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ภาคผนวก  
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบด ี

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ  
 

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

 



ภาคผนวก 1  
 

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

 

ที ่ ชื่อส่วนงาน ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

1 คณะจติรกรรม ประตมิากรรม 
และภาพพิมพ์ 

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

ครบปีงบประมาณ 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค ้าชู 
14 ก.ย. 61 – 13 ก.ย. 65 

ครบปีงบประมาณ 

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

ครบปีงบประมาณ 

4 คณะมณัฑนศลิป ์ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจยีรกุล 
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63 

ครบปีงบประมาณ 

5 คณะอักษรศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี ลิ มประเสริฐ 
12 ก.ค. 62 – 11 ก.ค. 66                              

ครบปีงบประมาณ 

6 คณะศึกษาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62 (วาระที่ 1) 
14 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 66 (วาระที่ 2)                                            

ครบปีงบประมาณ 
 

7 คณะวิทยาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี                           
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64 

ครบปีงบประมาณ 

8 คณะเภสัชศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน ์
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63                                       

ครบปีงบประมาณ 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุศรี ลจีีรจ้าเนียร  
10 พ.ค. 61 – 9 พ.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

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

ครบปีงบประมาณ 

11 คณะสัตวศาสตร ์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

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

ครบปีงบประมาณ 

12 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง     
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 344 วัน 

(1 ต.ค. 62 – 8 ก.ย. 63) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 
10 ก.ย. 63 – 9 ก.ย. 67 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 21 วัน 

(10 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 
(ขอยกเว้นการติดตาม  

และประเมินผลฯ) 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
อาจารย์นฤชร สังขจันทร ์
(รักษาการแทน 17 มิ.ย. 62 – 22 ธ.ค. 62) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 83 วัน 

(1 ต.ค. 62 – 22 ธ.ค. 62) 
(ขอยกเว้นการติดตาม  

และประเมินผลฯ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐพร กาญจนภูมิ 
23 ธ.ค. 62 – 22 ธ.ค. 66 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 283 วัน 

(23 ธ.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
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ที ่ ชื่อส่วนงาน ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 

ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

14 วิทยาลัยนานาชาต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63 (วาระที่ 1) 
15 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 67 (วาระที่ 2)                                

ครบปีงบประมาณ 
 

15 บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 
13 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

16 ส้านักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน ์  
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 38 วัน 

(1 ต.ค. 62 – 7 พ.ย. 62) 
(ขอยกเว้นการติดตาม  

และประเมินผลฯ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน 
8 พ.ย. 62 – 7 พ.ย. 66 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประมาณ 328 วัน 

(8 พ.ย. 62 – 30 ก.ย. 63) 
17 ส้านักดิจิทลัเทคโนโลย ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉตัรชัย เผ่าทองจีน 

2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63 
ครบปีงบประมาณ 

18 หอศิลป ์ อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกลุชยานนท ์
9 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 65 

ครบปีงบประมาณ 

 
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 กันยายน – 30 กันยายน 2563) 
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

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

ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562) 
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ภาคผนวก 2 
 

คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)   
(แบบฟอร์ม ปส.1) 
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 85.00 86.20 4.50

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ 80.00 85.71 4.50

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร 1  - 0.00

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา 30 82 5.00

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา - - -
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

1 1 3.50

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

1 1 3.50

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

- - -

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

1 3 5.00

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน 3 - 0.00
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม 1 1 3.50

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน 1 2 5.00

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน 20 7 1.00
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน - - -
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ 10 4 1.00
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

- - -

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

- - -

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน 5 2.25 1.00

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน - - -

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
คณะจิตรกรรมฯ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

คณะจิตรกรรมฯ

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน - - -

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย 5 5 3.50
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน 150 516 5.00
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ 5 7 5.00

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ 2.00 15.85 5.00

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

- - -

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล - - -
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ - - -

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน 25 18 1.00

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ 15.15 15.00 2.50

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ 51.51 63.00 5.00

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ 80.00 100.00 5.00

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ 80.00 100.00 5.00
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ - - -
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ 5.00 5.00 3.50

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

1 1 3.50

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

2 4 5.00

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

- - -

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน 1 1 3.50
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท - - -

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

2 - 0.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

คณะจิตรกรรมฯ

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ 5 1 1.00

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ 1 - 0.00
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง 1 - 0.00
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน 150 171 5.00

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

- - -

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ - - -
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ - - -

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ - - -

หมายเหตุ 96.0
31

3.10
61.94

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 76.60 2.50

90.00 92.47 4.50

4 5 5.00

3 13 5.00

1 1 3.50
- - -

1 1 3.50

- - -

1 1 3.50

2 2 3.50
1 1 3.50

- - -

5 12 5.00
2 - 0.00
15 - 0.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

2 2 3.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- - -

1 4 5.00
10 22 5.00
6 7 5.00

15.00 117.20 5.00

- - -

- - -
- - -

30 53 5.00

50.00 52.63 4.50

53.00 67.11 5.00

80.00 100.00 5.00

80.00 100.00 5.00
- - -

2.00 2.44 5.00

1 1 3.50

1 1 3.50

1 1 3.50

4 4 3.50
77 136 5.00

8 9 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3 5 5.00

2 2 3.50
2 2 3.50
50 22 1.00

- - -

- - -
- - -

- - -

134.50
34

3.96
79.12

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

82.00 84.80 4.50

86.00 84.98 2.50

11 11 3.50

7 4 1.00

1 2 5.00
- - -

1 1 3.50

- - -

1 2 5.00

1 5 5.00
1 3 5.00

- - -

28 11 1.00
6 6 3.50
- - -
- - -

- - -

5 5.00 5.00

- - -

คณะโบราณคดี

100



คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะโบราณคดี

- - -

2 3 5.00
- - -
7 7 3.50

24.00 31.06 5.00

- - -

- - -
- - -

50 88 5.00

56.00 62.50 5.00

45.03 52.78 5.00

80.00 100.00 5.00

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 8.97 5.00

2 3 5.00

2 5 5.00

- - -

2 2 3.50
10 1 1.00

1 3 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะโบราณคดี

2 1 1.00

2 2 3.50
1 1 3.50
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

115.50
29

3.98
79.66

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

90.00 96.05 4.50

85.00 86.38 4.50

2 4 5.00

7 15 5.00

1 2 5.00
2 15 5.00

1 2 5.00

- - -

1 1 3.50

3 4 5.00
1 1 3.50

- - -

40 42 4.50
3 - 0.00
50 42 1.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

- 1 -

คณะมัณฑนศิลป์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะมัณฑนศิลป์

- - -

2 7 5.00
100 196 5.00
3 5 5.00

7.00 6.88 2.50

- - -

- - -
- - -

80 81 4.50

26.00 26.74 4.50

48.00 54.55 5.00

80.00 90.95 5.00

80.00 93.50 5.00
- - -

5.00 5.08 4.50

1 2 5.00

1 2 5.00

1 4 5.00

2 2 3.50
20 33 5.00

1 1 3.50
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะมัณฑนศิลป์

5 8 5.00

2 7 5.00
1 1 3.50

100 97 2.50

- - -

- - -
- - -

- - -

145.50
34

4.28
85.59

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 78.20 2.50

89.00 88.05 2.50

1 13 5.00

2 3 5.00

1 1 3.50
1 1 3.50

1 - 0.00

- - -

1 - 0.00

- - -
1 1 3.50

- - -

70 68 2.50
17 17 3.50
- - -
- - -

- - -

5 2.45 1.00

- 4 -

คณะอักษรศาสตร์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะอักษรศาสตร์

- - -

2 3 5.00
2 11 5.00
5 6 5.00

3.00 1.41 1.00

- - -

- - -
- - -

35 65 5.00

36.00 42.03 5.00

36.11 40.58 5.00

80.00 100.00 5.00

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 8.05 5.00

2 3 5.00

1 2 5.00

- - -

3 3 3.50
30 32 4.50

1 2 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะอักษรศาสตร์

5 5 3.50

2 4 5.00
2 3 5.00
30 10 1.00

- - -

- - -
- - -

- - -

116.00
31

3.74
74.84

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

86.00 86.20 3.50

96.00 93.85 2.50

10 27 5.00

10 10 3.50

- - -
1 5 5.00

2 4 5.00

- - -

2 2 3.50

2 3 5.00
- - -

- - -

20 20 3.50
5 5 3.50
2 - 0.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

- - -

คณะศึกษาศาสตร์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์

- - -

1 4 5.00
- - -
6 4 1.00

2.00 1.57 1.00

1 - 0.00

1 3 5.00
- - -

50 109 5.00

55.00 61.25 5.00

35.00 37.61 4.50

80.00 80.00 3.50

80.00 89.00 5.00
- - -

5.00 5.00 3.50

3 4 5.00

2 10 5.00

1 1 3.50

2 2 3.50
20 15 1.00

2 2 3.50
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์

5 5 3.50

2 - 0.00
1 1 3.50
2 2 3.50

- - -

- - -
- - -

- - -

115.50
33

3.50
70.00

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

85.00 88.80 4.50

90.00 84.89 2.50

28 30 4.50

10 31 5.00

4 8 5.00
- - -

- - -

- - -

1 - 0.00

- - -
1 1 3.50

- - -

20 5 1.00
- - -
2 16 5.00
- - -

- - -

5 3.77 1.00

85 101 5.00

คณะวิทยาศาสตร์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์

- - -

2 11 5.00
- - -
3 10 5.00

1.00 45.12 5.00

1 2 5.00

- - -
- - -

50 192 5.00

92.00 92.79 4.50

55.00 59.34 4.50

80.00 80.40 4.50

80.00 80.00 3.50
- - -

5.00 6.19 5.00

1 5 5.00

1 10 5.00

- - -

16 18 5.00
20 10 1.00

2 3 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

105.00
26

4.04
80.77

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 88.40 5.00

98.58 100.00 5.00

2 2 3.50

5 25 5.00

4 19 5.00
1 1 3.50

1 2 5.00

- - -

1 2 5.00

1 6 5.00
1 1 3.50

1 7 5.00

40 59 5.00
2 3 5.00
1 3 5.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

60 65 4.50

คณะเภสัชศาสตร์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์

1 4 5.00

2 2 3.50
- - -
3 5 5.00

10.00 23.61 5.00

- - -

- - -
- - -

150 160 4.50

85.00 84.62 2.50

68.00 84.10 5.00

80.00 96.15 5.00

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 7.55 5.00

1 2 5.00

1 3 5.00

1 1 3.50

3 3 3.50
50 55 4.50

1 4 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะเภสัชศาสตร์

- - -

- - -
2 2 3.50
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

150.50
33

4.56
91.21

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 78.60 2.50

90.00 84.98 2.50

5 22 5.00

10 29 5.00

1 2 5.00
2 1 1.50

1 - 0.00

- - -

1 - 0.00

5 7 5.00
1 - 0.00

- - -

25 12 1.00
- - -
2 1 1.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

80 99 5.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

- - -

2 2 3.50
- 1 -
3 3 3.50

10.00 33.42 5.00

- - -

- - -
- - -

100 138 5.00

75.00 77.88 4.50

67.00 68.14 4.50

80.00 85.71 4.50

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 21.48 5.00

2 5 5.00

2 13 5.00

1 2 5.00

13 13 3.50
60 40 1.00

1 1 3.50
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

- - -

- - -
1 2 5.00
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

107.00
30

3.57
71.33

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

81.00 85.12 4.50

90.00 86.40 2.50

2 2 3.50

2 3 5.00

1 2 5.00
2 2 3.50

1 1 3.50

- - -

1 1 3.50

3 3 3.50
1 1 3.50

1 2 5.00

4 4 3.50
5 3 1.00
10 - 0.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

1 - 0.00

คณะดุริยางคศาสตร์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะดุริยางคศาสตร์

- - -

1 1 3.50
- - -
2 3 5.00

5.00 13.16 5.00

- - -

- - -
- - -

20 22 4.50

32.00 28.81 2.50

35.00 35.59 4.50

80.00 100.00 5.00

80.00 100.00 5.00
- - -

1.00 0.45 1.00

4 5 5.00

6 6 3.50

1 1 3.50

3 3 3.50
5 8 5.00

1 1 3.50
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะดุริยางคศาสตร์

8 9 5.00

- - -
1 1 3.50

120 127 4.50

- - -

- - -
- - -

- - -

125.50
34

3.69
73.82

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวนตัวช้ีวัด
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 82.80 4.50

85.00 89.27 4.50

2 6 5.00

3 24 5.00

1 16 5.00
- - -

1 1 3.50

- - -

1 2 5.00

1 7 5.00
1 4 5.00

1 6 5.00

30 10 1.00
1 - 0.00
1 - 0.00
- - -

- - -

5 5.00 5.00

10 14 5.00

คณะสัตวศาสตร์ฯ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะสัตวศาสตร์ฯ

2 1 1.00

5 7 5.00
- 1 -
4 5 5.00

16.00 31.85 5.00

- - -

- - -
- - -

20 53 5.00

51.00 69.23 5.00

40.00 48.08 5.00

80.00 69.23 1.00

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 6.46 5.00

1 2 5.00

1 7 5.00

1 2 5.00

1 2 5.00
12 25 5.00

1 6 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะสัตวศาสตร์ฯ

- - -

- - -
1 1 3.50
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

134.00
32

4.19
83.75

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 86.60 4.50

80.00 78.52 2.50

5 12 5.00

5 9 5.00

5 14 5.00
3 7 5.00

2 3 5.00

- - -

1 3 5.00

3 - 0.00
1 1 3.50

- - -

75 72 2.50
10 7 1.00
- - -
- - -

- - -

5 5.00 5.00

3 4 5.00

คณะวิทยาการจัดการ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ

- 1 -

5 4 1.00
- - -
8 13 5.00

5.00 6.22 5.00

- - -

- - -
- - -

30 58 5.00

50.00 54.90 5.00

31.00 33.33 4.50

80.00 100.00 5.00

80.00 85.00 4.50
- - -

5.00 9.38 5.00

2 3 5.00

3 5 5.00

3 5 5.00

5 10 5.00
30 30 3.50

1 2 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ

- - -

- - -
1 4 5.00
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

127.50
30

4.25
85.00

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 81.00 4.50

94.00 85.65 2.50

1 1 3.50

15 19 5.00

10 10 3.50
3 4 5.00

1 1 3.50

- - -

1 1 3.50

1 2 5.00
- - -

- - -

15 - 0.00
1 1 3.50
1 - 0.00
- - -

- - -

5 2.42 1.00

- - -

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- - -

1 1 3.50
- 11 -
5 8 5.00

7.00 0.13 1.00

- - -

- - -
- - -

35 40 5.00

16.00 16.98 4.50

20.00 26.42 5.00

80.00 85.71 4.50

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 9.51 5.00

1 3 5.00

1 4 5.00

1 1 3.50

3 3 3.50
35 40 5.00

1 2 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- - -

- - -
1 1 3.50
50 66 5.00

- - -

- - -
- - -

- - -

114.50
30

3.82
76.33

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

80.00 80.80 3.50

84.00 100.00 5.00

1 6 5.00

2 5 5.00

1 2 5.00
2 5 5.00

1 3 5.00

- - -

1 2 5.00

2 2 3.50
1 1 3.50

- - -

143 74 1.00
15 21 5.00
10 - 0.00
- - -

- - -

5 1.70 1.00

1 2 5.00

วิทยาลัยนานาชาติ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ

- - -

2 10 5.00
- - -
3 6 5.00

1.00 1.52 5.00

- - -

- - -
- - -

15 43 5.00

45.16 34.09 1.00

6.45 13.16 5.00

80.00 100.00 5.00

80.00 100.00 5.00
- - -

5.00 7.16 5.00

4 4 3.50

4 7 5.00

4 6 5.00

4 8 5.00
20 25 5.00

1 5 5.00
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ

- - -

1 8 5.00
1 3 5.00
30 110 5.00

- - -

- - -
- - -

- - -

142.00
33

4.30
86.06

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

- - -

- - -

1 2 5.00

- - -

1 2 5.00
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

บัณฑิตวิทยาลัย
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย

- - -

- - -
- - -
1 2 5.00

- - -

- - -

- - -
- - -

25 28 5.00

- - -

- - -

- - -

80.00 100.00 5.00
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย

- - -

- - -
1 2 5.00
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

30.00
6

5.00
100.00

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด

ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

สํานักหอสมุดกลาง
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
สํานักหอสมุดกลาง

- - -

- - -
- - -
4 8 5.00

- - -

- - -

1 1 3.50
- - -

10 26 5.00

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
สํานักหอสมุดกลาง

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

13.50
3

4.50
90.00

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

2 2 3.50

5 5 3.50
80.00 65.83 1.00

20 11 1.00

- - -

- - -

- - -

80.00 100.00 5.00
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

14.00
5

2.80
56.00

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 

2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี

 ร้อยละ

3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู้ใช้บัณฑิตและ Stakeholder 
อ่ืนเป็นผู้ร่วมประเมิน

หลักสูตร

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเป็น active learning, social 
engagement

วิชา

5 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม วิชา
6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/

ผู้ประกอบการสังคม
หลักสูตร/
รายวิชา

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ โครงการ/
กิจกรรม

8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพ่ือเข้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework)

โครงการ/
กิจกรรม

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ Outcome-based 
education

โครงการ/
กิจกรรม

10 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN QA คน
11 จํานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ํา

กว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรท่ีได้รับ AUN QA 
certificate

กิจกรรม

12 จํานวนอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPEX 
internal assessor

คน

13 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ คน
14 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS) คน
15 จํานวนการย่ืนขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รายการ
16 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน QS Top 

500   ใน วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หน่วยงาน/
สถาบัน

17 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีมีช่ือร่วมกับหน่วยงานเอกชน  ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

หน่วยงาน/
สถาบัน

18 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ ท่ีได้ 5 คะแนน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

คะแนน

19 จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)

ผลงาน

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด
เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

หอศิลป์
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

20 จํานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

ผลงาน

21 จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
22 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ผลงาน
23 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ

ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อเงินรายได้

ร้อยละ

25 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ผลงาน
นวัตกรรม

26 จํานวนข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ชุดข้อมูล
27 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบป้องกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์
ร้อยละ

28 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career path
 and Succession plan)

คน

29 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (QS)

ร้อยละ

30 ร้อยละของผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

ร้อยละ

31 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับของนักศึกษา

ร้อยละ

32 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานด้านUniversity Green Campus ร้อยละ
33 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ
34 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ

นักศึกษาต่อเงินรายได้
ร้อยละ

35 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

36 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 โครงการ/
กิจกรรม

37 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up โครงการ/
กิจกรรม

38 จํานวนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) คน
39 จํานวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วมในการจัด

การศึกษา
บริษัท

40 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
หอศิลป์

- - -

- - -
- - -

15 16 4.50

50.00 46.30 2.50

- - -

15 15 3.50
- - -

10 11 4.50

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
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คะแนนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )

ท่ี ตัวชี้วัด หน่วยวัด

41 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แข่งขัน/การจัดฝึกอบรม
ระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

42 จํานวนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานระดับชาติ/นานาชาติ ฉบับ
43 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ครั้ง
44 จํานวนผลงานในการแสดงคอนเสิร์ตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ช้ินงาน

45 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

46 ร้อยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office ระดับ
47 ร้อยละความสําเร็จของการจัดเตรียมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร
ระดับ

48 ร้อยละของคณะวิชาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติเต็มเวลา

ร้อยละ

หมายเหตุ
          1. ใช้ข้อมูลท่ีกองแผนงานได้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 22/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
          2. ตัวช้ีวัดท่ี 8, 16, 17, 33, 45, 46, 47, 48 หน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ/ไม่ได้กําหนดเป้าหมายรายคณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ คะแนน
หอศิลป์

15 16 4.50

10 11 4.50
1 1 3.50

100 154 5.00

- - -

- - -
- - -

- - -

32.50
8

4.06
81.25

คะแนนรวม
จํานวนตัวช้ีวัด
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
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ภาคผนวก 3 
 

คะแนนและข้อเสนอแนะการตอบแบบสอบถาม 
การประเมนิการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563) 
(แบบฟอร์ม ปส.7) 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 120 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

1.  การเรียนการสอน  
1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 4.25 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานที่ หรือ

เชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
3.75 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ที่มีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษาในด้าน
การเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.11 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 
จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

3.40 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ  
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 3.62 
2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความร่วมมือในเรื่อง

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3.57 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.45 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม 

3.81 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ  
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่างเหมาะสม  3.32 
3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 3.45 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน

คณะได้อย่างเหมาะสม 
3.44 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้
อย่างเหมาะสม 

3.43 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 
คะแนนร้อยละ 72.80 

 
2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

- บางภาควิชา มีอาจารย์พิเศษไม่เพียงพอ 
 

1. ควรจั ดการ เรียนการสอนที่ วั งท่ าพ ระ  เพื่ อ ให้ มี
สภาพแวดล้อม บรรยากาศด้านศิลปะที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา การคิดสร้างสรรค์งาน 

2. ภาควิชาประติมากรรม ควรก าหนดให้มีการฝึกงานด้วย 
เพื่อสร้างประสบการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใน
การไปท างาน 

3. ควรจัดหาอาจารย์พิเศษให้เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนของนักศึกษา 

4. ควรจัดการศึกษานอกสถานท่ีให้มากข้ึน จะช่วยสร้างแรง 
  บันดาลใจ เปิดมุมมองในการท างาน การสร้างสรรค์

ผลงานแก่นักศึกษา  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

- คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ห้องสมุดไม่เพียงพอ และ
ล้าสมัย 

- บางภาควิชา อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน อยู่ใน
สภาพไม่สมบูรณ์  ล้าสมัย และไม่ เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา  

   

1. ควรซ่อมแซม/จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่อง Print ใน
ห้องเรียน ห้องสมุด ให้ทันสมัย เพียงพอกับจ านวน
นักศกึษา การเรียนการสอน/การค้นคว้า  

2. ควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐาน มาให้
นักศึกษาใช้ท างาน ประกอบการเรียนการสอนให้ครบทุก
ภาควิชา  

3. ควรจัดเจ้าหน้าที่มาดูแล ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ  

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนจัดกิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณ 

ให้มากข้ึน  
2. สวัสดิการ ควรมีตู้กดน้ าบริการนักศึกษา 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม 

- ห้องเรียนภาควิชาประติมากรรม (ปี 3 ปี 4) ไฟฟ้าไม่
ติด น้ าไม่ไหล ไม่มีแม่บ้านท าความสะอาด 

- ห้องน้ าไม่ค่อยสะอาด ไม่เพียงพอ บางห้องไม่ให้ใช้
งาน ไม่มีกระดาษช าระ มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ห้องน้ า 

- สภาพอาคารไม่ค่อยปลอดภัย ประตูปิดไม่สนิท ช ารุด  
- สภาพแวดล้อมภายในคณะรกมาก ไม่มีความเป็น

ระเบียบ  
 

1. ควรปรับปรุงสถานที่ อาทิ ห้องเรียน ห้องท างาน ให้มี
ความสะอาด และพร้อมมากขึ้น  

2. ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มความสว่าง แก้ปัญหาระบบ
ประปา  

3. ควรปรับปรุงห้องน้ าให้มีจ านวนเพียงพอ สภาพดี มี
กระดาษช าระ ถังขยะ เจลท าความสะอาด รวมทั้งจัด
แม่บ้านมาดูแลท าความสะอาด หรือใช้ระบบการประมูล
ส าหรับบริษัทท าความสะอาด ในการจัดเรื่องสุขอนามัย
แก่นักศึกษาให้มากข้ึน   

4. ควรเพิ่มบริเวณที่ท างานให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา 
และลักษณะการท างานของนักศึกษาในแต่ละภาควิชา 

5. ควรจัดระเบียบบริเวณต่างๆ ภายในคณะให้เรียบร้อย 
แบ่งโซนของที่ใช้ได้ และใช้ไม่ได้ เพื่อที่นักศึกษาจะได้
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

6. การปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนต่างๆ ควรท าในช่วงเวลา
ปิดเทอม เพื่อไม่กระทบต่อการเรียน การท างาน และ
การส่งงานของนักศึกษา 

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระบบอินเทอร์เน็ต 

Wi-Fi ค่อนข้างช้า 
ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น เสถียร และรวดเร็ว 

2. การสอบภาษาอังกฤษ 1. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ
ภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะ               
เบอร์โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้   

2. ควรจัดสอบภาษาอังกฤษที่วิทยาเขตวังท่าพระด้วย 
รวมทั้งควรจัดสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษา 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.83 3.84 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.05 3.08 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.00 3.38 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.08 2.73 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.04 2.46 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.10 2.62 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.02 2.65 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

0.96 3.35 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.05 2.86 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.15 2.78 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.98 3.42 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.95 3.41 

คะแนนเฉลี่ย 1.10 3.05 
คะแนนร้อยละ  61.10 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน อาจารย์ 

- อาจารย์บางท่านติดต่อยากมาก ส่งผลต่อการท างาน 
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

- อาจารย์บางท่านใช้เวลานานในการเตรียมอุปกรณ์
การสอน  

1. ควรเพิ่มช่องทางการติดต่ออาจารย์ให้มากขึ้น 
2. อาจารย์ควรเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการสอน  
3. ควรบริหารจัดการเรื่องการส่งงาน หรือเวลาในการสอบ            

ไม่ให้เวลาชนกัน  เพราะต่างมีความส าคัญ และต้องใช้
เวลา รวมถึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นหรือการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต 

4. ห้องที่ฉายโปรเจคเตอร์ช้ัน 1 ควรจะใช้เป็นที่ตรวจแบบ 
และให้นักศึกษาช้ันปีอื่นๆ มาฟัง เพื่อให้เกิดการบูรณา
การความรู้ระหว่างช้ันป ี
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ  

1.  ควรบริหารจัดการ การใช้ห้องเรียนให้คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะให้มีความ
เสถียรมากขึ้น  

3. การสื่อสาร การให้บริการ 
เมื่อนักศึกษามีปัญหา และสอบถามการด าเนินการจะมี

การเกี่ยงหน้าที่ในการด าเนินการ /การแก้ไขปัญหา ไปมา
ระหว่างเจ้าหน้าที่คณะ อาจารย์  เจ้าหน้าที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา ท าให้ล่าช้า และในบางกรณี
ไม่สามารถให้ค าตอบหรือข้อสรุปได้ 

1. ควรก าหนดผู้รับชอบงานในแต่ละด้าน ขั้นตอนการ
ท างาน การติดต่อ ให้ ชัดเจน แล้วสื่อสาร เผยแพร่ 
ประกาศให้นักศึกษาทราบ  

2. ควรปรับปรุงเรื่องการแจ้งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้เป็น
ระบบ และมีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

- การตัดสินใจเรื่องกิจกรรมนักศึกษาและสวัสดิการ
ต่างๆ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคณะ เช่น พื้นที่การท างาน พื้นที่
จัดกิจกรรม ฯลฯ ท าให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นที่พึงพอใจต่อ
นักศึกษาและไม่ได้รับการช้ีแจงเหตุผลถึงการด าเนินการ
ของคณะ ท าให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันบ่อยครั้ง  

- งบประมาณจัดกิจกรรมนักศึกษามีจ ากัด และบาง
กิจกรรมจะถูกตัดออกไป  

 

1. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
การท ากิจกรรม สวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา ให้
มากข้ึนรวมทั้งควรช้ีแจง สื่อสารการด าเนินการของคณะ
ให้นักศึกษาทราบเพิ่มขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  

2. ควรเพิ่มงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม  
3. ควรเพิ่ม สนับสนุนให้มีการไปฟังบรรยาย อบรม หรือ

กิจกรรมนอกสถานที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่ศึกษาให้มากกว่านี้  
4. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ทันยุคสมัย 

บริบทที่เปลี่ยนไป อาทิ ยกเลิกกิจกรรมที่จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษา สร้างความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมฯลฯ  

5. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทุน งาน
ต่างๆ ของคณะให้ท่ัวถึงมากกว่าน้ี 

2. ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาของคณะที่นักศึกษาจะต้องได้คืน ใช้เวลา

การด าเนินการนานมาก จนจะจบภาคการศึกษาแล้วยังมี
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับคืน ทั้งที่ด าเนินการส่งเลขบัญชีไปให้
ตั้งแต่ยังไม่เปิดภาคการศึกษา และบุคลากรไม่สามารถตอบ
ได้อย่างแน่ชัดว่าจะได้รับทุนตอนไหน ท าให้นักศึกษาและ
บุคลากรเกิดความไม่พอใจ 

ควรปรับปรุงขั้นตอนการยื่น-การเบิกทุนการศึกษา ให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

3. การเดินทาง 
      การเดินทางมาวังท่าพระไม่ได้รับความสะดวก ใช้
เวลานาน 

ควรจัดรถรับส่งนักศึกษาตามเวลาเรียน โดยวิ่งในเส้นทาง 
อาทิ ปิ่นเกล้า ผ่านพาต้า วนเข้าบางพลัด จรัญฯ /สนาม
ไชย  

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท -เอก ไม่มีห้องนั่ งพั ก
ระหว่างรอเรียน ห้องสนทนา ห้องปฏิบัติการต่างๆ  

- พื้นทีส่่วนกลางภายในคณะยังไม่พร้อม 100% 
- การขอใช้ห้องมีขั้นตอนมาก ยุ่งยาก บางครั้งเจ้าหน้าท่ี

ไม่อนุญาต ทั้งๆ ที่นักศึกษาต้องใช้เพื่อการท างาน 
- ไม่มีพื้นที่ส าหรับท างานร่วมกันและรองรับการท างาน

นอกเวลาเรียน 
- บริเวณที่นั่งหน้าคณะมียุงมาก 

1. ควรจัดสรรพื้นที่ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท -เอก 
ส าหรับนั่งพัก ท างาน ท ากิจกรรม เหมือนระดับปริญญา
ตรี 

2. ควรจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาใช้ท างานทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน 

3. ควรพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางมีความพร้อมใช้งานท้ังหมด 
4. ควรปรับปรุงระบบสแกนหน้า ระบบสแกนนิ้วให้ใช้งาน

ได้ เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว 
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2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การบริหารจัดการ 
การท า งาน  การ ให้ บ ริ ก ารต่ างๆ  ระบ บ ยั งไม่ มี

ประสิทธิภาพ เช่น  
- ด้านการเงิน ไม่ได้รับความสะดวกในจ่ายเงิน และรับ

เงิน ระบบการท างานล่าช้า  
- ด้านเอกสาร ขอยื่นค าร้องขอเอกสาร ไม่มีก าหนด 

เวลาที่ชัดเจน เช่นเวลาในการอนุมัติ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน 

ควรปรับปรุงระบบการท างาน ระบบการให้บริการของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยควรเอื้ออ านวยความ
สะดวกต่อนักศึกษาให้มากขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน มีการ
ประกาศขั้นตอนการท างาน การบริการที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
การท างานเทคโนโลยีมาใช้ เข่น การจ่ายเงินผ่านระบบ 
Internet Banking   

2. สวัสดิการ ควรเพิ่ มสวัสดิการให้นั กศึกษามากขึ้น  และมีความ
เหมาะสมมากกว่านี้ 

3. ด้านกายภาพ 
มีฝุ่นและเสียงดังจากการก่อสร้างซอยข้างมหาวิทยาลัย

หลังคณะ ท าให้รบกวนการเรียนการสอน  

ควรช่วยประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการ 
ประสานงาน เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น  

4. อินเทอร์เน็ต  
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคาร                 

มีปัญหามาก โดยเฉพาะชั้น 1 และชั้น 2  

ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียร และรวดเร็ว และ
ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะโบราณคด ี

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 52 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.78 4.06 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.06 3.38 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.05 3.84 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.09 2.57 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
0.93 3.17 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.15 3.25 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

0.99 3.42 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.11 3.75 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.14 2.88 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.23 2.76 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
1.11 3.57 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.10 3.44 

คะแนนเฉลี่ย 1.15 3.34 
คะแนนร้อยละ  66.80 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน  

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
- อาจารย์บางท่านไม่สร้างบรรยากาศที่น่าเรียน และ

การพัฒนาศักยภาพด้านอื่นให้สอดรับกับการพัฒนา
การศึกษาและโลกยุคโควิด เมื่อนักศึกษาทักท้วงไปยัง
หัวหน้าภาควิชา เพื่อให้อาจารย์อ านวยความสะดวกให้กับ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน แต่อาจารย์ผู้สอนกลับเข้าใจความ
ตรงกันข้าม ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย 

- ในรายวิชาหนึ่งไม่มีการแจ้ง course syllabus ให้
นักศึกษาทราบตั้งแต่ต้น และสื่อการสอนไม่น่าสนใจ เมื่อ

1. ควรมีการออกภาคสนามมากกว่านี้ 
2. ควรมีสถานที่ และแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่ม

มากขึ้น 
3. ควรมีสถานท่ีรับรองนักศึกษาท่ีเรียนออนไลน์หลายห้อง 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
นักศึกษาช้ีแจงปัญหาการสอนออนไลน์ อาจารย์ไม่รับฟัง
และแสดงท่าทีไม่พอใจ และยกเลิกการสอนนักศึกษา โดย 
assign งานให้ท าแทน ท าให้นักศึกษารู้สึกว่าไม่คุ้มกับค่า
เทอมที่ต้องจ่ายในการเรียน และจะไม่แนะน าให้บุคคลอื่น
เข้ามาเรียนหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

- อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก บางท่านสอน
ปริญญาโทด้วยวิธีการอ่านสไลดใ์ห้ฟัง เน้นการบรรยายแบบ
สอนปริญญาตรี 
2. อาจารย ์
      อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก บางท่านไม่มีวุฒิ
ภาวะ ใช้อ านาจเกินกว่าเหตุ เอาแต่ใจตัวเอง 

1. คณะควรน าผลการประเมินอาจารย์ และรับเรื่องการ
ทักท้วง ร้องเรียนของนักศึกษาไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ 

2. ควรทบทวนเรื่องการเลิกจ้างอาจารย์พิ เศษในกรณีที่
สาขาวิชายังไม่มีอาจารย์ประจ าที่เช่ียวชาญในรายวิชานั้นๆ 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรจัดกิจกรรมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในวังท่าพระ 

2. ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในทุกช้ันปี 
2. สวัสดิการ 

มีการแบ่งแยกในการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร โดยมีป้าย
เขียนว่าห้ามนักศึกษาใช้ลิฟต์โดยสาร แต่บุคลากรใช้ได้ปกติ 

ควรอนุญาตให้นักศึกษาใช้ลิฟต์ หากมีข้อห้ามก็ควรให้
เหตุผลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและบังคับใช้กับทุกคน 
 

3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่/นักการ 
- บุคลากรในส านักงานคณบดีบางคน ไม่เป็นมิตร ไม่

เต็มใจบริการ ใช้ค าไม่สุภาพ  
- มีนักการผู้ชายใช้กิริยาและการพูดจาไม่เหมาะสมกับ

นักศึกษา มีการล็อกห้องไม่ให้นักศึกษาหรืออาจารย์เข้าไป
เตรียมการเรียนการสอนก่อนเวลาทั้งที่มีตารางเรียนลงไว้
ชัดเจน 

ควรปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และนักการ 
โดยควรมีจิตบริการ สุภาพ และเป็นมิตรกับนักศึกษามาก
ขึ้น 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 

มีพื้นท่ีนั่งน้อยมาก 
ควรเร่งปรับปรุงพื้นที่คณะให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
และจัดสรรพื้นที่ ห้อง ให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้มากขึ้น 

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อินเทอร์เน็ต 

อิน เทอร์ เน็ ตมีปัญหามาก มี การเก็บค่ าบ ารุงค่ า
คอมพิวเตอร์ แต่นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 

1. ควรติดตั้ง Wi-Fi ให้ทั่วถึง และท าให้สัญญาณเสถียร
กว่ า เดิ ม  เพ ราะนั กศึ กษาส่ วนมากจ า เป็ นต้ องใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ในกรณีที่เรียน online 

2. ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักศึกษามากกว่านี้ เช่น 
อินเทอร์เน็ตแบบ Pocket Wi-Fi 

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรสนับสนุนโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษา
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้  

3. สวัสดิการ 1. ควรเพิ่มเครื่องกดน้ าที่โรงอาหารยูเนี่ยนพร้อมทั้งดูแล
ความสะอาดของเครื่องกรองน้ า 

2. ควรเพิ่มที่ส าหรับหลบฝนหรือแดดในมหาวิทยาลัยให้
มากขึ้น และจัดหาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพ 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
คณะมัณฑนศิลป์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 21 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.79 3.52 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.24 3.35 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.90 3.43 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.28 2.50 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.28 2.65 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.12 2.71 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.15 3.10 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.00 4.00 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.01 3.15 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.04 3.14 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
1.11 3.65 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.00 3.57 

คะแนนเฉลี่ย 1.16 3.23 
คะแนนร้อยละ  64.60 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

   บางหลักสูตร ไม่มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลานาน 
และบางรายวิชาไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจบุัน ล่าสมยั  
ไม่ได้น าไปใช้ประกอบอาชีพ 

ควรเพิ่ม /เลือกเนื้อหาที่ เหมาะสมต่อวิชาชีพ ความรู้ที่
จ าเป็นต้องน าไปใช้จริงในการท างาน การด าเนินชีวิตให้มาก
ขึ้น เช่น วิชามลพิษและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 

 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1. ควรมีโปรแกรมลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบ อาทิ Adobe 
ให้นักศึกษาไว้ใช้งาน 

2. ควรจะมีห้องสมุดที่ดีกว่านี้ 
3. อุปกรณ์การสอนและโปรแกรมควรมีความพร้อม

มากกว่าน้ี 
3. การเรียนการสอน  1. ควรเชิญวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางในรายวิชา
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
- การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ต้อง

เดินทางไปเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ท าให้ไม่สะดวก ไม่มี
เวลาพัก  

ต่างๆ มาสอน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
2. ในวิชาเลือก ควรแบ่งให้ทยอยลงเรียนตั้งแต่ ปี  1-2 

เพราะให้เลือกลงปี 3-4 นักศึกษาจะต้องเรียนหนักเกินไป  
3. ควรยกเลิกเรียนออนไลน์ 

3.อาจารย ์
- อาจารย์บางท่านวิจารณ์ผลงาน โดยใช้ค าพูดที่รุนแรง

เกินไป กระทบผลจิตใจของนักศึกษา  
- อาจารย์ประจ าวิชาบางวิชาตั้งความหวังไว้กับงานของ

นักศึกษา พอนักศึกษาท าตามที่หวังไว้ไม่ได้ก็อารมณ์ไม่ดีใส่ 
- บางท่านไม่รักษาเวลา อาทิ นักศึกษานั่งคอยอยู่

บ่อยครั้ง เบียดเบียนเวลานักศึกษา 
- อาจารย์มีจ านวนน้อยมากเกินไป สอนได้อย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ  
- อาจารย์บางท่าน ไม่มีความรับผิดชอบ 
- ปี 1 อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอยู่คนละวิทยาเขต

กัน ท าให้เมื่อต้องการลายเซ็นของอาจารย์มายืนยันเอกสาร
ท าได้ยาก  

1. อาจารย์ควรวิจารณ์ผลงานด้วยความเมตตา สร้างสรรค์ 
ให้ก าลังใจ 

2. ควรน าผลการประเมินอาจารย์ ไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการสอน และตัวอาจารย์ 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา  

- กิจกรรมส่วนใหญ่ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดการ 
ท าให้นักศึกษารู้จัก สนิทสนมกันเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
ส่งผลใหค้วามสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆ มีน้อย  

- กิจกรรมหลายอย่าง ท าให้นักศึกษาไม่สามัคคีกัน 
โดยเฉพาะการใช้จ่าย หรือกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจ านวนมาก 

- งบประมาณ มีจ านวนจ ากัด 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษารู้จักกันภายใน
คณะให้มากขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
หรือคณะ  

2. ควรเพิ่มงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 
3. ควรจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ ให้เพียงพอ อาทิ 

Happy Spaces และความปลอดภัย 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 
    1.1 พระราชวังสนามจันทร์ 

- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์บางส่วนช ารุด ไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม อาทิ โต๊ะด้านหน้าคณะมัณฑนศิลป์ เก้าอี้ที่ห้อง
ประชุมยาใจและห้องประชุมสมัยเฉลิม อ่างล้างมือ  

1.2 วังท่าพระ 
- ภายในตึกคณะ ค่อนข้างทึบ ไม่มีลมผ่าน  
- เมื่อมาถึงก่อนเวลาเรียน ห้องเรียนมักยังไม่เปิด 

ไม่มีที่พักรอ 
- ลิฟต์ไม่เพียงพอ  
- ที่น่ังพักนักศึกษามีจ านวนน้อย 
- การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ใช้เวลานานมาก

เกินไป สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีนัก 

1. พระราชวังสนามจันทร์ 
ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 

ใช้งานได้ 
2. วังท่าพระ  

- ควรจัดพื้นท่ีให้นักศึกษานั่งรอเรียนมากขึ้น 
- ควรมีห้องน้ านักศึกษาทุกช้ัน 
- ควรเข้มงวดกับมาตรการป้องกันโควิดให้มากขึ้น 
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2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. อินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตมีปัญหามาก ท่ีท่าพระใช้ไม่ได้ 

ควรติดตั้ง Wi-Fi ให้ทั่วถึง และท าให้สัญญาณเสถียรรวดเร็ว
มากข้ึน เพราะนักศึกษาส่วนมากจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูล ในกรณีที่เรียน online 

2. การเดินทาง พระราชวังสนามจันทร์ ควรมี รถเขียว วนมาถึงหน้า
มัณฑนศิลป์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ที่ต้อง
เดินไปหอพักให้สามารถใช้บริการรถเขียวได้ ซึ่งบางวันมี
อุปกรณ์การเรียนมาก ท าให้เกิดความไม่สะดวก 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะอักษรศาสตร์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.83 3.91 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
0.99 2.58 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.18 3.39 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.09 2.79 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.17 3.17 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.13 2.97 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.09 2.99 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.09 2.96 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.19 2.94 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.11 3.14 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
1.16 3.05 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.09 3.18 

คะแนนเฉลี่ย 1.14 3.11 
คะแนนร้อยละ  62.20 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรจัดให้มีศึกษานอกสถานที่ ฝึกงาน หรือจัดอบรม

ทักษะเพิ่มเติมมากขึ้น  
2. ควรเพิ่มรายวิชาเลือก และสามารถเรียนได้หลากหลาย

ตามความสนใจมากขึ้น 
 2. การเรียนการสอน/การเรียนการสอนออนไลน์ 

- คณะอักษรศาสตร์มีการเรียนการสอนออนไลน์เป็น
ส่วนใหญ่ ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง  

- การเรียนการสอนออนไลน์ มีปัญหาหลายประการเมือ่
นักศึกษาร้องเรียน/แจ้งปัญหาต่างๆ คณะไม่รับฟังเสียงของ
นักศึกษาและการน าไปปรับแก้ไข อาทิ ปัญหาการสอบหรือ

1. ควรเปิดวิชาเลือกที่หลากหลาย และเพิ่มจ านวนกลุ่มให้
เพียงพอกับความต้องการ ความสนใจของนักศึกษา 

2. อาจารย์ควรเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ให้
มากกว่านี้ โดยเฉพาะการสอนแบบ Live Stream หาก
เป็นการสอนแบบอัดวิดีโอ ควรท าให้ได้คุณภาพทั้งภาพ
และเสียงชัดเจน ไม่ใช่ใหน้ักศึกษาต้องพร้อมฝ่ายเดียว 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
การเรียนออนไลน์ในรายวิชาที่มีคนจ านวนมาก การตอบ
กลับอีเมล์ค าร้อง การส่งข้อสอบออนไลน์ โดยคณะมักจะ
บอกว่านักศึกษาไม่ปรับตัว และ Active มากพอ  

- เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา อาทิ ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ในขณะทีค่่าเทอมลดแค่ 10% 

- สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา/ไม่เสถียร ไม่ครอบคลุม
ท าให้มีปัญหาในการเรียน การการสอบ และนักศึกษาเสีย
ประโยชน์อย่างมาก เมื่อเทียบกับการได้นั่งเรียน นั่งสอบใน
ห้องเรียน และในบางกรณีเมื่อการทดสอบเกิดข้อผิดพลาด
และนักศึกษาต้องมาท าแบบทดสอบใหม่ ท าให้เสียเวลา
มาก และไม่ใช่ความผิดนักศึกษา 

3. ควรอ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาในการเรียนออนไลน์ 

4. การทดสอบความรู้หรือวัดระดบันักศึกษา ไม่ควรทดสอบ
ผ่านระบบออนไลน์  

5. ควรมีความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
มากกว่าน้ี 

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
- คอมพิวเตอร์ล่าสมัยมาก การท างานช้ามาก ต้องรอ

เกือบ 20 นาทีถึงจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้  
- อุปกรณ์ในห้องเรียนบางห้องไม่พร้อม ไม่เหมาะสมใน

การเรียน เช่น โต๊ะเล็คเชอร์มีขนาดเล็กเกินไป 
- ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
- คณะมีห้องสมุดภาคเอเชียเล็กๆ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ

ใช้งาน 

1. ควรจัดซื้อ/ดูแลปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอน และคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพดี ทันสมัย รองรับการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรจัดสรรพื้นที่เป็นห้องเรียนให้เพียงพอรองรับจ านวน
นักศึกษา 

