มาใช้  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การพัฒนาเทคโนโลยี/อุปกรณ์ทางด้าน IT 

อุปกรณ์ทางด้าน IT มีการปรับเปลี่ยน/พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว 

ควรเร่งส ารวจ/หารือกับทุกคณะ ส่วนงาน หน่วยงาน ถึง
ปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และรวบรวมน าไปวาง
แผนการท างาน การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในแต่ละระยะ 
อาทิ  การจัดซื้ออุปกรณ์  hardware ที่ทันสมัย เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ งาน ภารกิจ 
รูปแบบการท างานในยุคดิจิทัล ฯลฯ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านัก
ดิจิทัลเทคโลยี ยังมีน้อย ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบการ
ด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ   

ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานของ
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ในเชิงรุก เพื่อใหบุ้คลากรได้รับทราบ
การท างาน ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรค แผนการ
ท างานต่างๆ รวมถึงการเดินสายพบปะคณะ ส่วนงานต่างๆ 
เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และน ามา
วางแผนการท างานต่อไป 

2. การพัฒนาบุคลากร 
2.1 ใน 2-3 ปีข้างหน้าจะมีเจ้าหน้าที่ส านักดิจิทัล

เทคโนโลยี เริ่มทยอยเกษียณอาย ุ
2.2 บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญ และความ

ร่วมมือในการเข้ารับการอบรม 

1. ควรวางแผนด้านอัตราก าลัง และการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ควรหากลยุทธ์ แนวทางสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ก าหนด
เป็น KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 
เกณฑ์ EdPEx ให้มากขึ้น รวมทั้งควรประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยช่วยจัดทีมผู้ เ ช่ียวชาญด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งจากภายในและ
ภายนอก มาช่วยให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การเขียนรายงาน ฯลฯ  

3. การหารายได้ ควรหาแนวทางในการหารายได้ เพื่อให้มีงบประมาณมาใช้
ในการบริหารจัดการภายในเพิ่มขึ้น อาทิ การน าระบบ 
software ที่ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีมาพัฒนาขึ้น ไปหา
รายได้ 
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3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 

ควรจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว จัดล าดับความส าคัญเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการ การสนับสนุนงบประมาณ อาทิ จัดท าระบบ
สารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด 
แล้วประสานงานให้แต่ละคณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบาง
เรื่องอยู่แล้ว มาเช่ือมโยง มาผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อ
จัดท าเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ  

2. งบประมาณ 
2.1 อุปกรณ์ทางด้ าน IT มีราคาสู ง  และจะต้อง

ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง และ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

2.2 งบประมาณที่ส านักดิจิทัลฯ ได้รับการจัดสรร    
ส่วนใหญ่จะเป็นงบด้านบุคลากร งบเพื่อการพัฒนามีน้อย
มาก ท าให้การท างานไม่ทันกับความต้องการ ภารกิจใหม่ที่
เพิ่มขึ้น 

1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้าน IT ให้มากข้ึน 
เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ
รองรับความต้องการ ภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการน าสายสื่อสารลงดิน เพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านความเสียหายของสายสัญญาณ และ
การพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุก
วิทยาเขต 

 
4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า เป็นกันเอง สามารถท างานร่วมกับบุคลากรได้ดี 
 4.2 สามารถแก้ปัญหาได้ทันการณ ์
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน) 
 5.1 ควรสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย 
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หอศิลป์ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมา 
 1.1 โครงการความร่วมมือกับศิลปิน และสถาบัน หอศิลป์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 1.2 การเผยแพร่ผลงานศิลปะผ่าน Google Arts & Culture ช่วยให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศได ้
ชมผลงาน และรู้จักหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การหารายได้ 

ได้รับงบประมาณลดลง และมีแนวโน้มจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  

ควรวางแผนการหารายได้ในรูปแบบใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ 
ให้มากขึ้น เพื่อน ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ อาทิ  
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัด

กิจกรรม  
2. การด าเนินการประเมินมูลค่าของผลงานศิลปกรรมสะสม 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ       
3. จัดอบรมระยะสั้นด้านการจัดการศิลปะ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดกิจกรรม/โครงการ 1. ควรเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

มาระดมความคิดร่วมกัน ถึงรูปแบบแนวทางการจัดงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ที่จะแสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเผยแพร่ช่ือเสียงให้เป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาติให้มากข้ึน  

2. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาช่วยงาน หรือจัดแสดง
ผลงาน เพื่อเพ่ิมประสบการณ์แก่นักศึกษา 