3. ควรมีห้องสมุดขนาดใหญ่ประจ าคณะ เพื่อเป็นแหล่งหา
ข้อมูล ความรู้ ท่ีอ่านทบทวนหนังสือท่ีเงียบสงบ  

4. อาจารย ์
 

1. ควรจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนทั้งเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดต่อเข้าพบได้ง่าย และสนิทกับ
นักศึกษามากกว่านี ้

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรเพิ่มงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาให้มากข้ึน 

2. ควรให้การสนับสนุนการท าโครงการของนักศึกษาให้ 
มากขึ้น 

2. สวัสดิการ 
ช่วงเรียนออนไลน์ นักศึกษาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใน

การเรียนเพิ่มขึ้นจ านวนมาก และได้รับการเยียวยาจาก
มหาวิทยาลัยเพียงเล็กน้อย  ประมาณ 1,500 บาท  
และการจัดสรรทุนการศึกษาก็มีจ านวนน้อย 

จากสถานการณ์ COVID-19 คณะควรช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษาให้มากขึ้น ทั้ง จ านวนทุนการศึกษา/จ านวนเงิน 
และกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึงทุกภาควิชา รวมทั้ง
สนับสนุนในเรื่องอื่นๆ ด้วยเพื่อลดภาระของนักศึกษา  

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ ความปลอดภัย 

- ปัญหาเรื่องลิฟต์เสียเกิดขึ้นบ่อยมาก 
- สภาพแวดล้อมสกปรก ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น 
   บริเวณใต้อาคาร 36 ปี มีนกพิราบจ านวนมาก ไปท า

รังและขับถ่ายสกปรก เป็นปัญหาสุขอนามัยที่เกิดในพื้นที่
ส่วนรวม ซึ่งนักศึกษาจ านวนมากใช้พื้นที่บริเวณนี้ตลอดทั้ง
วันท้ังคืน แต่ไม่มีการจัดการที่ดี 

   บริเวณโต๊ะใต้อาคาร 50 ปี มีสุนัขจ านวนมากขึ้นไป
นอน  

   บริเวณห้องน้ า ยังไม่สะอาด มีกลิ่น รวมทั้งบุคคล 
ภายนอกเข้ามาแอบถ่ายห้องน้ าหญิงหลายครั้งแล้ว 

1. ควรแก้ปัญหาลิฟต์เสีย โดยควรซ่อมแซม/บ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง หรือจัดหาลิฟต์ใหม่มาทดแทน 

2. ควรดูแล แก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงต่างๆ นกพิราบไม่ให้เข้ามา
ขับถ่ายในบริเวณคณะ และสุนัขที่มีจ านวนมาก เพื่อ
ความสะอาด ปลอดภัย 

3. ควรท าความสะอาดและซ่อมแซมห้องน้ าให้อยู่ในสภาพด ี
มีกระดาษช าระในห้องน้ าทุกห้อง และควรเปลี่ยนจาก
แบบนั่งยองมาเป็นชักโครก (ตึกวชิระมีแค่ 2 ห้องแรก
เป็นชักโครก อีก 5 ห้องที่เหลือเป็นแบบนั่งยอง)  

4. ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดกระจายหลายๆ จุดในคณะ
มากกว่านี้  เพื่ อความปลอดภั ยของนักศึกษาและ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
- ในบริเวณคณะบางจุดมีแสงสว่างน้อย พัดลมใช้งาน

ไม่ได้ เป็นจุดอับทีไ่ม่ปลอดภัย  
คณาจารย์ 

5. ควรส ารวจและปรับปรุงสภาพอาคาร บริเวณต่างๆ ใน
คณะ ท้ังการทาสีใหม่ ติดตั้งพัดลม ไฟฟ้าเพิ่มให้ท่ัวถึง 

2. ช่องทางการสื่อสาร 
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษามีน้อย 

ติดต่อยาก  
- ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ไม่ได้มีการน าไปด าเนินการ 

และไม่แจ้งช้ีแจง สื่อสารเหตุผลให้นักศึกษาทราบ 

ควรปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา
ให้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น และน าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาไปพิจารณาด าเนินการด้วย หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ควรช้ีแจงเหตุผล เพื่อความเข้าใจร่วมกัน 

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. Wi-Fi  

ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างมากต่อการเรียนออนไลน์ 
การสอบ การสืบค้นข้อมูล  

1. ควรเร่งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ดีขึ้น เสถียร 
และรวดเร็ว 

2. ควรเพิ่มความแรงอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยแจกให้ด้วย 
เนื่องจากแรงไม่พอที่จะเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom/Team 

2. ปัจจัยสนับการเรียน 
- ซอฟต์แวร์ โปรแกรม office365 ค้างบ่อยมาก 
- อุปกรณ์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมีสภาพเก่า ล่า

สมัยมาก  

1. ควรแจกโปรแกรม Microsoft Office ให้นักศึกษาใช้กับ 
PC ของตัวเองได้ 

2. ควรจัดซื้อมาทดแทน เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานและ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

3. ระบบลงทะเบียน ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน ให้รองรับการใช้
งานพร้อมๆ กันจ านวนมาก โดยระบบไม่ล่ม 

4. ด้านกายภาพ 
- มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหา เช่น คุ้ยขยะ 

กัดนักศึกษา 
- บริเวณมหาวิทยาลัยสกปรก บางจุดมีกลิ่นเหม็น รก

และอุปกรณ์ส่วนกลาง แทบจะไม่มีการปรับปรุงใดๆ อาทิ 
โต๊ะ เก้าอี้นั่ง ห้องน้ า 

1. ควรแก้ปัญหาสุนัขจรจัด 
2. ควรมีการบ าบัดแหล่งน้ าเสียในบริเวณสระข้ามดาว  
3. ควรก าจัดหญ้าวัชพืช แงบริเวณต่างๆ ให้สวยงามร่มรื่น 
4. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนกลาง และห้องน้ าให้มีสภาพดี

สะอาด ปลอดภัย  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 472 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.80 4.06 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
0.90 3.84 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.95 3.97 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.09 3.60 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
0.92 3.90 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.92 3.87 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.03 3.76 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

0.95 3.93 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.01 3.69 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.01 3.69 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.96 3.89 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.96 3.84 

คะแนนเฉลี่ย 0.97 3.84 
คะแนนร้อยละ  76.80 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน และรายวิชาที่นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. ควรเพิ่มการศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาต่างๆ เพื่อ
สร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 

2. การเรียนการสอน 
 

1. ในรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน ควรก าหนดแนว
ทางการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษา
มีความเข้าใจในรายวิชานั้นๆ ตรงกัน และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 

2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
น้อย 

3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (วิชา 200) ควรมี
ระบบการจัดการที่มีมาตรฐานมากกว่านี้  

4. ควรปรับปรุงระบบการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งหาวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
เรียนออนไลน์ 

3. อาจารย์ 
- วิธีการสอนของอาจารย์ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ อาจารย์

บางท่านสอนเร็ว วิธีการสอนไม่น่าสนใจ ไม่สามารถ
ถ่ายทอดให้นักศึกษาเข้าใจได้ 

1. ควรน าผลการประเมินอาจารย์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการสอนของอาจารย์ด้วย อาทิ เทคนิคการสอน 
การถ่ายทอด การน าเทคโนโลยีมาใช้ 

2. ควรจัดอาจารย์ที่มีความสามารถที่ตรงกับเนื้อหามาสอน 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องนั้นๆ อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรตรวจสภาพจิตและภาวะทางอารมณ์ของผู้สอน เพื่อ
เป็นผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติ
ต่อนักศึกษาที่ส่งผ่านทางอารมณ์และค าพูด 

3. ควรจัดหาอาจารย์ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ และควรเป็น
อาจารย์ที่เข้าใจนักศึกษา สามารถพูดคุยกันได้อย่างเป็น
กันเอง ไม่อึดอัด และต้องเกรงใจมากๆ จนไม่สามารถขอ
ค าปรึกษาได้ 

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีกลิ่นอับ  
- อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์

เทคโนโลยีการเรียนการสอนไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
- อุปกรณ์ในห้องเรียนมีสภาพไม่เอื้อต่อการเรียน อาทิ 

ระบบเสียง ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอี้ ไวท์บอร์ด ไฟฟ้ามีความ
สว่างไม่เพียงพอ จอที่เปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ คนท่ีนั่งด้านหลัง
หรือสายตาสั้นมองไม่เห็น 

- แอร์บางห้องไม่เย็น  

1. ควรพัฒนาคุณภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนใน
ยุคศตวรรษท่ี 21 ตามที่คณะได้แจ้งไว้ 

2. ควรมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม 
และปรับอุปกรณ์เดิมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

3. ควรจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้มากขึ้น 
อาทิ อ่านหนังสือ ท างาน หรืออาจจะเพิ่มระยะเวลาใน
การเปิดห้องสมุด  

4. ควรมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดที่มี
หนังสือที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือรายวิชาหลักของ
คณะศึกษาศาสตร์  

5. ควรประชาสัมพันธ์ห้องคอมพิวเตอร์และวิธีการเข้าใช้
ห้องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ได้ 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. สวัสดิการ 

- นักศึกษาโครงการภาคพิเศษ มีสวัสดิการไม่แตกต่าง
จากนักศึกษาภาคปกติ ท้ังที่ต้องจ่ายค่าเทอมท่ีแพงกว่าภาค
ปกต ิ

- ทุนการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่เพียงพอ 
- เงินทุนส าหรับนักศึกษาที่ สร้างช่ือเสียงให้คณะ

ด าเนินการช้า ติดตามผลแต่ก็ไม่มีความคืบหน้า 

1. ควรด าเนินการเรื่องทุนการศึกษาให้รวดเร็วมากขึ้น 
รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอทุนให้รอบคอบ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับทุนอย่างท่ัวถึง 

2. ควรมีบริการ Print เอกสารฟรีตามโควตา (เครื่อง Print 
อยู่ระหว่างการซ่อม ซึ่งใช้เวลานานมาก) 

3. ควรเพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในช่วง COVID-19 
เพื่อช่วยลดภาระแก่นักศึกษา 

2. กิจกรรมนักศึกษา 
- กิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้ง

มากกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
- กิจกรรมมีน้อยมากเพราะเป็นช่วง COVID-19 
- หลายกิจกรรม จ ากัดจ านวนคน ท าให้นักศึกษาเข้า

ร่วมได้ไม่ทั่วถึง และยังตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษาบาง
กลุ่ม ท าให้ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ จึงพลาดกิจกรรม

1. ควรจัดกิจกรรมที่ให้ทุกคณะมาท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 
ค่ายจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษารู้จักเพื่อนภายนอกคณะ 

2. ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างสรรค์ และขยาย
ช่วงเวลาที่จัดเพื่อนักศึกษาเข้าร่วมได้มากข้ึน 

3. ควรสนบัสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. ควรมีโครงการที่ส่งเสริม/คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 

ไม่ใช่เน้นเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ดีๆ ไปหลายกิจกรรม 

 
5. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ให้

ทั่วถึงมากกว่าน้ี 
6. ควรมีกิจกรรมที่ ได้ ช่ัวโมงจิตอาสาให้กับนักศึกษา

มากกว่าน้ี 
3. บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ของคณะบางท่าน ไม่มีความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อนักศึกษา ใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงความร าคาญ ถ้อยค าเชิง
ลบจนนักศึกษากลัว ไม่กล้าเข้าไปใช้บริการ และไม่ไว้วางใจ
ยามเกิดปัญหาต่างๆ 

ควรอบรมพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรให้การ
บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจช่วยเหลือนักศึกษา เป็นท่ีพึ่ง
เมื่อนักศึกษามีปัญหา 

 
2.3 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ ความปลอดภัย 

- อาคาร สถานที่เก่า ดูไม่ทันสมัย ไม่ค่อยน่าอยู่ ไม่ได้
รับการดูแลและปรับปรุงเท่าที่ควร  

- ถนนและบริเวณรอบคณะ ค่อนข้างมืดในเวลา
กลางคืน 

- สถานที่นั่งพักระหว่างรอเรียนมีน้อย ภายในอาคาร
เรียนบางจุดมืดไป โต๊ะและปลั๊กไฟช ารุด 

- โรงอาหารร้อนเกินไป และโต๊ะไม่เพียงพอ 
- ใต้อาคารคณะ มีฝนสาด ไม่มีที่ให้นั่งพักเวลาฝนตก  
- จุดทิ้งขยะมีไม่เพียงพอ 
- มีนกเข้าใตต้ึกส้มจ านวนมาก  
- ห้องน้ าตึกส้ม ไม่ปลอดภัย มีช่องระหว่างประตูกับพื้น 

1. ควรปรับปรุงอาคารเรียน และทัศนียภาพให้มีความ
ทันสมัย เช่น ปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ท าให้คณะร่มรื่นหน้า
อยู่ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้  ม้านั่ง ให้นักศึกษาได้นั่งเล่นได้
ระหว่างรอเข้าเรียนหรือนั่งท างานต่างๆ ติดไฟฟ้าเพิ่ม
หรือใช้ระบบเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟ 

2. ควรเพิ่มโต๊ะที่โรงอาหารให้เพียงพอ และแม่บ้านควรท า
ความสะอาดโต๊ะอย่างสม่ าเสมอ 

3. ควรปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด ปลอดภัย และน่าใช้งาน 
มีกระดาษช าระ ถังขยะ น้ ายาล้างมือ ให้เพียงพอ 

4. ควรเปลี่ยนเจลล้างมือที่อยู่หน้าลิฟต์บ่อยๆ เพราะ
บางครั้งไม่สามารถใช้ได้ 

5. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ รปภ. และติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบๆ 
คณะให้ท่ัวถึง 

   
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อินเทอร์เน็ต Wi-Fi  

- เครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่าช้า สัญญาณไม่ดี  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส านักดิจิทัลฯ ท างานช้า ล่าสมัย 

ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมในทุก
พื้นที่  

2. การสื่อสาร 
- การสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง 
- เพจ กยศ. ของมหาวิทยาลัยไม่ตอบปัญหาที่ถามไป 

ควรมีผู้รับผิดชอบตอบปัญหาให้กับนักศึกษา หรือเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อให้สะดวกมากขึ้น 

3. สวัสดิการ 
- รถรางของมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมาส่งนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ โดยแจ้งว่าให้มาขึ้นหลัง 9.00 น. ซึ่งถ้ามีเรียน
เช้าก็ไม่สามารถใช้บริการได้  

ควรจัดรถรับส่ งนั กศึ กษาไปทุ กคณ ะ และทั่ วถึ งทั้ ง
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็น ควรจัดให้
รถรับส่งให้มากขึ้น 
 

4. ด้านกายภาพ 
- บางบริเวณค่อนข้างเปลี่ยว ไม่มีไฟฟ้า อันตราย 
- บริเวณรั้วโรงเรียนสาธิตศิลปากร น้ าเสียและมีกลิ่น

เหม็นจากขยะบริเวณนั้น 

ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบบ าบัดน้ า การจัดการขยะ 
ให้เหมาะสม เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย สวยงาม 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 132 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.99 3.97 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.08 3.54 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.06 3.90 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.18 3.73 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.02 3.57 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.09 3.50 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.11 3.72 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.08 3.70 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.08 3.65 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.01 3.63 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
1.00 3.87 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.06 3.66 

คะแนนเฉลี่ย 1.07 3.71 
คะแนนร้อยละ  74.20 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร  ควรก าหนดให้นักศึกษามีการฝึกงาน ลงพื้นที่หรือออกไป

ศึกษาดูงานภายนอก ด้วย 
2. การเรียนการสอน 

- วิชา Lab อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิป แล้วท าการ
ทดลองเอง เมื่อนักศึกษาไม่ เข้าใจหรือท าผิด จะไม่ได้
ค าอธิบายที่ถูกต้อง ท าให้เกิดความเข้าใจผิดไปเนื่องจาก
การทดลองที่ผิดๆ  

- วิชาบรรยาย บางครั้งอาจารย์ไม่สามารถถ่ายทอดหรือ 
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจได้ 

- ไม่ ได้ลงพื้ นที่ หรือออกไปศึกษาดู งานภายนอก

1. ควรมีการบันทึกวิดีโอ การเรียนการสอน การท า labทุก
ครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาน ามาทบทวน ดูย้อนหลังได้ 

2. การเรียนในห้องเรียน ควรให้นักศึกษาท า Quiz ใน
กระดาษ เพราะนักศึกษาบางคนจะถ่าย QR Code ส่งให้
เพื่อนที่ขาดเรียนท าด้วย 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เนื่องจากมีเหตุการณ์ COVID-19 
3. อาจารย ์

อาจารย์บางท่านไม่สามารถถ่ายทอดหรืออธิบายให้
นักศึกษาเข้าใจได้ 
 

1. อาจารย์ควรปรับรูปแบบ เทคนิคการสอน วิธีการ
ถ่ายทอด ให้เข้าใจง่าย เกิดการเรียนรู้ และเหมาะกับยุค
สมัย ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 

2. อาจารย์ผู้สอนไม่ควรใช้อารมณ์ในการสอนหากนักศึกษา
ไม่เข้าใจควรอธิบายอย่างใจเย็น  

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1. ควรมีคอมพิวเตอร์ Notebook ให้นักศึกษายืมใช้งาน 
2. ควรปรับปรุงห้อง Lab ช้ัน 2 ให้มีสภาพดี  
3. ควรมีห้องสมุดประจ าคณะหรือห้องคอมพิวเตอร์ขนาด

เล็กเพื่อให้นักศึกษา ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ท างาน  
 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

- กิจกรรมที่จัดยังไม่ค่อยมีกิจกรรมที่จะท าให้นักศึกษา
ได้สร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ หรือการท างานส่วนรวม 

- กิจกรรมที่นับ ช่ัวโมงกิจกรรมมีน้อย บางครั้งไม่
สามารถลงได้เนื่องจากรับจ านวนจ ากัด หรือติดเรียนใน
เวลานั้นๆ 

 

1. ควรจัดกิจกรรมช่ัวโมงจิตอาสาที่หลากหลาย เช่น จัด
กิจกรรมให้นักศึกษาท าร่วมกัน การให้นักศึกษาเรียนรู้
เองจากแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่างๆ 

2. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรม ทุนการศึกษาต่างๆ ให้ทราบอย่างทั่วถึง ไม่ใช่
เฉพาะกลุ่ม 

3. ควรปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรในเรื่องการใช้
ค าพูด การมีจิตบริการ 

4. เมื่อ ได้รับ เรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
นักศึกษา ควรน าไปพิจารณาด าเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ควรนิ่งเฉย 

5. ควรมีมาตรการหรือการรณรงค์ให้แต่งกายสุภาพเหมาะ
กับการเป็นสถานท่ีศึกษา 

2. สวัสดิการ 
- การด าเนินการเรื่องทุนต่างๆ ช้า 
- การด าเนินการคืนค่าเทอม ช้ามาก 

1. ควรให้ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนในการเรียน
ของนักศึกษา 

2. ควรปรับปรุงระบบ ข้ันตอนการด าเนินเรื่องทุน การคืน
เงินต่างๆ ให้รวดเร็วมากขึ้น และแจ้งก าหนดเวลาที่
ชัดเจน 

3. ควรมีจุดบริการน้ าดื่มในทุกช้ันของแต่ละอาคาร 
4. ควรมีตู้กดเงินภายในบริเวณคณะ 

3. บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ของคณะบางคนใช้ถ้อยค าไม่สุภาพกับ

นักศึกษาไม่มีความเป็นกัลยาณมิตร 

ควรอบรมพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรให้การ
บริการ แนะน าเรื่องต่างๆ ด้วยความสุภาพ เต็มใจช่วยเหลือ
นักศึกษา  

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ ความปลอดภัย 
 
 

1. ควรเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางของคณะให้มากขึ้น โดยเพิ่มโต๊ะ
และที่นั่ง ติดตั้งพัดลม เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับพักผ่อน 
นั่งท างาน ท ากิจกรรม ระหว่างรอเรียน 

2. ควรปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 3 ให้มีความ
ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการหรือส านักงาน 

3. ควรติดกล้องวงจรปิด และบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ
อย่างสม่ าเสมอ 

4. ควรจัดสรรพื้นที่สีเขียวในคณะให้มากข้ึน  
5. ควรปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด มีกระดาษช าระ และควร
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เปลี่ยนจากแบบนั่งยองมาเป็นชักโครก ทุกช้ัน 

6. ควรแก้ปัญหาน้ าเน่า ส่งกลิ่นเหม็น ของสระน้ าบริเวณ
ด้านหน้าของคณะ เพราะท าให้ทัศนียภาพของคณะไม่น่า
มอง และส่งผลต่อสุขอนามัย 

7. ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจ าตึกทั้งกลางวันและ
กลางคืน หากเป็นบุคคลภายนอกควรแลกบัตรก่อนเข้า
ตึก และบุคคลภายในควรแสดงบัตรทุกครั้งท่ีเข้าตึก 

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. Wi-Fi  

เชื่อมต่อไม่ค่อยได้ สัญญาณไม่ดี 
ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ดีขึ้น เสถียร และ
รวดเร็วขึ้น 

2. ห้องสมุด 
จ านวนหนังสือและที่น่ังในห้องสมุดไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการและจ านวนของนักศึกษา 

ควรเพิ่มเวลาการเปิด-ปิดของห้องสมุดให้ยาวนานขึ้น 
 

3. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 
มีสุนัขจ านวนมาก ไม่ปลอดภัย 
 

ควรมีมาตรการป้องกัน จัดการสุนัขจรจัด ตัวเงินตัวทองที่มี
อยู่จ านวนมาก และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
คณะเภสัชศาสตร ์

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 412 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.76 3.96 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
0.84 3.80 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.82 4.06 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

0.92 3.81 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
0.96 3.82 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.96 3.86 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

0.90 4.11 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

0.91 4.00 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
0.89 3.90 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.00 3.78 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.87 4.17 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.91 4.11 

คะแนนเฉลี่ย 0.91 3.95 
คะแนนร้อยละ  79.00 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร  ควรก าหนดใหม้ีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีมากขึ้น 
2. การเรียนการสอน/การเรียนการสอนออนไลน์ / 
สถานที่ฝึกงาน 

2.1 การเรียนการสอนออนไลน์ มีปัญหา อาท ิ
- การเรียนใน zoom ไม่สามารถดูย้อนหลงัได้ และ

บางครั้งเวลาเรียนเป็นวันหยุด ซึ่งนักเรียนบางคนไม่สะดวก    
- การเรียนออนไลน์ บางครั้งไม่มีเสียง 
- สื่อการสอนในการเรียนออนไลน์ของคณะวิทย์ฯ 

มีปัญหา ท าให้นักศึกษาต้องตามเรียนภายหลัง 
2.2 การเรียนการสอน  

การเรียนการสอนออนไลน์ 
1. ควรพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ให้ดีขึ้น อาทิ จัดให้มี

อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้พร้อมมาก
ขึ้น  

2. ควรเรียนออนไลน์ผ่านการสตรีมทาง YouTube ทุกวิชา 
เนื่องจากการเรียนใน zoom มักมีปัญหาในเรื่องเสียง
รบกวนและไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ 

3. ควรมีการอัดคลิปโพสลงใน YouTube เพื่อให้สามารถ
เรียนย้อนหลังได้ ท าให้เข้าใจได้มากขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
อาจารย์ภ าควิชาเคมี  ยั งไม่ ส ามารถสอนให้

นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ ไม่ตอบค าถามนักศึกษา ควร
ปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

 2.3 สถานทีฝึ่กงาน 
การจัดหาแหล่งฝึกงานที่ เข้าใจว่าปีนี้ท าได้ยาก

เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ไม่ควรใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้าง
บ่อยๆ  เนื่องจากในการจัดหาแหล่งฝึก หรือเรื่องเอกสาร
ต่างๆ ไม่ค่อยมีการช้ีแจงความคืบหน้าให้นักศึกษาทราบ ท า
ให้นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือต่อรองเรื่อง
แหล่งฝึก เมื่อถึงเวลาเลือกก็บังคับว่าต้องเลือกแหล่งฝึกท่ีหา
มาให้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกนั้นๆ จึงมองว่าไม่
ยุติธรรมที่จะให้นักศึกษาต้องเสียสละเลือกแหล่งฝึกที่ตน
ไม่ได้เต็มใจ และสะดวกที่จะฝึก 

4. ควรจัด Playlist แต่ละวิชาแยกกัน เพื่อง่ายต่อการเรียน
ทบทวน และควรแจกชีทหรืองานมอบหมายภายในเวลา
คาบเรียนของวิชานั้นๆ หรือเวลาราชการเพื่อง่ายต่อการ
จัดการ 

5. ควรท าเป็น e-learning ใหน้ักศึกษาด้วย 
 
การเรียนการสอน  
6. ควรมีการช่วยทบทวน วางพื้นฐานให้นักศึกษาให้แข็งแรง

ก่อนที่จะเรียนในแต่ละวิขา เพื่อให้สามารถเข้าใจ เช่ือม
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาได้ขึ้น  

7. เอกสารประกอบการเรียน ควร upload ก่อนเวลาเรียน 
8. ควรน าการประเมินการสอนไปพัฒนาการสอนของ

อาจารย์ 
 
สถานที่ฝึกงาน 
ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่านี้ หรือ
ช้ีแจงล่วงหน้าว่าตอนนี้จัดหาแหล่งฝึกไว้ได้จ านวนเท่าใด 
และมีที่ ใดบ้าง รวมถึงระบุให้ชัดเจนว่าที่ไหนที่มีความ
จ าเป็นต้องมีนักศึกษาไปฝึกงาน เพื่อให้ในรุ่นของนักศึกษามี
การจัดการกันได้ (กรณีที่อาจารย์จะให้จัดสรรกันเองภายใน
รุ่น) และการนัดประชุมช้ีแจง หรือแจกเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การฝึกงาน ควรห่างจากวันที่จะต้องไปฝึกงานอย่างน้อย 2-
3 วัน เพื่อใหน้ักศึกษามีการเตรียมตัว 

3. อาจารย์ 
- อาจารย์บางท่านสอนเร็วเกินไป ตามเนื้อหาไม่ทัน 

เรียนไม่เข้าใจ 
- อุปกรณ์การสอนของอาจารย์บางท่านไม่พร้อม 
- อาจารย์บางท่านไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้  ท าให้

การเรียนการสอนขัดข้อง สอนไม่เข้าใจ 
- การติดต่ออาจารย์ไม่ได้รับความสะดวก 
- อาจารย์ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา และ

วางตัวเหนือกว่านักศึกษาในทุกบริบท เมื่ออาจารย์ท าผิด 
หรือไม่ชัดเจนเอง ก็จะไม่มีการขอโทษนักศึกษา รวมถึง
ค าพูดที่ใช้กับนักศึกษาบางครั้งไม่สุภาพ  

- เมื่อนักศึกษาไปขอค าปรึกษา มักได้รับค าติร่วมมา
ด้วยเสมอ 

- มีอาจารย์ส่วนหนึ่งจะสั่งงานในวันหยุด หรือนัดตอน
กลางคืน  

1. อาจารย์ควรสอนให้ช้าลง หรือปรับรูปแบบการสอนที่
ง่าย  ต่อความเข้าใจของนักศึกษา 

2. อาจารย์ทุกคนควรเปิดไมค์ในขณะสอน  
3. การติดต่อกับอาจารย์ควรสะดวก รวดเร็วและง่ายมาก

ขึ้น 
4. อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา สิ่งที่นักศึกษา

สื่อสาร ให้มากข้ึน 
5. อาจารย์ควรให้ความส าคัญ เอาใจใส่ต่อนักศึกษาให้มาก

ขึ้น ให้ก าลังใจ ใช้ค าพูดสุภาพในระดับเดียวกันกับที่
นักศึกษาใช้กับอาจารย์ 

6. ควรลดการสั่งงานในวันหยุด หรือนัดตอนกลางคืน เพื่อ
ไม่เป็นการรบกวน ก้าวก่ายเวลาพักของนักศึกษา  

 
 

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1. ควรเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ง่าย มีในทุกห้องเรียน ใช้ได้จริง ใช้งานได้ง่าย ความเร็ว
เหมาะสมกับการใช้งานและการเรียนการสอน 

2. ควรตรวจสอบปรับปรุง ระบบแอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์
เครื่อฉายสไลด์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

- คณะมีกิจกรรมมากเกินไป และบางกิจกรรมเกินความ
1. กิจกรรมทุกกิจกรรม มีจุดมุ่งเน้นท่ีดีเสมอต่อนักศึกษาทุก

คน แต่ควรเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจในการ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
จ าเป็น 
 

เข้าร่วม 
2. ควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้ออกไปนอกสถานที่ พานักศึกษา

ออกไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ
มากขึ้น 

2. สวัสดิการ/ทุนการศึกษา 
- เพื่อนบางคนเข้ามารอบพิเศษ ต้องลาออกเพราะค่า

เทอมท่ีสูง  
- สวัสดิการไม่คุ้มกับค่าเทอมที่จ่ายไป เทอมละ 78,000 

บาท 

1. ควรจัดสรรให้มีทุนเพิ่มขึ้น และให้เต็มจ านวน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันมากกว่านี้  

2. ควรช่วยเรื่องการจัดกิจกรรมช่วยเหลือในการเก็บช่ัวโมง 
กรอ./กยศ. 

3. ควรเพิ่มสวัสดิการให้มีมากขึ้น  
4. ควรจัดให้มีคาเฟ่อ่านหนังสือเพิ่ม 
5. ควรมีสถานท่ีรับประทานอาหารเพิ่ม 
6. ควรเปิดห้องสมุดคณะช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ด้วย เพื่อให้มี

สถานท่ีอ่านหนังสือ ท างาน 
 

2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ด้านกายภาพ ความปลอดภัย 
- ที่นั่งอ่านหนังสือภายในคณะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของนักศึกษา และไม่ค่อยมีที่นั่งอ่านหนังสือ
แบบมีหลังคาหรือใต้อาคาร 

- บริเวณสวนสมุนไพร ม้าหินอ่อนสกปรก มียุง  
- ถังขยะหน้าคณะเภสัช (ตึกเก่า) ส่งกลิ่นเหม็น และคู

น้ างไม่สะอาด น้ าเหม็นมาก  
- ความสะอาดและความปลอดภัยยังไม่ดพีอ  
- ทางเดินท่ีเชื่อมระหว่างหน้าคณะไปยังตึกอาจารย์ประ

โชติ สกปรกและไม่เรียบร้อย  
- ห้องน้ า บ่อยครั้งน้ าไม่ไหล มีกลิ่น ไม่สะอาด  

1. ควรเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ พื้นที่ ให้ ใช้สอย และเพิ่ม
กระดานไวท์บอร์ดให้นักศึกษาสามารถใช้ได้ 

2. ควรปรับปรุงสวนสมุนไพร  
3. ควรอ านวยความสะดวก ปลอดภัยในการอ่านหนังสือ

ของนักศึกษา ในตอนกลางคืน เพราะว่าตอนกลางวันไม่
มีเวลาอ่าน 

4. ควรเปลี่ยนเก้าอี้เบาะผ้า เป็นพลาสติก 
5. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น เช่น ทาสี  

เพิ่มอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
6. ควรปรับปรุงเรื่องห้องน้ า ตรวจสอบระบบต่างๆ เพิ่ม

ความสะอาด มีทิชชู่ทุกห้องน้ า  
7. ควรจัดสวนหลังคณะ ให้เรียบร้อยติดไฟให้สว่าง 
8. ควรปรับปรุงพื้นที่โต๊ะที่นั่งทานข้าวหน้าตึกเก่า (บ่อปลา

คราฟ) 
9. ควรเพิ่มสถานทีจ่อดรถยนต์  

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. Wi-Fi  

อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย บางครั้งไม่เสถียร  
ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ดีขึ้น เสถียร และ
รวดเร็วขึ้น 

2. ห้องสมุด อยากให้มีพื้นท่ีใช้สอยในห้องสมุดเพิ่มมากข้ึน  
3. สวัสดิการ 

การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาล่าช้ามาก 
1. ควรปรับปรุงขั้นตอนการคืนเงินค่าเทอมของนักศึกษาให้

เร็วกว่านี ้
2. ควรเพิ่มรถเขียวในช่วงเวลาเร่งด่วน และไปส่งที่คณะ

เภสัชฯ ด้วย 
4. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 

- การขับรถยนต์ในมหาวิทยาลัยเร็วมาก ไม่ปลอดภัย  
- สิ่งอ านวยความสะดวกมีน้อยไปไม่พอกับจ านวน

นักศึกษา      
- ห้องน้ าไม่สะอาด 

1. หอพักเพชรรัตน์ ของที่ส่งจากบริษัทขนส่งเอกชนหายอยู่
เป็นประจ า ควรปรับปรุงหน่วยรับฝาก  

2. ควรจ ากัดความเร็วรถยนต์ในมหาวิทยาลัย 
3. ควรเพิ่มความสะอาดของห้องน้ า 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 355 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.91 3.82 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.06 3.45 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.02 3.70 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.09 3.56 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
0.94 3.59 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.04 3.56 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.06 3.57 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.06 3.61 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
0.97 3.70 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.01 3.61 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.98 3.83 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.92 3.89 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 3.66 
คะแนนร้อยละ  73.20 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรมีการฝึกงาน ศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เห็นหน้างาน

จริงๆ 
2. หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น เรียนได้ทุกวิชาที่ต้องการ 

น าไปใช้งาน  
2. การเรียนการสอน/การเรียนการสอนออนไลน์ 

2.1 การเรียนการสอนออนไลน์ 
- นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ต้องการเรียนออนไลน์ 
- การเรียนออนไลน์ใช้หลายโปรแกรม นักศึกษา

ต้องโหลดหลายโปรแกรม/แอป ท าให้เปลืองพื้นที่ และ
สับสนเวลาเรียนกับอาจารย์แต่ละท่าน  

การเรียนการสอนออนไลน์ 
1. ควรจัดให้มีการสอบที่เท่าเทียม ไม่ใช้ iPad เพราะบาง

คนไม่มี iPad จะเสียเปรียบ 
2. คณะ อาจารย์ทุกคน ควรหารือกันจะใช้แอป/โปรแกรม

อะไร เพียง 1แอป เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการเรียน
ของนักศึกษา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2.2 การเรียนการสอน 

การสอนไม่น่าสนใจ ล่าสมัย เปิดคลิปวีดีโอให้ดู 
3. ควรมีห้องส าหรับเรียนออนไลน์ 
4. ควรเรียนในห้องเรียนมากกว่าออนไลน์ 
 
การเรียนการสอน 
5. ควรปรับระยะเวลาในการเรียนการสอนให้พอดีกับ

เนื้อหา  
6. ควรจัด Sec เรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 

3. อาจารย์ 
- อาจารย์บางคนสอนไม่รู้เรื่อง ข้อสอบยากมาก ท าให้

สุขภาพจิตนักศึกษาตึงเครียด 
- อาจารย์บางท่านดุมาก 
- อาจารย์ที่ปรึกษาบางคน ไม่ค่อยยินดีให้ค าปรึกษา ไม่

ชอบนักศึกษาติดต่อเขา  

1. ควรพัฒนาการสอนของอาจารย์  
2. อาจารย์ควรเอาใส่ใจมากกว่านี้ 
3. ควรจัดอาจารย์ที่มีความพร้อม เอาใจใส่นักศึกษา ยินดี

ให้ค าปรึกษา มาท าหน้าที่  

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
- อินเทอร์เน็ตในคณะช้า และไม่ครอบคลุมในทุกข้ัน 
- คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสอน มีไม่เพียงพอ 
- ห้อง Lab อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ 
- ห้องฝึกงาน มีไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษาที่ต้องเรียน  

อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ไม่เพียงพอ  
- อุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยยังน้อยเกินไป 

1. ควรปรับปรุง/เพิ่มอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นทีใ่นคณะ 
2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนให้ดีขึ้น เช่น 

คอมพิวเตอร์ช้า ไม่ทันสมัย  
3. ควรเพิ่มและปรับปรุงห้องฝึกงาน จัดซื้ออุปกรณ์ 

เครื่องมือให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

 
1. ควรปรับปรุงเวลาท ากิจกรรม และควรแจ้งล่วงหน้า

ประมาณ 1-2 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว  
2. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มากกว่านี้  
3. ควรดูแลนักศึกษาให้มากข้ึน  
4. ควรอ านวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ของคณะให้มาก

เกินไปเพราะผู้จัดกิจกรรม ก็ไม่สามารท างานในช่วงตอน
กลางวันต้องท างานตอนกลางคืนส่วนใหญ่ 

5. ควรมีกิจกรรมส าหรับการเก็บช่ัวโมงให้มากขึ้น 
6. ควรมีกิจกรรมพี่กับน้องเพื่อสานไมตรีกัน 

2. สวัสดิการ/ทุนการศึกษา 
ค่าเทอมช่วงโควิดยังไม่ได้รับคืน 
 

1. การพิจารณาจัดสรรทุนควรมีความเท่าเทียมกันมากึ้น 
2. ควรมีทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และง่าย

ต่อการเข้าถึง เพราะมีหลายคนที่ไม่ได้รับโอกาส 
3. ในช่วงสถานการณ์โควิดควรมีการสรรหาทุนให้นักศึกษา

ในจ านวนเงินท่ีมากกว่าน้ี  
3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ติดตามได้ค่อนข้างยาก บาง
ข่าวสารต้องตามทางเพจของสาขาวิชา บางข่าวก็ต้องตาม
ทางเพจของคณะ 

ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารับรู้ รับทราบ
โดยทั่วกัน และควรก าหนดต้องตามข่าวทางไหน เช่น เพจ
ของสาขา อาจจะท าหน้าท่ีแชร์ข่าวที่ส าคัญส าหรับนักศึกษา
ทุกอย่าง เช่น พวกเรื่องการประกวดดาวเดือน ค่ายอาสา 
กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัด ทุนการศึกษา กู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา ฯลฯ โดยไม่ต้องตามหาที่ละเพจ  
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2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ด้านกายภาพ ความปลอดภัย 
- สภาพห้องน้ าไม่ค่อยสะอาด ไม่ปลอยภัย น่ากลัวมาก 
- ที่น่ังพักผ่อนมีน้อย 
- สภาพโดยรอบดูเก่าเกินไป  

1. ควรปรับปรุงโรงอาหารคณะให้ดีขึ้น เช่นจุดล้างจานควร
ท าให้ดีกว่านี้มากๆ และพื้นที่กลางคณะควรปรับปรุงให้
ใช้งานได้ไม่ใช้ให้น้ าขังตลอดเวลา 

2. ควรปรับปรุงป้ายคณะวิศวะฯ ให้ดูทันสมัย โดยนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการออกแบบ 

3. ควรเพิ่มที่นัง่เล่นภายในคณะ และเกียร์ควรใหญ่กว่านี ้
 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. Wi-Fi  
     อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยช้า ใช้ไม่ได้ไม่เสถียร  

ควรปรับปรุงอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้ดีมากขึ้น  

2. ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรจะเป็น 24 ช่ัวโมง   
3. สวัสดิการ 
  - การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาล่าช้ามาก        
  - รถรางวิ่งไม่ถึงคณะวิศวะฯ  

1. ควรปรับระบบการท างานงาน การคืนเงินให้รวดเร็ว 
และ แจ้งข่าวให้นักศึกษาทราบ 

2. ควรจัดให้มีรถรางท่ีรับส่งนักศึกษาถึงหน้าคณะฯ ด้วย 
4. สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัย 

- หอในทับแก้ว 3 มีขโมยบ่อยครั้ง และจะหนีออก
ประตูคณะวิศวะ  

- ห้องน้ าเก่า สกปรก  
- ตลาดนัดอินดี้ กลางคืนแสงสว่างไม่พอ เพชรช็อป ไฟ

เปิดแค่สามดวง อันตราย และทางเดินเช่ือมอาคารต่างๆ 
อันตรายมาก 

- พื้นถนนมีหลุม และน้ าขังท าให้มีรถข้างนอกรับรถแรง
จนกระเด็นข้ึนทางเท้า ท าให้ชุดนักศึกษาเปื้อน  

- มีสุนัขจ านวนมาก และบางครั้งวิ่งไล่กัด เห่านักศึกษา
ที่เดินผ่านไปผ่านมา 

1. ควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม 
2. ควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบเรื่องคนเข้าออก  
3. ควรเพิ่มท่ีทิ้งขยะ 
4. ควรเพิ่มแสงสว่างในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจุดอับ 

ทางเดิน ทางเชื่อมอาคาร  
5. ปรับปรุงสภาพถนนก็มีหลุม ให้ เรีบร้อยเพื่อความ

ปลอดภัย  
6. ควรจ ากัดจ าวนสุนัขในมหาวิทยาลัย 
7. ควรดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้

ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ ร่มรื่น สะอาด  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะดุริยางคศาสตร์ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 159 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.95 3.95 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.03 3.81 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.98 3.89 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.20 3.32 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
0.90 3.77 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.92 3.84 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

0.99 3.75 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.03 3.75 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.08 3.44 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.14 3.23 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.87 3.87 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.94 3.88 

คะแนนเฉลี่ย 1.03 3.71 
คะแนนร้อยละ  74.20 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

 
1. ควรปรับลดรายวิชาที่ไม่จ าเป็นลง เช่น music app 
2. ควรเพิ่มให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึกงาน เพื่อ

เพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษา 
2. การเรียนการสอน  

 - หลักสูตรสาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง การจัด
ตารางสอนไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา  

 

1. ควรจัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 
โดยตรงมาสอน 

2. รายวิชาวิชาปฏิบัติ ควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในขั้น
พื้นฐานให้เท่าๆ กันก่อน เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมี
ความถนัดไม่เหมือนกัน แล้วจึงให้ลงเรียนวิชาเลือกที่
เฉพาะเจาะจง เช่น เรียนการใช้ Mixer 

3. ควรปรับรายวิชาต่างๆ ที่สอนแบบ Online มาเป็น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
onsite จะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ดีกว่า  

4. ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ให้นักศึกษา 

3. อาจารย์ 
- อาจารย์พิเศษบางท่าน ที่นักศึกษาเคยร้องเรียนไป

แล้วว่าไม่เหมาะสม คณะยังคงเชิญให้กลับมาสอนอีก จึง
เกิดปัญหาเหมือนเดิม โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ ยิ่งมี
ปัญหา 

- อาจารย์บางท่านสอนเกินเวลา 2 ช่ัวโมง ท าให้
นักศึกษาเดินทางกลับถึงที่พักดึก หรือบางคนมีกิจกรรม
อย่างอื่น เช่น เล่นดนตรีกลางคืน 

1. ควรจัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 
โดยตรงมาสอน 

2. ควรน าแบบประเมินการสอนอาจารย์ มาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์อย่างจริงจัง เพื่อ
ประโยชน์ของนักศึกษา และคุณภาพการสอน  

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
- อุปกรณ์ดนตรีช ารุด ที่ใช้งานได้มีน้อยมาก เช่น แอมป์

เบส แอมป์ กีต้าร์ 
- ห้องปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร์  เครื่อง Mac และ

คีย์บอร์ดบางส่วนช ารุด โปรแกรมไม่เสถียร 
- ห้องเรียน Major ไม่พอ 
- ห้องซ้อมดนตรี ช้ัน 4 ไม่เก็บเสียง ท าให้ระหว่างการ

ซ้อมมีเสียงรบกวนกันระหว่างห้องข้างๆ 

1. ควรจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ดนตรีให้มีคุณภาพดี ทันสมัย 
และเพียงพอต่อการใช้งาน 

2. ควรจัดหา ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพดี ทันสมัย 
และติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์เพ่ือความเสถียรในการใช้งาน 

3. ควรจัดหาพื้นท่ีส าหรับห้องเรียน Major ให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีให้เก็บเสียง เพื่อให้การซ้อมมี
คุณภาพ  

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

การกิจกรรมสานสัมพันธ์มีน้อยมาก   
ควรมีกิจกรรมร่วมกับต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง

เพื่อต่างคณะ  
2.การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
 

ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับเพลงคลา
สิค หรือกิจกรรมต่างๆ  

3. สวัสดิการ 
- มีทุนช่วยงาน แต่ไม่มีงานให้นักศึกษาท า  
- ทุนกิจกรรมถูกลดลงจากปีท่ีแล้ว 
- การประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยท่ัวถึง  
- เจ้าหน้าที่บางคนไม่สามารถตอบค าถามที่ ชัด เจน

ให้กับนักศึกษาได้  และใช้อารมณ์  ใช้ภาษาที่ ไม่ค่อย
เหมาะสมในการให้ข้อมูลกับนักศึกษา 

1. ควรผลักดันเรื่องงบประมาณของคณะดุริยางคศาสตร์ 
เพื่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่ดีขึ้น ทั้งด้านทุนการศึกษา 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ 

2. ควรมีบริการรับส่งนักศึกษาระหว่างวิทยาเขตต่างๆ เพื่อ
ความสะดวกและความปลอดภัย 

3. ควรให้นักศึกษาที่ช่วยงานที่จัดขึ้นในวิชาเรียนต่างๆ 
ได้รับช่ัวโมงทุน หรือช่ัวโมงช่วยงานด้วย 

4. ควรจัดหางานให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อที่นักศึกษาจะ
ได้มีรายได้ระหว่างเรียนอย่างมีคุณภาพ 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 

- พื้นทีม่ีน้อยมาก 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีน้อยและอยู่ในสภาพที่

ต้องปรับปรุง 

1. ควรจัดสรรพื้นที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษามีพื้นท่ีใช้สอย ท างาน ท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น  

2. ควรเพิ่มห้องซ้อม ห้องเรียน Lab  
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2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ด้านกายภาพ 
- น้ าในคลองเหม็นเน่า สกปรก 
- ประตูหลังคณะปิดเร็วไป ท าให้เวลาซ้อมดนตรีเสร็จ

หลัง 20.00 น. นักศึกษาต้องเดินไปแจ้งให้ รปภ. มาเปิดให้ 
- สถานท่ีนั่งท างาน นั่งพักผ่อนมีไม่เพียงพอ 
- โรงอาหารมีขนาดเล็ก ร้านอาหารน้อย มีอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่  มานั่ งด้วย ท าให้ที่นั่ งไม่ เพียงพอในช่วงพัก
กลางวัน 

- ห้องเรียนช้ัน 3 ตึกส านักงานอธิการบดี พรมมีกลิ่นไม่
พึงประสงค์ 

- พื้นที่สูบบุหรี่เล็กมาก คนแออัดเกินไป 

1. ควรปรับปรุงด้านกายภาพ ทั้งทัศนียภาพ ความสะอาด 
อาทิ การล้างท่อ การรณรงค์ห้ามทิ้งขยะลงท่อ การคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณ หรือการจัดหาพื้นที่เพิ่มให้
คณะใช้งานให้เพียงพอกับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรง
อาหาร ร้านค้า สถานท่ีนั่งพักผ่อน 

3. ควรขยายเวลาปิดประตูหลังคณะเป็น 21.00 น. เพื่อให้
สอดคล้องกับเวลานักศึกษาเลิกซ็อมดนตรี 

4. ควรเปลี่ยนพรมห้องเรียนช้ัน 3 ตึกส านักงานอธิการบดี 
เพื่อสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 144 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.92 3.85 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.18 3.21 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.02 3.55 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.00 3.17 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.07 3.21 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.10 3.11 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.20 3.04 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.10 3.11 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.11 2.99 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.23 2.97 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
1.13 3.37 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.18 3.14 

คะแนนเฉลี่ย 1.13 3.23 
คะแนนร้อยละ  64.60 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
    - เนื้อหารายวิชาบางวิชาไม่เป็นปัจจุบัน ล่าสมัย ไม่
สามารถใช้งานได้ เมื่อไปฝึกงาน ปฏิบัติงานจริง 

1. ควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย ลดวิชาที่ไม่ได้ใช้
งานลด เน้นการฝึกงาน การปฏิบัติจริง ให้มากข้ึน 

2. ควรเปิดหลักสูตรที่มีประโยชน์ และเป็นความต้องการ
ของตลาดจริงๆ 

2. การเรียนการสอน/ฝึกงาน 1. การสอนควรเน้นให้เข้าใจเนื้อหามากกว่าท่องจ า และ
เน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี โดยเฉพาะการลง
มือปฏิบัติกับสัตว์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการไปฝึกงาน 

2. ในเทอมก่อนที่นักศึกษาจะไปสหกิจศึกษา ควรเปิดวิชา
เลือกในสิ่งที่นักศึกษาสนใจท างาน เช่น เรื่องสุกร เพื่อ
เตรียมความพร้อม ความรู้ที่แน่นพอ ให้นักศึกษาสามารถ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
น าไปใช้ในการท างานในฟาร์มได้จริง 

3. ควรมีสถานประกอบการณ์ให้เลือกมากกว่าที่มีอยู่และ
นักศึกษาสามารถเลือกที่ฝึกประสบการณ์เองได้ตามที่
นักศึกษาสนใจ 

4. ควรมีการบันทึกวิดีโอการสอนแต่ละคาบ เพื่อให้สามารถ
ย้อนดูได้ และเป็นการประเมินผู้สอนไปในตัว 

5. ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
6. ควรให้เอกสารประกอบการเรียน ก่อนเรียนอย่างน้อย 1 

วัน และให้ไฟล์นักศึกษาดาวน์โหลด เพื่อเตรียมตัว และ
อ่านมาก่อน 

3. อาจารย ์
 

1. ควรพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ อาทิ 
- การเตรียมความพร้อมในการสอน เทคนิคการสอน 

การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ  
- ควรรักษาเวลาในการสอนให้เหมาะสมและเป็นไปตาม

แผน  
2. ควรเพิ่มการสื่อสารระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อให้การ

ให้ข้อมูลต่างๆ กับนักศึกษามีความถูกต้องและตรงกัน 
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

- แหล่งฝึกปฏิบัติงาน (ฟาร์ม) มีสภาพที่เก่า ผุพัง และ
เป็นอันตรายต่อนักศึกษา ไม่ถูกต้องตามหลักการฟาร์ม 

- อุปกรณ์ การ เรี ยน ไม่ เพี ย งพอ  เช่น  เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ส าหรับท า Lab และสารเคมี 

- อุปกรณ์ในห้องเรียนไม่พร้อม เช่น จอโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องเสียง 

1. ควรพัฒนาฟาร์มให้มีสภาพดี ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  
2. ควรปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ ที่มี

สภาพดี ทันสมัย และเพียงพอ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียน 
และนักศึกษาสามารถท าปฏิบัติการได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 

- งบประมาณการจัดกิจกรรมมีน้อย จึงจ ากัดกิจกรรม
บางอย่าง ท าให้ไม่สามารถดึงดูดคนให้เข้ามาท ากิจกรรมได้ 

- กิจกรรมต่างๆ ถูกยกเลิกในช่วงโควิด การท างาน
ร่วมกันน้อย มีความห่างกันระหว่างนักศึกษาทั้งๆ ที่จ านวน
นักศึกษามีไม่มาก 

 
 
 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี ้    
2. การจัดกิจกรรมควรเน้นไปที่นักศึกษาปี 1 ปี 2 เป็นหลัก 

และขอความร่วมมือจากนักศึกษาปี 3 ปี  4 ช่วยให้
ค าปรึกษา 

3. ควรจัดกิจกรรมรับน้องที่เน้นการสร้างสรรค์ และมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการสานสัมพันธ์ระหว่างกันใน
สาขา การเข้าค่ายเฉพาะสาขา กิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ให้
นักศึกษา 

2. สวัสดิการ 
- มีความล่าช้าในการให้เงินทุน 
 

1. ควรมีทุนเรียนต่อ หรือทุนประเภทอื่นๆ ให้กับนักศึกษา
มากขึ้น และควรมีการประกาศข่าวสารต่างๆ ที่ชัดเจน 
ละเอียด ท่ัวถึง 

2. ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับทุนให้
รอบคอบมากขึ้น รวมถึงมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเกณฑ์
การขอรับทุน 

3. การประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในคณะให้มีหลาย
ช่องทางมากขึ้น นอกจาก Facebook ควรจัดบอร์ดคณะ
ด้วย และควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้นักศึกษาได้
ทราบข้อมูล และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรปรับปรุงการท างาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในด้าน
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ต่างๆ ให้มีการสื่อสารที่ชัดเจน สุภาพ ใจเย็น เอาใจใส่เต็ม
ใจให้บริการตอบค าถามนักศึกษา 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 1. ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มคณะ 

ห้องน้ า ให้มีสภาพท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 
2. ควรจัดสรรพื้นที่เพิ่มให้นักศึกษานั่งท างาน นั่งพักรอ

เรียน และเพิ่มจ านวนโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับนักศึกษา 
 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 

จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีน้อย บางจุดไม่มี 
เช่น บริเวณบ่อปลาวาฬ หรือจุดนั่งพักต่างๆ และบางจุด
เป็นจุดอับสัญญาณ ตัองใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัว 

ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ให้ เสถียร รวดเร็ว และ
ครอบคลุมบริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

2. สวัสดิการ 
- สวัสดิการด้านต่างๆ ไม่เหมาะสมตามคา่บ ารุงท่ีจ่ายไป  
- การจัดการรถรางที่ไม่มีมาตรฐานทั้งเรื่องสภาพรถ

และลักษณะการขับของคนขับแต่ละคน  

ควรเพิ่มจ านวนรถราง เพิ่มจ านวนรอบให้ถี่ขึ้น รองรับ
จ านวนนักศึกษา 

3. ด้านกายภาพ 
- ป่าไม้ภายในมหาวิทยาลัย มีสัตว์ที่อาจเป็นอันตราย 
- มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก มีความเสี่ยงทั้งสะสมเชื้อโรค

และอาจกัดนักศึกษา  
- พื้นที่ส่วนกลางส าหรับใช้ท างาน ท ากิจกรรมต่างๆ ไม่

เพียงพอ เช่น ตึกคอมม่อน ใครมาก่อนก็ได้ก่อน คนที่อยู่
หอพักในมหาวิทยาลัยก็จะได้เปรียบกว่า 

- พื้นที่บางส่วนในเวลากลางคืน มีแสงสว่างมีน้อย บาง
จุดเป็นมุมอับ ไม่มีกล้องวงจรปิด ส่งผลให้เกิดการขโมย
ทรัพย์สินหรือท าร้ายร่างกาย รถจักรยานหาย 

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีความปลอดภัยต่อนักศึกษา เช่น 
พัดลมไม่มีฝาครอบ 

- สภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยบางช่วงเวลามีการ
เผาขยะ ส่งผลเสียด้านสุขภาพต่อนักศึกษาและบุคลากร 

- มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาน ารถจักรยานยนต์
เข้ าใน ช่วงเวลา 7 .00 -16.00 น . โดยให้ เหตุ ผลด้ าน
สิ่งแวดล้อมและรบกวนการเรียน แต่บุคคลภายนอก และ
บุคลากรสามารถเข้าได้  

1. ควรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในด้านต่างๆ อาทิ 
ติดตั้ งกล้องวงจรปิด ติดตั้ งไฟฟ้าให้แสงสว่าง เพิ่ ม
เจ้าหน้าท่ี รปภ.  

2. ควรขยายพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาได้ใช้ท างาน ท า
กิจกรรมมากกว่านี้ 

3. ควรเพิ่มถังขยะบริเวณหอพัก 
4. ควรควบคุมจ านวนสุนัข ในมหาวิทยาลัย 
5. ควรจัดรถรางรับส่งให้เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเช้า และ

เย็นท่ีนักศึกษาต้องใช้บริการมาก  
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 115 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.98 3.38 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.02 2.72 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.11 3.05 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.17 2.82 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.00 3.07 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.04 3.00 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.23 3.09 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.20 3.05 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.09 3.02 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.14 2.97 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
1.09 3.47 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.11 3.23 

คะแนนเฉลี่ย 1.12 3.07 
คะแนนร้อยละ  61.40 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงเนื้อหา หลักสูตร รายวิชาที่นักศึกษา

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง น าไปประกอบวิชาชีพ
ในยุคปัจจุบัน 

2. ควรให้มีการฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  และ
ควรมีการฝึกงานให้มากข้ึน 

2. การเรียนการสอน  
- การเรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มี

ปัญหา หลายครั้งและไม่ได้รับการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

1 . ค วร เรี ย น ใน ห้ อ งม ากก ว่ า เรี ย น ออ น ไล น์  จ ะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การ
เรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. อาจารย์ 1. ควรพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงเทคนิค วิธีการ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
- บางสาขามีอาจารย์ไม่พอ ต้องเชิญอาจารย์พิเศษมา

สอน ซึ่งบางท่านไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ให้นักศึกษาเข้าใจ 

สอนของอาจารย์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น  
2. ควรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน ให้

สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจ
มากกว่าน้ี 

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

1. ควรปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้
พร้อมใช้งาน ทันสมัย และมีจ านวนเพียงพอ  เช่น 
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ 

2. ควรปรับปรุงโต๊ะเรียนให้นั่งสบาย เหมาะสมกับการนั่ง
เรียน น่ังท างาน มากกว่าน้ี 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. สวัสดิการ/ทุนการศึกษา 

- นักศึกษาได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทุก
คน จึงควรช่วยเหลือทุกคนเท่าๆ กัน สิ่งที่นักศึกษาต้องการ
ที่สุดคือลดค่าเทอม ไม่ใช่การแจกเงินเยียวยาซึ่งไม่ได้ทั่วถึง
ทุกคน 

- การขอรับทุนมีขั้นตอนมาก และการประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง ท าให้นักศึกษาบางส่วนพลาดโอกาส  

1. ควรพิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับ
ผลกระทบในกรณีต่างๆ ให้ทั่วถึง 

2. ควรปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ต่างๆ ให้ทั่วถึง หลายช่องทาง และรวดเร็วข้ึน 

3. ควรช่วยเหลือนั กศึกษาในการเดินทางไป เรียนที่
มหาวิทยาลั ย  อาทิ  จัด รถบริการรับส่ งนั กศึ กษา 
นครปฐม-เพชรบุรี ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
 - ไม่มี - 
 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
  ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อินเทอร์เน็ต Wi-Fi/ระบบสารสนเทศ 1. ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ให้เสถียร รวดเร็ว  

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้อ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น อาทิ ระบบสืบค้น
ข้อมูล ระบบยืมอุปกรณ์ 

2. ด้านกายภาพ ความปลอดภัย 
- การดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ดี รถจักรยานที่จอด

ไว้ในบริเวณมหาวิทยาลัยหาย 
 - มหาวิทยาลัยอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก

ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแลกบัตร 
- มีหญ้ารกมาก อาจมีสัตว์ที่เป็นอันตราย 
- มีสุนัขจ านวนมาก และนักศึกษาถูกกัดบ่อยครั้ง 

1. ควรเพิ่มเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น อาทิ 
การให้บุคคลภายนอกแลกบัตร การติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณที่จอดรถจักรยาน  

2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม พัฒนาพื้นที่ไม่ให้รกและ
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่มีอันตราย 

3. ควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างความร่มรื่น และตัดแต่งให้
เหมาะสม สวยงาม  

3. สวัสดิการ 
- การคืนเงินค่าเทอมนักศึกษา ล่าช้ามาก 
- รถรางมีให้บริการน้อย โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้า

เรียน และไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ซึ่งรถรางเต็ม
ตั้งแต่สถานีหลังมหาวิทยาลัย 

1. ควรปรับปรุงระบบการคืนเงินให้นักศึกษาให้สะดวก 
รวดเร็ว และมีช่องทางให้สามารถติดตามผลได้  

2. ควรลดค่าเทอมให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะนักศึกษาบาง
ครอบครัวได้รับผลกระทบมาก 

3. ควรเพิ่มจ านวนรถรางให้มากขึ้น โดยจัดเวลาเดินรถให้
ตรงตามเวลาเรียนของนักศึกษาโดยทั่วไป และเพิ่ม
จ านวนรอบให้ถ่ีขึ้น เช่น ทุก 10 นาที 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 110 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.97 3.76 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.03 3.22 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.09 3.32 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.15 2.86 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.08 3.10 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.10 3.17 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.03 3.12 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.04 3.00 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.10 3.01 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 1.08 2.97 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.99 3.56 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.01 3.30 

คะแนนเฉลี่ย 1.09 3.20 
คะแนนร้อยละ  64.00 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

- นักศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานจริง คณะ
จัดให้มีอาจารย์และวิทยากรมาเล่าประสบการณ์ท างานให้
ฟังในห้องเรียน เวลามอบหมายงานก็ต้องจินตนาการเอง มี
แต่หลักการกับโจทย์มาให้ 

- การเรียนออนไลน์ประสิทธิภาพลดลง แต่มาตรฐาน
การสอบเท่าเรียนในห้องเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกัน 

- การส่งงานออนไลน์ การเรียนออนไลน์ ต่างอาจารย์
ต่างวิธีกันไปหมด เพิ่มภาระให้นักศึกษาต้องตามหลายช่าง
ทาง 

1. จัดให้มีการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติจริง ก่อนจะ
มอบหมายงานให้นักศึกษาท า 

2 . อาจารย์ประชุมร่วมกัน และปรับระบบการเรียน
ออนไลน์ ให้มีวิธีการและรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อลดภาระของนักศึกษา  

3. ควรมีวิดีโอบันทึกการสอนทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาไป
ทบทวนย้อนหลังได้ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
- วิชาภาษาอังกฤษเรียนไม่ค่อยเข้าใจ มี Quiz ทุกคาบ 

ไม่มีเวลาให้นักศึกษาไปท าความเข้าใจ 
2. อาจารย์ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าวิชาต่อนักศึกษาน้อยเกินไป ท า
ให้การตรวจงานค่อนข้างช้า  

1. ควรจัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับ
มาตรฐานมาสอน  

2. ควรจัดให้มี อาจารย์จ านวนมากพอที่ จะดูแล ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน านักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
- คอมพิวเตอร์ล้าสมัยมาก และไม่เพียงพอ 
- อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่พร้อม ไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน  
- ห้องสมุดเหมือนห้องเก็บจุลนิพนธ์ หนังสือเฉพาะทาง

เกี่ยวกับแอนิเมชนัยังมีน้อย 

1. ควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์
การเรียน และทันสมัย มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

2. ควรปรับปรุงห้องสมุด โดยเพิ่มจ านวนหนังสือเฉพาะทาง
ให้เพียงพอส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

3. ควรปรับปรุงห้องเรียนให้มีแสงสว่างมากขึ้นไม่อับทึบ 
รวมถึงติดตั้งจุดกระจาย Wi-Fi ให้เพิ่มมากขึ้น 

 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. สวัสดิการ/ทุนการศึกษา 

- ทุนการศึกษามีเง่ือนไขท่ีเข้าถึงได้ยาก 
- นักศึกษาต้องรับภาระค่า Print เอกสารประกอบการ

เรียนเอง ไม่สามารถใช้โควตา Print งานได้ 

1. ควรเพิ่มจ านวนทุนการศึกษา และจ านวนเงินให้มากขึ้น  
2. ควรปรับปรุง/เพิ่มสวัสดิการแก่นักศึกษาให้มากขึ้น เช่น 

การ Print เอกสารประกอบการเรียน  

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน
เรื่องส าคัญเร่งด่วน และเรื่องที่ส่งผลกระทบกับนักศึกษา 
ให้มีความชัดเจน รวดเร็วและทั่วถึงมากกว่านี้ เพื่อให้
นักศึกษามีเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้าพอสมควร อาทิ 
การให้นักศึกษามาเรียน onsite 100% หลังสถานการณ์ 
COVID-19  

2. เพจคณะ เพจคณะกรรมการคณะ ควรให้ข้อมูลและตอบ
ค าถามต่างๆ ที่ชัดเจน และดีกว่านี้ 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
 - ไม่มี - 
 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อินเทอร์เน็ต 

- Wi-Fi ใช้งานไม่ได้ นักศึกษาต้องใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ
ของตัวเอง ลงทะเบียน SIM ไปจนหมดเทอมก็ยังไม่ได้รับ 

- บางห้องในหอพักแทบไม่มีสัญญาณ Wi-Fi 

ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ให้ เสถียร รวดเร็ว และ
ครอบคลุมไปถึงบริเวณหอพักนักศึกษาด้วย 

 

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
- เพจและกลุ่มของมหาวิทยาลัย ไม่ค่อยตอบค าถาม

หรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเท่าที่ควร เมื่อนักศึกษา
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ก าหนดการในเรื่องต่างๆ  

- ข้อเสนอแนะของนักศึกษาส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับการ
เทคแอคช่ัน นอกจากจะเป็นเรื่องใหญ่ในโลกออนไลน์ ถึงจะ
เริ่มลงมือท า 

1. ควรปรับปรุง/เพิ่มช่องทางที่นักศึกษาสามารถขอความ
ช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ ให้เข้าถึงง่าย และรวดเร็วกว่านี ้

2. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาต่างๆ ของ
นักศึกษา และน าไปพิจารณาด าเนินการ หรือสื่อสารให้
ทราบเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อความเข้าใจที่
ตรงกัน   

3. ด้านกายภาพ 
3.1 เพชรบุรี 

- ห้องน้ าอาคารเรียนรวม 2 ใช้งานไม่ค่อยได้ 
- มีสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักศึกษาได้ เช่น 

1. เพชรบุรี 
- ควรปรับปรุงห้องน้ าให้มีสภาพดี สะอาด 
- ควรปรับปรุงเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ 

ให้ดีขึ้น อาทิ ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ท่ัวบริเวณต่างๆ  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
งู แมลง สุนัขจรจัด 

- สถานท่ีจอดรถจักรยานไม่ปลอดภัย มีรถหาย 
- ถนนหลังมหาวิทยาลัย มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 

ท าให้เดินทางจากหอพักไปเรียนล าบาก 
- มีควันไฟจากชาวบ้านบริเวณรอบๆ จุดไฟเผาขยะ 

เผาไล่ยุงอยู่เป็นประจ า ท าให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาไม่ดี  
3.2 เมืองทองธานี 

- สถานที่แออัดมาก ขนาดมีการเรียน onsite สลับ
กับ online ห้องเรียนยังไม่พอ โดยเฉพาะวันสอบ 

- ลิฟต์มี 2 ตัว บันไดในอาคารไม่ปลอดภัยส าหรับ
นักศึกษาหญิงท่ีใส่กระโปรง  

- ต้นไม้มีน้อย 
- โรงอาหารในมหาวิทยาลัยไม่สามารถรองรับ

จ านวนนักศึกษาได้ ส่วนห้าง Cosmo มีแค่ Food Court 
ราคาแพง  

- พื้นที่ โต๊ะที่นั่ง ส าหรับใช้ท างานและรอเรียนไม่
เพียงพอต่อนักศึกษา  

- ห้องพยาบาล เหมือนเอาเตียงมาวางและมีมา่นกัน้ 
ไม่เหมาะสมที่จะห้องพยาบาล 

2. เมืองทองธานี 
- ควรปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสม 
เช่น โรงอาหาร โต๊ะที่น่ัง พ้ืนท่ีสีเขียว ห้องพยาบาล 

- ควรปรับเรื่องโรงอาหาร ห้องพยาบาลให้ดีขึ้น 
- ควรสร้างทางเดินเช่ือมจากประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย

ไปตัวอาคารให้ดีกว่านี้  โดยควรมีหลังคาป้องกันกันแดด  
ฝน รวมถึงสร้างทางเดินเช่ือมไปห้าง Cosmo ด้วย  

- ควรปลูกต้นไม้ จัดสถานท่ีให้ร่มรื่น สวยงาม 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
วิทยาลัยนานาชาติ 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 36 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.96 3.17 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
1.09 3.44 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.00 3.46 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

1.39 2.89 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
1.34 2.97 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.29 2.86 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.29 2.94 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.19 2.89 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
1.05 3.27 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 0.99 3.73 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.98 4.14 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

1.12 3.50 

คะแนนเฉลี่ย 1.21 3.27 
คะแนนร้อยละ  65.40 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน  1. ควรมอบหมายงานที่ เน้นให้นักศึกษาเกิดความคิด

สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ในการท างาน 
2. ควรจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมเนื้อหารายวิชา 

2. อาจารย ์
อาจารย์บางท่านพูดไม่สุภาพ 

1. ควรจัดหาอาจารย์ที่ตรงสายมาสอนในวิชานั้นๆ และ
พัฒนาการสอน น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้มากข้ึน 

2. ก ากับ ติดตามการสอนของอาจารย์ และการใช้ค าพูดที่
สุภาพกับนักศึกษา  

.3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงโต๊ะเรียนให้นั่งสบาย เหมาะสมกับการนั่งเรียน 
นั่งท างาน มากกว่านี ้
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2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรเปิดโอกาส และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของนักศึกษา รวมถึงการกระตุ้นให้มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ใหม้ากขึ้น  

2. ควรสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตาม
ความเป็นจริง 

3. การออกกฎระเบียบต่างๆ ควรรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษาด้วย  

2. สวัสดิการ ควรมีตู้  Locker ไว้บริการ ให้นักศึกษามีพื้นที่ส าหรับเก็บ
หนังสือ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 1. ควรปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนให้

สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ไม่ใช่หนาวหรือร้อน
เกินไป 

2. ควรเพิ่มพ้ืนท่ีการท างาน การจัดกิจกรรมให้มากขึ้น 
 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
1. สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถาม (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน) 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
1.  การเรียนการสอน   

1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 0.00 4.00 
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม การดูงานนอก

สถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 
0.00 2.00 

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และสามารถให้ค าปรึกษา
ในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

0.00 3.00 

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสม 

0.00 2.00 

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ   
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
N/A N/A 

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ
ร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

N/A N/A 

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

0.00 3.00 

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

N/A N/A 

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ   
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในคณะอย่าง

เหมาะสม  
0.00 3.00 

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่างเหมาะสม 0.00 2.00 
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 
0.00 5.00 

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน ขณะด ารงชีวิตอยู่
ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

0.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 0.94 3.00 
คะแนนร้อยละ  60.00 

 

2. สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
2.1 ด้านการเรียนการสอน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 1. ควรปรับปรุงการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่าง

นักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
สะดวก รวดเร็วขึ้น  

2. ควรให้บริการแบบ One Stop Service 
3. ควรปรับปรุง เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก 

รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้น 
 
2.2 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
 - ไม่มี - 
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2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ด้านกายภาพ ควรเพิ่มโต๊ะ เก้าอี้  ส าหรับนั่งพัก นั่งท างาน บริเวณ
โดยรอบอาคารให้เพียงพอ 

 
2.4 สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
 

188



ภาคผนวก 4 
 

สรุปความคิดเห็น ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ  
จากการสนทนากลุม่ของผู้เกีย่วข้องกลุ่มต่างๆ 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. แผนพัฒนาด้านกายภาพ 

1.1 ปัญหาด้านกายภาพที่สะสมมานาน อาทิ การใช้
พื้นที่จัดการเรียนการสอน การจัดสรรพื้นที่ท่ีมีอยู่จ ากัดให้แต่
ละภาควิชา  

1.2  ในอดีตเคยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกายภาพ โดย
มีตัวแทนจากแต่ละภาควิชา แต่ปัจจุบันไม่ได้ด าเนินการใดๆ 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกายภาพของคณะ หรือ
ทบทวนคณ ะกรรมการชุด เดิ มที่ มี อยู่  เพื่ อม าช่วย
ด าเนินการ 

2. ผู้บริหารควรน าประเด็นปัญหาด้านกายภาพมาระดม
ความคิดร่วมกัน โดยทุกฝ่ายควรยึดหลักเหตุผลและความ
เป็นธรรม แล้วจัดท าเป็น ร่างแผนพัฒนาด้านกายภาพของ
คณะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สะสมมานาน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
 

1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น โดยยังคงหลักสูตรพื้นฐาน 5 ปี โดยอาจจะ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตร Credit Bank เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้คณะ 

2. การปรับหลักสูตร อาจไม่จ าเป็นต้องเพิ่มรายวิชาใหม่ แต่
ใช้การสอดแทรกเนื้อหาสมัยใหม่ไว้ในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว 
อาทิ  

- สอดแทรกเรื่อง Art Management ไว้ในรายวิชาเอก/
วิชาโท หรือรายวิชาปี 4-5 ท่ีนักศึกษาต้องน าเสนอผลงาน  

- การสอน 15 สัปดาห์ อาจปรับเป็นสอนเนื้อหาหลัก 
10 สัปดาห์ สอดแทรกเนื้อหาสมัยใหม่ 5 สัปดาห์ 
3. การพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ อาจท าได้โดยการน า

หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 ภาษาและรับนักศึกษา
ต่างชาติมาเรียน โดยไม่ต้องสร้างหลักสูตรขึ้นใหม่ เป็น
การประหยัดทรัพยากร โดยมุ่งเน้นที่ผลผลิต คือ จ านวน
นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียน  

2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.1 เกณฑ์งานวิจัยท าได้ยากส าหรับสาขาวิชาด้านศิลปะ 

และอาจเป็นปัญหากับอาจารย์รุ่นใหม่ๆ 
2.2 ผลงานวิชาการลักษณะอื่น อาทิ สิ่งประดิษฐ์ ศิลปะ 

ดนตรี มีลักษณะเฉพาะ มีคุณค่าในตัวเอง และได้ผ่านการ
ประเมินแล้ว อาทิ รางวัลระดับชาติผ่านการประเมินโดยผู้
ทรงวุฒิจ านวนมาก ผลงานดังกล่าวจึงไม่ควรมีการอธิบาย
คุณค่าอีก 

ควรเป็นผู้น าในการผลักดันเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยพิจารณาจาก “ผลงาน”  
 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

- ไม่มี – 
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4. คณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 
- ไม่มี – 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 
        5.1 ผู้บริหารทั้งคณบดี รองคณบดี ควรพัฒนาทักษะในการบริหารเพิ่มเติม อาทิ การบริหารจัดการ จิตวิทยาการบริหาร 
การบริหารความขัดแย้ง 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การปรับปรุงวังท่าพระ 

1.1 บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ไม่ทราบความ
คืบหน้าในการปรับปรุงวังท่าพระ  

1.2 คณะไม่มีแผนการย้ายกลับวังท่าพระ ซึ่งควรจะต้อง
ย้ายกลับมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2563 แต่ผู้บริหารไม่ได้ให้
ค าตอบที่ ชัดเจนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ในขณะนี้ภาควิชาที่มีความพร้อมก่อนได้ท าบันทึกขอย้าย
กลับมาเอง และสามารถจัดการเรียนการสอนได้แล้วในบาง
ช้ันป ี

1.3 นักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบจากการจัดการ
จัดการเรียนการสอน ท่ีจะต้องไปเรียนทั้ง 2 วิทยาเขต (ไม่มี
แผนที่ชัดเจน ไม่แจ้งล่วงหน้า) ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ทั้งค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก 

1.4  การจัดสรรพื้นที่ให้ภาควิชา ไม่มีความชัดเจน และ
การจัดสรรครุภัณฑ์ให้ภาควิชา ไม่มีความเท่าเทียมกัน 

1. ควรสื่ อสารให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงนักศึกษา 
ผู้ปกครอง ทราบความคืบหน้าการปรับปรุงวังท่าพระ 
และสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
ความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต  

2. ควรมีแผนการย้ายกลับวังท่าพระที่ ชัดเจน เพื่อให้
บุคลากรได้มีเวลาในการเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า 
อาทิ การจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต การจัด
ตารางสอน ครุภัณฑ์  

3. ควรมีการช้ีแจงงบประมาณของคณะให้ชัดเจน เกี่ยวกับ
การปรับปรุงวังท่าพระ การปรับปรุงพระราชวังสนาม
จันทร์ งบครุภัณฑ์ต่างๆ 

 

2. เลขานุการคณะ ควรมีเลขานุการคณะ เพื่อให้การท างานภายในคณะเป็น
ระบบมากขึ้น ช่วยลดภาระของผู้บริหารในเรื่องเอกสาร ช่วย
กลั่นกรอง จัดล าดับความส าคัญของงาน ท าให้ งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและการด าเนินการเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 

1.1 แนวทางการจัดท าหลักสูตร 4 ปี (ปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า) และหลักสูตร 4+1 ปี (ปริญญาตรีควบโท) ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากคณะ เพราะคณะต้องการความเป็น
เอกภาพ และไม่ต้องการแบ่งแยกหลักสูตรใหแ้ตกต่างไปจาก
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ (หลักสูตร 5 ปี) 

1.2 มหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องการด าเนินการหลักสูตร 
Credit Bank กับทุกคณะ แต่ภาควิชาไม่ได้รับการแจ้งจาก
คณะ ท าให้ไม่สามารถเสนอรายช่ือรายวิชา Credit Bank ที่
จะเปิดสอนได้ทันตามก าหนด 

1. ควรส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของนักศึกษา 
รวมถึงตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับระยะเวลา
เรียนของหลักสูตร (5 ปี/4 ปี) แล้วน ามาใช้ประกอบใน
การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในยุคปัจจุบัน 

2. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AUN-QA 
เพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าไปใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 

3. ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินการหลักสูตร Credit 
Bank เพื่อประโยชน์ต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหาจ านวน
นักศึกษาลดลง การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา การ
หารายได้ของคณะ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. การเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 

2.1 นักศึกษาเกิดความสับสน ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
เรื่องวิทยาเขตที่เรียน ช่องทางการเรียน ระบบท่ีจะใช้เรียน 

2.2 คณะไม่ได้สนับสนุน/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
อาจารย์ในการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ภาควิชาต้องจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษาเอง  

ควรปรับปรุงการสื่อสารภายในคณะแต่ละระดับให้รวดเร็ว
มากขึ้น เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ทันการณ์ เอื้อต่อการ
ท างานของอาจารย์ และการเรียนของนักศึกษา 

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 1. ควรพัฒ นาห้ องเรี ยน เป็ น  Smart Classroom เพื่ อ
ประโยชน์ ในการบันทึกวิดี โอการสอนส าหรับ เรียน
ออนไลน์ เผยแพร่ รวมถึงน าไปใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  

2. ควรปรับปรุงห้องเรียน อินเทอร์ เน็ต Wi-Fi รวมถึง
อุปกรณ์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
การท างานในยุคดิจิทัล และมีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

3. ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (Technician) ให้มีความช านาญ
ในการดูแลระบบ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนให้กับอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ควรจัดสรรพื้นที่ท างานให้นักศึกษาทุกภาควิชา อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

4. การวิจัย 
4.1 คณะกรรมการกองทุนวิจัย มีการปรับเกณฑ์ ปรับ

ลดทุนวิจัย ซึ่งไม่ช่วยเอื้อประโยชน์และสนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัยเท่าท่ีควร 

4.2 คณะไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเสนอโครงการเพื่อ
ขอทุนวิจัยเท่าที่ควร ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีช่องการให้เงินทุน
จ านวนมากอยู ่

4.3 รัฐบาลปรับลดงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

1. คณะกรรมการกองทุนวิจัย ควรให้อาจารย์ บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมหารือในการก าหนดเกณฑ์ขอทุนวิจัย เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม เนื่องจากแต่ละภาควิชามีธรรมชาติของ
การท างานท่ีแตกต่างกัน  

2. ควรประชุมระดมความคิด ในการเสนอโครงการขนาด
ใหญ่ระดับคณะโดยให้ทุกภาควิชาได้มีส่วนร่วม เพื่อขอทุน
วิจัยน ามาสร้างผลงานและช่ือเสียงให้กับคณะ 

3. คณะควรคิดและเขียนโครงการไว้ล่วงหน้า เมื่อมีประกาศ
เรื่องทุนวิจัยออกมา จะได้สามารถปรับโครงการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอโครงการได้
ทันเวลาที่ก าหนด 

5. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์ใหม่ยากขึ้น อาจเป็นปัญหากับอาจารย์รุ่นใหม่ๆ 

1. ควรจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ให้กับอาจารย์ 
รวมทั้งมีระบบการดูแลให้ความช่วยเหลือ อาทิ พ่ีเลี้ยง 

2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ อาทิ ค่าท่ีปรึกษา 

3. ควรผลักดันเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดย
พิจารณาจาก “ผลงาน” โดยให้คณะเป็นผู้น าในการร่าง
เกณฑ์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาด้านศิลปะ 
โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แล้ว
เสนอสภามหาวิทยาลัย 

6. การประเมิน KPI บุคลากร 
คณะไม่ยืนยันผลการประเมินตามหัวหน้าภาควิชา 
 

1. ควรมีความชัดเจน โปร่งใส และควรเปิดเผยผลการ
ประเมินให้บุคลากรทราบด้วย 

2. กรณีที่คณะไม่ยืนยันผลการประเมินตามหัวหน้าภาควิชา 
จะต้องสามารถช้ีแจงได้  

7. การสื่อสาร ควรเพิ่มการสื่อสารกับบุคลากรให้มากขึ้น เมื่อมีเรื่องต่างๆ 
จากมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบกับบุคลากร ควรน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ อาทิ อัตราก าลัง 
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การเรียนการสอนออนไลน์ 
ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างมี

ปัญหา ต้องใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัว 

ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้รองรับการเรียน
การเรียนการสอนออนไลน์ และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งาน 

2. ส านั ก งานบ ริหารการวิจั ย  นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค ์

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยภายนอก มีความยุ่ งยาก
เกี่ยวกับเอกสาร การเบิกจ่าย 

1. ควรปรับปรุงระเบียบ ข้ันตอนการด าเนินการ เอกสารการ
เบิกจ่ายในเรื่องทุนวิจัย ให้มีความคล่องตัว และเอื้อต่อ
การท างานมากขึ้น และควรจัดท าคู่มือเป็นแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน 

2. ควรท างานเชิงรุก และปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ดี
ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่าย ทั้งสถาบันที่ให้ทุน
และอาจารย์ที่ขอรับทุนมา  

3. การประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย/คณะ สู่ภายนอกให้
มากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถผลักดัน “งานสร้างสรรค์” ให้
เทียบเท่ากับ “งานวิจัย” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผลงานวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ และอันดับของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 

- ไม่มี – 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 
- ไม่มี – 

 
กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การปรับปรุงวังท่าพระ  

1.1 ผู้บริหารไม่มีการสื่อสารกับบุคลากรเกี่ยวกับความ
คืบหน้า แผนการด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับวังท่าพระให้เกิด
ความชัดเจน อาทิ ก าหนดเวลาย้ายกลับ การจัดการเรียน
การสอน 

1.2 การย้ายกลับมาวังท่าพระ มาจากการที่บุคลากรท า
บันทึกขอย้ายกลับมาเอง และคณะมีเง่ือนไขให้ท างานที่
พระราชวังสนามจันทร์ 3 วัน วังท่าพระ 2 วัน 

การบริหารจัดการ 2 วิทยาเขต ควรมีแผนการท างานที่
ชัดเจนทุกเรื่อง ทั้งการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการบุคลากร รวมถึงสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
อาทิ อุปกรณ์เครื่องมือในการท างาน การเดินทาง โดยไม่
ควรให้บุคลากรแก้ปัญหากันเอง 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

1.1 ไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการคณะ โดยไม่มีค าตอบจาก
ผู้บริหารว่ามีเหตุผลอะไร ท าให้มีปัญหาเกิดขึ้น อาทิ เอกสาร
ตกค้าง การสั่งการล่าช้าไม่ทันการณ์ การสั่งการไม่ตรงกับ
ผู้รับผิดชอบของงานนั้นๆ 

1. ควรแต่งตั้งเลขานุการคณะ โดยค านึงถึงเหตุผล ความ
จ าเป็น และการท างานท่ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีการสื่อสารกับบุคลากรให้มากขึ้น และสม่ าเสมอ 
โดยควรเปิดรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งหาแนวทางการ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1.2 การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมีน้อย การ

ตัดสินใจต่างๆ ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร อาทิ 
การปรับโครงสร้าง จาก 5 งาน เหลือ 2 งาน 

1.3 การก าหนดมาตรการประหยัด ส่งผลให้อุปกรณ์
สนับสนุนการท างานไม่เพียงพอ อาทิ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ 
บุคลากรจะต้องแก้ปัญหากันเอง 

1.4 ความไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภาควิชา อาทิ การ
จัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกายภาพ 

1.5 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารไม่ได้ตอบสนองและ
น าไปด าเนินการ 

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกันทุก
ฝ่าย  

2. การพัฒนาบุคลากร 
2.1 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะเท่าที่ควร อาทิ 

งบประมาณในการจัดอบรมบุคลากร 
2.2 การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรได้รับ

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยโดยตรงมากกว่าจากคณะ 
2.3 คณะกรรมการกองทุนวิจัย มีเง่ือนไขมาก การ

ตัดสินใจขึ้นอยู่กับประธานกองทุนฯ 

1. ควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มากขึ้น 
2. คณะกรรมการกองทุนวิจัยควรก าหนดเกณฑ์ที่มีความ

ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสรรหาคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน 

ระบบการสรรหาที่ไม่ใช่ Popular vote ผู้บริหารที่จะ
อยู่ต่อวาระที่ 2 จะได้เปรียบผู้เข้ารับการสรรหาท่านอื่นๆ 
หรือกรณีมีผู้ตอบรับ 1 ท่าน จะไม่มีคู่แข่ง 

ควรให้คณะ/ส่วนงาน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหัวหน้าส่วน
งานมากขึ้น เพราะจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยกันโดยตรง 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 
 4.1 คณบดีไม่ได้ตัดสินใจหรือตัดสินใจล่าช้าในสถานการณ์ที่จ าเป็น ท าให้ส่งผลต่อการท างานของคณะ  
 4.2 ทีมรองคณบดีบางท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 

- ไม่มี – 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ (พระราชวังสนามจันทร์) 

1.1 นักศึกษาไม่สามารถเข้าไปใช้อาคารในการท างานได้ 
(ห้องสตูดิโอ) เนื่องจากปิดซ่อมแซมตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยมีนักศึกษาบางส่วนขนย้ายของออกไม่ทัน
และได้รับความเสียหาย  

1.2 การซ่อมแซมไม่สามารถท าได้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดที่ได้แจ้งไว้ในเบื้องต้น (สิงหาคม 2563) 

1. ควรแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนและเป็นทางการ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการปิดซ่อม และก าหนดการเปิดใช้
งาน 

2. ควรให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.1 อุปกรณ์ในห้องสตูดิโอ (ห้อง Paint พระราชวัง
สนามจันทร์) ไม่พร้อมใช้งาน อาทิ ไฟฟ้า พัดลม ขาหยั่ง ใช้
งานไม่ได้ประมาณร้อยละ 70  

2.2 นักศึกษาส่วนหนึ่งต้องท างานที่หอ เพราะปัญหา
พื้นที่ไม่เพียงพอ ท าให้เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และอาจารย์ไม่ได้ให้ค าแนะน า ความคิดเห็นจนกว่าจะถึงวัน
ส่งงาน 

2.3 พื้นที่ส่งงานไม่มีความชัดเจน การขอให้พื้นที่หอศิลป์
ในการส่งงาน ไม่ได้รับความสะดวก อาทิ นักศึกษาลงตาราง
จองไปแล้ว ภายหลังคณะต้องการใช้พื้นที่ แต่ไม่มีการสื่อสาร
ให้นักศึกษาทราบ 

1. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องสตูดิโอให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

2. ควรหาวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 

3. ควรปรับปรุงระบบการจองพื้นที่หอศิลป์ในการส่งงาน 
รวมถึ งก ารสื่ อ ส าร ให้ นั ก ศึ กษ าท ราบ กรณี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการส่งงาน
ของนักศึกษา 

4. หอศิลป์ควรมีการจัดสถานที่เก็บอุปกรณ์เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และจัดโซนให้ชัดเจนว่าใช้ส าหรับการ
แสดงนิทรรศการ ส่งงาน หรือท าอะไร 

5. ควรปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าที่หอศิลป์ในเรื่องการ
สื่อสาร การประสานงาน เพื่อไม่ให้มีการจองพื้นที่ชนกัน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร ควรพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาเรียน อาทิ 

- หลักสูตร 4 ปี ควรตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน
ออก และเพิ่มรายวิชาที่สามารถน าไปต่อยอดการท างานใน
สายศิลปะได้ อาทิ การเขียน Proposal ในการจัดแสดงผล
งานศิลปะ 

- หลักสูตร 5 ปี  ควรจัดให้มีการฝึกงาน เพื่ อเพิ่ ม
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา  

2. การเรียนการสอน 
2.1 บางรายวิชามี เนื้ อหาซ้ าซ้ อนกับรายวิชาจั ด

องค์ประกอบศิลป์ (Compost) ซึ่งนักศึกษาเรียนไปแล้ว 
แทนที่นักศึกษาจะได้ต่อยอดไปเรียนเรื่องใหม่ๆ กลับต้อง
เรียนเรื่องเดิมซ้ า 

2.2 บางรายวิชาเปิดกลุ่มน้อย นักศึกษาต้องแย่งกัน
ลงทะเบียน ท าให้บางส่วนเสียโอกาส ต้องรอลงทะเบียนในปี
ต่อไป 

2.3 นักศึกษาบางคนไม่ได้เรียนในเอกที่สนใจเพราะรับ
จ านวนจ ากัด โดยคณะจะเกลี่ยนักศึกษาไปเรียนเอกอื่น ท า
ให้มีปัญหาในการเรียนตามมา และคณะไม่เปิดโอกาสให้
เปลี่ยนเอกได้ 

2.4 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโทไม่เพียงพอ 
เนื่องจากรับนักศึกษาได้จ ากัด/ต้องรับนักศึกษาในสาขาอื่น
ด้วย ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนจบได้ ต้องรักษาสภาพ 
และจะส่งผลกับนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไปด้วย   

1. ควรปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย เน้นการสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมากขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ทิ้งพื้นฐาน ทักษะฝีมือ  

2. วิชากายวิภาคมนุษย์ (Human Anatomy) ควรจัดให้เป็น
รายวิชาพื้นฐานแทนท่ีจะเป็นวิชาเลือก เพราะเป็นพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญส าหรับการเขียนรูป 

3. ควรเพิ่มรายวิชาที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้น  

4. ควรวางแผนเรื่องจ านวนนักศึกษาแต่ละเอกไว้ล่วงหน้า 
ในเรื่องสถานที่ อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนใน
สิ่งทีส่นใจ  

5. ควรวางแผนเรื่องการรับอาจารย์ คุณวุฒิอาจารย์ เพื่อ
รองรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้เพียงพอในแต่ละรุ่น 
ไม่ให้เกิดปัญหานักศึกษาตกค้าง 

3. การจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต 
นักศึกษาไม่ทราบแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน

และเป็นทางการ  
 

1. ควรแจ้งแผนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า ว่าภาควิชาใด ช้ันปีใด เรียนที่ไหน เพื่อจะให้มี
เวลาในการวางแผน เตรียมตัว เรื่องที่พัก การเดินทาง  