2. การสนับสนุนการเรียนการสอน ควรมีส่วนร่วมในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
เพื่อหล่อหลอมอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร การเรียนรู้ศิลปะ สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ
รวมถึงการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีวังท่าพระ กับหอศิลป์ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ 1. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย

การพัฒนาหอศิลป์ให้ชัดเจน และให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สะสมองค์ความรู้ผลงานที่มีคุณค่า แสดงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. มหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณเฉพาะในเรื่องการดูแล
ผลงานศิลปกรรมในคลังสะสม เพื่อให้การดูแล บ ารุงรักษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะ มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องลิขสิทธิ์ และ
กรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล แล้วพิจารณาทบทวน
ระเบียบเพื่อให้สามารถน าผลงานต่างๆ ไปหารายได้ ซึ่งจะ



83 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆ อาทิ 

ศิลปกรรมแห่งชาติ จะมีลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ท าให้ไม่
สามารถน ามาหารายได้ 

เป็นช่องทางในการหารายได้ให้หอศิลป์ และมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

3. โครงสร้างของหอศิลป์ ควรสนับสนุนให้หอศิลป์มีหน่วยงานในการจัดหารายได้
เช่นเดียวกับคณะ เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไกในการหารายได้
ของหอศิลป์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ  

4. การหารายได้ 
มหาวิทยาลัยมีผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่า

จ านวนมาก แต่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการหารายได้เท่าท่ีควร 

1. ควรเป็นแกนน าในการจัดประมูลผลงานศิลปกรรมของ
ประเทศ 

2. ควรน าผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าจ านวนมาก 
มาวางแผนในการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม 

4. บุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งฯ ขาดความ

เสมอภาค และบุคลากรเสียโอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งวันเดียวกัน (ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับ
อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในวันท่ีแตกต่างกัน ขึ้นกับเวลา
ที่ใช้ในการพิจารณา (กระบวนการพิจารณาเสร็จเร็ว ก็ได้รับ
อนุมัติเร็ว กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) 
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติต าแหน่ง ณ วันที่ยื่น ณ 
หน่วยงาน รวมถึงการพิจารณาล่าช้าท าให้บุคลากรเสียโอกาส 

1. การก าหนดต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน ควร
ให้ผลตั้งแต่วันที่ยื่นขอ ณ หน่วยงาน เช่นเดียวกับสาย
วิชาการ เพื่อความเสมอภาค  

2. การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตรา
เงินเดือนเดิม                                                         

5. กายภาพ/ความปลอดภัย 
5.1 การปรับปรุงวังท่าพระ 
การด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานส่งผลต่อการ

วางแผนการด าเนินงานจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้าน
ศิลปะต่างๆ ของหอศิลป์   

5.2 ความปลอดภัย 
- หอศิลป์ตั้งอยู่ในอาคารที่เป็นโบราณสถาน  
- สถานที่จัดเก็บผลงานศิลปกรรมมีน้อย  

1. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการปรับปรุงวังท่าพระให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้หอศิลป์สามารถด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2. ควรด าเนินการเรื่องการประกันอัคคีภัย ในอาคาร
โบราณสถาน ทั้งวังท่าพระ และหอศิลป์สนามจันทร์
รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ  

 

 
4. ผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) 
        4.1 มุ่งม่ันท างาน ด้วยความทุ่มเท เป็นตัวอย่างแก่บุคลากร 
        4.2 เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น 
 4.3 มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) 
 5.1 ควรท างานเชิงรุกเพ่ือให้หอศิลป์มีบทบาทที่จะช่วยขับเคลื่อนงานศิลปะของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่น
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.2 ควรก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ท างานเต็มศักยภาพ และทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

  
           คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้ 
เห็นถึงสิ่งที่ควรด าเนินการโดยเร่งด่วน สิ่งที่ควรด าเนินการและพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการ   
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์  
  คณะกรรมการ ได้จัดท าข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน   
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป   
 โดยสรุปดังนี้ 
 
          1. เรื่องเร่งด่วน   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. การหารายได้  

การหารายได้ เป็น เรื่องที่ มีความส าคัญ  เนื่ องจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มีแนวโน้ม
ลดลง  

ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และ
วางแผนด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อน ามาช่วยสนับสนุน
การด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยในการหารายได้ อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้
ค าปรึกษา แนะน า เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร  

     
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไป   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ชื่อคณะ สาขาวิชา 