2. ควรจัดให้นักศึกษาช้ันปีต้นๆ เรียนที่วังท่าพระ เพราะมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนศิลปะ มีความสะดวกในการไป
ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

4. กิจกรรมนักศึกษา 
บางภาควิชาไม่ค่อยมีโอกาสได้ท ากิจกรรม การออกไป

นอกสถานท่ี 

ควรจัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมมากขึ้น ทั้งภายในวิทยาเขต
เดียวกัน และร่วมกันระหว่างวิทยาเขต เพื่อฝึกประสบการณ์
และการท างานร่วมกัน 

5. การบริหารจัดการ ควรสนับสนุนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้กับทุก
ภาควิชาอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การปรับปรุงด้านกายภาพ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
การจัดสรรพื้นที่ ระบบไฟฟ้า น้ าประปา ความสะอาด 

 
1. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระบบการลงทะเบียน ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้ เสถียร รองรับการ

ลงทะเบียนพร้อมๆ กันจ านวนมากได้ 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้สัญญาณชัดเจน 

และครอบคลุม 
 
4. คณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 

- ไม่มี – 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 
- ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
1.1 การปรับปรุงวังท่าพระ มีภาพลักษณ์ที่เป็นสากล และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 รูปแบบการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แม้จะ

เป็นงานเดี่ยว แต่การท างานร่วมกัน จะช่วยให้งานส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามก าหนดเวลามากขึ้น 

1.2 - มีการปรับพื้นที่ดาดฟ้าช้ัน 6 ให้เป็น Common 
Studio ให้นักศึกษาทุกช้ันปีใช้งานร่วมกันได้ แต่จ านวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น ท าให้ต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันใช้งาน 

ควรสนับสนุนพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกันนอกเวลาเรียนได้มากขึ้น  

2. การหารายได้ 1. ควรมีหน่วยงานย่อยในคณะในรูปแบบบริษัท เพื่อให้มี
โอกาสรับงานจากภายนอก หารายได้ให้คณะเพิ่มขึ้น 

2. ควรท าความร่วมมื อกับหน่ วยงานภายนอกหรือ
ภาคเอกชน จัดท าโครงการด้านสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนา
สิ่งที่หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์และใช้ประกอบการเรียน
การสอนนักศึกษาได้ด้วย  

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 4.1 การท างานยึดตามระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ในกรอบเป็นส่วนใหญ่ 
 4.2 ควรมีการท างานที่ท้าทาย เป็นเชิงรุกมากข้ึน 
 
5. ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 - ไม่มี – 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การบริหารจัดการเรื่องย้ายกลับมาวังท่าพระ อาทิ การสื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้า การแจ้งให้เตรียมตัวล่วงหน้า 
การให้อิสระในการจัดสรรพื้นที่ในการท างาน การจัดหาครุภัณฑ์ 
 1.2 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน ทีส่่งผล/เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน และได้รับการเผยแพร่
ออกสื่อมากขึ้น อาทิ โครงการท่าเตียน บางล าพ ู
 1.3 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 อาทิ การสอนออนไลน์ การท าคลิปวิดีโอสอน การจัด
พื้นที่ Studio แบบเว้นระยะห่าง การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ 
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 1.4 นอกจากแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่คณะด าเนินการอยู่ อาทิ หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตร Life 
Long Learning หลักสูตร Credit Bank หลักสูตร Short Course คณะได้ตั้งทีมงานวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อปรับทิศทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากข้ึน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

 - ไม่มี – 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งานวิจัย 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีทุนวิจัยเป็นจ านวน
มาก แต่อาจารย์ไม่ค่อยไปขอทุน 

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
ให้มากข้ึน 

2. ควรมีกลไกสนับสนุนการท าวิจัย อาทิ การตั้งทีมวิจัย 
ระบบพ่ีเลี้ยง 

2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ของงานสร้างสรรค์ว่า
สามารถน ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างไร  

3. งบประมาณ การหารายได้ 
ได้รับงบประมาณลดลง ไม่ได้รับการสนับสนุนงาน

ประจ า อาทิ วารสารวิชาการ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอง 
เช่น ขอสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า 

ควรจัดท าแผนการจัดหารายได้ของคณะ 

4. การสื่อสาร 
มีการประชุมบุคลากรทุกปี มีการเสนอวิสัยทัศน์และ

แผน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าที่ควร เพราะมีเวลาจ ากัด 

1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงบุคลากรทุกคน
ได้มากข้ึน 

2. ควรเพิ่มการประชุมบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อระดม
ความคิดในการท าแผนในปีต่อๆ ไป 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 ภาระงานอาจารย์เพิ่มขึ้น อาทิ งานประเมินผล

ต่างๆ  
5.2 คณะพยายามพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลต่างๆ ไว้ใช้งานร่วมกัน แต่ยังขาดการสื่อสารให้
บุคลากรเข้าใจวิธีการท างาน  

1. ควรมีกลไก หรือพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้สามารถช่วย
แบ่งเบาภาระงานบางอย่างของอาจารย์ได้ อาทิ งาน
เอกสาร งานธุรการ เพื่อให้อาจารย์มีเวลาไปท าผลงาน
วิชาการมากข้ึน 

2. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการท างานของคณะ 
อาทิ วิธีการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากร
เข้าใจวิธีการท างานอย่างชัดเจน หรือจัดท าคู่มือการใช้
งาน เพื่อช่วยให้ท างานได้ง่ายมากข้ึน 

6. ด้านกายภาพ ควรเพิ่มการดูแลเอาใจใส่อาคารสถานที่ให้มากขึ้น อาทิ 
แก้ปัญหาห้อง Studio หลังคารั่ว น้ านอง  

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อัตราก าลังอาจารย ์

การใช้สัดส่วน นักศึกษา : อาจารย์ หรือเกณฑ์ FTES 
ในบางสถานการณ์ เป็ นอุปสรรค  ส่ งผล ให้ สาขาที่ มี
ความส าคัญ แต่มีจ านวนนักศึกษาน้อย ไม่สามารถมีอาจารย์
เพิ่มได้ ท าให้อาจารย์มีภาระการสอนหนักมาก 

ควรพิจารณาก าหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ใน
การก าหนดจ านวนอาจารย์ที่จะรับได้ โดยค านึงถึงเป้าหมาย
ในการเปิดสาขาวิชานั้นๆ เป็นหลัก อาทิ หลักสูตรที่มี
ความส าคัญ มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาในระดับชาติ เช่น 
ผังเมือง 

2. การเป็นผู้น าด้านศิลปะ ควรท างานเชิงรุกมากข้ึนในการผลักดันเอกลักษณ์ด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น อาทิ การจัดกิจกรรม
ทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้าง
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคม
และประเทศ 

3. ที่จอดรถ วังท่าพระ 
การไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ส่งผลต่อการอยากมาท างาน

ในมหาวิทยาลัยของอาจารย์ การพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษ

ควรให้การสนับสนุน/แก้ปัญหาที่จอดรถวังท่าพระ อาทิ การ
ท า MOU กับสถานท่ีจอดรถภายนอกเพื่อขอลดราคา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
มาสอน 
4. บัณฑิตวิทยาลัย 

 
การสอน ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า  ค วรก าหน ดบ ทบ าท 
ภาระหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงภาระหน้าที่ที่คณะ
ต้องด าเนินการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และช่วยให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. สภามหาวิทยาลัย ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเยี่ยมชม  พบปะ
บุคลากรที่วังท่าพระบ้าง 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 4.1 ยังไม่มีการท างานในเชิงรุกที่ชัดเจน เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา คณะประสบกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาเป็น
ส่วนใหญ่ อาทิ การย้ายมาวังท่าพระ สถานการณ์ COVID-19 
 
5. ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 – ไม่มี – 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การจัดทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้มาก (5-6 แสนบาท) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าด้วย 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

 - ไม่มี – 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. งบประมาณ การหารายได้ 
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การใช้จ่ายรายได้ไม่

แน่นอน บางช่วงนิ่ง บางช่วงใช้จ่ายมากโดยเฉพาะเพื่อ
ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา 

ควรจัดท าแผนการจัดหารายได้ของคณะ 

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
นักศึกษาไม่มีพื้นที่ส่วนกลางในการท างานนอกเวลา

เรียน 

1. ควรสนับสนุนพ้ืนท่ีส่วนกลางให้นักศึกษาท างานมากขึ้น 
2. ควรมีการสื่อสาร ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น 

เรื่องการใช้พื้นที่ส่วนกลาง โดยมีระเบียบปฏิบัติ ข้อตกลง
ร่วมกัน รวมทั้งการปลูกฝังในเรื่องความรับผิดชอบ การ
ช่วยกันดูแลรักษาสินทรัพย์ของส่วนรวม 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ที่จอดรถ วังท่าพระ 

ไม่เพียงพอ เป็นระบบ first come first serve ไม่มีการ
จอง จะกันไว้ส าหรับผู้ทรงวุฒิเท่านั้น 

ควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่จอดรถให้บุคลากร อาทิ ท า
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ขอลดราคาที่จอดรถ  

2. ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.1 ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการท างานของคณะ ท า

ให้เกิดข้อจ ากัด ไม่คล่องตัวในการท างาน 
2.2 การท างานของส่ วนกลาง ไม่ มี ม าตรฐานที่

เหมือนกันในแต่ละครั้ง ท าให้เกิดความสับสน 

ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการท างาน และมี
ความคล่องตัวมากขึ้น โดยควรท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกวิทยาเขต 

 

199



4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 4.1 เข้าถึงได้ง่าย สามารถขอค าปรึกษา ค าแนะน าได้ 
 4.2 รับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
 4.3 มีความสามารถแก้ปัญหาที่ค้างมาจากผู้บริหารคนก่อนได้ดี 

 
5. ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 – ไม่มี – 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การจัดนิทรรศการ และโครงการพัฒนาชุมชน 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาใช้ท างานนอกเวลา อาทิ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ ท าให้นักศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ในการจัดหาอุปกรณ์ ไว้ ใช้ท างานที่ บ้ าน  หอพั ก  เช่น 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ Draft อุปกรณ์ T-Slide 

1.2 การขอใช้พื้นที่ส่วนกลางมีขั้นตอนยุ่งยาก เพิ่มภาระ
ให้นักศึกษา 

 

1. ควรสนับสนุนให้นักศึกษาใช้พื้นที่ส่วนกลางของคณะเพื่อ
อ านวยความสะดวกและเอื้อต่อการเรียนการสอน การ
ท างานกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ให้
มากขึ้น อาทิ เปิดห้องสตูดิโอให้ท างาน 24 ช่ัวโมง  

2. ควรปรับปรุงการให้บริการเรื่องการขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกมากขึ้น 

3. ควรสนับสนุนเกี่ยวกับการแสดงผลงานของนักศึกษาให้
มากขึ้ น  อาทิ  จั ดหาพื้ นที่ แสดงผลงาน  สนับสนุ น
งบประมาณในการขนย้ายผลงานไปแสดงภายนอก 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การฝึกงาน 2-3 เดือน ไม่เพียงพอ ในความคิดเห็น
ของนักศึกษา 

1.2 การไปศึกษาดูงานมีค่อนข้างน้อย บางครั้งนักศึกษา
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง อาทิ ค่ารถ ค่าที่พัก 

1. ควรสนับสนุ นกิ จกรรมการเรียนการสอนที่ เสริม
ประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงให้มาก
ขึ้น อาทิ การน านักศึกษาไปท างานร่วมกับชุมชน/เอกชน 
การไปศึกษาดูงานภายนอก 

2. ควรปรับปรุงการสอน รายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
สามารถใช้งานได้จริงในยุคปัจจุบัน 

2. อาจารย์ 
ในภาพรวมดี แต่มีอาจารย์บางท่านไม่ใส่ใจนักศึกษา

เท่าที่ควร อาทิ ไม่ตรวจผลงาน ท าผลงานนักศึกษาหาย การ
ให้คะแนนไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

1. ควรน าผลการประเมินอาจารย์มาปรับปรุงการเรียนการ
สอนหรือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
แต่ละกลุ่มมีคุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียงกัน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา 

2. ควรมีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจให้
คะแนนผลงานนักศึกษา และแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน 

3. กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนการท ากิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ 
งบประมาณ พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 

4. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 1. ควรเพิ่มการเผยแพร่คณะ ผลงานอาจารย์ นักศึกษา ออก
สู่ภายนอกให้มากขึ้น 

2. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้ทันสมัย เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดของคณะ โดยไม่ต้องไปค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ  

3. ควรเปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษามากขึ้น ในบาง
ประเด็นท่ีนักศึกษาต้องการความตรงไปตรงมา และความ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เข้าใจ  

5. ด้านกายภาพ 
การย้ายกลับมาวังท่าพระแก้ปัญหาเรื่องสถานที่จัดการ

เรียนการสอนได้เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งอุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกมีความพร้อมมากขึ้น 

ควรปรับปรุงเรื่องการสร้างบรรยากาศ การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดการรับรู้สู่ภายนอกในเรื่องความเป็นผู้น าด้าน
ศิลปะให้มากขึ้น 
 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา ควรเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกวิทยาเขตไปพูดคุยเพื่อหา

นโยบายที่เหมาะกับการพัฒนาการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมนักศึกษา ให้เหมาะกับลักษณะทางกายภาพของแต่
ละแห่ง  

2. การบริการของหน่วยงานส่วนกลาง 
การขอเอกสารไม่ได้ความสะดวกเท่าท่ีควร อาทิ การขอ 

Transcript ใบรับรองต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ แต่ยังต้องไปช าระ
เงินด้วยตนเองที่กองบริหารการศึกษา 

1. ควรปรับปรุงการบริการให้ เป็น One Stop Service  
หรือน าเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ อาทิ ใช้ App 
ในการขอเอกสารและช าระเงิน 

2. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ทะเบียน (reg.su.ac.th) ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตอบ
ค าถามต่างๆ และมีความน่าสนใจมากขึ้น 

3. ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถรองรับการ
ท างานพร้อมกันจ านวนมากๆ ได้ 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 – ไม่มี – 

 
5. ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค  าชู) 
 – ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะโบราณคดี  

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

- ไม่สะดวกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม - 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การปรับปรุงวังท่าพระ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แม้จะยังไม่ 100% และมีปัญหาบ้างเป็นระยะ 
 1.2 มีความพยายามผลักดันคณะให้ไปสู่ระดับนานาชาติ อาทิ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
 1.3 มีการพัฒนาการท างานที่เคยมีปัญหาในอดีตให้เป็นระบบมากขึ้น อาทิ งบประมาณ การจัดการเกี่ยวกับเอกสารให้
เป็นดิจิทัล 
 1.4 มีความพยายามแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ได้ดี อาทิ การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา การเจรจาต่อรอง
เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
1. หลักสูตร  

1.1 การปรับโครงสร้างจากเดิมคือแบ่งเป็นภาควิชา เป็น
โครงสร้างแบบใหม่ คือ คณบดี ผู้บริหาร หลักสูตร (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ท าให้เกิดความไม่
ชัดเจนว่าการตัดสินใจในบางเรื่องเป็นอ านาจของใคร 
ระหว่างหลักสูตรกับภาควิชา อาทิ แผนจ านวนรับนักศึกษา 
งบประมาณ การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร  

1.2 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (CRM)  
ปัจจุบันไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากปัญหาจ านวนนักศึกษา
ลดลง ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ควรมีความชัดเจนเรื่องอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
ของหลักสูตร เพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น 
และไม่เกิดความซ้ าซ้อน 

2. ควรตัดสินใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานของหลักสูตรการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (CRM) ว่าจะให้ส่วนกลาง
หรือภาควิชาโบราณคดีรับผิดชอบ และแจ้งให้บุคลากร
ทราบ 

2. การวิจัย 
คณะให้การสนับสนุนทุนวิจัยพอสมควร (ประมาณ 1 

ล้านบาท/ปี) ทั้งทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนโครงการวิจัยทั่วไป 
แต่จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยยังมีน้อย และเป็นคนกลุ่มเดิมๆ 

ควรพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์มากขึ้น สร้าง
นักวิจัยคนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

3. การบริหารจัดการ 
3.1 การผลักดันระบบ กลไกการท างานใหม่ๆ ในระยะแรก

อาจจะติดขัด ยังไม่มีความชัดเจนว่างานจะไปทางไหน 
3.2 ภาระงานอาจารย์มีมาก ไม่ มี เจ้ าหน้ าที่ ช่ วย

ด าเนินการ อาทิ การจัดตารางสอน จองรถ เอกสาร ท าให้มี
เวลาท างานวิชาการน้อยลง 

3.3 โครงสร้างคณะไม่มีเลขานุการภาควิชา อาจารย์ต้อง
ด าเนินการเอง ข้ันตอนการท างานท่ียุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระ
งานของอาจารย์ 

1. ควรจัดบุคลากรสนับสนุนจากส่วนกลางของคณะ มาช่วย
สนับสนุนการท างานของภาควิชาด้วย 

2. ควรจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะให้บ่อยมากขึ้น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นที่รอบด้าน เพราะการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ไม่ได้เป็นตัวแทนของบุคลากรอย่างแท้จริง 
โดยอาจใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกในเรื่อง
สถานท่ี และการเดินทาง 
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  

1. หลักสูตร  
มหาวิทยาลัยก าหนดกรอบเวลาในการปรับหลักสูตรมาก

เกินไป โดยไม่ได้สนับสนุนให้คณะมีทิศทาง จุดยืนในการ
พัฒนาหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเอง (ตัวอย่าง 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562) 

ควรสนับสนุน ผลักดันคณะ ในการพยายามเสนอหลักสูตรที่
เป็นอัตลักษณ์ของตนเองและมีความแตกต่างจากหลักสูตร
ของคณะ/สถาบันอื่นๆ  
 

2. การประกันคุณภาพ 
การน าระบบประกันคุณภาพแบบใหม่มาใช้ อาทิ EdPEx 

AUN-QA เป็นอุปสรรคในการท างานพอสมควร 

ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินต่างๆ ให้ ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในระดับคณะและ
หลักสูตร 

3. แผนของมหาวิทยาลัย 
แผนบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีข้อจ ากัดมาก อาทิ ไม่

มีต าแหน่ง ไม่มีอัตราก าลัง ไม่มีงบประมาณ 

แผนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรเอื้อต่อการด าเนินการ
ของคณะมากกว่านี้ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็น
ของแต่ละคณะด้วย 

4. การบริหารจัดการ 
4.1 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส่งผลให้การ

ด าเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้น ไม่เอื้อต่อ
ด าเนินการของคณะ อาทิ ศูนย์บริการวิชาการ โครงการหา
รายได้ต่างๆ การออกภาคสนาม 

4.2 การสื่ อสารกับประชาคม ในสถานการณ์ ที่ มี
ผลกระทบกับประชาคม อาทิ COVID-19 ไม่ชัดเจน ไม่ทัน
การณ์ 
 

1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขั้นตอน เอกสาร ด้านการเงิน 
ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการด าเนินการ
ต่างๆ รวมถึงการรับงานจากภายนอก  

2. มหาวิทยาลัยควรมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และการสื่อสาร
กับประชาคมให้มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ รวมถึงมีความ
ชัดเจนในแนวทางการด าเนินการมากกว่านี้ เนื่องจาก
คณะจะต้องไปสื่อสารกับประชาคม นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย  

5. บุคลากร 1. ควรสนับสนุนทุนศึกษาต่อให้อาจารย์ 
2. ควรพิจารณาแบบฟอร์มการประเมิน KPI การปรับ

เงินเดือน ให้ตอบสนองกับภาระงานท่ีแท้จริง  
 

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 มีความสามารถในการวางแผน ท างานเป็นระบบ ท างานเชิงรุก 
 4.2 มีความเสียสละ ทุ่มเทในการท างาน 
 4.3 มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของประชาคม 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 5.1 ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคม อาจารย์ นักศึกษา ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา 
ต้องการความชัดเจนในการด าเนินการ อาทิ สถานการณ์ COVID-19  

 
กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

 - ไม่มี - 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  

1. การจัดโครงการ 
1.1 อาจารย์ในภาควิชาจะท าเอกสารส่งมาให้ส านักงาน

คณบดีตรวจสอบ แล้วด าเนินการต่อ บางครั้งมีรายละเอียด 
ขั้นตอนยุ่งยาก ท าให้อาจารย์ไม่ค่อยได้รับความสะดวก 

1.2 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในส านักงานคณบดี มี
จ านวนน้อย (ประมาณ  15 คน) ท าให้ ไม่สามารถไป
ช่วยเหลืองานของภาควิชาได้อย่างทั่วถึง 

ในการเขียนโครงการ อาจตั้งงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ /
นักศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสาร จะช่วยลดภาระของ
อาจารย์ได้ 

2. ด้านกายภาพ 
พื้นที่คณะค่อนข้างจ ากัด บางงานจะต้องใช้พื้นที่เก็บ

เอกสารจ านวนมาก อาทิ การเงิน 

 
ควรเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมาใช้ เอกสาร
บางส่วนสามารถจัดเก็บเป็นดิจิทัลได้ 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
1. การบริหารจัดการ 

1.1 ระบบการเงินปรับเปลี่ยนเป็น ERP แต่ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายจะต้องไปด าเนินการที่กองคลัง ตลิ่งชัน ทั้งหมด 
คณะมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเท่านั้น ท าให้เกิด
ความล่าช้า และสิ้นเปลืองกระดาษค่อนข้างมาก 

1.2 คณะ/ส่วนงานมีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ท้ัง
ที่เป็นการท างานเรื่องเดียวกัน 

1.3 คณะรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ส่วนกลางไปแล้ว แต่
บางครั้ง มหาวิทยาลัยต้องการให้ยืนยันข้อมูลต่างๆ อีก เป็น
การท างานท่ีซ้ าซ้อน เพิ่มภาระงาน 

1. ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เป็นเอกภาพเหมือนกัน
ทั้งระบบ ทุกวิทยาเขต อาทิ วิธีการกรอกแบบฟอร์ม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. ควรพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
งานต่างๆ ทั้งระบบ อาทิ ข้อมูลบุคลากรกับการเงิน ข้อมูล
นักศึกษากับทุนการศึกษา เพื่อให้คณะ/ส่วนงานต่างๆ 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2 รับฟังและสนับสนุนการท างานของบุคลากรสนับสนุนดี  

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
1. หลักสูตร 

1.1 หลักสูตรภาษาสันสกฤต เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่า
และมีความแตกต่าง แต่วิสัยทัศน์ในการเข้าสู่ความเป็นสากล
ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ 

- อ าจารย์ ใน ห ลั กสู ต รภ าษ าสั น สกฤต ก าลั งจ ะ

1. หลักสูตรภาษาสันสกฤต 
1.1 ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นสากล

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ โดยในหลักสูตร
ภาษาสันสกฤต ควรจะเน้นการสอนวิชาภาษาสันสกฤตให้
มาก  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  
เกษียณอาย ุ

- วิชาในหลักสูตรภาษาสันสกฤต มีวิชาภาษาสันสกฤต
ให้ เรียนน้อยมาก แค่  4 หน่วยกิต  นอกนั้น เป็นวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาสันสกฤต อาทิ นิทาน ปรัชญา  

- อาจารย์มีภาระงานมาก จะต้องสอนทั้งวิชาภาษา
สันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาไทย ท าให้ ไม่มี เวลาในการ
ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาได้เต็มที่ 

- คณะ/มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักสูตร
ภาษาสันสกฤตเท่าที่ควร อาทิ การพัฒนาอาคารศูนย์
สันสกฤตศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้นักศึกษาจะต้อง
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ระดับชาติ (TCI 2) ซึ่งมีขั้นตอนมาก ต้องใช้ระยะเวลารอ
ตีพิมพ์ ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา สัญญาของนักศึกษา
ทุน 

1.3 เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ค่อนข้างสูง 
มีปัญหากับนักศึกษาบางสาขาวิชา 

1.4 รายวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาที่เปิดสอนจ านวน
จ ากัด รายวิชาที่นักศึกษาสนใจมีอยู่ในหลักสูตร แต่ไม่เปิด
สอน 

1.2 ควรพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรภาษาสันสกฤต โดย
การส่งไปศึกษาในมหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ อาทิ 
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา  

1.3 คณะ/มหาวิทยาลัยควรผลักดันหลักสูตรภาษา
สันสกฤต ให้เป็นหลักสูตรทรงคุณค่าและมีความส าคัญใน
ระดับชาติและนานาชาติ  โดยใช้โอกาสที่มี อยู่ ให้ เกิด
ประโยชน์เต็มที่ อาทิ การได้รับคุณูปการจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
2. ควรพิจารณาเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เกณฑ์การ

สอนภาษาอังกฤษ ที่เอื้อต่อนักศึกษาให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ง่ายขึ้น 

3. ควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นใน
บางสาขาวิชาด้วย เช่น ภาษาเขมร 

4. ควรส ารวจความต้องการเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และ
เปิดสอนในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ 

 

2. การเรียนการสอนออนไลน ์
2.1 นักศึกษาบางคนไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ 
2.2 อาจารย์บางท่านใช้วิธีถ่ายวิดี โอให้นักศึกษาดู

ออนไลน์ แต่ไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากอาจารย์ท าไม่ทัน และ
นักศึกษาไม่สนใจเข้าไปดูเท่าท่ีควร 

2.3 การจัดตารางเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนเท่าที่ควร 
อาทิ เรียนออนไลน์ เวลา 12.45-14.35 น. เรียน on-site 
เวลา 14.50 น. ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนไม่ทัน 

2.4 บางรายวิชาไม่มีแผนการเรียนออนไลน์ อาทิ ตาราง
เรียน ท าให้มีการเร่งเรียนเพื่อใหท้ันการสอบ 

2.5 อาจารย์แต่ละท่านมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 

ควรมีการวางแผนรายวิชาที่มีเรียนออนไลน์ และ on-site 
ให้ชัดเจนและเอื้อต่อนักศึกษา อาทิ จัดสถานที่ อุปกรณ์ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวก รวมทั้งมีการ
สื่อสาร การประสานงานท่ีรวดเร็วและทันการณ์ด้วย 

3. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
3.1 ห้องสมุดมีโต๊ะนั่งไม่เพียงพอ หนังสือเก่ามากและมี

จ านวนน้อย (ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคมา)  
3.2 วิทยานิพนธ์ไม่ได้เข้าในระบบออนไลน์ท้ังหมด 
3.3 บทความวิชาการใหม่ๆ มีจ านวนมาก แต่คณะไม่

น ามาเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย 
3 .4  ห ล ายวิ ช า ใน ค ณ ะ  ไม่ มี ก า รพิ ม พ์ เอ ก ส าร

ประกอบการเรียนการสอน หนังสือเรียนค่อนข้างหายาก 
ข้อมูลกระกระจัดกระจาย นักศึกษาต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเอง 

1. ควรปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยและเป็นสากล อาทิ 
จัดหาโต๊ะนั่ง หนังสือที่ทันสมัยและมีจ านวนเพียงพอ 
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบออนไลน์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพด้วย 

2. ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับ เครือข่ายห้องสมุด
ภายนอก อาทิ หอสมุดแห่งชาติ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล
เพื่อสืบค้นหนังสือ ต ารา จารึก ต่างๆ  

3. ควรสนับสนุน พัฒนาแหล่งข้อมูลกลางให้นักศึกษาสืบค้น
มากขึ้น รวมทั้งระบบออนไลน์ด้วย 

4. การสื่อสาร 
การสื่อสารภายในคณะ ยังมีน้อย 

ควรมีการสื่อสาร ประชุมระดมความคิด แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของประชาคมให้มากข้ึน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
รวมทั้ งเสนอมหาวิทยาลัย /สภามหาวิทยาลัยให้ ช่วย
สนับสนุน   

5. คุณภาพชีวิต สวัสดิการ 
นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปเรียนท่ีศูนย์สันสกฤต ไม่ได้รับ

ความสะดวก อาทิ ต้องขึ้นรถหลายต่อ ค่ารถปรับขึ้นราคา 
ไม่มีร้านอาหาร ไม่มีสถานท่ีอ่านหนังสือ 

ควรอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปเรียนของนักศึกษา
ให้มากข้ึน 
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ  

1. การให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง 
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานส่วนกลาง จะต้อง

ด าเนินการหลายแห่ง ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก อาทิ  
- การรับบัตรนักศึกษาจะต้องไปที่พระราชวังสนาม

จันทร์  
- เรื่องวิทยานิพนธ์จะต้องติดต่อท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  
- การสมัครสอบภาษาอังกฤษจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์

บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่ วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (G&E) พระราชวังสนามจันทร์ 

- การจ่ายเงินจะต้องไปจ่ายที่กองคลัง ตลิ่งชัน 

1. ควรอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการรับบริการจาก
ส่วนกลางมากข้ึน โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหลายวิทยา
เขต  

2. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน อาทิ สมัครสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ จ่ายเงินผ่าน App 

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

2. ด้านกายภาพ 
2.1 วังท่าพระ พ้ืนท่ีจ ากัด ไม่พอรองรับจ านวนนักศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น รายวิชาพื้นฐานจึงต้องให้นักศึกษาไปเรียนที่ศูนย์
สันสกฤต ซึ่งเดินทางไม่สะดวก 

2.2 ไม่มีพื้นที่ห้องสมุดให้บริการนักศึกษา 

1. ควรให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาใน
เรื่องการก่อสร้างอาคารด้วย อาทิ เสียงดังรบกวน อาคาร
สั่นสะเทือน 

2. ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ให้นักศึกษามาเรียน
ได้สะดวกมากขึ้น อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้สัญญาณชัดเจน 
และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 - ไม่มี - 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะมัณฑนศิลป์  

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 สนับสนุนอาจารย์ในการสร้างผลงานและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 มีการประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของคณะ อย่าง
สม่ าเสมอ 
 1.3 มีความโปร่งใสด้านการเงินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มีการเปิดเผยบัญชี 
รายงานการเงินของแต่ละภาควิชาอย่างชัดเจน 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  

1. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มิใช่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาชีพ
อย่างเดียว ควรมีทักษะในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ การศึกษา
หาความรู้รอบๆ ตัวนอกห้องเรียน การใช้วัสดุอุปกรณ์ การ
บริหารจัดการ การเงิน กฎหมาย 

2. รายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ควรน าพื้นฐานวิชาชีพมาใส่มาก
เกินไป ควรมุ่งเน้นการสร้างปัญญาชน ให้มีความเช่ียวชาญ
ในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. บุคลากร 1. ควรสร้างความเข้าใจ ปลูกฝังเรื่องระเบียบต่างๆ  ให้
บุคลากรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  

2. ควรพัฒนาบุคลากรมาท างานบริหาร 
 
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. บทบาทต่อสังคม ชุมชน 

คณะมีบทบาทในการท างานช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ
มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กรม
ราชทัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ แต่ยังขาด
เรื่องการประเมินผล Social Impact Factor 

1. ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลหลังจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรค 
และประโยชน์ท่ีสังคม ชุมชน ได้รับ 

2. ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่าง
ภาควิชา คณะวิชา จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มาก
ขึ้น 

3. ควรศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อประโยชน์ใน
การสื่อสาร การท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เข้าใจ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. ด้านกายภาพ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมส่วนกลางให้สวยงาม จะ

ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้มีความประณีต ละเอียด รวมทั้ง
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการพัฒนาตนเอง 

 
3. คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 

3.1. มีประสบการณ์ในการบริหารคณะวิชา 
3.2. มีวิธีการบริหารจัดการให้งานส าเร็จลุล่วง 
3.3. ควรเพิ่มการสื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักกับประชาคมในเรื่องต่างๆ ให้มากขึ้น 
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5.  ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ วังท่าพระ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน) 
 1.2 การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ทันการณ์ ทั้งการวางนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ  การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ยกเว้นเรื่องการขอเงินคืนของนักศึกษา 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เร่ืองเร่งด่วน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  

1. อัตราก าลังอาจารย์ 
จ านวนอาจารย์ลดลงเนื่องจากเกษียณอายุหลายท่าน 

ส่งผลต่ออัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  

ควรให้ความส าคัญกับ FTES ให้มากข้ึน 

 
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. หลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรใช้เวลาค่อนข้างนาน  
 

1. ควรเร่งด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

2. ควรกระตุ้นและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งาน
วิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรให้มากขึ้น 

2. การเรียนการสอน 
2.1 การจัดวิชาเลือกให้นักศึกษา บางปีจัดให้เรียนหนัก

มาก บางปจีัดให้มีเวลาว่างมาก 
2.2 รายวิชา 3D ผู้สอนใช้โปรแกรมหลากหลาย แตกต่าง

กันไปตามความถนัดของแต่ละคน เช่น 3Ds Max SketchUp  

1. ควรพิจารณาจัดรายวิชาเรียน วิชาเลือก ของนักศึกษาให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยกระจายไปแต่ละปีการศึกษา/
ภาคศึกษา อย่างเหมาะสม  

2. ควรร่วมกันพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมที่ตรงกับ Trend 
ของผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ท างาน
ได้ทันที 

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
นักศึกษามีความกังวลเรื่องการน าเสนอ/แสดงผลงาน

ภายนอก หากมีการใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์  อาจถูก
ด าเนินคดี และส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยได้ 
 

1. ควรสนับสนุนโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบให้
นักศึกษาไว้ใช้งาน อาทิ ADOBE โดยอาจใช้วิธีทยอยซื้อ 
license เป็นรายปี ครั้งละ 10 เครื่อง 

2. ควรร่วมมือกันระหว่างส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และคณะ
ต่างๆ อาทิ มัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ ในการจัดซื้อโปรแกรมที่
ถูกลิขสิทธิ์ มาให้นักศึกษาใช้ 

4. การวิจัย 
4.1 ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ทุนวิจัยยังมีน้อย ท าใหทุ้นวิจัยเหลือจ านวนมาก  
4.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ไม่มีการกระตุ้น การสื่อสาร

เกี่ยวกับการวิจัย  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เท่าที่ควร 

1. ควรสนับสนุนการเพิ่มวงเงินทุนวิจัยในแต่ละประเภท 
2. ควรประสานงานกับส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม

และการสร้างสรรค์ (สวนส.) เพื่อขอรับบริการในด้านต่างๆ 
อาทิ 

- การพัฒนา ให้ค าแนะน าเรื่องการเผยแพร่งานวิจัย 
ในฐานข้อมูล TCI1 และ TCI2 

 ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย ทุนวิจัยภายนอก 
- กลุ่ม Line นักวิจัย SURIC 

3. ควรสนับสนุนการวิจัยบุคลากรข้ามศาสตร์เพื่อคนรุ่นใหม่ 
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยให้มากขึ้น 
5. ควรมีการตั้ง War room ศูนย์ประสานงาน หรือบุคลากร

มาช่วยสนับสนุนและติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการ
วิจัย ให้มีการท างานเป็นเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การจัดสรรทุน
วิจัยที่ใช้ไม่หมดให้เกิดประโยชน์ เช่น แปลงานวิจัยเป็น
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
ภาษาอังกฤษ น าไปเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
5.1 การปฏิบัติงาน 2 วิทยาเขต มีส่วนท าให้การพบปะ

ผู้บริหารคณะมีไม่มาก 
5.2 การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกยังมีน้อย 
 

1. ควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรให้เข้าใจ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบุคลากร 

2. ควรจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ 
บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้มากขึ้น เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา พัฒนาคณะ 

3. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาและรับความ
คิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้น 

4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการของคณะ ทุก 
6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า ความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

6. บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมีมาก แต่ขั้นตอนการ

ท างาน ให้บริการ ยังไม่ค่อยมีความกระชับเท่าที่ควร 

ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะการท างาน
เพิ่มขึ้น สามารถท างานได้หลากหลาย เมื่อมีต าแหน่งว่างลง 
ไม่ควรรับเพิ่ม ควรพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เดิมขึ้นมาท างาน
แทน โดยมุ่งเน้นการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนา
เป็น One Stop Service 

7. ศิษย์เก่า 
การประสานงานกับศิษย์เก่า ไม่มีความต่อเนื่อง 

ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบมากข้ึน 

8. ด้านกายภาพ 
 

1. หลังปรับปรุงวังท่าพระแล้วเสร็จ ควรเริ่มการปรับปรุง
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 ส่วนท่ียังไม่ได้ด าเนินการโดยทันที 

2. ควรส ารวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงปฏิบัติงาน ให้
รองรับจ านวนอุปกรณ์เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

Wi-Fi ที่วังท่าพระ แทบจะใช้งานไม่ได้เลย ท าให้มีปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

1. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์ เน็ต Wi-Fi ให้ เสถียร มี
สัญญาณครอบคลุม รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ 

2. มหาวิทยาลัยควรสมัครสมาชิกวารสารวิชาการออนไลน์ 
ช้ันน าต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล
ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

2. การหารายได้ 
คณ ะยื่ น เอกส ารขอ เปิ ด  DEC Enterprise มา เป็ น

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ยังไม่ผ่านการพิจารณา 

1. ควรช่วยติ ดตาม ผลักดันการเปิด  DEC Enterprise 
โดยเร็ว เพื่อในช่วยในการหารายได้ของคณะ อาทิ การกวด
วิชาความถนัด 

2. ควรมี ช่องทางให้คณะสามารถหารายได้ เอง รับงาน
ภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น 

3. การจัดซ้ือ 
ระบบการจัดซื้อ ไม่มีความคล่องตัว โดยเฉพาะความ

จ าเป็นต้องมีคู่เทียบอย่างน้อย 3 ราย ซึ่งไม่เอื้ออ านวยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ช่วยผลักดันการปรับแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับ การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใน
บางเรื่องเพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น อาทิ การ
จัดซื้อ 

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 

4.1. ควรปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การพบปะกับบุคลากรทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ ให้มากขึ้น ทั้งคณบดี และทีมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี   
 

5.  ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 - ไม่มี - 
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กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การเร่งปรับปรุงวังท่าพระ ให้สามารถเปิดใช้งานอาคารมัณฑนศิลป์ได้  นับเป็นคณะแรกในวังท่าพระ 
ที่มีความพร้อมมากท่ีสุด 
 1.2 การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ทันท่วงที อาทิ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การให้ความ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับ ประมาณ 6.3 ล้านบาท รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การประชุมออนไลน์ การประสานงานผ่าน Line กลุ่ม Dec Communication 
 1.3 งานกิจการวิเทศสัมพันธ์ต่างๆ 
 1.4 การขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาศิลปะในระดับนานาชาติ อาทิ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ความร่วมมือด้านหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 1.5 โครงการทัศนศึกษาแสดงผลงานคณาจารย์ระดับนานาชาติ 
 1.6 การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการรับนักศึกษาจากประเทศจีน 
 1.7 การจัดซื้อยานพาหนะใหม่ เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน ท าให้เกิดความคล่องตัวและค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักศึกษา 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. โครงสร้าง 

หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวราบ 
(Flat Organization) มีทั้งการท างานที่เหมือนเดิม และปรับ
เปลี่ยนไปจากเดิม บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวในการท างาน
แบบใหม่ไม่ค่อยได้ เนื่องจากไม่มีประสบการณ์  ไม่กล้า
ตัดสินใจในบางเรื่อง หรือไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการ
ท างาน อาทิ ด้านการเงิน   

1. ควรมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการคณะ (หัวหน้างานตาม
โครงสร้างแบบ เดิม ) ช่วยเป็นพี่ เลี้ ยง ให้ ค าแนะน า 
ค าปรึกษา แก่บุคลากรที่ยังมีประสบการณ์น้อย 

2. ควรสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ หน่วยงาน เพื่อช่วยกันให้
ค าแนะน า แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน 

3. ควรปรับปรุงการท างานให้เป็น One Stop Service 
 

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์คณะสู่ภายนอกให้มากข้ึน  
3. งบประมาณ การหารายได้ 

ในช่วงสถานการณ์  COVID-19 คณะต้องจัดสรรเงิน
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจ านวนมาก แทนการน าเงิน
งบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นๆ อาทิ พัฒนาด้านกายภาพ
พระราชวังสนามจันทร์ 

1. ควรรณรงค์เรื่องการประหยัด น้ าประปา ไฟฟ้า น้ ามันรถ 
รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเรื่องเวลาการ
เปิด-ปิดห้องเรียน เพื่อช่วยคณะประหยัดพลังงาน ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 

2. ควรช่วยกันระดมความคิดเรื่องแนวทางการหารายได้ของ
คณะ แล้วเสนอผู้บริหารคณะพิจารณา โดยไม่ต้องรอให้
ผู้บริหารสั่งการ  

4. การพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะการท างาน ให้สามารถน ามา
ช่วยพัฒนาคณะได้มากข้ึน อาทิ การสร้างรายได้ 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

 - ไม่มี – 
 

4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 - ไม่มี – 

5.  ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
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 - ไม่มี – 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับคณะอื่นๆ และโครงการระดับชาติ อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยกับการ
ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งท่ี 3 
 1.2 การร่วมมือกับศิลปินระดับนานาชาติ การจัดงานประชุมสัมมนา Symposium 
 1.3 มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษามากขึ้น หลังย้ายกลับมาวังท่าพระ 
 1.4 หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) มีนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชีย และยุโรป เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการ
ประชาสัมพันธ์ของศิษย์เก่า Facebook Page ของหลักสูตร 
 1.5 การปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ วังท่าพระ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 (ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน) 
 1.6 การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ทันการณ์ ทั้งการวางนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ  การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ยกเว้นเรื่องการขอเงินคืน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
1. หลักสูตร  

บางรายวิชาในปี 1-2 ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/ สาย
งานโดยตรง เช่น การเรียนปรับพ้ืนฐาน (การวาดเส้น การลง
สีน้ า) 

 

1. ควรพิจารณาเปิดสอนรายวิชาที่มีประโยชน์ในการท างาน
จริง อาทิ การตลาด บัญชี การเป็นผู้ประกอบการ การคิด
ราคา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แทนรายวิชาปรับ
พื้นฐานบางวิชา  

2. ควรเพิ่ มรายวิชาที่ สอนทักษะที่ จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ให้มากขึ้น อาทิ การใช้ Software โดยควรจัดให้
เรียนตั้งแต่ช้ันปีต้นๆ เนื่องจากเป็นความต้องการของ
ตลาด 

2. การเรียนการสอน 
2.1 การจัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานไม่ครบทุกเอก 

และบางครั้งจัดรถให้ไม่เพียงพอ 
2.2 พฤติกรรมอาจารย์บางท่านไม่เหมาะสม อาทิ การ

ใช้ค าพูดที่รุนแรงกระทบจิตใจของนักศึกษา ไม่รักษาเวลา
ตามตารางสอน ไม่แจ้งคะแนนนักศึกษา 

2.3 การเรียนการสอนออนไลน์ในบางครั้งมีปัญหา อาทิ 
อุปกรณ์ส าหรับนักศึกษาไม่พร้อม อาจารย์บางท่านไม่มี
ความช านาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม 

 

1. ควรจัดหาวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางในรายวิชา
นั้นๆ มาบรรยาย ให้ค าแนะน าต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานจริง 

2. ควรส่งเสริมประสบการณ์นักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ การ
ให้ทุนไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
ลงภาคสนาม  

3. ควรสนับสนุนการหาตลาดให้กับผลงานของนักศึกษามาก
ขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า มูลค่า 

4. นอกจากการประเมินอาจารย์ประจ า ควรประเมิน
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยด้วย เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
การปฏิบัติต่อนักศึกษา อาทิ การใช้ค าพูด 

5. การตรวจผลงานนักศึกษา อาจารย์ควรแจ้งผลคะแนน
โดยเร็ว เพื่ อการพัฒนาการของนักศึกษา รวมทั้ งมี
หลักเกณฑ์ที่รัดกุม โปร่งใส เปิดเผยได้ 

6. การวิจารณ์ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ควรพิจารณา
ด้วยทัศนคติที่ดี ไม่ใช้อารมณ์ 

7. หลังสถานการณ์ COVID-19 แม้การจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบ On-site เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน ควรมี 
Video ส าหรับดูย้อนหลังได้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
นักศึกษา 

8. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ควรมีความพร้อมเรื่อง
อุปกรณ์ ส าหรับนักศึกษา อิน เทอร์ เน็ต รวมถึงการ
ฝึกอบรมอาจารย์ในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ให้มีความ
ช านาญมากข้ึน 

3. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
3.1 ห้องเรียนไม่เปิดให้ก่อนเวลา นักศึกษาต้องรอนาน 
3.2 ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาท างานนอกเวลาเรยีน 

1. ควรสนับสนุนโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ด้านการออกแบบที่
สอดคล้องกับทิศทางของตลาดให้นักศึกษาใช้ในการเรียน 
อาทิ ADOBE 

2. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

3. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้าน IT ของคณะ เพื่อประสานงาน และ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้คณะในเบื้องต้น เพราะหากรอ
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี อาจใช้เวลานาน 

4. ควรติดป้ายแจ้งเรื่องการใช้ห้องเรียนเกี่ยวกับนโยบาย
ประหยัดพลังงาน และระยะเวลาเปิดห้องเรียนที่ชัดเจน 
เช่น 5 นาทีก่อนเริ่มเรียน 

5. ควรเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาท างานนอกเวลาได้มากขึ้น อาทิ 
เปิดพื้นที่บางจุด เปิดถึงเวลาเที่ยงคืน  รวมถึงพื้นที่ให้
นักศึกษาจัดประชุม เก็บเอกสารได้ 

6. ควรจั ดพื้ นที่  Working Space ให้ เพี ย งพอส าห รับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักศึกษาต่างชาติ ใช้ใน
การท างาน 

7 . ค วรให้ ค วาม ส าคัญ กั บ กิ จกรรมนั กศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษามากขึ้น 

4. กิจกรรมนักศกึษา 
4.1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
4 .2  กิ จ ก ร รม เกี่ ย ว กั บ  Thesis ใ ช้ งบ ป ระ ม า ณ

ค่อนข้างมาก อาทิ ค่าเช่าสถานท่ีภายนอก 
4.3 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการต่างๆ จากหลักสูตร

ค่อนข้างล่าช้า 

1. ควรมีการประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรม กยศ. 
ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสะสมช่ัวโมง
กิจกรรม  

2. ควรส่งเสริม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม หรืออาจพิจารณาเรื่องการตอบแทน
นักศึกษาท่ีท ากิจกรรม 

3. ควรต่อยอดกิจกรรมโดยการน าผลการด าเนินการของปีที่
ผ่านมา ไปปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อๆ ไป แทนการจัด
กิจกรรมใหม่ๆ ทุกปี 

4. ควรสนับสนุนงบประมาณท ากิจกรรมให้มากขึ้น หรือ
สนับสนุนในด้านอื่นๆ อาทิ จัดหาสปอนเซอร์ให ้

5. ควรปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น 

5. การวิจัย ควรจัดอบรมจริยธรรมในมนุษย์หรือหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการท างาน
วิจัย 

6. ด้านกายภาพ 1. วังท่าพระ  
- ควรเปิดห้องน้ าให้ครบทุกช้ัน (ปัจจุบันเปิดเฉพาะช้ัน 

4) และติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 
2. พระราชวังสนามจันทร์ (Shop Product) 

- ควรปรับปรุงห้องน้ าในเรื่องความสะอาด ก๊อกน้ าช ารุด 
น้ าไม่ระบาย 

- ควรเปิดห้องน้ าให้เพียงพอ (ปัจจุบันเปิดเฉพาะช้ัน 1) 
 
 
 

212



3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  

1. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 

1. ควรประสานงานกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ปรับปรุง
สัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ใช้งานได้ดี และครอบคลุม
พื้นที ่

2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนห้องสมุดให้มากข้ึน 
2. ด้านกายภาพ 1. ควรจัดให้มี Happy Spaces เพิ่มมากขึ้น ทั้งวังท่าพระ 

และพระราชวังสนามจันทร์ 
2 . ค ว ร เปิ ด พื้ น ที่  Co-working Spaces ให้ นั ก ศึ ก ษ า 

ใช้งานให้เพียงพอ 
3. พระราชวังสนามจันทร์ 

- ควรเพิ่มไฟฟ้า บริเวณหน้าคณะ 
- ควรปรับปรุงลิฟต์ ระบบไฟฟ้าในลิฟต์ ให้มีสภาพดี  
- ควรจัดรถเขียวให้บริการถึงหน้าคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินไปขึ้นรถไกล 
เนื่องจากมีอุปกรณ์การเรียนค่อนข้างมาก 
4. วังท่าพระ 

- ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ควรมีการแจ้งเวลาการ
เปิด-ปิดประตูวังท่าพระ ให้ชัดเจน 

3. ด้านนานาชาติ 1. ควรมี International Office เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ อาทิ บัณฑิต
วิทยาลัย กองคลัง กองบริหารงานวิชาการ ควรมีเอกสาร 
แบบฟอร์ม ประกาศต่างๆ ให้นักศึกษาต่างชาติสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เอง 

 
4.  คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 - ไม่มี – 

5.  ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 - ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะอักษรศาสตร์ 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี – 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

1.1 คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ
เข้มแข็ง และมีช่ือเสียงมากทางภาษาตะวันออก ส่วนทาง
ภาษาตะวันตกไม่มีความเข้มแข็งเลย และยังมีการเปิดการ
เรียนการสอนเฉพาะในระดับปริญญาตรี 

1.2 การเลือกลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาบางภาษามี
อาจารย์ผู้สอนน้อยแต่นักศึกษามีความต้องการที่จะลงเรียน
จ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาเวลานักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนไม่สามารถเลือกลงเรียนเนื่องจากรับไดจ้ านวนจ ากัด จึง
เกิดข้อร้องเรียนจากนักศึกษามาจ านวนมาก 

1. คณะควรหาแนวทางในการพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันตก
ให้มีความเข้มแข็ง และมีช่ือเสียงมากข้ึน 

2. คณะควรหาแนวทางช้ีแจง สร้างความเข้าใจกับนักศึกษา
ให้รับทราบอย่างทั่วถึง เรื่องการเลือกลงทะเบียนเรียน 

2. จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
เนื่ อ งจากการก าหน ด เกณ ฑ์ การรับ อาจารย์ ใน

มหาวิทยาลัย และอัตราค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกัน อาทิ 
จะต้องจบระดับช้ันปริญญาเอกแต่เงินเดือนที่ได้รับประมาณ 
30,000 บาท จึงไม่สร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาสมัครเป็น
อาจารย์ 

คณ ะควรสร้ างเด็ กขึ้ น มาเองโดยอาจจะ เป็ นการให้
ทุนการศึกษาแล้วเมื่อเรียนจบแล้วให้มาเป็นอาจารย์สอนใน
คณะ  

3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
   

ควรสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการเขียนต าราเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่า
ต้องเขียนต าราที่มี เนื้อหาเชิงลึก ควรปรับให้อาจารย์มี
แนวคิดว่าในการเขียนต าราเราเขียนให้นักศึกษาอ่าน จึงไม่
ควรเขียนให้เป็นเชิงลึกมาก  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 4.1 มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 4.2 มีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covid-19 คณบดีมีนโยบายในด้านต่างๆ ออกมาได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 - ไม่มี – 
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กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ท างานวิจัยมากขึ้น รวมทั้งออกระเบียบท่ีสามารถให้ไปท างานวิจัยหรือหาทุนวิจัย
จากภายนอกได้ง่ายขึ้น 
 1.2 ในช่วงของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 คณบดีสามารถบริหารจัดการ แก้ปัญหา และมีนโยบายต่างๆ 
เพื่อมารับรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที อาทิ มีการจัดระดมทุนนักศึกษาเก่าเพื่อน ารายได้ที่ไดไ้ปช่วยเหลือนักศึกษาปัจจบุันที่
ได้รับผลกระทบ จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน online  
 1.3 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 
รวมถึงความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

1.1 การรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ขาดความ
ยืดหยุ่น 

1.2 ไม่มีเลขานุการคณะ 

1. ควรจัดล าดับความส าคัญด้านการใช้งบประมาณให้ตรง
กับสภาวะปัจจุบัน อาทิ  ควรลดงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วมาเพิ่มในส่วนของการจัดเตรียม
สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด         
ที่จะต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

2. ควรจัดท าแผนของคณะ 5 ปี เพราะคณะไม่ได้จัดท ามา
นานแล้ว  

3. ควรมีการตั้งเลขานุการคณะเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การสื่อสาร ควรหาแนวทางในการสื่อสารเรื่องต่างๆ ให้บุคลากรได้รับ
ทราบอย่ างทั่ วถึ ง  เนื่ อ งจากปั จจุบั น ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารไม่ครอบคลุม ไม่เป็นระบบ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน  

การเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19  ไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ และการสื่อสารท าความเข้าใจกับนักศึกษา
ไม่เพียงพอ 

1. ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน online 
เพื่อจะได้น ามาแก้ไขปัญหา อุปสรรค และด าเนินการ
ปรับปรุงได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

2. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับการเรียน
แบบ ON-SITE  

2. การบริหารจัดการ 1. ควรให้ความส าคัญกับคณะกรรมการบริหารคณะให้มาก
ขึ้น เพราะบางครั้งมีเรื่องที่ควรให้คณะกรรมการบริหาร
คณะได้รับทราบหรือพิจารณา แต่ผู้บริหารไม่ได้เสนอท า
ให้ไม่ทราบเรื่อง 

2. ผู้บริหารคณะควรให้ความส าคัญกับภาควิชาทุกภาคอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ควรให้ความส าคัญกับภาควิชาใดวิชาหนึ่ง 

3. ควรมีการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อาทิ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การจัดซ่อมอาคารเรียน 

4. ควรจัดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาช่วยงานอาจารย์ อาทิ 
การจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx ควรมี
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบโดยตรง 

5. ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาคม และน ามาพิจารณา
ด า เนิ น ก าร  ร วม ถึ งก าร จั ด ก ารกั บ ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมา 

6. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานในส านักงานฯ ให้มี
ความสัมพันธ์กัน พัฒนาสู่ระบบ One Stop Service ใน
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
การให้บริการนักศึกษาและบุคลากร 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรรอความชัดเจนจากกระทรวงก่อนท่ีจะออก

ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
2. อัตราก าลัง ควรให้อัตราก าลังทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 
3. หลักสูตร ควรมีนโยบายสนับสนุนและแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

หลักสูตรที่มีความร่วมมอืกับต่างประเทศ อาทิ การเทียบโอน
หน่วยกิต Credit Bank 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 - ไม่มี – 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงอาคารของคณะให้มีความสวยงาม ปลอดภัย 
 1.2 มีการบริหารจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว ทันการณ์ อาทิ 
ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อจัดเป็นทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ จัดซื้อ pocket wifi ให้กับอาจารย์เพื่อมา
ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
 1.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา มากขึ้น 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. บุคลากร 

เนื่องจากคณะเริ่มมีบุคลากรเกษียณอายุมากขึ้น แต่
ไม่ได้รับอัตราทดแทน ท าให้บุคลากรที่เหลือมีภาระงานมาก
ขึ้นท าให้การท างานบางอย่างขาดประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน
คณะแก้ปัญหาโดยการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวมาท างาน ซึ่งใช้
งบประมาณจกเงินรายได้ของคณะ 

คณะควรวางแผนการท างานและแผนอัตราก าลังส าหรับ
อนาคตด้วย 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนออนไลน์ ให้

เป็นรูปธรรม เพื่อมาช่วยเหลือคณะให้สามารถจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การขอก าหนดต าแหน่งของสายสนับสนุน 1. การก าหนดต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ ควร
ให้มีผล ณ วันที่ยื่นขอ เช่นเดียวกับต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานในการขอ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการ
ก าหนดค่างานของบางต าแหน่ ง อาทิ  นั กวิชาก าร
คอมพิวเตอร์ 

3. การปรับอัตราเงินเดือนขึ้นต่ าของต าแหน่งช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับต าแหน่งทาง
วิชาการ มิใช่การเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตรา
เงินเดือนเดิม 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 4.1 มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่บุคลากรทุกระดับ 
 4.2 สามารถขอเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 - ไม่มี – 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี – 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online 

1.1 อาจารย์ใช้โปรแกรมการสอนผ่าน  online ไม่
เหมือนกันบางท่านใช้  zoom บางท่านใช้ team ท าให้
นักศึกษาเกิดความสับสนในการเข้าระบบ 

1.2 ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานักศึกษาบางส่วนไม่ได้ต่อ
สัญญากับหอพักเนื่องจากคณะแจ้งว่าในเทอมต้นจะใช้ระบบ
การเรียนผ่าน online ทุกวิชา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งว่าใน
เทอมปลายจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

1.3 สัญ ญ าณ อิน เทอร์ เน็ ต ไม่ เสถียร  sim card ที่
มหาวิทยาลัยแจกให้ความแรงของสัญญาณ  internet ไม่
เพียงพอต่อการเรียนผ่านโปรแกรม ทางคณะจึงแก้ปัญหา
โดยให้นักศึกษามานั่งเรียน online ที่ลานใต้อาคารเรียน
เพราะคณะไม่อนุญาตให้นักศึกษาขึ้นอาคารเรียน โดยได้มี
การติดตั้ง wifi เพิ่มให้ จึงท าให้ไม่ต่างจากการมาเรียน 

1. อาจารย์ในคณะควรจะมีการตกลงกันว่าจะใช้โปรแกรมใด
สอนเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. คณะควรมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนว่าจะ
ให้เรียนผ่าน online 100% ถึงเมื่อไหร่  

3. ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึ้น 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรมีห้องสมุดของคณะเพื่อเป็นแหล่งหาข้อมูล ความรู้ ที่

อ่านทบทวนหนังสือที่เงียบสงบ และไม่ควรจ ากัดเวลาเปิด
ปิด 

2. ด้านกายภาพ 1. ควรเอางบประมาณในการจัดสวน ตกแต่งภูมิทัศน์
ภายนอกมาพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
มากกว่า 

2. เมื่อข้ามทางม้าลายหน้าคณะอักษรศาสตร์ไปอีกฝั่งจะเจอ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
พุ่มไม้ไม่สามารถเดินไปต่อได้ ดังนั้นควรมีการออกแบบ
ทางข้ามที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้จริง และมีความ
ปลอดภัย 

3. ด้านความปลอดภัย 
ใต้อาคารมีสุนัขเยอะมาก ท าให้ดูไม่มีความปลอดภัย 

รวมทั้งมีรังนก ขี้นกอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่มีความสะอาด 

ควรแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และป้องกันนกเข้ามาในอาคาร 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านความปลอดภัย 

มีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นโรคจิตเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
เมื่อแจ้ง รปภ. ก็ไม่ได้รับการตอบสนองในการแก้ปัญหาที่ดี 

มหาวิทยาลัยควรติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วมหาวิทยาลัย 
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 - ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะศึกษาศาสตร์  

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 1.2 มีความพยายามในการเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
 1.3 การจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (ผ่านระบบ online) 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดมากข้ึน 
2. ควรจัดท าหลักสูตร Credit Bank ,Pre-Degree ให้เป็น

รูปธรรม โดยค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สูง
เกินไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีคนมาเรียน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะเครื่อง LCD 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรมีประจ าในทุกห้อง เพราะมี
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน  

2. บุคลากร 
   บุคลากรส่วนหนึ่งไม่มีส่วนร่วม/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ
จัดขึ้น  

ควรหาแนวทางให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมใน
การท างาน 

3. ด้านกายภาพ 
    โรงเรียนสาธิตพื้นที่ค่อนข้างน้อย  

1. ควรหาแนวทางขยายเพิ่มพื้นที่โดยปรึกษาหารือกับ
มหาวิทยาลัย 

2. ควรวางแผนเรื่องกายภาพท้ังระยะสั้นและระยะยาว อาทิ 
การสร้างอาคารเรียน การซ่อมแซมอาคารเรียน โดยน ามา   
จากปัจจัย พันธกิจ แผนงานที่ก าหนดไว้มาประกอบการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ควร

หารือร่วมกันในเรื่องการขยายพื้นที่โรงเรียน รวมถึงการ
แก้ปัญหาจราจรในช่วงเช้า-เย็น 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 4.1 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน พยายามแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาคณะและหลักสูตร 
 4.2 สร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี บุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
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กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 บัณฑิตสามารถสอบบรรจุข้าราชการครูของ สพฐ. ได้ 100% นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตสามารถสอบเลื่อน
ต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนได้เป็นจ านวนมาก 
 1.2 มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมากข้ึน 
 1.3 มีการท าข้อตกลงความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก 
 1.4 มีการปรับปรุงทางด้านกายภาพอย่างมาก ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ให้เป็นสัดส่วน
มากขึ้น 
 1.5 การบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19 ได้ทันท่วงทีและท าให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
  - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
1.2  อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ 

1. ควรท า Coworking Space หรือห้องสมุดให้กับนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ในการท างาน สืบค้นข้อมูล 

2. ควรวางแผนเรื่องการใช้ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เนื่องจากจ านวนนักศึกษา/หลักสูตรมีมากขึ้น ท าให้
ห้องเรียนไม่เพียงพอ 

3. ควรปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เครื่อง
โปรเจคเตอร์ 

2. การสื่อสาร ควรมีสายตรงคณบดีเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สะดวก 
รวดเร็ว 

3. การบริหาร 1. ควรบริหารงานแบบรวมศูนย์ เพื่อลดความซ้ าซ้อน ลด
ขั้นตอนการท างาน แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์  

2. บุคลากรสายสนับสนุนควรช่วยสนับสนุนงานของอาจารย์
ให้มากขึ้น อาทิ ด้านเอกสาร งานธุรการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

4. ด้านกายภาพ ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ และที่จอดรถบุคลากรให้มีมาก
ขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้พิจารณาและวางโครงสร้างการ

บริหารของคณะ เพราะให้คณะด าเนินการเองจะเป็นปัญหา 
เนื่องจากขณะนี้โครงสร้างการบริหารของคณะไม่มีความ
ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการ 

2. การเบิก-จ่าย 
การเบิกจ่ายต่างๆ ใช้เอกสารประกอบเป็นจ านวนมาก         

มีความยุ่งยากซับซ้อนในการเบิก-จ่าย 

ควรมีระบบตรวจสอบ ติดตาม และเช็คได้ว่าขณะนี้เอกสาร
อยู่ในขั้นตอนใด จะช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้ใน
ระดับหนึ่ง รวมถึงการบริการที่รวดเร็วข้ึน 
 

3. การสื่อสาร ควรปรับปรุงการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น 

4. ระบบฐานข้อมูล ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานให้มีความ

220



ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เชื่อมโยงกัน ลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล 

5. การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับลดเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษใหม่ จาก B2 ให้เหลือ B1 เนื่องจากพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตกต่างกันมากโดยเฉพาะ
เด็กที่มาจากต่างจังหวัด หรืออาจเปิดเป็นตัวเลือกให้
นักศึกษาว่าต้องการทดสอบในระดับ B1 หรือ B2 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการเปิดหลักสูตรบูรณาการกับคณะต่างๆ และการด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
 1.2 ให้การสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัยเพื่อน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.3 การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในด้าน IT ภาษาอังกฤษ 
 1.4 มีการหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมาใหเ้ป็นจ านวนมาก 
 1.5 มีการปรับปรุงอาคารเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และจัดท าเป็นห้องเรียน online  
 1.6 มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาทดสอบผ่านระดับ B2 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ ควรหาแนวทางในการขยายพื้นที่ส าหรับรองรับการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การบริหารจัดการ 
1.1 การมอบหมายภาระงานบางครั้งไม่ตรงกับหน้าที่

ความรับผิดชอบ 
1.2 การเบิกจ่าย มีระเบียบขั้นตอนซ้ าซ้อน ใช้เวลามาก 

1. ควรมอบหมายงานภาระงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร และตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ และการจัดการด้าน
การเงิน การคลัง ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเงิน  

1.1 มีขั้นตอนมาก การเบิกจ่ายล่าช้า  
1.2 เจ้าหน้าท่ีกองคลังตรวจเอกสารไม่ตรงกัน ท าให้เกิด

ความสับสนส าหรับผู้ปฏิบัติ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบการเงินของ
มหาวิทยาลัย ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว  

2. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิก-จ่าย ให้รวดเร็วมากขึ้น ลด
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายลง 

3. ควรเชิญเจ้าหน้าที่ของกองคลัง ผู้ เกี่ยวข้อง น าปัญหา
เกี่ยวกับการเงินมาประชุมร่วมกัน และวางแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ก าหนดการท างานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. การจัดท า EdPEx มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลของส่วนงานต่างๆ และ

จัดท า Big Data เพื่อความสะดวกของหน่วยงานในการน า
ข้อมูลไปใช้งาน 

3. การบริหารจัดการ 1. ควรก ากับดูแลให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับแผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานอาจารย์โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับวารสารต่างๆ 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
 1.2 มีการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก 
 1.3 มีหลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากข้ึนท้ังหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบูรณาการ 
 1.4 มีการปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่หมด อาทิ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ที่อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 1 ทั้งหมด  
 1.5 มีการส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่า มีการจัดงาน/ระดมทุนจากศิษย์เก่ามากขึ้น ท าให้รู้สึกว่าศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 โปรเจคเตอร์บางห้องใช้ไม่ได้ ภาพเป็นสีเหลือง 
กระดานบางห้องไม่เหมาะกับการเรียนการสอน เนื่องจาก
เป็นกระจกเวลาเขียนจะเห็นไม่ค่อยชัด 

1.2 จอภาพที่เปลี่ยนเป็นจอโทรทัศน์ คนที่นั่งด้านหลัง
หรือสายตาสั้นมองไม่เห็น 

1.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน ใช้งานไม่ได้ ท า
ให้เกิดความล าบากกับผู้สอนและนักศึกษา 

1. ควรติดตั้ง Wi-Fi ให้มีสัญญาณทั่วถึงทั้งคณะ 
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตควรมีความเสถียร และมีความเร็วที่

เพียงพอเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
3. อยากให้เพิ่มอุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน

ให้มากข้ึน  
4. เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบอุปกรณ์โสตฯ ในห้องเรียนให้มี

ความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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
ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง  

2. อาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ที่มาสอนควรมีความรู้ ความสามารถที่ตรงกับ
เนื้อหาที่มาสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องนั้นๆ 
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรหาอาจารย์ที่ไม่มีปัญหาสขุภาพทางร่างกาย และมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ที่ดี มาสอน 
3. ควรมีกลไก การก ากับติดตามในการให้อาจารย์น าผลการ

ประเมินของนักศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาการสอน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบบไฟฟ้าที่อาคารโสมฯ ดับบ่อย  

ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นระยะๆ เพื่อความ
ปลอดภัย 

 
. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. สิ่งอ านวยความสะดวก 

เครื่อง Printer ของส านักดิจิทัลและเทคโนโลยี  ที่
ให้บริการกับ print งานฟรีให้นักศึกษา มักจะเสียบ่อย ท า
ให้ต้องไปเสียค่าใช้จ่าย print งานจากข้างนอก     

มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ให้บริการนักศึกษาให้พร้อมใช้งาน และวางแผน
การด าเนินการกรณีขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ อาทิ 
ขอความอนุเคราะห์คณะ   

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 คณะมีมาตรการที่ใช้ในการรับมือกับสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การผลิตบัณฑิต 

คุณภาพของนักศึกษาลดลงและหลักสูตรรายวิชาไม่
เหมาะสม 

ควรมีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับยุคสมัย  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางอย่างมีอายุการใช้
งานมาก และไม่ทันสมัย  

คณะควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อท าการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยมากข้ึน  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 

 
กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 คณะสนับสนุนทุนการวิจัยให้กับคณาจารย์ ส่งผลให้สามารถท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.2 คณะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ท าให้มีจ านวนนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อท่ีคณะ
เพิ่มมากข้ึน 
 1.3 คณะให้ความส าคัญและส่งเสริมนักวิจัยที่ท างานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 1.4 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและมีการจดสิทธิบัตรเป็นของตนเอง 
 1.5 คณะมีมาตรการในการช่วยเหลือ และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดสรรทุนให้กับ
นักศึกษา มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อน ามาช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ อีกท้ัง มีการบริหารการจัดการ การให้ความรู้ และมี
มาตรการในการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี 
 1.6 คณะจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้กับนักศึกษาได้นั่งพักผ่อน หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ 
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งยังขาดความ
พร้อมท้ังทางด้านอุปกรณ์ และความช านาญของบุคลากร  

1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง เนื่องจากบาง
รายวิชาจ าเป็นต้องมีการใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน 
แต่ต้องให้ข้อมูลในการน าสัตว์ทดลองมาใช้ในแต่ละครั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดมากท าให้ไม่สะดวกในการเรียนการสอน 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และวางแผนการพัฒนาในระยะยาวโดยก าหนด
ช่วงเวลาของการพัฒนาในแต่ละส่วน และมีการติดตาม
ความก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์
การเรียน ผู้สอน รวมทั้งผู้เรียน และปรับปรุงรูปแบบการ
เรี ยน การสอน ให้ ส าม ารถรองรับ ได้ ก รณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด  

2. ควรด าเนินการขออนุญาตการใช้สัตว์ทดลองเพื่ อ
การศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวนอาจารย์มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีสาขาวิชา และ
รายวิชาเพิ่มขึ้น 

เสนอให้ทางคณะบริหารจัดการจ านวนอาจารย์ กับปริมาณ
ช่ัวโมงในการสอนให้มีความเหมาะสม 

2. การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการมีขั้นตอน และกระบวนการ

หลายอย่าง ซึ่งแต่ละกระบวนการต้องใช้เวลาในการพิจารณา 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในบางครั้งอาจท าให้เลยก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. เสนอให้คณะวิชามีระบบในการติดตามความก้าวหน้าใน
การประเมิ นผลงาน เพื่ อขอต าแหน่ งทางวิชาการ 
คณาจารย์ที่ท าผลงานจะได้ทราบถึงความคืบหน้าในการ
ประเมินผลงานของตนเองว่าอยู่ในข้ันตอนใด 

2. เสนอให้คณะวิชามีส่วนร่วมในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
การพิจารณาผลงาน 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การวิจัย 

 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการท างานวิจัยแบบบูรณา

การ โดยให้คณาจารย์ในคณะต่างๆ ท างานวิจัยร่วมกัน
มากขึ้น 

2. เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการวางแผนและสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานอย่างจริงจัง 

2. ด้านกายภาพ 
2.1 ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย 
2.2 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
2.3 ทางเดินไม่สะดวก 

 

1. ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการกับปริมาณสุนัขที่
เพิ่มขึ้น เช่น การจัดหาที่อยู่ให้กับสุนัขจรจัด หรือการห้าม
ไม่ให้มีการน าอาหารมาเลี้ยงสุนัขภายในมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อท่ีจะสามารถ
จัดการได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง และซ่อมแซมทางเดินที่มี
สภาพช ารุด 

3. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

การสอน และไม่สามารถจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้อย่าง
เต็มที ่

1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม  

2. มหาวิทยาลัยควรมีการท า MOU ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกในการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 4.1 คณบดีรับฟังปัญหาจากบุคลากร และมีความพยายามในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี รวมทั้งมีการน าข้อเสนอ
ต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ ท าให้การแก้ปัญหาในคณะมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากข้ึน 
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 4.2 คณบดีสามารถเข้าถึงได้ เมื่อต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งปัญหาหรือขอค าปรึกษาได้ ท าให้รู้สึกเป็นกันเอง
ในการท างาน 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม 
 1.2 มีมาตรการรองรับกับสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี 
 1.3 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบ online และ onsite ตามสถานการณ์ได้อย่างทันที 
 1.4 คณะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 1.5 คณะมีการประชุมเพื่อช้ีแจง และแสดงความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบระบบ kpi 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การประชาสัมพันธ์ 

ระบบการประชาสัมพันธ์ภายในคณะ ยังมีส่วนที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ 

คณะควรมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล และเข้าถึงได้ในทุกช่องทาง 

2. ด้านกายภาพ 
มีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ตามคณะเป็นจ านวนมาก 

ควรมีมาตรการในการลดจ านวนสุนัขจรจัดที่อาศัยตามคณะ  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  - ไม่มี – 
 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. สวัสดิการ 

บุคลากรที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวมีสวัสดิการที่ไม่ครอบคลุม
เหมือนกับบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ า 

ควรจัดสรรกรอบอัตราพนักงานประจ าให้กับพนักงาน
ช่ัวคราวที่ท างานมานาน 

2. การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยยังไม่จริงจังต่อการพัฒนาระบบท่ีใช้ในการ

บริหารจัดการ  

ควรเร่งพัฒนาระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

3. การเบิกจ่ายเงิน 
มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของทุนวิจัย เงิน

สอนของอาจารย์พิเศษ 

ควรมีระบบติดตามการเบิกจ่ายเงิน และแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ทราบทุกครั้ง 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 
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กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 คณะให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาให้เป็นอย่างดี 
 1.2 ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

1.1 หลักสูตรการเรียนการสอนมีความไม่เหมาะสม  
1.2 หลักสูตรการเรียนการสอนในบางรายวิชาไม่ได้

น าไปใช้ในการประกอบอาชีพแต่มีบรรจุไว้ในหลักสูตร ซึ่งใน
บางครั้งท าให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนจบได้ทันตาม
ระยะเวลา 

1. ต้องการให้เพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาของหลักสูตร 
2. ควรน ารายวิชาที่ไม่ได้น าไปใช้จริงออกไปจากสาขาวิชา

นั้น 

2. ด้านกายภาพ 
2.1 มีพื้นท่ีส าหรับจอดรถแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 
2.2 มหาวิทยาลัยมีกล้องวงจรปิด แต่ไม่สามารถใช้งาน

ได้ในบางจุด 
2.3 บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสัดส่วน

ให้กับนักศึกษา 
2.4 บริเวณคณะมีน้ าท่วมขังบ่อยครั้งหลังฝนตก 

1. ควรปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่จอดรถท่ีช ารุด 
2. ควรซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ปกติใน

ทุกพื้นที ่
3. คณะควรจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้กับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตวิทยาลัย 
4. ต้องการให้คณะแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงบริเวณพื้นที่

ดังกล่าว เช่น ปรับพื้นผิวให้สูงขึ้นหรือท าท่อระบายน้ าทิ้ง
ใหม่ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน 

บัณฑิตที่จบไปท างานในบริษัทต่าง ๆ ต้องไปเรียนรู้ใหม่
อีกครั้ง เนื่องจากในหลักสูตรพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมกับการ
น าไปใช้ในการท างาน 

ควรเพิ่มหลักสูตรเรื่องการท าธุรกิจให้อยู่ในหลักสูตรพื้นฐาน 
และส่งเสริมเรื่องภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี – ปริญญาเอก หรือมีโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาต่างชาติ 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 - ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะเภสัชศาสตร ์

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 ให้การสนับสนุนบุคลาการท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.2 มีสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดอันดับ (Ranking) เพื่อให้คณะวิชาเป็นอันดับต้นของประเทศ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้

นักศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 
2. สร้างจิตส านึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
3. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อการสอน 
4. ควรให้การสนับสนุนลด/ให้ค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2. การบริการวิชาการ 

กิจกรรมร่วมกับชุมชน โครงการหารายได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมและเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากคณะวิชามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ พร้อมทั้ง สนับสนุนต่อยอดส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์
ให้เป็นท่ีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การวิจัย คณะวิชาควรให้การสนับสนุนทุนการท าวิจัยมากกว่านี้ 

เนื่องจากปัจจุบันยังมีการสนับสนุนทุนส าหรับการท าวิจัย
น้อยเกินไป 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระบบสารสนเทศ 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพดี เสถียร 
ครอบคลุมทั่งทั้งมหาวิทยาลัย 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 4.1 คณบดีมีการท างานในเชิงรุก มีความสามารถในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับตามแนวทาง EdPEx และ AUN-QA 
 1.2. คณะวิชามีการปรับตัวในการวางแผนจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) ได้ดี โดยเฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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 1.3 คณะวิชาให้การสนับสนุนสายวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 1.4 ได้รับการสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติตามความถนัด ท าให้สามารถปฏิบัติงานตามความวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal  1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  คณะวิชามีการ

ตอบสนองได้ค่อนข้างช้า เป็นผลให้อาจารย์ผู้สอนใน
ภาควิชาต้องด าเนินการเอง 

2. ควรให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศของคณะวิชา  
โดยการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนควรมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  
ที่ช่วยสนับสนุนการท างาน  โดยเฉพาะการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาทิ สถานท่ี อุปกรณ์ 
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบเสียง เป็นต้น 

4. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ควรติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มตามจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การพัฒนาอาจารย์ 1. ควรก าหนดทิศทางการวิจัยให้ชัดเจน และสื่อสารให้ทุก
คนรับรู้ 

2. ควรพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การสร้างโครงการวิจัย
ระดับคณะ 

3. ควรบูรณาการงานวิจัยของอาจารย์กับการหารายได้ของ
คณะ 

4. ควรสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้น จัดหาเครื่องมือวิจัยที่
เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงบุคลการที่ดูแลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและได้ผลที่ดี 

5. ควรพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยเพิ่มขึ้น สร้างกลุ่มวิจัย 
6. ควรสนับสนุนฐานข้อมูล Science Direct/Scopus เพื่อ

ตอบสนองการเข้าสู่ QS Ranking 
3. การบริการวิชาการ 

นโยบายการพัฒนาไม่ครอบคลุมการบริการวิชาการและ
การหารายได้ มุ่งเน้นงานวิจัยและการจัดอันดับ (Ranking) 
มากเกินไป 

ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าธรรมเนียมบริการ
วิชาการที่ไม่ใช่การอบรม โดยคิดจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
แล้ว และค่าบริการควรคิดในอัตราที่แข่งขันในตลาดได้ด้วย 

4. การบริหารจัดการ 
4.1 บุคลากรสายสนับสนุนไม่สามารถท างานทดแทน 

กันได้ 
4.2 ความร่วมมือการท างานยังมีน้อย และยังมีค่านิยม

เลือกปฏิบัติ 
 

1. ควรเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกงาน รวมทั้งด้านจิต
อาสา  

2. ควรออกแบบโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในให้ชัดเจน 
และมอบหมายงานให้ทั่วถึง 

3. ควรปรับปรุงการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภายใน
องค์กร และการประสานงานต่าง ๆ 

4. ควรจัดคนให้เหมาะกับงาน และก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

5. ควรวางแผนพัฒนาให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้หลากหลาย และสามารถท างานทดแทนกันได้ 
รวมถึงการทบทวนพัฒนาขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพื่อการให้บริการแก่อาจารย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 
มีความล่าช้าและไม่ชัดเจนในการด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2564 และการปรับ
สาขาวิชาเพื่อรองรับกับการปลี่ยนแปลง 
 
     

1. ควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามบริบท Thailand 
4.0 และ Creative Economy การศึกษาในศตวรรษที่ 
21 และส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการ
เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ 

2. ควรสนับสนุนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาทักษะการท างานจริง 

3. ควรสนับสนุนฐานข้อมูล แหล่งข้อมูล e-book และ e-
journal มากขึ้น 

4. ควรจัดสรรพื้นที่ท ากิจกรรมให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
5. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาให้มากกว่าน้ี 
2. การบริหารจัดการ 

 
บทบาทในการตัดสินใจ  การบริหารจัดการ และการสื่อสาร 
ควรตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะภาวะวิกฤต เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมากขึ้น 

3. ด้านกายภาพ 
     

1. ควรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านบริบาลเภสัชกรรม และ
สถานท่ีฝึกปฏิบัติงานเครือข่ายเภสัชสนเทศ  

2. ควรจัดให้พ้ืนที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

3. ควรมีสถานท่ีรองรับการเรียนแบบ Active Learning 
4. ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน

คณะวิชาให้ดีกว่าน้ี 
5. ควรมีห้อง Common Room เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการท างาน ห้องพักอาจารย์ที่เหมาะสม 
 

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การบริหารจัดการ 1. ควรมีความชัดเจนในการก าหนดแผน นโยบาย และกล
ยุทธ์ 

2. การวางแผนการพัฒนา ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในแต่ละ
ระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารในรุ่นต่อๆ ไป 

3. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการ
ท างาน การบริหารจัดการ อาทิ กองแผนงาน กองประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 4.1 คณบดีสามารถเข้าถึงได้ และให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ  
 4.2 คณบดีสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.3 การบริหารงานควรค านึงถึงผู้ปฏิบัติระดับล่าง ซึ่งได้มีแนวทางการปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติเดิมอยู่แล้ว 
 4.4 ผู้บริหารควรน าความคิดเห็นของบุคลากรไปร่วมตั้งโจทย์ในการบริการวิชาการให้มากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสร้าง
ความผูกพันภายในองค์กรได้มากข้ึน 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 5.1 ทีมผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรเพิ่มการประสานงานระหว่างกันรวมทั้งในแต่ละสายงานต่างๆ ให้มากขึ้น 
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กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 คณะวิชาได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ EdPEx200 และมีการพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรองรับ EdPEx300 ต่อไป  
 1.2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะวิชามีการปรับตัวและการบริหารจัดการ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ  

- การให้บุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
- การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอนด้วยการ

จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
- การจัดระบบสารบรรณออนไลน์  มีการส่งเอกสารต่างๆ ผ่านสารบรรณฺออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการ

ด าเนินงานช่วงระหว่างการปฏิบัติงานท่ีบ้าน พร้อมท้ัง พัฒนาสู่การเป็นส านักงานไร้กระดาษ (Paperless office) 
 1.3 มีโครงการ Monday Meeting ทุกเช้าวันจันทร์ โดยมีระดับหัวหน้างาน และส่วนงานต่างๆ ร่วมหารือเกี่ยวกับการ
วางแผนด าเนินงานของคณะวิชา  
 1.4 มีการเปิดช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ เพื่อรับค าร้องต่างๆ จากนักศึกษา และด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 1.5 มีการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารงาน ระบบฐานข้อมูล Data Center 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 
    การแบ่งและรวมสายงานใหม่ในส านักงาน ยังไม่สามารถ
จัดการงานบริการได้อย่างราบรืน่และรวดเร็ว พบว่าบุคลากร
ไม่สามารถท างานทดแทนกันได ้

1. ควรมีการทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ 
2. ควรสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสนับสนุนทุก

ระดับชั้น 
3. ควรมีการประสานงาน ติดตามงาน และสื่อสารระหว่าง

สายสนับสนุนกับสายวิชาการมากข้ึน เพื่อให้การเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปได้ 

2. ด้านกายภาพ 
ห้องเรียนมีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา 

ควรบริหารจัดการ และจัดสรรพื้นที่เพื่อเพิ่มห้องเรียนให้ 
มากขึ้น 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

มุ่งผลประเมินมากกว่าการพัฒนาองค์กร และบุคลากร
อย่างยั่งยืน 

1. สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร 
2. ควรตั้ง “คลินิกวิชาการ” ส าหรับช่วยเหลือบุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อการขอต าแหน่งที่สูงข้ึน 
3. ควรมีความชัดเจนในการประเมิน KPI ของบุคลากร 
4. ควรมีเลขานุการภาควิชา หรือผู้ช่วยปฏิบัติการประจ า

ภาควิชา 
2. ด้านกายภาพ 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
ควรสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศที่ดี สภาพแวดล้อมรอบ ๆ 
คณะวิชาซึ่งส่งผลต่อความผาสุกของบุคลากร 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 
     

1. สนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่อัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลยังคง
เท่าเดิม 

2. ควรพัฒนาการท างานให้เป็นระบบมากขึ้น การท างาน
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ร่วมกันเป็นทีม รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

3. การปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและออนไลน์ อาทิ ระบบการเงิน 
รวมทั้งกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 

2. ด้านกายภาพ 
ปัญหาสุนัขจรจัดในคณะวิชายังมีอยู่จ านวนมาก 

มหาวิทยาลัยควรท าหมันเพื่อควบคุมจ านวนสุนัขไม่ให้มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขทุกตัว  พร้อมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้น าสุนัขใหม่
เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 4.1 คณบดีสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ ได้ดี  โดยในทุกเดือนจะมีโครงการคณบดีพบปะประชาคม ซึ่งเป็น
การประชุมระหว่างคณบดี บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของคณะวิชา 
 4.2 คณบดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับฟังปัญหาต่างๆ สามารถเข้าถึงได้และให้ความช่วยเหลือได้เป็น
อย่างดี เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 คณะวิชาให้การสนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการยกระดับคณะวิชาให้มีประสิทธิภาพใน
ระดับประเทศ 
 1.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจารย์ผู้สอนมีการปรับตัวในการเรียนการสอน
ได้ดี ท าให้นักศึกษาไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
 1.3 คณะวิชามีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความประสงค์ของนักศึกษาได้ดี 
 1.4 การประชาสัมพันธ์คณะวิชายังไม่ดีเท่าท่ีควร 
 1.5 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะวิชามีการปรับตัวและการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอน  

1.1 ตารางสอนและการสอบไม่เหมาะสม เนื้อหาบางช้ัน
ปีแน่นและมากเกินไป 

1.2 การประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลน้อยเกินไป 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. ควรแบ่งเนื้อหาไม่หนักเกินไปในบางช้ันปี ควรกระจายไป
ไว้ในช้ันปีต้นๆ  

3. อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การ
ถ่ายทอดความรู้ อาทิ การอบรมเทคนิคการสอน 

4. ควรบันทึกภาพและเสียงของสื่อการสอนเพื่อไว้ส าหรับ
ทบทวนบทเรียนหลังจากการเรียนการสอน 

5. ควรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์การเรียนการ
สอนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

6. ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนกัน
ในทุกๆ วิชา เพื่อคงความเป็นมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

7. ควรการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลให้มากข้ึน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรให้ช่วยเรื่องการจัดกิจกรรมช่วยเหลือในการเก็บ

ช่ัวโมง กรอ./กยศ. 
2. ควรลดกิจกรรมภายในคณะวิชาลง เนื่องจากบางกิจกรรม

มีมากเกินไปและเกินความจ าเป็น 
3. สวัสดิการ 1. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้เป็นที่

แพร่หลายมากข้ึน เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับข่าวสารไดม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ควรเพิ่มสวัสดิการให้มีความเหมาะสมมากกว่านี้ 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิตให้

มากกว่านี้ เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก เป็นผล
ให้นักศึกษาไม่เช่ือมั่นท่ีจะเข้าใช้บริการ 

4. ด้านกายภาพ 
4.1 พื้นที่ส าหรับอ่านหนังสือยังไม่เพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา 
4.2 พื้นที่ส าหรับรับประทานอาหารภายในคณะวิชาไม่

เพียงพอ 

1. ควรเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือของคณะวิชา แม้คณะวิชาได้มี
การเพิ่มที่แล้ว แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
และต้องการสถานท่ีอ่านหนังสือช่วงกลางคืนท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

2. ควรมีการจัดสรรและเพิ่มพื้นที่การรับประทานอาหารให้
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

3. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่คณะวิชา อาทิ 
- ห้องน้ าไม่สะอาดและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
- จุดทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
- ตึกคณะมีความทรุดโทรม  
- อุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ เก้าอี้เรียนมีสภาพเก่า 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 1. ควรลดภาระงานของนักศึกษาลง เนื่ องจากมีมาก

จนเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาในช่วงใกล้สอบ และเพิ่มเนื้อหา
ของการสอนให้มากข้ึน 

2. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที่
ฝึกงานด้วยตนเอง และช้ีแจงรายละเอียดเอกสารการ
ฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการฝึกงาน  

2. กิจกรรมนักศกึษา 
ทุนในการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามีน้อยเกินไป 

ควรสนับสนุนทุนกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

3. ด้านกายภาพ 
สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

เนื่องจากบริเวณคณะวิชามีพื้นที่น้อยและแคบ ท าให้รถยนต์
ส่วนบุคคลต้องจอดบริเวณริมถนน 

ควรจัดสรรพื้นที่ เพื่อเพิ่มสถานที่ส าหรับจอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีมากยิ่งข้ึน 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยยังไม่เสถียร 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 4.1 คณบดีสามารถเข้าถึงได้ และให้ค าปรึกษาได้ดี 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
               - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา/บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีหลายระดับ นักศึกษาส่วนหนึ่ง
จึงมีพื้นฐานทางวิชาการน้อย เรียนไม่ทัน สอบไม่ผ่าน และ
บางกรณีเกิดปัญหาการทุจริตการสอบ 

1. คณะ อาจารย์ควรมีกลไกมาตรการในการก ากับติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการน้อย/
สอบไม่ผ่าน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ให้สูงข้ึน 

2. ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ 
และมีอาจารย์ เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจแก่
นักศึกษา 

2. หลักสูตร 
 

1. หลักสูตรที่จะเปิดใหม่ควรมีการส ารวจ ศึกษาข้อมูลอย่าง
รอบด้าน และสร้างจุดเด่นที่ชัดเจน  

2. ควรทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเดิม ให้ทันกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3. ควรเน้นภาคปฏิบัติ  เน้นการสร้างนักศึกษาให้ เป็น
ผู้ประกอบการ 

3. การฝึกงาน 1. ควรให้นักศึกษาทุกสาขาได้ฝึกงาน เพื่อให้มีประสบการณ์
จริงในการท างาน สามารถท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

2. ในการไปฝึกงานควรมีการประชุมวางแผน ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการ ถึง
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ จุดเน้นที่ต้องการ และก ากับ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฝึกงานเกิด
ประโยชน์มากขึ้น   

4. อาจารย์ 1. ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ โดยจ าแนกอาจารย์เป็น
กลุ่มๆ ตามความเช่ียวชาญ /ความสนใจ แล้วจัดท า
โครงการอบรมพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับแต่ละ
กลุ่ม อย่างต่อเนื่อง  

2. ควรบูรณาการร่วมกันในการท างาน จะเกิดองค์ความรู้ 
ผลงานท่ีกว้างขวางหลากหลายมากข้ึน 

3. อาจารย์ควรเป็นต้นแบบที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
แก่นักศึกษา อาจารย์รุ่นใหม่ 

5. ผู้บริหาร 1. ควรทบทวนและปรับปรุงการงานอย่างต่อเนื่อง การ
ท างานเชิงรุก เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว  

2. ควรวางแผนสร้างทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้ต่อเนื่อง 
6. การบริการวิชาการ 1. ควรมีบทบาทในการช่วยภาคอุตสาหรรมขนาดใหญ่ 

รวมถึง SME รายเล็ก โดยการส ารวจปัญหา ความ
ต้องการ และน าเทคโนโลยี  เครื่องมือ อุปกรณ์  ไป
ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ภูมิภาคตะวันตก 

2. ควรจัดอบรมระยะสั้น เพื่อหารายได้เพิ่มให้คณะ โดยควร
ใหศ้ิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม  

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
        - ไม่มี - 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 4.1 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ  
         4.2 มีความสามารถในการประสานงานการท างานของฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
        - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การประสานงานความร่วมมือสร้างเครือข่ายนานาชาติกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
แสวงหาความร่วมมือ การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 1.2 บทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและในอุตสาหกรรม 
 1.3 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ Grow63 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อย่างต่อเนื่อง               
รวมถึงสนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินฯ และผ่านการอบรมจ านวน 7 คน 
 1.5 การประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่บริการ 
 1.6 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท าได้ดั อาทิ จัดท าโปรแกรมวิศวะชนะ ในการสแกนเข้า-ออก
อาคาร  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มาตรการด้านความสะอาด สุขอนามัย อย่างเหมาะสม 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
              - ไม่มี – 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา 

1.1 นักศึกษามีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1.2 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง เนื่องจาก
คณะจะต้องรับนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มี
รายได้เพียงพอในการบริหารจัดการคณะ  

1. มีการท า MOU กับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเพิ่ม
จ านวนนักศึกษา 

2. ควรแนะแนว สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะในบางสาขาที่อาจจะไม่
ชัดเจน เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 

3. ควรพิจารณาเรื่องความสมดุลระหว่างจ านวนนักศึกษากับ
คุณภาพของนักศึกษาอย่างรอบคอบ  

2. หลักสูตร 1. ควรเร่งผลักดันให้มีหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนแบบหน่วยกิตสะสมส าหรับบุคคลภายนอก 

2. ควรส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการ โรงงาน
ต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อให้รู้จักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สร้างโอกาสในการได้งานท า  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3. การเรียนการสอน 

 
ควรมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ องค์ความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา  

4. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
ห้องเรียนของคณะไม่รองรับการเรียนการสอน Online 

 

1. ควรออกแบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความ
ต้องการในช่วง New Normal 

2. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในคณะ 
3. ควรจัดสรรพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มากขึ้น 

5. กิจกรรมนักศกึษา 
 

ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนรวม 
กิ จก รรม สนั บ สนุ น อั ต ลั กษ ณ ะของนั ก ศึ กษ าคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้มากข้ึน 

6. งานวิจัย/กองทุนวิจัย 
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก ล่าช้า 

1. คณะควรเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง/บูรณาการการวิจัย
ในแต่ละสาขา สร้างเป็นงานวิจัยขนาดใหญ่ หรือทีมวิจัย
ในรูปแบบของสหวิทยาการ 

2. ควรส่งเสริมการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

3. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย เพื่อ
จูงใจให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น 

7. การสื่อสาร  
 

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในองค์กร อาทิ 
เว็บไซต์ ป้ายบอกทาง หลักสูตร โดยจัดท าเป็น 2 ภาษา  

2. ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กร กับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนให้มากข้ึน 

8. งบประมาณ  
 

ควรมีแผน/แนวทางในการแสวงหารายได้จากแหล่งภายนอก
รวมถึงการกระตุ้นให้บุคลากรร่วมกันหารายได้ 

9. ด้านกายภาพ  
อาคารคณะมีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี มีสภาพ

เสื่อมโทรม 

ควรวางแผนการซ่อมแซม บ ารุงระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับส่วนนี้ไว ้

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 

ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมในพื้นต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
 

2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ควรมีระบบการ Coaching ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3. การประชาสัมพันธ ์
    รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลยั ล้าสมัย  ไม่
น่าสนใจ  

1. ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ทันสมัย 
น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม  

2. ควรเพิ่มการสร้างภาพลักษณ์องค์กร  สนับสนุนการจัดท า
สื่อเพื่อการเผยแพร่ผลงาน 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 4.1 ตั้งใจท างาน คณะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
         4.2 ท างานเร็ว เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 
         4.3 กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
         4.4 มีความสามารถในการรวมพลังของทุกภาควิชาให้มาร่วมกันท างาน สร้างความเป็นเอกภาพ 
         4.5 มีทีมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็ง ท างานเป็นทีมได้ดี 
        
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 - ไม่มี -    
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กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท าได้ดี อาทิ การจัดสรรทุนให้นักศึกษา จัดท าโปรแกรมวิศวะ
ชนะ ใช้สแกนเข้า-ออกอาคาร การติดตาม ฯลฯ 
          1.2 ลดการใช้ทรัพยากร น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ช่วยให้งานต่างๆ รวดเร็วข้ึน อาทิ ลดการใช้กระดาษโดยน า
ระบบ e-doc มาใช้มากขึ้น            
 1.3 การสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนทุกเดือน 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้  เรียนรู้จาก
องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

2. ด้านกายภาพ  1. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารปฏิบัติการ ให้มีสภาพ
ทีด่ี เอื้อต่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ 

2. ควรปรับปรุงด้านระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น เช่น 
การฝึกซ้อมหนีไฟ 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านการเงิน/การคืนเงินช่วง COVID19 

1.1 การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID19 มี
ขั้นตอนมาก วิธีการที่ไม่เอื้ออ านวยอ านวย และล่าช้ามาก 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักศึกษาได้รัยความเดือดร้อน
ของนักศึกษา 

1.2 การตีความระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ด้าน
การเงิน ในแต่ละวิทยาเขต ยังคงแตกต่างกัน ท าให้การ
ท างานยังไม่ราบรื่น  และไม่มีข้อยุติว่าควรด าเนินการ
อย่างไร 
 
 

1. ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการในการคืนเงินเพื่อช่วยเหลือ
เยี่ยวยานักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
นักศึกษามากกว่าวิธีคืนเงินให้ในภายหลัง เพื่อลดความ
เดือนร้อนของนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมโดยเชิญเจ้าหน้าที่การเงินทุก
วิทยาเขต บุคลากรของคณะที่รับผิดชอบด้านการเงินมา
หารือร่วมกันโดยน าปัญหามาปรึกษาหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน พร้อมอธิบาย การตีความระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ในแต่ละเรื่อง 
ตัวอย่างประกอบ เพื่อให้การท างานมีมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกวิทยาเขต  แล้วจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติ 

2. ระเบียบ ข้อบังคับ 
แม้จะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ แต่ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ที่ออกมายังยึดติดกับ
ระบบราชการเดิมเป็นจึงยังล่าสมัย ขาดความยืดหยุ่น 
คล่องตัว  
 

 

1. ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่ง
ได้ใช้มาแล้วในระยะหนึ่ง โดยระดมความคิด รับฟังความ
คิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ และปรับปรุงให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป และกระทรวง อว.  