ช่ือคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สื่อหรือ
ชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนด้านใด 
การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ควรพิจารณาทบทวนช่ือคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มจ านวน
นักศึกษา การเสนอขอทุนวิจัย ช่ือเสียง การพัฒนาคณะ 
ฯลฯ  

2. หลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทใน

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 

2. การด าเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
3. ควรน าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มา
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ 
ในเชิงรุก 

4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การน าหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2 ภาษา และรับนกัศึกษาต่างชาติโดยไม่ต้องสร้างหลักสูตร
ขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากร 

5. ก าหนดให้มีการฝึกงาน สหศึกษา และเพิ่มระยะเวลา
ฝึกงานในทุกหลักสูตรและสาขาวิชาให้มากขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการท างานต่อไป 

6. ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่  21 และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน อาทิ การ
สื่อสาร วุฒิภาวะ วินัย การท างานเป็นทีม ฯลฯ 

3. อาจารย์ 
 

ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ 
1. การก าหนดให้อาจารย์ช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

เรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ 
ประโยชน์ การน าไปใช้ การเช่ือมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
จะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การ
สอบอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ทันการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
Outcome Based Learning, Problem Based Learning, 
Research Based Learning การเป็นครูมืออาชีพ หรืออื่นๆ 

3. ระบบกลไกการก ากับติดตามอาจารย์ให้น าผลการประเมิน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพื่ อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา 

4. การก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

5. การก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้ท า
หน้าที่พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 

ควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้
การพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ มี
ทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งงบประมาณ การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร การเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และนักศึกษาด้วย  

2. ควรมีกลไก การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาที่จัดท าขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  

6. การจัดโครงการบริการวิชาการ  
      คณะ ส่วนงาน มีบทบาทในการท างานช่วยเหลือสังคม 
ชุมชน จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการประเมินผล
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) 

1. ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะผลลัพธ์  ผลกระทบ 
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน  

2. ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่าง
ภาควิชา คณะ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น 

3. ควรน านักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้
ร่วมกันให้มากข้ึน 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
7. เครือข่ายความร่วมมือ ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ

ร่วมมือตามแผนท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาร่วมกัน อาทิ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกงาน 
บริการวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ  

8. การวิจัย 1. ควรแต่งตั้งพี่ เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor)  
ของคณะ 

2. ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคณะ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ 

 

 นอกจากนั้นจากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ของส่วนงานฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งคณะกรรมการ  
ได้น ามาสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตร  
 

ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาท ิการยุบรวม 
การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ลดการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ 

2. การก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ/หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ทั้งในด้านโครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ 
ฯลฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ 

ฯลฯ ในมิติต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไป 

2. หอศิลป์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สะสมองค์ความรู้ผลงานที่มี
คุณค่า แสดงอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างรายได้ 
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการปรับโครงสร้างเพื่อให้การก ากับ การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานยุคใหม่ ทันสมัย ใน
การช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยี  

4. โครงการจดหมายเหตุ ส านักหอสมุดกลาง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง แสดงถึงอัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงช่วย
สนับสนุนและสร้างความโดดเด่น ความเข้มแข็ งแก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

3. การเป็นผู้น าด้านศิลปะ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ควรท างานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้น าด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ  

1.1 ห้องสมุดศิลปะ 
1.2 จัดท าพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อน าผลงาน

ศิลปกรรมสะสมที่มีจ านวนมาก มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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มีสถานที่เก็บที่ได้มาตรฐาน การเผยแพร่องค์ความรู้ การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ การหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

2. การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้
ของสังคมและนานาประเทศ 

3. ควรท าโครงการวิจัยการบริหารจดัการงานศิลปกรรม โดย
ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงานศิลปกรรม 
การประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่าผลงาน 
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การแบ่งปันผลประโยชน์ 
ฯลฯ โดยในการด าเนินการควรเชิญคณะต่างๆ มาร่วม
ด าเนินการ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ เพื่อ
แสดงความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ออกมาเพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบ
ราชการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อ
ต่อการท างาน การบริหารจัดการ อาทิ การหารายได้ ฯลฯ  

มหาวิทยาลัยควรติดตาม ประเมิน ส ารวจความคิดเห็น/ระดม
ความคิดว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ประกาศใช้ไปแล้ว มี
ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ฯลฯ ในการน าไปใช้ในด้านใดบ้าง 
แล้วน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ด้านการเงินและระบบ SU-ERP 
5.1 แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะน าระบบ SU-ERP มาใช้ แต่