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติ  โดยเฉพาะด้านการเงิน  การ
เบิกจ่าย ที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย และเอื้อต่อการ
ท างาน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้น 

3. การให้บริการ ควรจัดอบรมบุคลากรเรื่องทักษะการให้บริการนักศึกษาใน
ลักษณะ Student First 

4. ด้านการบริหารงาน 
 

ควรเปิดโอกาสให้มีการปรับต าแหน่งของลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างความมั่นคงในการท างานให้แก่บุคลากร 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
5. ระบบฐานข้อมูล  ควรจัดท าระบบฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลไว้แหล่งเดียว 

ลดความซ้ าซ้อน 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 4.1 เข้าพบง่าย  
 4.2 รับฟังความคิดเห็น และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา/ให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร เป็นผลให้การท างานมีความ
ราบรื่นมากขึ้น 
       4.3 มีวิสัยทัศน์ท่ีดี  
         4.4 พยายามเรียนรู้ และพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 
         4.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
         4.6 สามารถรวมกลุ่มหัวหน้าภาควิชาภายในคณะใหเ้ข้ามาร่วมกันท างาน 
         4.7 สามารถรวมกลุ่มคณบดีจากคณะตา่งๆ เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ และการท างานร่วมกัน 
        4.8 มีการท างานเป็นทีม และติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
        4.6 ช่วยประสานงานกับส่วนงาน มหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษยเ์ก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
        - ไม่มี - 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรเพิ่มการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้ได้เรียนรู้ และได้รับ

ประสบการณ์จริง 
2. การเรียนการสอน 

นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน นักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
น้อยประสบปัญหาในการเรียน และคุณภาพของบัณฑิต  
 

1. ควรมีการสอนปรับพื้นฐานของนักศึกษาและติดตาม ให้
ความส าคัญกับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานน้อย ให้สามารถศึกษา
ได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

2. ควรปรับตารางสอน การเปิดรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น  อาทิ การส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
น ามาใช้ประกอบการจัดตารางเรียน การเปิดรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนตามที่สนใจ หรือมีความจ าเป็น 

3. ควรเพิ่มการศึกษาจากสถานท่ีจริง ศึกษาดูงานให้มากขึ้น 
4. การเรียนการสอน online ควรก าหนด Application ที่

จะใช้ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวก 
3. การฝึกงาน ควรเปิดโอกาสในการเลือกฝึกงานให้กว้างขวาง 

หลากหลายมากข้ึน อาทิ สามารถข้ามสาขาได้ตาม 
ความสนใจของนักศึกษา 

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 Wi-Fi ของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกช้ัน ส่งผลต่อการ

1. คณะ ภาควิชาควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให้ครอบคลุมใน
ทุกช้ันของอาคาร เพื่อให้การใช้งาน การเรียนการสอนมี
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
เรียนการสอน online 

4.2 เครื่องมือไม่เพียงพอ 
4.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ 

works shop ส่วนหนึ่งไม่มีคุณภาพ เช่น ไมค์  จอ LCD 
คอมพิวเตอร์ และมีไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน  

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.ควรเพิ่ มห้องฝึกปฏิบั ติ  works shop และเครื่องมือ 

อุปกรณ์ใหเ้พียงพอ และมีคุณภาพ 

5. กิจกรรมนักศกึษา 
การใช้สถานท่ีบางครั้งไม่ได้รับความสะดวก 

1. ควรสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น และอ านวย
ความสะดวก ในการใช้พื้นที่คณะมากขึ้น โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืน นอกเวลาราชการ 

2. ควรมีกิจกรรมหรือเปิดอบรมด้านวิชาการเพื่อใช้ในการ
เรียนหรือเป็นประโยชน์กับนักศึกษา มากกว่านี้ 

6. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 1. อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความพร้อมในการท าหน้าที่ การ
ดูแล ติดตามนักศึกษา ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย
ความเต็มใจ  

2. อาจารย์ผู้สอนควรจัดการเรียนให้มีคุณภาพ และดูแล เอา
ใจใส่นักศึกษาให้มากขึ้น 

7. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาช้า ท าให้เสีย

ประโยชน์ 

ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
การสื่อสารให้ถึงนักศึกษารวดเร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ของ
นักศึกษา อาทิ  เรื่ องการประกวดแข่ งขัน ค่ ายอาสา 
ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฯลฯ  

8. ทุนการศึกษา 
 

ควรเพิ่มทุนการศึกษาให้มีหลากหลายรูปแบบและง่ายต่อ
การเข้าถึง 

9. ด้านกายภาพ  
โรงอาหารของคณะยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  

1. ควรปรับพื้นที่ สภาพของโรงอาหารของคณะให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะมากขึ้น  

2. ควรขยายพื้นท่ีนั่งภายในคณะเพิ่มขึ้น 
3. ควรปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ ATM ให้สวยงามมากขึ้น 
4. ควรจัดท าป้ายเพิ่มโดยออกแบบให้สวยงามทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ   
 

3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 Wi-Fi ไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อการ

เรียนการสอน online  
1.2 ฐานข้ อมู ลในห้ องสมุ ด  ไม่ เพี ยงพอ  และการ 

download ฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

1. ควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ควรเพิ่มงบประมาณ ในการจัดซื้ อฐานข้อมูล  เพื่ อ
การศึกษา ค้นคว้าของนักศึกษา เพิ่มเติม  รวมถึงการ
ปรับปรุ งพัฒ นาระบ บการเข้ าถึ งฐานข้อมู ล  การ 
download ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. การให้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างชัด  และอ านวย    
ความสะดวกในการรับบริการ  

3. การคืนเงินช่วง COVID19 
มีขั้นตอนมาก วิธีการไม่เอื้ออ านวยอ านวย และล่าช้า

มาก 
 

ควรปรับปรุงรูปแบบวิธีการในการคืนเงินเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยานักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้
ทันที  มากกว่าวิธีการมาคืนเงิน ให้ ในภายหลัง และมี
กระบวนขั้นตอนมาก และล่าช้ามาก ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และความเดือนร้อนของนักศึกษา 

4. สวัสดิการ 
4.1 หอพักค่อนข้างเก่า ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา

เท่าที่ควร 
4.2 การประกันอุบัติเหตุ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนักศึกษา

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหอพัก ให้ทันสมัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สะอาด และปลอดภัย 

2. ควรทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่าย  โดยนักศึกษา
ไม่ต้องทดรองจ่ายไปก่อน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ต้องทดรองจ่ายไปก่อน ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก และเป็น
กรณีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ยังมหาวิทยาลัยยังไมสามารถ
แก้ไขได้ 

4.3 สวัสดิการต่างๆ ยังมีน้อยมาก และคุณภาพยังไม่ดี
เท่าที่ควร เมื่อเทียบกับค่าหน่วยกิต  

3. ควรจัดรถรางใหส้่งนักศึกษาถึงหน้าคณะได้ 
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษา 

ให้มีคุณภาพ และเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
 
 

5. ด้านกายภาพ และความปลอดภัย 
5.1 ห้องน้ าเก่า ช ารุด ไม่สะอาด 
5.2 มีขโมย 
5.3 แสงสว่างในตอนกลางคืน ไม่เพียงพอ ทั้งทางเดิน 

รอบมหาวิทยาลัย ทางเดินเช่ือมตึกอาคารต่างๆ พนักงาน
รักษาความปลอดภัยมีน้อย 

1. ควรดูแลปรับปรุงทัศ นียภาพ สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยใหส้ะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น ทันสมัย 

2. ควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น 
3. ควรเพิ่มแสงสว่าง และปรับพื้นถนนให้ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 - ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 คณะมีการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในภาพรวม  
 1.2 มีการบริหารจัดการโดยค านึงถึงต้นทุนมากข้ึน 
 1.3 คณะก าลังด าเนินการเรื่อง Rebranding เพื่อปรับทิศทางในการด าเนินงานของคณะให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 1.4 คณะพยายามสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น เช่น การให้ผู้ปกครองเข้ามารับฟังค าช้ีแจงด้วยในวันสอบ
สัมภาษณ์ 
 1.5 มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ  

อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน ห้องซ้อมดนตรีและ
พื้นที่ส่วนกลางส าหรับนักศึกษายังมีจ ากัด   

ควรเร่งจัดการเรื่องแบบอาคารให้เสร็จเรียบร้อย รวมถึง
แผนการการใช้งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1 การเรียนการสอน  

มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้าน influencer 
management แต่ยังติดเรื่องกระบวนการ 

ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว ้

2. การหารายได้ 
ได้มีการหารายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดตั้ง Music 

Plus Academy Hua Hin 

ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนมา
ใช้บริการเพื่อเพ่ิมรายได้ 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี มหาวิทยาลัยควรช่วงเร่งและติดตามกระบวนการออก

ระเบียบการเบิกจ่ายส าหรับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และดนตรี  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษาลดลง คณะควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น และ

เร่งท าการตลาดในเชิงรุก รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ 
2. ด้านกายภาพ  

อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน ห้องซ้อมและพื้นที่
ส่วนกลางส าหรับนักศึกษายังมีจ ากัด และเป็นข้อด้อยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่เป็น
คู่แข่ง และน ามาสู่ปัญหาจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 

คณะควรเร่งให้มีการปรับปรุงด้านกายภาพโดยเร็วที่สุด  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอนแบบออนไลน์  

ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา เช่น 
รายวิชาที่เป็น project based 

คณะควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ เข้ากับ
ธรรมชาติของรายวิชา และเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระบบ TCAS ในการสอบคัดเลือกนกัศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจาณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก

นักศึกษา หรือเพิ่มความช่วยเหลือส่วนงานในการรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษา 

2. เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางด้านดนตรีบางอย่างไม่สามารถนับเป็น

ผลงานทางวิชาการได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะควรหารือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ
ก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์สายศิลปะ 

3. ด้านกายภาพและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณายกเว้นค่าเช่าตึกที่ส านักงาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคาร  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 คณบดีพยายามจัดการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ภายใต้งบประมาณรายรับท่ีมีจ านวนจ ากัด 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรีเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น 
 1.2 มีการด าเนินการปรับโครงสร้างของคณะโดยอยู่ในระหว่างขอกรอบอัตราหัวหน้างาน 
 1.3 มีการด าเนินการในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผล
การกระทบ การจ้างนักศึกษามาช่วยงาน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การจัดคอนเสิร์ตเพื่อน ารายได้มาเป็นทุนให้แก่
นักศึกษา 
 1.4 การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยจัดซื้อตัวรับสัญญาณเพิ่ม 
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษา 

บางสาขาวิชา ยังรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผน และ
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ท าให้นักศึกษาต่างชาติไม่
สามารถเดินทางมาเรียนได้ 

คณะควรเร่งวางแผนการรับนักศึกษาให้มากขึ้น และหา
รายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการวิชาการ 

2. ด้านกายภาพ  
อาคารสถานที่ในการเรียนการสอนและใช้เป็นพื้นที่

ส่วนกลางส าหรับนักศึกษายังมีจ ากัด  

คณะควรเร่งให้มีการปรับปรุงด้านกายภาพโดยเร็วที่สุด  

3. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ 

ควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนมา
ใช้บริการเพื่อเพ่ิมรายได้ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  - ไม่มี - 
 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ 

การปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนต่างๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการออกแบบและอยู่ในช่วงการตรวจรับ 

มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้
เร็วท่ีสุด 

2. งบประมาณ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
อาคาร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และช่วยผลักดันให้เกิดศูนย์ที่
ช่วยหารายได้  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 ก ากับ ติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการเรียกประชุมบ่อย  
 4.2 จัดการปัญหาต่างๆในคณะอย่างทันท่วงที 
 4.3 มีช่องทางสื่อสารกับบุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครอง มีการสร้างกลุ่ม Line ทั้งกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มผู้ปกครอง
เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีระบบการรับผู้ช่วยสอนได้ดียิ่งขึ้น มีการก าหนดคุณสมบัติผู้ช่วยสอน 
 1.2 มีการจัดระเบียบ วางกฎระเบียบต่างๆ ได้ดีขึ้น 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 อาจารย์บางท่าน ไม่ได้มาสอนตามเวลาหรือยกเลิก
ช้ันเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และใช้ค าพูดไม่สุภาพ 

1.2 เจ้าหน้าที่บางท่านไม่ค่อยพร้อมให้บริการ ทั้งใน
เรื่องของอารมณ์และความสุภาพ แต่คณบดีทราบปัญหา

1. ควรก ากับดูแลคุณภาพของอาจารย์ และมีการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีอย่างจริงจัง  

2. ควรวางระบบเรื่องการจัดการเรียนการสอน การก าหนด
ตารางสอบล่วงหน้า และวางระบบการร้องเรียนด้านการ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
และติดตามการแก้ปัญหาในข้อน้ี 

1.3 การจัดตารางสอบมีความล่าช้า ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถจัดการตารางส่วนตัวและตารางงาน part-time ได้ 
เกรดออกช้า และส่งผลให้ลงทะเบียนช้าและเสียค่าปรับการ
ลงทะเบียนช้า  

1.4 บางรายวิชาไม่ได้จัดให้อาจารย์เฉพาะทางเป็น
ผู้สอน นักศึกษาจึงไม่ได้เรียนรู้เท่าท่ีควร 

1.5 การเรียนออนไลน์ในบางรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
ไม่ได้ก าหนดเวลาในการโพสต์เนื้อหารายวิชาที่ชัดเจน  

1.6 ยังไม่มีระบบในการร้องเรียนแบบเป็นทางการใน
เรื่องความผิดพลาดในการให้คะแนน 

ให้คะแนน  
 

2. ด้านกายภารพและปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1 อุปกรณ์ดนตรีช ารุด อาทิ เปียโนบางหลังช ารุด 
2.2 ห้องซ้อมมีจ านวนไม่เพียงพอ และไม่เก็บเสียง 

ควรเร่งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุงด้าน
กายภาพโดยเร็วที่สุด  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
 

ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อ
เป็นทางเลือกในการท างานให้แก่นักศึกษา 

2. การเรียนการสอน 
2.1 บางสาขาวิชา ไม่ได้ก าหนดให้มีการฝึกงาน จึงมี

ความยากในการหางานท่ีตรงสายเมื่อเรียนจบแล้ว 
2.2 มีช่องว่างระหว่างระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา

แต่ละราย 

1. คณะอาจน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร หรือ
แต่งตั้งอาจารย์ที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านการฝึกงาน
ระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา 

2. คณะควรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อลดปัญหา
ช่องว่างในเรื่องระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และ/
หรือจัดให้มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา 

3. กิจกรรมนักศึกษา 
3.1 อยากมีประสบการณ์การเล่นวงออเคสตร้า  
3.2 อยากให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทุกหลักสูตร บางที 

นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม camp หาก
ต้องการประสบการณ์เพิ่ม 

1. คณะควรควรวางแผนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาทุกหลักสูตร 

2. อยากให้คณะสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการใน
รายวิชา ท่ีผ่านมา นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัด
งานอีเว้นท์ที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 

3. ควรพิจารณาเพิ่มจ านวนทุนและอัตราค่าตอบแทนการ
ช่วยงานคณะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 นักศึกษาสามารถเข้าถึงคณบดีได้ง่าย และมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านตัวแทนของนักศึกษา 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 ด้านงานวิจัย อาทิ 
 - มีการพัฒนาข้อเสนอให้ท างานวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ในเรื่องสมุนไพรเพื่อใช้ในสัตว์ 
 - มีการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่ให้ทุนไปร่วม
โครงการ  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ชื่อคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงสร้างของคณะไม่ได้มีเฉพาะสัตว์ แต่มีพืช และ
อาหารด้วย ช่ือคณะสัตวศาสตร์ฯ ท าให้การขอทุนจากแหล่ง
ต่างๆ ท าได้จ ากัด  

ควรเปลี่ยนช่ือเป็นคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การขอทุนการ
ท าวิจัยสามารถท าได้กว้างมากขึ้น ทั้งด้าน สัตว์ พืช อาหาร
สามารถไปหาแหล่งทุนได้หลายแหล่งมากขึ้น  

2. การวิจัย 
2.1 คณบดีอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยให้ แต่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อยมาก 
2.2 อาจารย์หลายคนต้องการท าวิจัยแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มท า

อย่างไร  
2.3 คณะมีโครงการวิจัยร่มใหญ่อยู่บ้าง อาทิ เรื่อง

อาหารจิ้งหรีด ไก่ ข้าว ซึ่งมีหลายๆ หน่วยงานมาช่วยกัน ซึ่ง
ในการเขียนโครงการขอทุนวิจัย หากตก ก็จะตกทั้งหมด 

1. อาจารย์ควรขอทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น ซึ่ ง
ปัจจุบันมีแหล่งทุนอยู่มาก 

2. ควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญให้มาช่วยให้ค าปรึกษา แนะน า 
เป็นพี่เลี้ยง เรื่องการท าวิจัยให้มากขึ้น 

3. การขอทุนวิจัย ควรท าหลายๆ แผน โดยจะต้องพัฒนา
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยด้วย เพื่อให้มี
โอกาสได้รับทุนมากขึ้น 

3. การหารายได้ 
คณะได้รับงบประมาณแผ่นดินน้อย 

ควรพัฒนาฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร โดย
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก 
อาทิ  ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 4.1 มีความว่องไวในการท างาน  
 4.2 เป็นคนใจดี อาจารย์ในคณะจึงไม่ค่อยเกรงใจ แต่โดยรวมก็สามารถจัดการได้ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไม่มี - 
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กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการเปิดหลักสูตรภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร ระดับปริญญาตรี 
 1.2 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา โดยกระจายให้ทุกช้ันปี จากเงินรายได้ของคณะ 
 1.3 มีการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ถนน และโรงเรือนให้มมีาตรฐานมากขึ้น  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ การหารายได้  

1.1 คณ ะได้ รับนโยบายให้ เพิ่ มผลผลิต  แต่ ได้ รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ อาทิ งบจัดซื้อสัตว์และอาหารสัตว์  

1.2 คณะต้องมีมาตรการประหยัด วัสดุ อุปกรณ์ เช่น 
สัตว์ทีใ่ช้ทดลอง ซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน 

1.3 รายได้จากการรับนักศึกษาลดลงทุกป ี 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ตามโรงเรียนต่างๆ มากข้ึน เพื่อ
เพิ่มจ านวนนักศึกษา 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรคลังหน่วยกิต โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางช่วยในการประสานงาน 

3. ควรใช้โอกาสจากการที่กรมทางหลวงมีนโยบายท าจุด
กลับรถหน้าฟาร์ม มาท าประโยชน์ในการพัฒนาฟาร์มและ
พื้นที่ 200 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งบริการ
วิชาการ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การวิจัย 

1.1 การวิจัยเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัย เป็น
การท างานของอาจารย์เฉพาะบางกลุ่ม เฉพาะคนเท่านั้น 
การมีส่วนร่วมยังน้อยอยู่ 

1.2 การขอใช้ห้อง Lab ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจาก
อาจารย์ไม่สามารถใช้ห้อง Lab ต่อเนื่องหลังสอนเสร็จได้ 
เพราะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้อง Lab ดูแลในวันเวลา
ราชการเท่าน้ัน ต้องมีการขอใช้เป็นครั้งๆ ไป 

1. ควรจัดท าโครงการวิจัยร่ม เป็นโครงการใหญ่ๆ เพื่อให้
อาจารย์ นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

2. ควรอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในเรื่องการใช้ห้อง 
Lab เพื่อท างานวิจัยให้มากขึ้น  

 

2. การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
การท าข้อตกลงความร่วมมือฯ กับต่างประเทศ เป็นการ

ลงนามใน MOU อย่างเดียว ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
อาจารย์ เป็ นผู้ ด า เนิ นก าร ใน เรื่ อ งของเอกสารและ
ประสานงานเองทั้งหมด ไม่มีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

ควรมี ฝ่ ายวิ เทศสัมพั นธ์ของหน่ วยงานหรือก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องความร่วมมือทางวิชาการในการ
จัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น 

3. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

1. ควรพัฒนาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มี
ส่วนร่วมในการท างาน ประสานงาน การให้บริการอย่าง
ทั่วถึงทุกระดับ ทั้ งผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
รวมทั้งมีจิตบริการมากขึ้น 

2. ควรพัฒนาระบบการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่ อให้ความช่วยเหลือเรื่องข้อมูลกับอาจารย์  และ
นักศึกษาได้ 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การขอก าหนดแหน่งทางวิชาการ 

ใช้ระยะเวลานานมาก  
ควรเร่งรัดกระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการขั้นตอนต่างๆ 
ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงสามารถ
ติดตามได้ว่าอยู่ในข้ันตอนใด 

2. ระบบอินเทอร์เน็ต 
ไม่เสถียร ช้า ต้องใช้อุปกรณ์ของตนเอง  

ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียร รวดเร็ว และมี
สัญญาณครอบคลุมมากขึ้น 

3. ระเบียบ เร่ืองการจัดการฟาร์ม  ควรช่วยเร่งด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ เรื่องการจัดการ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
คณะได้เสนอทางมหาวิทยาลัยไปแล้ว ประมาณ 10 ปี

แล้ว (คณบดี 3 ท่าน) เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการหารายได้ 
ฟาร์ม เพื่อให้คณะสามารถหารายได้ อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

4. โรงเรือน ควรสนับสนุนการพัฒนาโรงเรือนให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 
 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 4.1 การท างานแบบประนีประนอม ท าให้การตัดสินใจไม่เด็ดขาดในสถานการณ์ที่จ าเป็น 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 5.1 ควรพัฒนาการท างานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น 
 5.2 ควรปรับปรุงพัฒนาการประสานงาน การสื่อสารภายในคณะให้ชัดเจน ทั่วถึงมากขึ้น 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การจัดอบรมเชิงผลิตภัณฑ์เครือข่าย อพ.สธ. (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
 1.2 นโยบายจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาวะ COVID-19  
 1.3 มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความก้าวหน้า โดยให้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในภายนอก หรือสถาบันอ่ืนๆ ตามภาระ
งานท่ีต้องการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์ม 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

1.1 โครงสร้างของคณะ มี 2 งาน ในส่วนของส านักงาน
ยังไม่ชัดเจน บุคลากรจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารโดยตรง ซึ่งผู้บริหารหลายคนจะสั่งงานเฉพาะ
กับคนที่ท างานได้  

1.2 การประสานระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับสาย
สนับสนุนยั งไม่ มี ประสิทธิภ าพ เท่ าที่ ควร ท าให้ การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบ
กับนักศึกษา 

1. ควรมีความชัดเจนเรื่องการมอบหมายงานให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างของคณะ 

2. ควรพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานสอดคล้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่และภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควรมีมาตรการด าเนินการในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถ
ท างานได้ตามที่ก าหนดไว้ 

3. ควรพัฒนาการสื่อสาร การประสานงานระหว่างบุคลากร
สายวิชาการกับสายสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงการท างานเป็นทีม 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมมาก และต้องใช้เวลานาน 

ควรสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูง  

2. การพัฒนาบุคลากร 
หลังจากปรับต าแหน่งเป็นนักวิชาการอุดมศึกษา ส่งผล

ให้การท าความก้าวหน้าของบุคลากรบางกลุ่มท าได้ยากขึ้น 
อาทิ นักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากระบุหน้าที่ สายงาน และ
การแบ่งงาน แบบกว้างๆ ไม่ชัดเจน 

ควรระบุหน้าที่ สายงาน และการแบ่งงาน ให้มีความชัดเจน
มากขึ้น เพื่อเอ้ือต่อการท าความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
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4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และมี Innovation มากขึ้น อาทิ หลักสูตรธุรกิจการเกษตร 
 1.2 มีการจัดการอบรมด้านวิชาการให้นักศึกษา อาทิ การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปการเกษตร 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร  

 
ควรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย น่าสนใจ และเปิดสอนในวัน
เสาร์-อาทิตย์ เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนที่ท างานประจ า 

2. การเรียนการสอน 
2.1 การเรียน online ไม่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน 

อาจารย์มีหน้าท่ีสอน โดยไม่รู้ว่านักศึกษาจะเข้าใจหรือไม่ 
2.2 วิชา Lab อาจารย์บางท่านสอนตามสไลด์อย่าง

เดียว ท าให้นักศึกษาไม่เข้าใจ 

1. ควรปรับเทคนิค วิธีการสอนทั้งแบบ online และ onsite 
ให้น่าสนใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษามากข้ึน  

2. วิชา Lab อาจารย์ควรอธิบายเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิธีการค านวณ และความถูกต้องของการ
ทดลอง 

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Lab ช้าและไม่เพียงพอ

กับจ านวนนักศึกษา นักศึกษาที่ได้เครื่องช้าในช่ัวโมงนั้นก็จะ
เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ทันเพื่อน  

3.2 อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์ฟาร์ม โรงเลี้ยงไก่มีสภาพเก่า 
ถนนเป็นดินเลน ยังไม่มีการปรับปรุง  

1. ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์
ฟาร์ม ให้มีสภาพดี ทันสมัย และเพียงพอกับการใช้งาน 

2. ควรปรับปรุงสภาพฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ เอื้ออ านวยต่อ
การใช้งาน การเรียนรู้ของนักศึกษา 

4. กิจกรรมนักศึกษา 
4.1 เนื่องจากปีนี้คณะถูกตัดงบประมาณ จึงต้องงด

กิจกรรมส าคัญของคณะ อาทิ กิจกรรมปลูกข้าว ซึ่งจะส่งไป
แข่งขันภายนอกด้วย (กิจกรรมสี่จอบแห่งชาติ)  

4.2 ในการท ากิจกรรม คณะไม่มีอุปกรณ์ให้ นักศึกษา
ต้องออกทุนค่าอุปกรณ์เอง เมื่อไปแข่งขันชนะมาแล้ว คณะ
ถึงจะให้เงินคืนให ้

1. ควรสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม และอุปกรณ์ท า
กิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่
นักศึกษาไปแข่งขันภายนอก  

2. ควรจัดให้มีกิจกรรมอาสา ประจ าคณะ 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ความปลอดภัย (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

1.1 โรงอาหารมีนกพิราบเข้ามาในตัวอาคาร และมีสุนัข
จรจัด สุนัขที่เป็นโรค 

1.2 กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ เวลาของหาย 
รถจักรยานหาย 

1.3 รถรางมีน้อย มาไม่ตรงเวลา เสียบ่อย  
1.4 ถนนบายพาส บริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 

สะพานลอย จุดกลับรถ ไฟไม่สว่าง เป็นจุดอับ เวลากลางคืน 

1. ควรแก้ปัญหาเรื่องนกพิราบ สุนัขจรจัด เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี 

2. ควรปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้  
3. ควรเพิ่มรถรางให้มีจ านวนเพียงพอ และเดินรถให้เป็น

เวลา 
4. ควรท าท่ีบังแดดในบริเวณส าหรับจอดรถจักรยานยนต์ 
5. ควรประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เรื่อง

การติดตั้งไฟฟ้าบริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยให้มีแสง
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
มีรถสิบล้อมาจอดบังทัศนวิสัยหน้ามหาวิทยาลัย ท าให้ไม่
สะดวกส าหรับนักศึ กษาที่ เดิ นทางกลับมาจากบ้ าน
ต่างจังหวัดและมาถึงเวลากลางคืน 

สว่างให้เพียงพอ และการจอดรถสิบล้อบังทัศนวิสัยการ
เดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันอันตราย 

2. การให้บริการ 
2.1 บุคลากรส่วนกลางบางคนพูดไม่ค่อยดี  
2.2 การท าบัตรนักศึกษาใช้เวลารวบรวมเอกสารหลาย

รอบมาก  

1. ควรปรับปรุงการท างานของบุคลากรส่วนกลางที่ท าหน้าท่ี
ให้บริการนักศึกษา  

2. ควรปรับปรุงขั้นตอนการท าบัตรนักศึกษา ให้มีความ
สะดวก รวดเร็วมากข้ึน โดยไม่ต้องไปติดต่อหลายครั้ง 

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการประจ าส่วนงาน - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
           - ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการประจ าส่วนงาน - 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษา  

มีแนวโน้มลดลง 
ควรน าข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกมาระดมความคิด
ร่วมกัน และวิเคราะห์ วางแผนการท างาน การรับนักศึกษา 
รวมถึงการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์  

2. การบริหารจัดการ  
เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID 19  

  

ควรถอดบทเรียนจากสถานการณ์ COVID 19 ที่ผ่านมา และ
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อวางแผนการด าเนินการกรณีเกิด
การแพร่ระบาดของ COVID 19 รอบ 2 หรือประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ   

3. เครือข่ายความร่วมมือ  1. ควรสร้ าง/ เพิ่ ม เครือข่ ายความร่วมมื อกับ ชุมชน 
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนให้มากข้ึน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์/การมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน รวมถึง
การสร้างช่ือเสียงแก่คณะและมหาวิทยาลัย  

2. ควรฝึกให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน 
สังคมให้มากขึ้น 

4. กรรมการประจ าคณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    

กรรมการประจ าคณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ควร
มาจากหลากหลายสาขา และควรมีการให้ข้อมูล บริบทใน
ด้านต่างๆ ของคณะ เพื่ อให้ สามารถให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
อันจะเป็นประโยชน์แก่คณะ  

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการ - 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 4.1 มีการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นที่ด ี
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 5.1 ควรก ากับติดตาม การท างานให้ใกล้ชิด ต่อเนื่องมากขึ้น  
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กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก 
 1.2 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
 1.3 การจัดกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การ
แข่งขันทักษะของนักศึกษา การน าเสนองานวิจัยของอาจารย์ 
 1.4 การแก้ปัญหาในสถานการณ์ COVID-19 สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที เช่น การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
                - ไม่มี -  
  
        2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษา  

มีแนวโน้มลดลง 
1. ควรพิจารณาทบทวนช่ือหลักสูตรให้น่าสนใจและมีเนื้อหา

ทีท่ันสมัย  
2. บางสาขาควรจัดการเรียนการสอนในเมือง เพื่อให้

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสาขา เช่น Logistics 
2. อัตลักษณข์องนักศึกษา 

การจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อการหล่อหลอมความเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี    ยังมีน้อย  

ควรก าหนดอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษาของคณะให้ชัดเจน 
และด าเนินพันธกิจ จัดกิจกรรม/ทบทวนการจัดกิจกรรม 
โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม หล่อหลอมอัตลักษณ์แก่นักศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ให้บรรลุผล 

3. หลักสูตร 
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเรียนตามแผนการศึกษาที่

ก าหนด อาจจะไม่สามารถ focus ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
สนใจได้ 
    

1. ควรปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น โดยให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ สามารถออกแบบ
การเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

2. ควรส่งเสริม/สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
3. ควรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่

โดดเด่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
4. ควรพัฒนาหลักสูตร ในลักษณ ะบู รณาการ และมี

มาตรฐานทีส่ามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
4. การเรียนการสอน 
     

1. ควรปรับการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning ทุก
รายวิชา และเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพแบบ 
AUN-QA 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เน้นการปฏิบัติจริง 
ทันสมัยทันกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่                      

3. ควรจัดประชุมระดมความคิด  และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากสาขาวิชา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน า
ปัญ หามาแก้ ไข  และวางแผนการพัฒ นา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

4. ควรมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน 
5. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ เทคนิคการสอน การวัด

และประเมินผลที่มีมาตรฐาน ฯลฯ โดยส่งไปอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกให้มากขึ้น 

5. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้มีปัญหาในการเรียนการ

สอน Online  

1. ควรสนับสนุนปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน Online 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ อาจารย์ผู้สอนในการ
เตรียมการสอน การใช้โปรแกรม เทคนิคการสอน ฯลฯ 

2. ควรปรับปรุงห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้
ทันสมัย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. ควรส่งเสริมการจัดท าต ารา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
4. ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ให้เพียงพอ คล่องตัว และเหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทธรรมชาติของแต่ละสาขา  

5. ควรเพิ่มฐานข้อมูลวิจัยให้มากขึ้น อาทิ การวิจัยด้าน
การตลาด 

6. กิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาลดลง ท าให้นักศึกษารู้จักกัน/

มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันน้อยลง 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ 
โดยเน้นให้นักศึกษาไปบริการวิชาการ การศึกษาดูงาน 
และควรยกเลิกกิจกรรมในลักษณะ Sotus การใช้ความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
และก ากับติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

3. ควรจัดประชุมกับนักศึกษา/ผู้แทน เพื่อรับฟังปัญหา 
ความคิดเห็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนานโยบายเกี่ยวกับนักศึกษาให้เหมาะสมมากขึ้น 

7. ด้านการวิจัย 
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยล่าช้า และบางครั้งนักวิจัยต้อง

ส ารองเงินไปก่อนเพื่อให้งานเสร็จตามก าหนดเวลา  
 

1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับชาติ และ
น าไปเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษา  

2. ควรแต่งตั้ง Research Mentor 
3. ควรให้เจ้าหน้าที่ ช่วยสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้

นักวิจัยมากข้ึน  
4. ควรปรับขั้นตอน/เง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้มี

ความคล่องตัว รวดเร็วมากขึ้น  
8. การบริหารจัดการ 

8.1 การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะ 
สู่บุคลากรแต่ละระดับไม่ชัดเจน  

8.2 การสื่อสารล่าช้า ไม่ชัดเจน 

1. ควรพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงบุคลากร นักศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว โดยใช้ Platform ที่หลากหลายมาก
ขึ้น  

2. การบริหารงานควรปรับให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ของแต่ละสาขา  

3. ควรปรับปรุงการบริหารงาน ให้มีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้ง
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

9. บุคลากรสายสนับสนุน 
บุคลากรสายสนับสนุนมีจ านวนมากเกินไป และมี

หน้าท่ีเฉพาะด้าน 

1. ควรทบทวนโครงสร้างการท างาน บทบาทบุคลากร
สนับสนุน ก าหนดภาระงานให้ เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และกระจายภาระหน้าที่อย่างทั่วถึง 

2. ควรพัฒนาการท างานเชิงรุก วางแผนล่วงหน้า เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง   

3. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้มากขึ้น รวมถึง
การจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงาน 

10. ด้านการเงิน งบประมาณ  
การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า อาทิ ค่าตอบแทนอาจารย์

พิเศษ วิทยากร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เงินค่าสอนเกิน
เกณฑ์  

ควรปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายให้รวดเร็ว  คล่องตัว 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี 
 

11. ภาพลักษณ/์อัตลักษณ์องค์กร  
 

ควรยกระดับภาพลักษณ์ /อัตลักษณ์ องค์กร เพิ่ มการ
ประชาสัมพันธ์คณะ ผลงานนักศึกษา อาจารย์ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ และช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

การจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อการหล่อหลอมความเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรียังมีน้อย 

ควรปรับรูปแบบการจัดกิจรรมของมหาวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษาของทุกวิทยาเขตได้มีส่วนในร่วมกิจกรรมร่วมกันให้
มากขึ้น อาทิ การแข่งขันกีฬา ทัศนศึกษา ฯลฯ  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่

ในมหาวิทยาลัย  
3. ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 
ควรจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

4. ด้านสวัสดิการ/กายภาพ 
 

ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการท างาน และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มากขึ้น อาทิ จ านวนห้องพัก 
ห้องน้ า ระบบน้ าในห้องน้ า 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 5.1 ควรพัฒนาความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
         5.2 ควรบริหารงานด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
         5.3 ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กร และการถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากรในแต่ละระดับให้ชัดเจนมากขึ้น  
         5.4 ควรมีการท างานเป็นทีมและเพิ่มเอกภาพในการท างาน 
         5.5 ควรใช้ทั้งศิลป์และทั้งศาสตร์ในการบริหารงานและการบริหารคน 
         5.6 ควรพิจารณาคัดเลือกทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงาน 
  

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 สามารถบริหารจัดการในสถานการณ์ช่วง COVID19 ได้ดี  
 1.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน อาทิ ส านักงานคณบดี  
 1.3 การประหยัดงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของคณะ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
           - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 

1.1 การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายการ
ท างานของผู้บริหารคณะ สู่บุคลากรแต่ละระดับยังไม่ชัดเจน  

1.2 การสื่อสาร ล่าช้าและไม่ชัดเจน 
1.3 การสื่อสาร ประสานระหว่างสายวิชาการ กับสาย

สนับสนุน บางครั้งมีความไม่เข้าใจกัน        

1. ควรถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายในการท างาน          
สู่บุคลากรในแต่ละระดับให้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจและ
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน  

2. ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อ
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และความเข้าใจร่วมกันในการ
ท างาน  

2. การจัดซ้ือจัดจ้าง 
มีขั้นตอน กระบวนการท างานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ

การจัดการเรียนการสอน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

ควรจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาให้รวดเร็วมากข้ึน   

3. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  
3.1 งานส่วนหนึ่งมีความซ้ าซ้อนกับกองงานวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
3.2 การประสานงาน การท างานร่วมกันกองคลังของ

ควรจัดประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะกับกองงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน 
และแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัย บางเรื่อง ยังไม่ราบรื่น อาทิ การรับเงินของ
นักศึกษา 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดการศึกษาท่ีเมืองทองธานี  

1.1 พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
1.2 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่พร้อม

เท่าที่ควร อาทิ Wi-Fi ไม่เสถียร ไม่มีห้องสมุด 
1.3 สวัสดิการนักศึกษา ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร อาทิ ห้อง

พยาบาล  

ควรเร่งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สวัสดิการ 
ให้มีมากขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนการ
ให้บริการนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การบริหารจัดการ  ควรทบทวน และปรับระบบการท างานของบุคลากรใน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ว ทันการณ์ และมีการท างานเชิงรุก 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
  4.1 สนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
   5.1 ควรพัฒนาด้านความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
           5.2 ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการท างานในด้านความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
           5.3 ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรใหร้วดเร็ว และชัดเจนมากขึ้น          -  
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ควรถ่ายทอด สื่อสารคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
คณะ ให้นักศึกษาทุกคนทราบ เพื่อด าเนินจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกัน น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2. หลักสูตร 
ส่วนใหญ่เน้นภาคทฤษฎี 

ควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มการฝึกงาน ศึกษาดูงานให้
มากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา และเป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน 

3. การเรียนการสอน 
ในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ส่วนใหญ่จะต่าง

คนต่างสอน เนื้อหาแยกกันเป็นส่วนๆ ไม่เห็นภาพรวมของทั้ง
รายวิชา และการน าไปใช้ประโยชน์    
 

 1. ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การสอนมีทิศทาง และเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการ
เช่ือมโยงเนื้อหาของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละท่าน เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจภาพรวมทั้งหมด และน าไปใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้น 

2. ควรเตรียมพื้นฐานความรู้ก่อน เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

อุปกรณ์ส่วนหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพ อาทิ LCD ระบบ
เสียง และส่วนหน่ึงมีไม่เพียงพอ เช่น ไมค์ 

ควรจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษา และปรับปรุง ซ่อมแซมให้พร้อม
ต่อการใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนของอาจารย์และ
นักศึกษา 

5. กิจกรรมนักศึกษา 
5.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอื้ออ านวย ไม่ได้รับ

ความสะดวกเท่าที่ควร อาทิ เวลาเปิด-ปิด อาคาร และไม่มี
สถานท่ีเก็บอุปกรณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

5.2 งบประมาณที่ได้รับจ ากัด 
5.3 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขั้นตอนการเสนอขอ

อนุมัติจัดโครงการ แต่การช้ีแจง ท าความเข้าใจกับนักศึกษา
มีน้อย ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

1. ควรจัดหา/ประสานกับมหาวิทยาลัย  ขอเพิ่มพื้นที่
ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา พื้นที่ส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ของนักศึกษา ขยายเวลาในการเปิด-ปิดอาคาร 
และการดูแลความปลอดภัย 

2. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ให้มากข้ึน และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

3. ควรมีการช้ีแจง สื่อสารกับนักศึกษา เมื่อมีการปรับเปลีย่น
ขั้นตอนวิธีการท างาน แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อความเข้าใจ
และสามารถการด าเนินการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

6. อาจารย์ 
     

1. ควรมีระบบกลไกการตรวจสอบ ก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ เนื่องจากมีอาจารย์ส่วนหน่ึง 

มีความรับผิดชอบต่อนักศึกษาน้อย  
2. อาจารย์ควรพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย 

รวมถึงพัฒนาเทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้ การ
เรียนการสอน online เพื่ อประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

3. ควรมีการให้ข้อมูลกับอาจารย์พิเศษในแต่ละรายวิชา 
ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์พิเศษที่
เชิญมาสอนส่วนหนึ่งสอนไม่เข้าใจ สอนเร็วโดยเฉพาะ
สาขาบัญชี 

7. การให้บริการนักศึกษา ควรปรับปรุงพัฒนาการให้บริการด้วยความเต็มใจ มีจิต
บริการ 

8. ศิษย์เก่า 
มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะน้อย 

ควรเชิญศิษย์ เก่ามาร่วมประชุม  เพื่อก าหนดบทบาท/
กิจกรรมที่ศิษย์เก่า จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนคณะ นักศึกษา สังคม ฯลฯ ในด้านต่างๆ  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนนุ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าและไม่เสถียร 
1.2 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล  ไม่

เพียงพอ 

1. ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้เร็วและเสถียรมากขึ้น 
2. ควรเพิ่มหนังสือทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล ให้

เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

2. การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
          

 ควรจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
สถานที่เก็บอุปกรณ์ของนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน ขยายเวลา
ในการปิดอาคาร ดูแลความปลอดภัยให้มากข้ึน  

3. ช่วง COVID-19 
ด้านการเงิน การคืนเงินให้นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ

เยียวยา การด าเนินการมีขั้นตอนและล่าช้ามาก ไม่ทันการณ์
กับความเดือดร้อนของนักศึกษา 

1. การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ควรลดค่าเทอมให้
นักศึกษาทันที มากกว่าวิธีการคืนเงินให้ภายหลัง ซึ่งการ
ด าเนินการล่าช้ามาก 

2. ควรทบทวน ปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนการช่วยเหลือ
เยียวยานักศึกษา ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น  

3. ควรเร่งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยให้คณะ นักศึกษาทราบชัดเจน และรวดเร็ว 
เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจที่
ตรงกัน อาทิ การเปิดเรียน รูแบบการจัดการเรียนการ
สอน  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
4. ด้านการเงิน 

การท างานมีขั้นตอนมาก ไม่ได้รับความสะดวก ระบบ
การรับเงิน จ่ายเงินล่าสมัยมาก 

ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงิน ทั้งการรับเงิน จ่ายเงิน 
และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทันยุคสมัย โดยค านึงถึงความ
สะดวกของนกัศึกษา  

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

เอื้ออ านวยต่อนักศึกษา อาทิ รถราง หอพัก  

 มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาสวัสดิการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในทุกด้านให้มากข้ึน 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 - ไม่มี – 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง) 
 - ไม่มี – 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 พยายามต่อยอดและสร้าง connection กับต่างประเทศมากขึ้น  
 1.2 มีการบริหารจัดการโดยค านึงถึงต้นทุนมากข้ึน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

 ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ  

อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน ยังไม่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   

ควรเร่งจัดการเรื่องการปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา อาทิ ห้องสตูดิโอ ห้องที่สามารถเก็บเสียง 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ  ควรน าแผนการใช้งบประมาณมาทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้

เกิดการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
2. การวิจัย 1. ควรพิจารณาเชิญผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงมาให้

ค าแนะน า  
2. ควรมีการพิจารณาหาพี่เลี้ยงให้คณะบริหารรุ่นใหม่ใน

ระยะแรก 
 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระเบียบการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยควรช่วยเร่งและติดตามกระบวนการออก

ระเบียบการเบิกจ่าย ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
2. ด้านกายภาพ 

2.1 จ านวนร้านค้าและที่น่ังมีจ านวนไม่เพียงพอ 
2.2 การออกแบบสถานที่ในบางจุดไม่เอื้อต่อการใช้งาน

จริง เช่น บันได 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและเร่งแก้ไขจุดที่มี
ปัญหา 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประนีประนอม 
 4.2 มุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูม)ิ 
 - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
1.1 มีการวางแผนเรื่อง career path ของบุคลากร เช่น การเรียนต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2 มีการรับสถานการณ์โควิด เช่น การปรับรูปแบบการสอบ การปฐมนิเทศ online  แบบ real time และย้อนหลัง 
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ  

 อาคารสถานที่ในการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเมือง
ทองธานี ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่ได้มีการจัดการ
เรียนการสอน 4 ช้ันปี พร้อมกัน ส่วนวิทยาเขตเพชรบุรีนั้น 
ไม่มีพื้นที่เฉพาะของคณะ 

 
ควรเร่งจัดการเรื่องสถานที่การจัดการเรียนการสอนของทั้ง
สองที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการจัดการพื้นที่รองรับ
นักศึกษาท้ัง 4 ช้ันปีท่ีเมืองทองธานี 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อัตราก าลังอาจารย ์

อาจารย์ไม่มีเวลาในการงานวิจัยและเตรียมการสอน
เนื่องจากมีการจัดท าโครงการต่างๆ เป็นจ านวนมาก 

ควรพิจารณาเรื่องอัตราก าลังและวางแผนเรื่องภาระงานของ
อาจารย์แต่ละท่าน 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 4.1 ติดตามงาน active ท างานไว แก้ปัญหาได้ไว 
 4.2 ความเข้าใจเชิงธุรกิจ เนื่องจากเคยท างานด้านธุรกิจมาก่อน 
 4.3 มีการปรับการสื่อสารกับนักศึกษา ช้ีแจงช่องทางการสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูม)ิ 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.1 วิทยาเขตเมืองทองธาน ี
- ไม่มี co working space  
- ไม่มีลานจอดรถในที่ร่ม 

1.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ IT เนื่องจากล้าสมัย 
- การจัดการเรียนการสอนกระจาย 4 อาคาร อยาก

ให้รวมห้องเรียนไว้ท่ีเดียวกัน 

ควรเร่งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุงด้าน
การจัดการพื้นท่ีโดยเร็วที่สุด  
 
  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อัตราก าลังสายสนับสนุน 

ยังมีน้อย 
ควรพิจารณาทบทวนอัตราก าลังเพื่อให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 
แห่ง 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. การสื่อสาร ควรจัดให้มีการประชุมกับบุคลากรเป็นระยะเพื่อจะได้

รับทราบถึงปัญหาและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ  
 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การให้บริการของหน่วยงานกลาง 

ที่เมืองทองธานี ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา และ
ฝ่ายการเงิน 

มหาวิทยาลัยควรจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยงานในช่วงท าสัญญา
กู้ยืมเงิน ที่เมืองทองธานี  ทั้ง 2 รอบ 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 4.1 รับฟังปัญหา มีการสื่อสารดีขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูม)ิ 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี – 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1.1 วิทยาเขตเมืองทองธานี 
- พื้นที่ห้องสมุดมีจ ากัด 
- Co working space มีจ ากัดมาก ท าให้นักศึกษา

ไม่สามารถท างานกลุ่มได้ 
- มีร้านอาหารที่โรงอาหารจ านวนน้อยมาก  
- อุปกรณ์ IT เสียบ่อย 
- ที่พัก ไม่มีหอ ไม่มีหน่วยจัดหาที่พัก  

1.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- ห้องเรียนที่เพชรบุรี อุปกรณ์ไม่ support เครื่อง 

MAC เก่า ไม่สามารถลงโปรแกรมได้  

ควรเร่งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และปรับปรุงด้าน
การจัดการพื้นที่โดยเร็วที่สุด รวมถึงให้ค าแนะน าในเรื่องที่
พัก  
 
 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา 

มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะช่วง thesis มีจ านวนผู้ที่
มีปัญหาสุขภาพจิต สูงขึ้น ปัญหาค่าใช้จ่ายในการท า thesis 
จบ เช่น ต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการท าภาพยนตร์ ส่งผล
ต่อภาวะเครียด หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท า 1 ช้ินต่อคน 
ควรมีหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา 

ควรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา
ได้ พู ดคุ ยถึ งปัญ หาต่ างๆ  กั บนั กศึ กษาอย่ างใกล้ ชิ ด 
นอกเหนือจากให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

2. สวัสดิการ 
การเดินทาง เพชรบุรี- เมืองทองธานี ไม่ได้รับความ

สะดวก 

ควรมีการบริหารจัดการในเรื่องการจัดตารางการเรียนการ
สอน หรือการจัดการเรื่องรถรับส่ง 

3. ช่องทางสื่อสาร 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดตามรหัสของนักศึกษา 

คณะควรพิจารณาทบทวนระบบการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา 
ในแต่ละหลักสูตร 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่อาจารย์ที่สอน จึงไม่ค่อยได้
พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี – 
 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 4.1 รับฟัง สอบถามความต้องการของนักศึกษา 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูม)ิ 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
วิทยาลัยนานาชาติ  

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยร่วมมือกับ University of Applied Arts Vienna ประเทศออสเตรีย ช่วยยกระดับ
และการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
               -ไม่มี- 
 
          2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา /ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติตั้งอยู่ที่ตึก CAT ควรเพิ่มการจัดกิจกรรม

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย การมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนต่างคณะ โดยสามารถด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ 
อาทิ 
1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรม/โครงการ อาทิ การ

จัดกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบ online  
2. การจัดแคมป์ภาคฤดูร้อน วันหยุดสุดสัปดาห์ โดยน า

นักศึกษาไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ 
เช่น กีฬา การจัดศึกษาดูงาน 

3.การจัดอบรมระยะสั้นๆ อาทิ  สอนท าอาหาร สอน
ภาษาต่างประเทศ 

2. เครือข่ายความร่วมมือ ควรสร้าง/เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ TCDC ซึ่งที่ตั้งอยู่ ใกล้กับ
วิทยาลัยนานาชาติ อาทิ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การ
ฝึกงาน ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้น 

3. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย) 

ควรน าจุดแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจ มาสร้างคุณค่า
และมูลค่าแก่วิทยาลัยนานาชาติ  

4. สถานที่ต้ังของวิทยาลัยนานาชาติ (ตึก CAT) ท าเล/สถานท่ีที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมรอบๆ วิทยาลัยนานาชาติ 
ทั้งอาคารสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนริม
แม่น้ าเจ้าพระยา  ฯลฯ ควรน ามาใช้ประโยชน์ในการ
หลากหลายมิติให้มากขึ้น อาทิ การเรียนการสอน การ
ฝึกงาน การสร้างบันดาลใจแก่นักศึกษา  การจัดบริการ
วิชาการ การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ศิษย์เก่า ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติให้กับศิษย์เก่า 
เครือข่ายที่มีหลากหลายอาชีพ และท างานอยู่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีบทบาทในการช่วยประชาสัมพันธ์วิทยา
นานาชาติ ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
         -ไม่มี- 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
        4.1 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน 
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        4.2 มีเครือข่ายความร่วมในต่างประเทศจ านวนมาก เป็นประโยชน์ต่อการท างานของวิทยาลัยนานาชาติ 
        4.3 มีความเข้าใจในปัญหา อุปสรรคในการท างานเป็นอย่างดี 
 
5.  ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
     - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 
1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
         1.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตร Joint Master Degree ร่วมมือกับ 
University of Applied Arts Vienna ประเทศออสเตรีย   
         1.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่นโดยนักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี โดยไม่
กระทบคุณภาพการศึกษา ขณะนี้ได้เริ่มทีห่ลักสูตรการจัดการโรงแรม  
          1.3 การสร้างช่ือเสียงและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดยการจัดประชุมนานาชาติ 5th SUIC International 
Conference: A New Paradigm of Management and Creativity 
          1.4 โครงการร่วมกับสถานทูตยุโรป 8 ประเทศ จัดนิทรรศการด้านศิลปะ ระหว่างนักศึกษากับศิลปิน (EUNIC Project 
(8 European students – 8 Thai students) ระหว่าง 21 Oct – 1 Nov 2019  
          1.5 การจัดการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อาทิ การเปลี่ยนมาเป็นการสอน Online ได้ทันที การช่วยเหลือ
ส าหรับอุปกรณ์การเรียน Online แก่นักศึกษาทุกรายทันที การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2563 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

          - ไม่มี - 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 1. ควรมีห้องเรียนที่รองรับการเรียนการสอน Online และ
ห้องเรียน Smart Classroom (การบันทึกวีดีโอ การดูการ
สอนย้อนหลัง ฯลฯ)  เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 
และการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ  

2. ควรจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โปรแกรมเพื่อ
สนับสุนนการท างาน การเรียนการสอน ฐานข้อมูลเพื่อการ
ค้นคว้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม 

3. ควรปรับปรุงห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรมมากขึ้น  
2. ควรการพัฒนาการจัดกิจการนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่

ท าให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้ท างานร่วมกัน การบูรณา
การข้ามศาสตร์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 
รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ
อื่นๆ ให้มากข้ึน 

3. การบริหารจัดการ 1. ควรมีการจัดประชุม พบปะบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศต่างๆ   
โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบ การแบ่งหน้าที่ การปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

4. การบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก ควรเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่น 
เอกสาร คู่มือต่างๆ  
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3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา ควรพัฒนาแนวคิด และการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบ

ใหม่ท่ีสร้างสรรค์ เช่น การรับน้องใหม่  
2. การให้บริการ 1. ควรพัฒนาระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ 

และเอื้ออ านวย ความสะดวก รวดเร็ว แก่นักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ อาทิ   
1.1 การลงทะเบียน   
1.2 การต่อวีซา การท าสัญญาต่างๆ 
1.3 การช าระเงิน 
1.4 การเรียนการสอน E-Learning 

2. ควรจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรม
นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 4.1 มีวิสัยทัศน ์
         4.2 มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)  
     - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
         1.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป อาทิ หลักสูตรการจัดการโรงแรมให้
นักศึกษายืดหยุ่นสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะเป็นแบบ 4 ปี หรือ 3 ปี ซึ่ง
ช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลาเรียนลง จูงใจให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น  
 1.3 ปรับวิธีการการรับนักศึกษาจากระบบ TCAS และรับสมัครนักศึกษาโดยระบบรับตรงซึ่งเหมาะสมกับวิทยาลัย
นานาชาติมากกว่า ช่วยให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น  
 1.4 การจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการจัดประชุมนานาชาติ 5th SUIC International Conference: 
A New Paradigm of Management and Creativity                
 1.5 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโทกับ Luzern University of Applied Sciences and Arts การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนสารสาส์นวิเทศ 
         1.6 การจัดการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อาทิ การเปลี่ยนมาเป็นการสอน Online ได้ทันที การประกาศให้ทุน
ช่วยเหลือส าหรับอุปกรณ์การเรียน Online การให้ทุนการศึกษา 25% ทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 
         1.7 การปรับปรุงด้านกายภาพ พื้นที่การจัดการเรียนการสอน ช้ัน 8 และช้ัน 9 รวมถึงสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

           - ไม่มี – 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษา 1. ควรพิจารณาก าหนดกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเป้าหมายแบบ 

พุ่งเป้า อาทิ บุตรหลานของผู้ประกอบการ โรงเรียนที่ลง
นามความร่วมมือ เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 

2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้มากข้ึน จัดสภาพแวดล้อมให้
นักศึกษามีความสุขในการเรียน  

3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ทั้งการแนะน าคณะสู่ภายนอก 
การจัดแนะแนวไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มากขึ้น 

2. หลักสูตร 
 

ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้ม
ความต้องการ/ความสนใจของคนรุ่นใหม่  และ new 
normal 

3. งบประมาณ 
 

1. ควรวางแผนการหารายได้เพิ่มจากแหล่งอื่นๆ เพื่อน ามา
ทดแทนรายได้จากค่าหน่วยกิตนักศึกษา 

2. ควรวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน  

 
มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเปิดบ้านในทุกปี โดยให้ทุก
คณะเข้าร่วมกิจกรรมพรอ้มๆ กัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน รวมทั้ง
ประหยัดงบประมาณ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากรของ เพื่อให้
สามารถสื่อสาร ตอบค าถามให้บริการนักศึกษาและอาจารย์
ต่างชาติได้ รวมทั้งเป็นการรองรับความเป็นนานาชาติ 

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

2. ควรมีแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยการจัดท าคู่มือ
การท างาน 

       
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 4.1 มีความกระตือรือร้นในการท างาน  
         4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ มีโครงการที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนาจ านวนมาก 
         4.3 มคีวามร่วมมือกับต่างชาติ และส่งนักศึกษาไปการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
         4.4 รับฟังความคิดเห็น  
         4.5 ให้ความส าคัญกับนักศึกษา 
         4.6 มีการท างานเป็นทีม ผู้บริหารมีการแบ่งหน้าท่ีที่ชัดเจน  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
         -ไม่มี- 

กลุ่ม 4 ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และศิษยเ์ก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 1.2 สนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
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     - ไม่มี - 
 

      2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
ส่วนหน่ึงยังมไีม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย   

ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย เพียงพอ และพร้อมในการใช้งานมากขึ้น 
เช่น ระบบไฟ ระบบเสียง โปรแกรมต่างๆ  

2. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรจัดสรรพื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมให้มากข้ึน เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาอื่นๆ  

2. ควรปรับแนวคิดกิจกรรมการรับน้อง ให้สร้างสรรค์  
ทันสมัย ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน และจัดประชุมระดม
ความคิดร่วมกัน น ามาจัดท าแผนพัฒนากิจการนักศึกษา 

3. ชีวตินักศึกษา  
ปฏิสัมพันธ์ การรู้จักเพื่อนต่างสาขา ต่างคณะมีน้อย 

และประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยมีน้อยมาก 

ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมนักศึกษาระหว่างคณะ  ระหว่างวิทยาเขต อาทิ การ
จัดแคมป์กีฬา การจัดรับน้องใหม่ร่วมกัน  

4. อาจารย์ชาวต่างชาติ ควรตั้งคณะกรรมการมาช่วยดูแล พิจารณากลั่นกรองหา
อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ มาสอน และมี
การก ากับติดตามการท างาน การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประโยชน์ของนักศึกษา  

5. การสื่อสาร 
การสื่อสารของนักศึกษาส่วนหนึ่งส่งไปไม่ถึงคณบดี 

ผู้บริหาร และสิ่งที่สื่อสารส่วนหนึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของนักศึกษา 

ควรจัดท า/พัฒนาระบบการสื่อสารจากนักศึกษาถึงคณบดี 
ผู้บริหารได้โดยตรงมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารตรงตาม
วัตถุประสงค์ และปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้รับการแก้ไข 

6. ศิษยเ์ก่า  
   

1. ควรเชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

2. ควรมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคณะ อาทิ เชิญมาเป็น
วิทยากร การประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จัก ฯลฯ    

7. ด้านกายภาพ 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีให้เอื้ออ านวยต่อการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม 

2. ควรเพิ่มพ้ืนท่ีให้มากข้ึน  
 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. กิจกรรมนักศึกษา 1. ควรปรับนิยาม/แนวคิดของการรับน้องใหม่ ให้ทันความ

เปลี่ ยนแปลง สร้ างสรรค์  โดย ไม่ควรยึดติดกับรูป
แบบเดิมๆ  อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ช่วยเหลือซึ่งกัน  

2. ควรริเริ่ม/เพิ่ม/และเน้นการจัดกิจกรรมร่วมกันของ
นักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาเขตให้มากขึ้น เพื่อหล่อ
หลอมความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนต่าง
คณะ ความรัก สามัคคี 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)  
 - ไม่มี - 
 
 

265



สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีการปรับปรุงระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากข้ึน และสอดคล้อง
กับสภาวะปัจจุบัน 
 1.2 มีความพยายามเปิดหลักสูตรแบบ Pre-degree Credit Bank เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา และเพิ่มรายได้ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

1.1 การสื่อสารมีน้อย ไม่ทั่วถึง 
1.2 ปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิต

วิทยาลัยกับเจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา อาทิ ความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ล่าช้า 
 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัยให้กว้างขวาง และทั่วถึงมากขึ้น  

2. ควรจัดระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยกับเจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. จ านวนนักศึกษา 1. ควรระดมความคิดร่วมกับคณะ หลักสูตร วางแผน แนว
ทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้มากขึ้น  

2. ควรส ารวจความต้องการของตลาด 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การเบิกจ่ายเงิน 
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค่อนข้างล่าช้า  
 

1. ควรก ากับดูแล/ปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รวดเร็วมาก
ขึ้นน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น netbanking  

2. ควรจัดท าระบบการติดตามเอกสาร เพื่อให้สามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการอยู่ในข้ันตอนใด 

2. iThesis 
 

ควรมีการติดตาม และประเมินผลการใช้ iThesis ว่ามีปัญหา 
อุปสรรคอย่างไร การแก้ไขปัญหา 

3. การท าหน้าท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการท างานของบัณฑิตวิทยาลัยมา
ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกับบัณฑิตวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการให้วารสาร Veridian E-

Journal เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานได้ เช่นเดิม เพื่ อให้
นักศึกษามีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

2. การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางร่วมในการรับ
นักศึกษาต่างชาติที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ อาทิ คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ และให้คณะต่างๆ สามารถใช้เกณฑ์อื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 
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4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 4.1 มีความยืดหยุ่นในการท างาน  
 4.2 สามารถประสานการท างาน ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 

 
กลุ่ม 2 ผู้แทนสายวิชาการ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 ดูแลเรื่องการจบการศึกษาของนักศึกษา ติดตามประสานให้นักศึกษามาด าเนินการให้ทันตามก าหนด 
 1.2 การด าเนินการเรื่อง iThesis ท าได้ดี 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหลักสูตร 1. ควรปรับระเบียบ เรื่องการจบการศึกษา สาขาวิชาต้อง

บังคับให้สอบหัวข้อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ควรมีมาตรการจัดการ หรือมีการเสียค่าปรับกรณีไม่จบ

การศึกษา 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามนักศึกษาในความดูแลให้จบ

การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - ไม่มี - 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 3 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การน าระบบ IT มาใช้ในระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การท าประกัน
คุณภาพการศึกษา EdPEx ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ ตั้งเป้าเป็นระบบอิเล็คทรอนิคส์เต็มรูปแบบในปี 2566 ได้เริ่มใช้
บางส่วนบ้างแล้ว  
 1.2 ได้ใช้ระบบ online ในการด าเนินการ อาทิ การติดตามนักศึกษาที่ครบรอบระยะเวลาการศึกษา ค าสั่ง online 
เพื่อให้ถึงคณะวิชาได้อย่างรวดเร็ว  
 1.3 การพัฒนาหลักสูตรให้เข้ามาตรฐาน AUN-QA 
 1.4 มีการจัดท าเว็บไซต์ หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 1.5 การพัฒนาบุคลากร อาทิ 
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 - ให้ทุนอาจารย์ ท าเรื่อง e-Learning ที่ใช้สอนในช่วง COVID-19 ได้ ให้ทุนท าต ารา และทุนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Online 
 - พัฒนาบุคลากร อบรมการใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ อบรมภาษาอังกฤษ ให้เข้าสู่มาตรฐาน 
 - มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ และมีการติดตามแต่ละคนตามล าดับ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรพยายามรักษาหลักสูตรพหุวิทยาไว้ และพัฒนาหลักสูตร

ให้ทันสมัย 
2. การประชาสัมพันธ์  ควรท าให้น่าสนใจ กระชับ ทันสมัย 
3. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ควรรวบรวมจัดท าข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ  
4. การจัดท าวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการจัดท าวารสารของบณัฑติวิทยาลัย 
5. Big Data ของบัณฑิตวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบ Big Data ของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - ไม่มี - 
 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่

ออกจากสภามหาวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ บัณฑิต
วิทยาลัยไม่สามารถจัดท าได้เนื่องจากไม่มีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 4.1 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 
 4.2 คณบดีสนับสนุนให้รองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้มี
การประชุมร่วมกันทุกวันพุธ และวันศุกร์ ประชุมเรื่อง EdPEx เพื่อความโปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 4 นักศกึษา และศิษย์เก่า 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การพัฒนาการให้บริการทางระบบ online อาทิ การยื่นค าร้อง การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ท าให้สะดวกมากขึ้น 
 1.2 การจัดโครงการด้านวิชาการให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอบรม iThesis/วิทยานิพนธ์ โครงการ
อบรมการเขียนบทความวิชาการ โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบ online โครงการน าเสนอผลงานวิจัย  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

  
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบัณฑิตวิทยาลัยให้

มากขึ้น  
2. การเผยแพร่ ช่องทางการสอน หรือการเก็บหน่วยกิต ควร

ใช้เทคโนโลยีท าให้มีความน่าสนใจ สนุก ทันสมัย ตัดต่อ

268



ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
วิดีโอให้กระชับลง   

2. ฐานข้อมูล ควรเพิ่มฐานข้อมลู Online ใหม้ากข้ึน 
 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาหลักสูตรพหุวิทยาให้ดี 

โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีประโยชน์ ท่ีมีคุณค่า 
 

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
 - ไม่มี - 
 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ส ำนักหอสมุดกลำง 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   
 1.1 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถปรับระบบการท างาน การให้บริการได้ดี  
          1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานภายในและภายนอกมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร TCDC  
 1.3 น าแนวคิด Borderless มาใช้ในการพัฒนาส านักหอสมุดกลาง ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการวาง
ฐานในอนาคต  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  
                 - ไม่มี –  
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การวางแผนพัฒนาส านักหอสมุดกลาง  
 

ควรพัฒนาส านักหอสมุดในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต โดยน า
ทรัพยากรที่มีคุณค่า มูลค่าจ านวนมาก และเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เทคโนโลยี ฯลฯ มาระดม
ความคิดร่วมกันและวางแผนด าเนินการ ซึ่ งจะท าให้
ห้องสมุดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้  มีกิจกรรม มีการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 

2. นักศึกษา  
สนใจอ่านหนังสือน้อยลง 

ควรปรับ/เพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะ
เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อเชิญชวน ส่งเสริมการอ่านหนังสือ การ
เข้ามาใช้บริการของส านักหอสมุดให้มากข้ึน 

3. บุคลากร  ควรพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะความรู้ตามภารกิจของ
ส านักหอสมุด และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
อาทิ เท ค โน โลยี สารสน เทศ  การสื่ อส าร/การเขี ยน
ภาษาต่างประเทศ การจัดหาหนังสือที่ เหมาะสมเพื่อมา
ให้บริการแก่นักศึกษา  

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. โครงการจดหมายเหตุ 

1.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ โครงการ
จดหมายเหตุไม่ชัดเจน และไม่ต่อเนื่อง 

1.2 จากการปรับโครงการส านักหอสมุด ส่งผลให้
โครงการจดหมายเหตุ ได้รับการสนับสนุนน้อยลงทั้งด้าน
อัตราก าลัง งบประมาณ สถานท่ี  

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินการ
โครงการจดหมายเหตุ  ให้ ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่ มี
ความส าคัญ อีกเรื่องหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างความ
โดยเด่นความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะ   

1.1 แสดงถึงอัตลักษณ์  ความภาคภูมิ ในความเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ท่ีส าคัญของ
ประเทศ 
2. ควรสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้ง

ด้านงบประมาณ อัตราก าลัง พื้นที่จัดเก็บเอกสาร เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. งบประมาณ 
ส านักงานหอสมุดกลางได้รับจัดสรรลดลง ไม่เพียงพอ

ต่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการ
บริหารจัดการ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น เพื่อ
ให้บริการแก่นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน) 
  4.1 มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาส านักหอสมุดกลาง 
          4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน  
          4.3 ทีมผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความตั้งใจในการท างาน และท างานเป็นทีม   
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน)  
 - ไม่มี – 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 เริ่มด าเนินการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต 
 1.2 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมากขึ้น 
 1.3 เริ่มสร้าง Digital Content  
 1.4 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถด าเนินการได้ดี อาทิ มีมาตรการป้องกันและปรับการ
ให้บริการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ อาทิ บริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน/หอพัก  
 1.5 การสร้างเครือข่าย เช่ือมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพื่อช่วยสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้(Borderless Learning Society) เช่น การสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ TCDC  
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน  

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ /การบริหารจัดการงบประมาณ 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน และส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน  การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
ฯลฯ  

1. ควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้ อ
ทรัพยากรห้องสมุดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2. ควรวางแผนการใช้จ่ ายงบประมาณอย่างคุ้ มค่ า มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมเหตุสมผล 

2. การหารายได้เพ่ิม ควรแสวงหาความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้ร่วมกันจาก
ช่องทางต่างๆ  

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มและบริหาร

จัดการให้เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  

2. ห้องสมุดศิลปะ   
    
 

1. ควรเพิ่มการสื่อสาร แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่อง
ห้องสมุดศิลปะ ซึ่งเป็นจุดเด่นมาก ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
มากขึ้น  ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย ผ่ าน 
Platform ต่างๆ และน าช่ือเสียงมาสู่ส านักหอสมุด และ
มหาวิทยาลัย 

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ  เพื่ อให้ ส านั กหอสมุดเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อ
การน าไป ใช้ประโยชน์  รวมถึ งการสร้างรายได้แก่
ส านักหอสมุด 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  ควรมีการเตรียมความพร้อมของทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx มากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลการ
วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอผลการด าเนินการ 
ฯลฯ ให้ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนด  และใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาส านักหอสมุดต่อไป     

4. การบริหารงาน  1. ควรมีการพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่างๆ  ในทุกวิทยาเขต
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ
อย่างรอบด้าน แล้วน ามาวิเคราะห์  แก้ไขปัญหา และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป 

2. ควรบริหารจัดการในเชิงรุกมากขึ้น 
3. การประสานความร่วมมือกับส่วนงานภายใน และภายนอก

ให้เข้มแข็งมากขึ้น 
5. ด้านบุคลากร  

 
1. ควรวางแผนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ         

บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 

2. ควรช่วยผลักดันให้บุคลากรกลุ่มลูกจ้างช่ัวคราวและ
ลูกจ้างประจ า ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคง สร้าง
ขวัญก าลังใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

6. โครงการจดหมายเหตุ ควรจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องจดหมายเหตุ 
แก่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดเก็บ/การ
ดูแลเอกสารต่างๆ โดยเฉพะเอกสารส าคัญเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และเกิดประโยชน์แก่ทุกส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
มากขึ้น 

7. แผนยุทธศาสตร์  
 

ควรประชุมระดมความคิดเพื่ อพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของส านักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง 
และชัดเจนมากขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายนอกมาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1.  เงินงบประมาณ  

1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด และส่วน
ใหญ่ เป็นเงินเดือนของบุคลากร งบประมาณเพื่อการ
ด าเนินงานและการพัฒนามีจ านวนน้อย  

1.2 รูปแบบวิธีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย (จัดสรรงวดแรกประมาณ ร้อย
ละ 40 หลังจากนั้นต้องแจ้งมหาวิทยาลัยขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม) ส่งผลท าให้การบริหารจัดการการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนงานไม่คล่องตัว การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของ
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุการศึกษา การจัดหา
หนังสือ การรับแหล่งการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ เช่น Scopus เพิ่ม เพื่อให้การสนับสนุนการเรียน
การสอน เพียงพอต่อการให้บริการ การศึกษาค้นคว้า ฯลฯ 

2. มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้บริหารส่วนงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาประชุมระดมความคิดร่วมกัน พิจารณาปัญหา 
อุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณ และหาแนวทาง
ในการปรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ จะช่วย
เอื้ออ านวยความสะดวก มีความคล่องตัวต่อการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 

3. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เงินสะสมของส่วนงานให้
ชัดเจน เพื่อสามารถปฏิบัติด าเนินการวางแผนได้ถูกต้อง 

2. โครงการจดหมายเหตุ 
2.1 จากการปรับโครงการส่วนงาน โครงการจดหมาย

เหตุต้องไปรวมกับส านักงานเลขานุการ 
การสนับสนุนน้อยลงทั้ งด้านอัตราก าลัง งบประมาณ 
สถานท่ี  

2.2 ส่วนงานส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย การด าเนินการโครงการ
จดหมายเหตุ ให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนและสร้างความโดยเด่นความเข้มแข็งแก่
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้อีกทางหนึ่ง  

2. ควรเพิ่มการสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ ทั้งด้านงบประมาณ อัตราก าลัง พื้นที่จัดเก็บ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
จดหมายเหตุน้อย ท าให้เอกสารที่มีคุณค่า มีการจัดเก็บที่ไม่
ถูกวิธี/ไม่มีการจัดเก็บ 

เอกสาร เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3. เครือข่าย Wifi  
ไม่เสถียร 

ควรพัฒนาเครือข่าย Wi-Fi ให้รวดเร็ว และเสถียรมากขึ้น
เพื่อให้การให้บริการ การสืบค้นการเข้าถึงเอกสารข้อมูล 
ของผู้ใช้บริการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ด้านกายภาพ  
การปรับพ้ืนท่ีหอสมุดวังท่าพระ ล่าช้า 

ควรเร่งรัดการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังท่าพระ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างาน และพยายามเรียนรู้ระบบงาน 
 4.3 เข้าพบง่าย  
         4.4 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
         4.5 มีการท างานเป็นทีม  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน)  
      - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1  มีการสนับสนุนการเรียนการสอน online โดยการเป็นตัวกลางในการจัดซื้อระบบ Zoom มาใช้ในการเรียน 
การสอน 
 1.2 มีการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย อาทิ การเพิ่ม Wi-Fi ให้ครอบคลุมมากขึ้น ปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ โดยน าระบบ IP Phone มาใช้ เพิ่มช่องทาง Internet Gateway 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. อุปกรณ์ทางด้าน IT 

อุปกรณ์ทางด้าน IT มีการปรับเปลี่ยน/พัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว 

ควรจัดซื้ออุปกรณ์ hardware ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสื่อสาร ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีควรสื่อสารข้อมูลการด าเนินงาน การ

จัดอบรม ความก้าวหน้างานปรับปรุงพัฒนาการท างานให้
ประชาคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 

2. การพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมให้มากขึ้น 
เนื่องจากความรู้ด้าน IT จะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอด 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ 

1.1 อุปกรณ์ทางด้าน IT นั้นมีราคาแพง และจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน ด าเนินการใหต้ามการเปลี่ยนแปลง  

1.2 งบประมาณที่ส านักดิจิทัลฯ ได้รับการจัดสรรส่วน
ใหญ่จะเป็นงบด้านบุคลากร งบเพื่อการพัฒนามีน้อยมาก ท า
ให้การท างานไม่ทันกับความต้องการ การให้บริการที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้าน IT ให้มากขึ้น 
เพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ IT ของมหาวิทยาลัย 
และเพื่อรองรับความต้องการของประชาคมให้สามารถใช้
งานได้อย่างทัว่ถึง 
 

 
4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า เป็นกันเอง เข้ากับบุคลากรในหน่วยงานได้ดี 
 4.2 สามารถแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน) 
 - ไม่มี - 
 

กลุ่ม 2 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เสถียร ความรวดเร็วมากข้ึน โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเอง 
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 1.2 การพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ ระบบ Single Sign on Service ระบบ SAP ระบบ Zoom ระบบโทรศัพท์ IP 
Phone แอปพลิเคชัน SU SMART 
 1.3 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนการสอน Online 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การพัฒนาบุคลากร 

1.1 ใน 2-3 ปีข้างหน้าจะมีเจ้าหน้าที่ส านักดิจิทัลฯ เริ่ม
ทยอยเกษียณจ านวนมาก 

1.2 บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญ ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้ารับการอบรม 

1. ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อมาทดแทนผู้ที่จะ
เกษียณ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรหาแนวทางในการชักจูง สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเขา้
รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อจะไดต้ามเทคโนโลยีได้เท่า
ทัน อาทิ ก าหนดเป็น KPI 

2. การพัฒนาเทคโนโลยี ควรมีอุปกรณ์ทางด้าน IT ที่ทันสมัย เพื่อรองรับ digital life 
application ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ ์

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
ส านักดิจิดัลฯ มีน้อยมาก ท าให้ประชาคมส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ว่าได้พัฒนาระบบ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง   
 

1. ควรหาแนวทาง ช่องทางการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานต่างๆ ในเชิงรุกให้ประชาคมได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

2. ควรเพิ่มการสื่อสารข้อมูลการด าเนินงาน การจัดอบรม 
ความก้าวหน้างานปรับปรุง การพัฒนาระบบการท างาน 
ฯลฯ ให้ประชาคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ 

2. การหารายได้ ควรหาแนวทางในการหารายให้มากขึ้น  เพื่ อจะได้มี
งบประมาณมาใช้ในการบริหารในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ 1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ

ต่างๆ ให้ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อให้
เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ IT ของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อรองรับความต้องการของประชาคมให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างท่ัวถึง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการน าสายสื่อสารลง
ดิน เพื่อลดความเสี่ยงด้ายความเสียหายของสายสัญญาณ 
การพัฒนา Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวิทยา
เขต 

2. การรับบุคลากรใหม ่
ปัจจุบันการรับสมัคร จะก าหนดคุณสมบัติต้องจบวุฒิ

การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียวซึ่งท าให้เสีย
โอกาส เพราะสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะใช้ช่ือที่
แตกต่างกัน อาทิ วิศวกรรมสื่อสาร 

ในการรับบุ คลากรใหม่ ของส านั กดิ จิ ทั ล เทค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดวุฒิการศึกษาที่กว้างมาก
ขึ้น โดยอาจจะศึกษาข้อมูลต่างๆ จาก ก.พ. ซึ่งจะเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขัน และตัวเลือกมากขึ้น  

 
4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน) 
 - ไม่มี - 
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สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
หอศิลป์ 

กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 มีความพยายามที่จะผลักดันให้หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหอศิลป์อันดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงมี
นโยบายไปสู่ความเป็นนานาชาติ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การหารายได้ 

ได้รับงบประมาณลดลง และมีแนวโน้มจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  

1. ควรวางแผน หาแนวทางในการหารายได้จากแหล่งทุน
ภายนอกให้มากขึ้น เพื่อน ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ 

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้แก่หอศิลป์ 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

มาระดมความคิดร่วมกัน เรื่อง รูปแบบแนวทางการจัด
งานศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อให้ให้ยิ่งใหญ่ เป็นท่ีรู้จัก สร้าง
ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 

2. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาช่วยงาน หรือจัดแสดง
ผลงานด้วย 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายการ

พัฒนาหอศิลป์ ให้ ชัด เจน  และให้ การสนับสนุ นการ
ด า เนินการในด้ านต่ างๆ  ให้มากขึ้น  เพื่ อ ให้ สามารถ
ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ สะสม
องค์ ความ รู้ ผ ล งาน ที่ มี คุณ ค่ า  แสด งอั ตลั กษณ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
4. ผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท)์ 
 - ไม่มี - 
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กลุ่ม 2 ผู้แทนสายสนบัสนนุ 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 1.1 โครงการความร่วมมือกับศิลปินและสถาบันศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานศิลปะของ
ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ชม 
 1.2 มีการเผยแพร่ผลงานศิลปะผ่าน Google Arts & Culture ซึ่งจะท าให้คนทั่วโลกได้เห็นผลงาน และรู้จักหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การสนับสนุนการเรียนการสอน ควรก าหนดให้หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นพื้นที่การ

เรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาบังคับของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในทุกคณะวิชา เพื่อหล่อหลอมอัต
ลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร การเรียนรู้
ศิลปะ สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใน ประยุกต์กับคณะที่
ศึกษาอยู่ รวมถึงการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีวังท่าพระ กับหอศิลป์ 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะ 

ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลในการประกวดต่างๆ อาทิ 
ศิลปกรรมแห่งชาติ จะมีลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ท าให้ไม่
สามารถน ามาหารายได้เข้าสู่หอศิลป์ได้ 

มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางชัดเจนในเรื่องลิขสิทธิ์ และ
กรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล แล้วพิจารณาทบทวน
ระเบียบเกี่ยวกับด้านการเงิน การหารายได้ เพื่อท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว และเป็นช่องทางในการหารายได้ให้
หอศิลป์ และมหาวิทยาลัย 

2. งบประมาณ มหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณเฉพาะในเรื่องการดูแล
ผลงานในคลังสะสม 

3. การปรับปรุงวังท่าพระ 
การปรับปรุงวังท่าพระที่ด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตาม

แผนงานส่งผลต่อการวางแผนการด าเนินงานจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมทางด้านศิลปะต่างๆ ของหอศิลป์ 

มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการก่อสร้างให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามสัญญา 

4. เกณฑ์ EdPEx 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้

เกณ ฑ์  EdPEx ไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่ วยงาน
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนและอาจจะให้หน่วยงาน
สนับสนุน สามารถใช้เกณฑ์อื่นที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ EdPEx 
เพื่อใหส้อดคล้องกับบริบทของหน่วยงานสนับสนุนมากขึ้น  

 
4. ผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) 
 4.1 มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ท าให้บรรยากาศในการท างานเป็นไปด้วยดี 
 4.2 เปิดโอกาสบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีของผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท)์ 
 - ไม่มี - 
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ภาคผนวก 5 
 

เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย/กำรพัฒนำสู่
ควำมเป็นนำนำชำติ 

1. ควรหาแนวทางรักษาความเป็นผู้น า
ด้านศิลปะของประเทศให้มั่นคง เนื่องจาก
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เปิดการเรียน
การสอนด้านศิลปะจ านวนมาก และมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น  

2. ควรหาแนวทางในการด าเนินการให้
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เป็นผู้น าด้านศิลปะในระดับนานาชาติ  โดย
มหาวิทยาลัยควรช่วยสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยสร้างสรรค์
ของคณะให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ความเป็นผู้น าด้านศิลปะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

2. กำรบริหำรจัดกำร 
ไม่มีเลขานุการคณะ ท าให้การท างาน การ

ประสานงานไม่มีความคล่องตัว  

  ควรแต่งตั้งเลขานุการคณะฯ เพื่อท าหน้าที่
ประสานงาน กลั่นกรองเรื่องต่ างๆ และ
จัดระบบการท างานในการสนับสนุนภารกิจ
ข อ งค ณ ะ  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ให้ ก า ร ท า ง า น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. กำรปรับปรุงวังท่ำพระ มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการปรับปรุง
พื้นที่ วังท่ าพระ โดยควรหาผู้ รับ เหมาที่มี
ประสบการณ์มาด าเนินการ 

ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงวังท่าพระ เพื่อ
จะได้แก้ปัญหาพื้นท่ีพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่ง
ไม่เพียงพอรองรับนักศึกษาในการท างาน และ
การจัดแสดงผลงานศิลปะ 

1. ควรเร่งรัดการปรับปรุงพื้นที่ ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว และด าเนินการจัดท าแผนฟ้ืนฟู 

2. ควรแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุง 
วังท่าพระให้บุคลากรและนักศึกษาทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ควรรับฟังผลกระทบจากการปรับปรุง
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

วังท่าพระ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
4. กำยภำพ (พระรำชวังสนำมจนัทร์) 

มีพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ปี ที่  1 -5  ให้ มี
ประสิทธิภาพได้เต็มที่ 

  ควรปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. กำรรับนักศึกษำ 
ระบบ TCAS ท าให้ไม่สามารถคัดเลือก

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่จะเรียนได้ ส่งผลให้
นักศึกษาลาออกกลางคัน 

  1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลของคณะ 
ระบบการสอบคัดเลือกของคณะ เพื่อสามารถ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง ชัดเจน  

2. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบ
คัดเลือก และข้อสอบในการวัดความสามารถ
ของนักเรียน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต
ของคณะด้วย 

2. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 1. ควรจัดท าหลักสูตรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ การอนุรักษ์งานศิลปะ 
เนื่องจากประเทศมีงานศิลปกรรมจ านวนมาก 
โดยการด าเนินการควรเป็นการบูรณาการ
ระหว่างคณะวิชาทางศิลปะกับวิทยาศาสตร์ 
แล้วสร้างหลักสูตรร่วมกัน 