ในทางปฏิบัติการท างานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแต่ละคน 
แต่ละวิทยาเขต ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การตีความ
ระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ฯลฯ  

5.2 การด าเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินการของคณะ และล่าช้า 

1. มหาวิทยาลัยควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่คณะ 
ส่วนงาน เพื่อน าปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาหารือร่วมกัน 
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน และก าหนดแนว
ทางการท างานที่ชัดเจนร่วมกัน แล้วจัดท าเป็นคู่มือการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุก
วิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน 

2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน 
พัสดุ การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาน าระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ลดเวลาในการ
ปิดงบประมาณประจ าปี ให้รวดเร็ว  การท างานของ
เจ้าหน้าท่ีการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

6. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
6.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยังไม่ได้รับความ

สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงระบบ online ที่น ามาใช้ยังไม่ครบ
วงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไป
ช าระเงินด้วยตนเอง 

6.2 การท างานของส่วนกลาง มีขั้นตอนมาก การ
ให้บริการ การตอบค าถาม ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มี
มาตรฐานที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก
และสับสน 

6.3 การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนหน่ึงมีความซ้ าซ้อนกัน การติดต่อ
ประสานงาน การท างานร่วมกันยังไม่ราบรื่น ล่าช้า และ
บางครั้งเกิดความขัดแย้งกัน 

1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
น าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งการขอเอกสาร 
การช าระเงิน การรับเอกสาร ฯลฯ 

2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การท างาน/การบริหาร
จัดการของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้รองรับ
และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึง
ชาวต่างชาติมากขึ้น อาทิ   

2.1 การลงทะเบียน   
2.2 การต่อ VISA การท าสัญญาต่างๆ 
2.3 การช าระเงินของนักศึกษา 
2.4 การเรียนการสอน E-Learning 

รวมถึงการแจ้ง สื่อสาร ประกาศขั้นตอนการท างาน 
การให้บริการ ของทุกหน่วยงานให้ทราบอย่างชัดเจน 

3. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับคณะในแต่ละกลุ่มงาน และก าหนด 
Platform การท างานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ าซ้อน การท างาน
รวดเร็วข้ึน 
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7. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบ
การท างาน 

1. ควรวางแผนจัดท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่อง มาเช่ือมโยงผนวก
เป็นชุดข้อมู ลเดี ยวกัน เพื่ อจัดท าเป็ น  Big Data ของ
มหาวิทยาลั ย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่ อมหาวิทยาลั ย  
ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ 

2. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office 
ในทุกระบบ อาทิ การน าระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบท้ังการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 

8. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
8.1 พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยก าหนด

ระยะเวลาให้อาจารย์จะต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในแต่ละระดับ  ซึ่ งอาจารย์ส่วนหนึ่งอาจจะไม่
สามารถด าเนินการได้ 

8.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งฯ ขาดความเสมอภาค และบุคลากรเสีย
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวันเดียวกัน 
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
วันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการพิจารณาด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย (กระบวนการพิจารณาเสร็จเร็ว ก็ได้รับ
อนุมัติเร็ว กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) 
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่
ยื่น ณ หน่วยงาน รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาที่ล่าช้าท าให้
บุคลากรเสียโอกาส 

1. พนักงานสายวิชาการ 
ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ เป็นทางเลือกอื่นๆ ตาม 
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์ อาทิ 
ศาสตราจารย์ด้านการสอน 
2. พนักงานสายสนับสนุน  

ควรพิจารณาทบทวนปรับข้อบังคับฯ อาทิ 
2.1 การก าหนดต าแหน่งช านาญการของพนักงานสาย

สนับสนุน ควรให้มีผลตั้ งแต่วันที่ยื่นขอ ณ หน่วยงาน 
เช่นเดียวกับสายวิชาการ  

2.2 การปรับอัตราเงินเดือนข้ันต่ าของต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้รับ 
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม 

9. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรพัฒนา 
1. ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้

มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการท างานใน
ต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่
จะเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  

2. บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่ง ทุกระดับ เพื่อให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับต าแหน่งและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ 
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ควรพัฒนาด้านใดบ้าง 
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน 5-10 ปี ควรพัฒนาด้าน
ใดบ้าง 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

ควรพิจารณาทบทวนปรับเครื่องมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมมากขี้น อาทิ การน าระบบประเมินผลแบบ OKR 
(Objective and Key Results) มาใช้ 
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