2. ควรระมัดระวังเรื่องการจัดท าหลักสูตร
ที่เน้นการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว เพราะ
อาจท าให้หลักสูตรที่มีคุณค่า มีประโยชน์ แต่มี
ผู้เรียนน้อยอาจจะต้องปิดหลักสูตรลง 

1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง และน าไปใช้ประโยชน์ 
น าไปประกอบอาชีพ อาทิ การน า IT มาใช้
ท างานศิลปะและเผยแพร่ผลงาน การท า
ประวัติผลงาน การประชาสัมพันธ์ การตลาด  

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการเปิด
หลักสูตรนานาชาติ  

3. ควรปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้พัฒนา
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถที่
หลากหลาย เพื่อประโยชน์ในการท างาน อาทิ 
การให้เลือกเรียนวิชาโท การเปิดรายวิชาที่
หลากหลาย การเรียนข้ามสาขาวิชา 

1. ควรระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องและ
ศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา
หลักสู ตร การ เปิ ด รายวิชาใหม่ ๆ  ที่ เป็ น
ทางเลือก และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
การประกอบอาชีพ อาทิ ศิลปะกับเทคโนโลยี 
ศิ ล ป ะกั บ ก ารจั ด ก าร  การจั ด ก าร  งาน
สร้างสรรค์กับเทคโนโลยี 

2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให้มากขึ้น 

3. ควรสอนปรับพื้นฐานด้านศิลปะของ
นักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีพื้นฐานใกล้เคียง
กัน เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

4. ควรพิจารณาปรับกฎเกณฑ์การท า 
thesis ของนักศึกษา ให้มีความยืดหยุ่น และ
สร้างโอกาส ประสบการณ์แก่นักศึกษามากขึ้น 
อาทิ 

4.1 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
แสดงผลงาน thesis ได้อย่างอิสระทั้งภายใน
และภายนอกคณะ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้มีผู้เข้า
ชมที่หลากหลายมากข้ึน 

4.2 นักศึกษาสามารถจัดแสดงผลงาน
ได้ตลอดเวลา เมื่อมีความพร้อม 

ต่อไป 
4. ควรเร่งด าเนินการปรับหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUNQA เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 

3. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน 1. ควรดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์
ใน Shop ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ มี
จ านวนที่เพียงพอ หรือจัดซื้อมาทดแทน 

2. ควรเพิ่มหนังสือทางด้านศิลปะ ใน
ห้องสมุด พระราชวังสนามจันทร์ให้มากข้ึน 

1. ควรจัดสรร แบ่งพื้นที่หอศิลป์ของคณะ 
(Art Gallery) ให้นักศึกษาใช้ท างาน ส่งงาน 
นอกเหนือจากการใช้น าเสนอผลงานของ
อาจารย์ ศิลปิน และจัดกิจกรรม Workshop 
เพียงอย่างเดียว 

2. ควรขยายเวลาเปิด-ปิดอาคารส าหรับ
นักศึกษาให้มีพื้นท่ีท างานนอกเวลาได้มากข้ึน 

3. ควรปรับปรุงห้อง Studio ให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น และดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมส าหรับการท างาน และป้องกันอันตราย
ที่อาจจะเกิดกับนักศึกษา  

4. ควรปรับปรุงการใช้ Shop ร่วมกัน
ระหว่างสาขา ให้สามารถขอใช้งานได้สะดวก 
และแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้งานให้เหมาะสม 

1. ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันกับยุค
สมัย อาทิ ห้อง Studio 

2 . ค ว ร ส่ งนั ก ศึ ก ษ า ไป ฝึ ก ง า น กั บ
ผู้ประกอบการที่มีเครื่องมือทันสมัย มีความ
พร้อม เพื่อสร้างประสบการณ์  เรียนรู้การ
ท างาน โดยนับเป็นเวลาเรียนและได้หน่วยกิต
ด้วย หรือการออกแบบหลักสูตรที่เรียนและ
ท างานไปพร้อมกันได้ 

4. กิจกรรมนักศึกษำ 
        
 

ควรจัดกิ จกรรม การเสวนาระหว่ าง
นักศึกษาปัจจุบัน-นักศึกษาเก่า เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และสร้างเครือข่าย ความรัก 
ความสามัคคี 
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5. กำรจัดแสดงผลงำนของนักศึกษำ 
  

1. ควรมีการจัดแสดงงานของนักศึกษา 
เพื่อเป็นการฝึกซ้อมการแสดงผลงาน และการ
น าเสนอผลงานของนักศึกษาออกสู่สาธารณะ
ภายนอกให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างช่ือเสียงแก่
คณะ มหาวิทยาลัย 

2. การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา คณบดี ผู้บริหารคณะควร
อ านวยความสะดวกให้มากขึ้น อาทิ  ช่วย
ติดต่อประสานงาน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
รวดเร็วมากข้ึน 

  

6. ศูนย์กลำงข้อมลูด้ำนศิลปะ ควรก าหนดแนวทางให้คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นแหล่งข้อมูล
ทางด้านศิลปะ เพื่อให้ผู้ที่จะท างานวิจัยด้าน
ศิลปะ หรือสนใจงานศิลปะมาศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ควรจัดท าฐานข้อมูลผลงานศิลปะของ
อาจารย์ นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้า และการหารายได้เพิ่ม 

7. กำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ  ควรน าองค์ความรู้ ผลงานศิลปกรรมที่มอียู่
จ านวนมาก มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ 
สร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งจะสร้างช่ือเสียง
รวมทั้งรายได้แก่คณะ และมหาวิทยาลัยด้วย 

  

8. กำรบริกำรวิชำกำร  ควรด าเนินการโครงการหารายได้ ตามที่
ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ ให้เป็นรูปธรรม 

 

ควรให้มีบุคลากรสายสนับสนุนมาช่วยงาน
ด้านการติดต่อ ประสานงาน รวมถึงการจัดท า
เอกสาร การเบิก-จ่าย งบประมาณ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการจัดโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- เกณ ฑ์ การขอก าหนดต าแหน่ งทาง

วิชาการใหม่ ยากขึ้น  
- การตีความงานศิลปะเป็นผลงานทาง

  ควรผลักดันให้สภาคณบดีทางศิลปะ 
พิจารณาแนวทางในการตีความผลงานทาง
วิชาการ ของสายศิลปะให้มีความชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ ในการขอก าหนดต าแหน่ งทาง
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วิชาการ ถูกตีกรอบให้ผ่านเกณฑ์ยากขึ้น และ
ยังไม่มีความชัดเจน 

วิชาการและการพัฒนาการท างานของทุกฝ่าย 

10. กำรปรับโครงสร้ำง  ควรประชุม ช้ีแจง ท าความเข้ าใจกับ
บุคลากรให้ทราบและเข้าใจกระบวนการ 
ขั้ น ต อน ก ารด า เนิ น ก าร  วั ต ถุ ป ระส งค์ 
ประโยชน์ที่ ได้ รับ  รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ใหข้้อเสนอแนะมากขึ้น 

  

11. กำรบริหำรจัดกำร 
                 

1. ควรท างานเชิงรุกให้มากขึ้น 
2. ควรเร่งรัดการท างาน และการตัดสินใจ

เรื่องต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้นเพื่อมิให้กระทบต่อ
การบริหารงานในด้านต่างๆ 

3. ควรก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน และท้าทายมากข้ึน 

4. ควรรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
ท างานให้มากขึ้น  

5. ควรพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
เอกสารส่วนกลางของคณะให้ เป็นระบบ 
สะดวกแก่การสืบค้น และการเข้าถึงข้อมูล 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา  

ควรเร่งก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรม โครงการต่างๆ ตามที่วางแผนไว้ 
เพื่ อ ให้ ด า เนิ น การมี ความคื บหน้ า  อาทิ 
โครงการภาคพิเศษนานาชาติ 

1. ควรวางแผน จัดระบบการบริหาร
จัดการ ของทั้ง 2 วิทยาเขต ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

2. ควรบริหารจัดการการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ส านักงาน ให้สอดคล้อง และเอื้อต่อ
การท างานโดยค านึงถึงความประหยัดและ
คุ้มค่า และติดตาม ประเมินผล สอบถาม
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน แนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

12. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ 
             
 

1. ควรปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารสู่บุคลากรทุกระดับให้มากขึ้น 
โดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลายหลาก ซึ่งบุคลากร
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือด้วย อาทิ การ
พูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
สื่อสาร 2 ทางเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  

2. ควรมีการประชุมระหว่างผู้บริหารกับ

1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองค์กร 
ให้มีความชัดเจนท่ัวถึงในทุกระดับ 

2. ควรหาแนวทางเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์  บุคลากรสนับสนุน และระหว่าง
ภาควิชาให้มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองค์กร 
ให้มีความชัดเจนท่ัวถึงในทุกระดับ 

2. ควรประชุมหารือร่วมกัน ถึงปัญหา
อุปสรรค ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ
แนวทางการด าเนินการ อาทิ เพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร ปรับวิธีการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ร่วมใจกันในการท างาน และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ 

3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่พระราชวังสนามจันทร์ ให้
มากขึ้น 

13. กำรพัฒนำบุคลำกร 
             

1. ควรมีแผนพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้มี
ความพร้อมในการบริหารงาน และการเป็น
ผู้บริหาร 

2. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติ งาน และก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นอาจน ามาก าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วย เพื่อให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรให้ความส าคัญกับสายสนับสนุน
มากขึ้น ท้ังการพัฒนาทักษะการท างาน ความ
มั่นคง ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ 
และขวัญก าลังใจในการท างาน ฯลฯ 

 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการท างานให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 

14. กำยภำพ/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  
 

1. ควรปรับปรุงอาคารเรียนที่พระราชวัง
สนามจันทร์  ให้ ส ามารถ ใช้พื้ นที่ ได้ เต็ ม
ศักยภาพ และคุ้มค่ามากข้ึน 

2. ควรจัดท าห้องสตูดิ โอที่พระราชวัง
สนามจันทร์ และจัดพื้นที่ห้องท างานให้โล่ง 
กว้าง และสะอาด เรียบร้อย 

3. ควรท าสตูดิโอเชิงที่พักเพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ และได้รับความสะดวกใน
การสร้างผลงานมากขึ้น 

ควรร่วมกันระดมความคิดเพื่อวางแผน
เรื่องการใช้พื้นที่วังท่าพระหลังการปรับปรุง
เสร็จแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ  

1. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. การแสดงผลงาน แสดงนิทรรศการ

ประจ า เพื่อเป็นศูนย์กลาง สถานที่สร้างแรง
บันดาลใจด้านศิลปะ  

3. การจัดบริการทางวิชาการ การอบรม
ด้านศิลปะแก่ผู้สนใจ 

1. วังท่ำพระ 
ควรปรับปรุงพัฒนาการใช้พื้นท่ีให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน
ศิลปะ และสร้างโอกาสในการหารายได้ 
2. พระรำชวังสนำมจันทร์  

2.1 ควรปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้มากขึ้น 

2.2 ควรปรับปรุงห้องน้ า และดูแลความ
สะอาดใหม้ากขึ้น 

2.3 ควรเร่งรัดการซ่อมแซมอาคารเรียนให้
แล้วเสร็จ และแจ้งก าหนดการที่ชัดเจน 

2.4 ควรเพิ่มจ านวนถังขยะ และดูแลความ
สะอาดให้มากข้ึน 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 
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1. Disruption 
(บ ริ บ ท จ าก ภ าย ใน แล ะภ ายน อก ที่

เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว อาทิ  จ านวน
นักศึกษาลดลง) 

 ควรปรึกษา หารือหาแนวทางการในการ
เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาให้มาก
ขึ้น อาทิ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 

1. ควรก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ชัดเจน 

2. ควรวางแผนการปรับตัวในทุกด้าน ทั้ง
เรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ 
และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

2. จ ำนวนนักศกึษำ  
มีแนวโน้มลดลง 

  1. ควรสร้างและเผยแพร่จุดเดน่ อัตลักษณ์
ของคณะให้ชัดเจน เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้า
มาเรียน 

2. ควรวางแผนเตรียมการประชาสัมพันธ์ 
การย้ ายกลับมาจัดการ เรี ยนการสอนที่ 
วังท่าพระ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน
ต่างๆ ทราบโดยเร็ว และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง    

3. หลักสูตร ควรเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ             

 1. ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการ
สอนให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนให้มากข้ึน 

2. ควรผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้ง
ด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย จะ
ท าให้บัณ ฑิ ตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เปรียบกว่าสถาบันอื่นๆ และเป็นอัตลักษณ์
ของคณะฯ 
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4. โครงสร้ำง วางแผนการปรับโครงสร้างการบริหารงาน 
อัตราก าลัง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ควรวางระบบโครงสร้าง และการบริหาร 
งานในส านักงานคณบดี ให้มีความชัดเจน 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  
   
   

ควรวางแผนหางบประมาณรายได้จาก
ภายนอกเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธี
ท างาน และสร้างความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกันให้มากข้ึน 

  

6. งบประมำณ และกำรหำรำยได้  ควรวางแผนงบประมาณในระยะยาว เพื่อ
การบริหารจัดการ และรองรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการหารายได้เพิ่ม
นอกเหนือจากรายรับค่าหน่วยกิตนักศึกษา 
อาทิ การบริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น                 

ควร เร่ งด า เนิ นการ  เรื่ อ ง การจั ดตั้ ง
ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ด าเนินการเรื่องการจัดหารายได้ของคณะให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

1. ควรเร่งจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของ
คณะ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการหา
รายได้ และน าเงินมาสนับสนุนการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ของคณะ 

2 . ค วรวางแผ น ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
งบประมาณอย่างรอบคอบ 

3. ควรจัดเรียงล าดับความส าคัญ ความ
เร่งด่วนของกิจกรรม/โครงการ แล้วตัดบาง
กิจกรรม/โครงการออก เพื่ อ ให้ สามารถ
ด าเนินการกิ จกรรม/โครงการได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ควรจั ดท าฐานข้ อมู ลด้ าน ผล งาน
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย เพื่อการ
ค้นคว้า และหารายได้เพิ่ม 

7. กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่อำคำรสมบูรณ์ ควรจัดสถานที่ พื้นท่ีจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และดูแล
เรื่องความสะอาดใหม้ากขึ้น 

  

8. กำรปรับปรุงวังท่ำพระ  
                

1. เร่งด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว 
2. สื่อสารให้ทุกฝ่ายรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

และทันท่วงท ี               
3. จัดท าแผนพัฒนาฟื้นฟู ในด้านต่างๆ 

หลังการปรับปรุงวังท่าพระ อาทิ 

1. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงพื้นที่วังท่า
พระ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ก าหนดเวลา
การกลับไปจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระให้
บุคลากรนักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบด้วย 

1. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงพื้นที่วังท่า
พระ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ก าหนดเวลา
กลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ ให้
นักศึกษา และผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 
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3.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มากขึ้น 
เนื่องจากนักศึกษามาสมัครเรียนน้อยลง ส่งผล
ต่อคุณภาพนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษา 

3.2 ส ร้ า งคุ ณ ค่ า  แ ละอั ต ลั ก ษ ณ์ ที่
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน  

3.3 สร้างบรรยากาศการเรียนในสถาบัน
ศิลปะร่วมกันของ 4 คณะวิชา และหาแนวร่วม
ส่งเสริมการศึกษาจากพ้ืนท่ีรอบนอก  

3.4 พัฒนาระบบ IT เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง  

3.5 ออกแบ บ ป รับ เป ลี่ ย น พื้ น ที่ ให้
สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลายและ
ทันสมัย รวมทั้งจัดสรร พื้นที่ส่วนกลางของ
คณะให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้งานของ
นักศึกษา อาทิ ห้อง Lounge ห้อง Printer 
โทรทัศน์ ห้องสมุด ห้อง Lab อุปกรณ์การ
เรียน อุปกรณ์เทคโนโลยี 

3.6 ออกแบบเป็น Smart Classroom     

3. คณะฯ จะต้องวางแผนเตรียมการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
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1. ทิศทำงกำรพัฒนำ คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

  ควรก าหนดทิ ศทางการพัฒ นาคณ ะ 
รวมทั้งอัตลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน 
เพื่อน าไปวางแผนการท างานให้สอดคล้องกัน
ต่อไป 

2. หลักสูตร  ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ 
1. มีความทันสมัย เน้นจุดเด่น อัตลักษณ์ 
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ความพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 
ช่างสิบหมู่ เป็นต้น 

2. หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 
3. ควรพิจารณาเพิ่มการฝึกงาน เพื่ อ

ประโยชน์ในการไปท างานซึ่งการด าเนินการ
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การขอใบอนุญาต
วิชาชีพสถาปนิกด้วย 

3. กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ   1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น 

2. ควรน าระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนในประเด็นที่เป็น
ข้อจ ากัด และอุปสรรค โดยหากประเด็นใดเป็น
อ านาจของคณะ ควรเร่งปรับปรุงแก้ไข ประเด็น
ใดเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัย ควรน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง แก้ไขต่อไป  

3. ควรจัดสรรทุนให้นักศึกษาต่างชาติ 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน ให้มากขึ้น 

4. กิจกรรมนักศึกษำ  
  

ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการ
คิดและเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
ตนเอง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แยกไปจัดการ
เรียนการสอนที่อาคารสมบูรณ์ ท าให้นักศึกษา
ไม่รู้จักเพื่อนนักศึกษาต่างคณะวิชา ในอนาคต
อาจส่งผลต่อเครือข่ายที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันให้มากข้ึน 

เมื่อคณะกลับมาจัดการเรียนการสอนที่ 
วังท่าพระแล้วควรจัดกิจกรรมที่สร้างความ 
สัมพันธ์ร่วมกันภายในคณะ และระหว่างคณะ
ให้มากข้ึน 

5. อำจำรย์   1. ควรก ากับ ติดตามการมอบหมายภาระ
งานของอาจารย์ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีคณะ 
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

2. ควรหากลยุทธ์ วิธีการ มาตรการในการ
จูงใจ ให้อาจารย์มาร่วมมือกันท างานให้มาก
ขึ้น  
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6. กำรจัดโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร   1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ่ 
ระดับชาติ นานาชาติ และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า สร้างช่ือเสียงสู่
สาธารณะ และนักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้น 

2. ควรให้ ความส าคัญ กั บหน่ วยงาน 
องค์กร ที่อยู่ใกล้กับคณะวิชา มหาวิทยาลัย
เป็นอันดับต้นๆ และขยายให้กว้างขวางออกไป 

3. ควรให้มีบุคลากรสายสนับสนุนมา
ช่วยงานด้านการติดต่อ ประสานงาน รวมถึง
การจัดท าเอกสาร การเบิก-จ่าย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เพื่ อ ช่วยอ านวยความสะดวกในการจั ด
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. กำรบริหำรจัดกำร 1. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานใน
ส านักงานคณบดี ก าหนดขอบเขตภาระงาน 
มอบหมายงานที่ ชัดเจนแก่บุคลากร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ ได้ รับมอบหมาย  รวมทั้ งควร
ด าเนินการเรื่องต าแหน่งเลขานุการคณะ 
เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของ
คณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรหาแนวทาง สนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการซึ่งมีความสามารถที่หลากหลาย 
มาท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาคณะให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น               

  

8. กำรสื่อสำร และกำรมีส่วนร่วม 1. ควรเน้นการสื่อสารถ่ายทอดทิศทาง 
นโยบาย ข้อมู ลที่ ส าคัญ ๆ ของคณ ะ ให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการท างาน การแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ควรพัฒนาการสื่อสารให้เป็นทางการและ
เข้าถึงนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าได้ดี
ยิ่งข้ึน 

1. ควรมีการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่ เป็นทางการให้มากขึ้น  ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีเพิ่มขึ้น 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
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ร่วมกัน  
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร สู่

บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง ทันการณ์ ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือด้วย   

2. ควรเพิ่มการสื่อสาร และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน 

9. กำรพัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้
พร้อมในการท างาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่ 
อาทิ การฝึกอบรม ศึกษาต่อ โดยในการจัด
อบรมควรเชิญหลายฝ่ายมาร่วม เพื่อให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการท างาน     

 1. ควรมีแผนพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้มี
ความพร้อมในการบริหารงาน และการเป็น
ผู้บริหาร 

2. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ สายสนับสนุนในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (ทุกคนต้องได้รับ
การอบรมพัฒนา) เพื่อรองรับการท างาน และ
ทุ กส่ วนงานภ าย ใน คณ ะ มหาวิทยาลั ย 
สามารถพัฒนาไป ได้พร้อมๆ กันอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงขวัญก าลังใจในการ
ท างาน ฯลฯ 

3. ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการท างานให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะโบราณคด ี

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. อัตรำก ำลังบุคลำกร  1. ควรเพิ่มอัตราก าลังอาจารย์ประจ าและ
อ าจ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณ ฑิ ตศึ กษา โดย เฉพาะหลักสู ตรศิ ลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

2. ควรเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มากขึ้น 

 

2. สวัสดิกำร  1. ควรเพิ่มจ านวนรถรับ- ส่งให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

2. ควรซ่อมรถมหาวิทยาลัยให้พร้อม
ส าหรับการใช้งาน เนื่องจากประสบปัญหารถ
เสียขณะเดินทางบ่อยครั้ง 

3. ควรพัฒนาการให้บริการของพนักงาน
ขับรถมหาวิทยาลัย 

 

3. กำรปรับปรุงวังท่ำพระ  ควรเร่งด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว และ
สื่อสารให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 

ควรเร่งปรับปรุงวังท่าพระ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

1. ควรผลักดันการเป็ นศูนย์ กลางจั ด
กิจกรรมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรปรับปรุงอาคาร พื้นที่ สภาพแวดล้อม 
สิ่งอ านวยความสะดวก ให้ครบสมบูรณ์โดยเร็ว 

4. ด้ำนกำยภำพของศูนย์สันสกฤต ควรอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
บุคลากรซึ่งต้องย้ายสถานที่จัดการเรียนการ
สอนและสถานที่ท างานให้มากขึ้น อาทิ การ
เดินทาง จัดสวัสดิการต่างๆ 

1. ควรจัดสถานที่เฉพาะให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ เนื่องจากห้องพักอาจารย์มีพื้นที่ไม่
เพียงพอ 

2. ควรเร่งปรับปรุงถนนและทางเท้ า
บริเวณหน้าศูนย์สันสกฤตศึกษา  

3. ควรเพิ่มสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการ
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

สอนระหว่างการปรับปรุงวังท่าพระ 
4. ควรเร่งปรับปรุงวังท่าพระ ให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว เนื่องจากพื้นที่วังท่าพระอยู่ในบริเวณ
เกาะรัตน โกสิ นทร์  เป็ นแหล่ งข้ อมู ลที่ มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านโบราณคดี 
และควรสื่อสารให้นักศึกษาและบุคลากร 
ทราบถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงวังท่า
พระด้วย 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
  
 

1. ควรหาแนวทางสนับสนุนหลักสูตรที่มี
คุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ แต่มีนักศึกษา
เรียนน้อย ท าให้มีงบประมาณน้อย ให้สามารถ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป  

2. ควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

3. ควรวางแผนเปิดหลักสูตรนานาชาติ 

ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

1. ภาควิชาต่างๆ ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกันมากขึ้น อาทิ  การออกภาคสนาม
ร่วมกันระหว่างภาควิชาโบราณคดีกับภาควิชา
ประวัติ ศ าสต ร์  แล ะน าข้ อมู ลที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญแตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตร และเปิดรายวิชา
เลือกให้กว้างขวาง บูรณาการศาสตร์ และ
รองรับตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาที่ตนเรียน 

3. ควรมีการจัดตารางสอนให้ยืดหยุ่นมาก
ขึ้น เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
อาทิ  เปิดกว้างให้นักศึกษาวิชาเอกและวิชาโท
เรียนร่วมกันได้ 

2. กำรพัฒนำนักศึกษำ  
          

สนับสนุน ผลักดัน นักศึกษาท่ีมีความสนใจ
ที่จะเป็นนักโบราณคดีจริงๆ ให้สามารถเป็นนกั
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   
         

โบราณคดีที่มีความรู้ ความสามารถต่อไปใน
อนาคต อาทิ การจัดสรรทุน   

3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควรอบรมและพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
ระบบเก็บข้อมูล เอกสาร ที่สะดวก ครบถ้วน 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

4. กำรวิจัย ผลงำนวิชำกำร  
  
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ใน
หลากหลายมาตรการมากข้ึน อาทิ จัดระบบพี่
เลี้ยงเพื่อช่วยให้ค าแนะน าในการท าผลงาน
วิชาการ  

2. อ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการ
ตีพิมพ์ การเผยแพร่ น าเสนอผลงาน อาทิ จัด
เจ้าหน้าที่ดูแลหาข้อมูล ติดต่อประสานงานใน
เรื่องต่างๆ              

 การท างานวิจัยในสาขาโบราณคดี  มี
ข้อจ ากัด อาทิ แหล่งตีพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
ผลงานท่ีตรงสาขา มีจ านวนน้อย 

ควรร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดท า
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างานวิจัย 
เพื่อใช้งานร่วมกัน 

5. กำรพัฒนำอำจำรย์ ส่งเสร ิม  สน ับสน ุนให ้อาจารย ์ม ีความ
เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้มากขึ้น     

 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการท างานให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

6. กำรบริหำรจัดกำร  ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการท างานของ
บุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว 

 

7. กำรปรับโครงสร้ำง ควรสื่อสาร ท าความเข้าใจกับภาควิชา 
บุ ค ล าก ร ให้ ม าก ขึ้ น  แ ล ะ วางแ ผ น ก าร
ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 
อัตราก าลัง ภาระงาน งบประมาณ 

  

8. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ควรช้ีแจง ท าความเข้ าใจกับบุ คลากร
เกี่ยวกับการบริหารงานระบบใหม่ ระเบียบ 
ข้อบังคับส าคัญๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับตัว และ
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ชัดเจน ตรงกัน 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
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9. งบประมำณ กำรหำรำยได้ ควรวางแผนการหารายได้จากแหล่ ง
ภายนอกเพิ่มขึ้น อาทิ จัดอบรมมัคคุเทศก์ จัด
ทัศนศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 

 1. ควรวางแผนการใช้งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  

2. ควรจัดท าแผนการหารายได้ที่ เป็น
รูปธรรมมากขึ้น เช่น การจัดทัวร์ การท างาน
วิจัย การบริการวิชาการ จัดท าโครงการพิเศษ
ต่างๆ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายในคณะ 

10. กำรสื่อสำร/กำรประสำนงำนในคณะ ควรปรับ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ระหว่าง
อาจารย์และสายสนับสนุนให้มากขึ้นเพื่อให้
การท างาน การประสานงาน มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ตรงกัน อาทิ การสื่อสารทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งบุคลากรทุกคน
ต้องให้ความร่วมมือด้วย 

  

11. ศิษย์เก่ำ   1. ควรเพิ่มบทบาทของศิษย์เก่าให้มากขึ้น 
อาทิ เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ช่วย
บรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงการส่ง
นักศึกษาไปร่วมงาน ฝึกงานกับศิษย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการ  

2. ควรให้นักศึกษาปัจจุบันไปช่วยงาน
สมาคมศิษย์เก่าของคณะ เพื่อการมีส่วนร่วม 
และสานต่อการด าเนินงาน 

3. ควรพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น โดยน า social 
media มาช่วยในการด าเนินการ 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะมัณฑนศิลป์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. Disruption   คณะต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัย ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง และการด าเนินการจะต้อง
มีวิสัยทัศน์ มีมุมมอง ทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน 

2. กำรรับนักศึกษำ/ระบบ TCAS  1 . ค วร ให้ คณ ะด า เนิ น การคั ด เลื อ ก
นักศึกษาเอง ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ
คณะวิชาทางด้านศิลปะ 

2. เพิ่มการทดสอบปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งใน
วันสอบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยคัดเลือกนักศึกษา
อีกทาง 

3. ควรจัด Workshop ระยะสั้น 1-2 วัน 
เพื่อให้เห็นความสามารถของนักศึกษา ซึ่งจะ
ช่วยในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

4. ควรหาวิธีพัฒนานักศึกษาที่รับเข้ามา 
เพื่อลดปัญหากรณีที่เรียนไม่ได้ ต้องออก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการประเมินหลักสูตร (ระบบไม่ยอม
ให้เปลี่ยนวิชาเอก) อาทิ จัดติวพิเศษ สอนปรับ
พื้นฐานเพิ่ม 

1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบ
คัดเลือก และข้อสอบในการวัดความสามารถ
ของนักเรียน เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต
ของคณะด้วย 

2. ควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
เข้าใจระบบการสอบคัดเลือกของคณะ เพื่อ
สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ชัดเจน  
 

3. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  1. ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าให้สามารถ
รับภาระงานสอนเพิ่มขึ้นควบคู่กับการท า
ผลงานวิชาการด้วย 

2. ควรปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียน
การสอน การประเมินผล ให้มีความเข้มงวด
มากขึ้น 

1. ควรพิจารณาเปิดหลักสตูรนานาชาติ ใน
ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 หลักสูตร แล้ว
ค่อยๆ ขยายออกไป 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการบูร
ณาการ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
ยุคใหม่ 
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3 . ค ว ร เพิ่ ม ค ว าม รู้   ทั ก ษ ะ  ค ว าม 
สามารถอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ในสาย
วิชาชีพ อาทิ  การพูด การน าเสนอ สร้าง
แรงจู งใจ  ให้ นั กศึ กษามีความสามารถที่
หลากหลาย ซึ่งจะสร้างจุดเด่นให้นักศึกษาใน
การท างานมากขึ้น 

4. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน  ควรพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน ปรับปรุงห้องเรียน โต๊ะเรียน อุปกรณ์
ต่างๆ ให้ดีขึ้น 

 

5. กำรบริหำรจัดกำร  1. ควรปรับปรุ งกลไก วิธีการสื่ อสาร
ระหว่างคณะกับส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน รวมถึงการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้ภาควิชารับทราบอย่างทั่วถึง จะได้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในคณะ 

2. ควรมีการประชุมหารือจากพื้นฐาน
ความเป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของ
อาจารย์  บุคลากร ก่อนมีการประกาศใช้
ข้อบังคับ หรือให้ด าเนินการเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็น และให้มีการปรับแก้ไขได้
หลังจากประกาศใช้ไปแล้ว 

3. คณบดีควรเป็นคนกลางที่ จะเช่ือม
ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ ชัดเจนและตรงกันเพราะอาจมีบาง
เรื่ อ งที่ ค ณ ะ ยั งติ ด ขั ด  มี ข้ อ จ า กั ด  แ ต่
มหาวิทยาลัยไม่ทราบ 

 

6. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ 
 

  1. ควรเพิ่มการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี การ
สื่อสารสมัยใหม่ให้มากขึ้น 

2 . ค ว ร มี ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชาและมีการจัดการ
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ข้อมูล ข่าวสารที่ เป็นระบบ เช่ือมโยงกัน 
เพื่อให้การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่าง
รวดเร็วกว้างขวาง และถูกต้อง 

3. ควรจัดระบบให้นักศึกษามีส่วนร่วม มี
บทบาทในการสื่อสารมากขึ้น จะช่วยให้ข้อมูล 
ข่าวสารสามารถเผยแพร่ และกระจายได้
รวดเร็วมากข้ึน 

7. กำรปรับปรุงวังท่ำพระ  ควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และวางแผนฟื้นฟู สร้างภาพลักษณ์ ใหม่ที่
ทันสมัย 

  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
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1. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  
   (ระดับปริญญำตรี) 

 
 

1. มีการ learning by doing มากเกินไป 
นักศึกษาบางคนไม่มีประสบการณ์  หรือ
พื้นฐานมากพอ ควรมีการอธิบายเนื้อหา ให้มี
ความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ เนื่องจากพื้นฐาน
ของนักศึกษามีความแตกต่างกัน 

2. ตารางสอนในช่วงปี  2 จัดรายวิชา
ค่อนข้างหนัก และบางรายวิชามอบหมายงาน
ค่อนข้างมาก ท าให้นักศึกษาท างานไม่ทัน ควร
จัดรายวิชากระจายในแต่ละภาคเรียนให้
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เรียนหนักเกินไป  

3. Material (ผ้า) ที่น ามาศึกษา ไม่มีใน
ประเทศ ท าได้เพียงดูตัวอย่างจากในรูป แต่
ไม่ได้สัมผัสกับของจริง ควรน า Material (ผ้า) 
ในประเทศมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะศึกษา 
และลงปฏิบัติงานในชุมชนได้จริง รวมทั้ ง
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พิจารณาความต้องการของทั้ งชุมชนและ
ประเทศ ด้วย 

2. คุณภำพบัณฑิต/กำรผลิตบัณฑิต จากจ านวนนักศึกษาที่มาสมัครสอบ
คัดเลือกมีแนวโน้มลดลง จึงควรมุ่งเน้นสร้าง
ความเข้มแข็งด้านคุณภาพบัณฑิตให้มากขึ้น 
โดยวิธีการหนึ่งคือการร่วมมือกับนักศึกษา
เก่า ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ  

 
 

1. ควรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับ
อาเซียน และระดับนานาชาติ 

2 . ค วรก าห น ด เป็ น น โยบ าย ใน การ 
เพิ่ ม ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ภ า ษ า 
ต่างประเทศของนักศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศ การจัดกิจกรรม ที่สนับสนุน
การใช้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น 

3. ควรส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ
นักศึกษาต่อสังคม ประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อ
แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และ
สร้างความเป็นผู้น าในอนาคต 

3. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ/ระดับปริญญำ
เอก 

  1 . ค ว ร เชิญ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต 
ศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อให้
รู้จักกันมากขึ้น 

2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จัดกิจรรม/โครงการต่างๆ ให้
มากขึ้น เพื่อส่งเสริม บทบาทของนักศึกษา/
บัณฑิตต่อสังคม ประเทศ และแสดงถึงความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ  และสร้างความเป็น
ผู้น าในอนาคต 

3. ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่ งแวดล้อม 
ห้องเรียนให้ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง
แรงบันดาลใจ ให้มากข้ึน 

4. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียน จัดหาอุปกรณ์ ปัจจัยสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนให้เพียงพอ ทันสมัย และมีการ
ใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้ง
ควรมี Technician ช่วยท างาน 

1. ควรสนับสนุนอุปกรณ์แสดงผลงานที่ดี 
ทันสมัย และเหมาะสมในการจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานทางด้านศิลปะ  

2. ควรพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
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TA มาดูแลการใช้ห้องเรียนนอกเวลา เพื่อ
ขยายเวลาให้นักศึกษามีสถานที่ท างานได้มาก
ขึ้น 

3. ควรพัฒนาระบบ หรือช่องทางการ
สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของคณะที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. งบประมำณ ควรจัดท าแผนงบประมาณ แผนการหา
รายได้ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ 

1. ควรวางแผนจัดท าโครงการบริการ
วิชาการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้คณะ
สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น 

2. คณะกรรมการประจ าคณะควรช่วยกัน
ตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณให้มีความ
ละเอียด รอบคอบมากขึ้น และคณะควรช้ีแจง
หรือสรุปให้เข้าใจ มีการน าเสนอในรายงาน
การประชุมของคณ ะ รวมทั้ งเปิ ด เผยให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ อาทิ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ 

 

6. กำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 

 ควรจัดประชุมบุคลากร เพื่ อท าความ
เข้าใจ สร้างความร่วมมือในการท างานของ
บุคลากร มากกว่าการน าข้อบังคับมาบังคับใช้
เพียงอย่างเดียว 

 

7. ภำพลักษณ์ของคณะมัณฑนศลิป ์
นักเรียน ผู้ปกครอง สาธารณชนส่วนใหญ่

เข้าใจว่าคณะมัณฑนศิลป์จัดการเรียนการสอน
เฉพาะด้านออกแบบตกแต่งภายใน 

  1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง สาธารณชน 
รับทราบข้อมูล ข่าวสารของคณะให้มากขึ้น 

2 . ค วรสื่ อ ส าร  เผ ยแพร่ ผ ล งานของ
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่
ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ออกสู่สาธารณะ
ภายนอกให้มากขึ้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ                     

3. วางแผนการแนะแนวการศึกษาให้
นักศึกษา ครูอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ทั้ ง
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ส่วนกลางและภูมิภาคได้รู้จักคณะมัณฑนศิลป์ 
มากขึ้น 

4. ควรให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มากขึ้น 

8. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์ 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เพื่อให้มีผู้มา
สมัครสอบเข้าศึกษามากข้ึน 

2. ปรับปรุ งและพัฒนาการสื่ อสาร
ระหว่างภาควิชา และบุคลากรภายในคณะที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยบุคลากรทุกคน
ต้องให้ความร่วมมือด้วย 

 
 

ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียง ให้
สาธารณชนภายนอก ได้รับทราบความสามารถ 
ความเป็นผู้น าของคณะ ให้มากขึ้น โดยใช้
ช่องทางต่างๆ  นอกจากนั้นจะสร้างช่ือเสียง
และจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้นด้วย 

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

 
 

1. สำยวิชำกำร 
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีการ

ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  การน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มากขึ้น โดย
อาจจะด าเนินการผ่านกลไก กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ  
2. สำยสนับสนุน 
     2.1 ควรปรับปรุงระบบการท างานภายใน
ส านักงานคณบดีใหม่ เพื่อให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจของคณะ อาจารย์ ได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
     2.2 ควรประชุมร่วมกันในการก าหนด
ภาระงาน ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
คนให้ชัดเจน และตรงกับความรู้ความสามารถ   

  2.3 ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  และ
ช้ีแจงขั้นตอนการท างานให้บุคลากรในคณะ
ทราบทั่วกัน 

2.4  ควรจัดอบรม และพัฒนาบุคลากร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษ ะ ค วาม รู้ 
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ความ ส าม ารถ ใน ก ารท า งาน ให้ ทั น กั บ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ที่ปรับเปลี่ยนของ
มหาวิทยาลัย 

  2.5 ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการท างานให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
    2.6 ควรสร้างความร่วมมือในการท างาน
ของบุคลากร มากกว่าการน าข้อบังคับมา
บังคับใช้เพยีงอย่างเดียว 

10. กำรพัฒนำวิทยำเขตใหม่ ประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒ นาวิทยาเขตใหม่  ในแนวทางของ 
School of Art ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อขยาย
ความก้าวหน้าของคณะและมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

  

11. กำรท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)   
 

ควรน าข้อตกลงความร่วมมือมาด าเนินการ 
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคณะมากขึ้น อาทิ 
การเปิดหลักสูตรนานาชาติ 

12. สวัสดิกำร ควรอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาใน
การเดินทางระหว่างวิทยาเขต รวมทั้งการ
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ควรพิจารณาช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
อาจารย์ที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน อาทิ 
หอพัก รถรับส่ง ให้มากข้ึน 

 

13. กำรจัดท ำโครงกำรบ ริกำรวิชำกำร/
บทบำทของคณะต่อสังคม 

      1. ควรส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะ
ต่อสังคม ประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อแสดงถึง
ความเป็นผู้น าของคณะ 
    2. ควรด าเนินการติดตาม และประเมินผล
โครงการอย่ างจริ งจั ง และน าผลที่ ได้ม า
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น อาทิ 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการมาจาก
สาเหตุใดบ้าง และหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา เพื่อให้การจัดโครงการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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14. ด้ำนกำยภำพ สิ่งแวดล้อม 1. ปรับปรุง และพัฒนาอาคาร สถานที่ 
ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศ
การสร้างสรรค์ศิลปะ และการออกแบบ 

2. ควรจัดพื้นท่ีส่วนกลางให้นักศึกษาทุก
ภาควิชาท ากิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น 

1 . ค ว ร ป รั บ ป รุ งพื้ น ที่  ห้ อ ง เรี ย น 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมภายในคณะ ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

2. ควรมีการออกแบบห้องเรียน พื้นที่
เรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนศิลปะมากขึ้น 
โดยออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้งานได้หลากหลาย 

ค วรป รั บ ป รุ งกายภาพ  สิ่ งแ วด ล้ อ ม 
ห้องเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้
ทันสมัย มีบรรยากาศที่น่าเรียน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้มากขึ้น 

15. ศิษย์เก่ำ วางแผน ให้ นั ก ศึ กษ าปั จจุ บั น และ
นักศึกษาเก่าได้ร่วมกันท างาน เพื่อสร้าง
ช่ือเสียงให้คณะมากข้ึน 

 1. ควรเปิดโอกาสให้ศิษย์ เก่ามาแสดง 
ผลงาน 

2. ควรเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ
ในหลากหลายอาชีพ  มาเป็นอาจารย์พิเศษ 
วิทยากร ช่วยสอน และสร้างแรงบันดาลใจแก่
นักศึกษา และจูงใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนใน
คณะ 

3. ควรจัดงาน/จัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า 
ผู้บริหาร นักศึกษาปัจจุบันให้มากข้ึน เพื่อสร้าง
ความสั มพั นธ์ ระหว่างรุ่ นพี่ รุ่นน้ อง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ควรเชิญศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาท  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้มากขึ้น 
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คณะอักษรศาสตร์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 
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1. จ ำนวนนักศกึษำ/กำรผลิตบัณฑิต นักศึ กษาที่ ม าสมัครสอบเข้ าศึกษามี
แนวโน้มลดลง ควรพิจารณา                          

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  

2. ปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และแนะแนว

การศึกษาไปยังโรงเรียนต่างๆ ให้มากขึ้น 

คณะควรเร่งติดตาม เรื่อง นโยบายความ
ร่ ว ม มื อ ใน การจั ด ส่ งนั ก ศึ ก ษ าไป เรี ย น
ต่างประเทศ 3+1 ด้วย เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่ดี และนักศึกษาได้รับประโยชน์มาก 

 
 

2. กำรวิจัย   1. คณะควรพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้กับ
งานวิจัยที่เป็นที่ต้องการของชุมชน สังคม ให้
มากขึ้น  เพื่ อให้ งานวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดได้ รวมทั้งจะเป็นการ
สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ 

2. อาจารย์ควรปรับตัว โดยท างานวิจัยให้
มากขึ้น 

3. ควรผลักดันให้มีหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น เพราะจะช่วยให้มี
งานวิจัยเพิ่มขึ้น  

4. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท าวิจัยให้มากขึ้น 

3. กำรปรับโครงสร้ำง 1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ีชัดเจน รวมทั้งรวบรวมประเด็นที่
บุคลากรยังมีข้อสงสัยและในระดับคณะไม่
สามารถให้ค าตอบที่ ชัดเจน ส่งให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยช่วยชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจที่
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ถูกต้อง ตรงกัน  
2. ควรก ากับ  ติดตามปัญหาอุปสรรค

เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง และประชุมหารือ
ร่วมกัน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ภาควิชา และบุคลากร ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 1. ควรก าหนดทิศทาง Position ของคณะ
อักษรศาสตร์ให้ชัดเจน โดยการประชุมหารือ
ร่วมกันของบุคลากร  

2. ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน
ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

5. บุคลำกร 
 
 
 
 

 ควรประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญมา
ช้ีแจงถึงความจ าเป็นในการปรับตัว การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน ให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง และการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ  

 

6. กำรสื่อสำร  1. ควรมีการพูดคุย ประชุมหารือแบบไม่
เป็นทางการให้มากขึ้น  

2. ควรเพิ่ มการสื่ อสารที่ หลากหลาย
ช่องทางมากข้ึนเพื่อความความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน ทั่ วถึงทันการณ์  รวมทั้ งควรมีการ
สื่อสาร 2 ทาง เพื่อเปิดโอกาสและรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากรด้วย 

3. ควรเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับของคณะ
ได้การถ่ายทอดสู่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ชัดเจน 
ทั่วถึงและรวดเร็วมากข้ึน 

1. ควรเพิ่มการสื่อสารให้มากข้ึน 
2. ควรจัดประชุมบุคลากรในคณะเป็น

ระยะๆ  
3. ควรมีการสื่อสารแบบสองทางด้วย 

เพือ่ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน 
4. ควรปรับวิธีการในการออกไปมีส่วน

ร่วมกับ ชุมชน  สั งคมภายนอก อาทิ  จั ด
กิจกรรม อบรม ที่ท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม 
เพื่อให้ภายนอกได้รู้จักคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มากขึ้น 
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7. ก ำ ร พั ฒ น ำ ค ณ ะ ให้ ทั น กั บ ค ว ำ ม
เปลี่ยนแปลง 

  1. ควรวางแผน ทิศทางการพัฒนาคณะทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว และสอดรับกับบริบท
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

2. ควรก าหนดการด าเนินการที่ชัดเจนใน
การรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐ  

3. บุคลากรทุกฝ่ายควรร่วมมือ ร่วมใจใน
การคิดพัฒนาคณะให้เป็นผู้น าทางสังคม 

8. ควำมปลอดภัย   1. ควรเพิ่มแสงสว่างในคณะให้มากข้ึน 
2. ปรับระบบไฟฟ้าที่นักศึกษาสามารถปิด

ไฟได้เอง 
3. ควรมีมาตรการการดูแล สถานที่ ความ

ปลอดภัยในคณะให้มากข้ึน 
4 . ค ว ร ป ระ ส า น ม ห า วิ ท ย าลั ย เร่ ง

ด าเนินการเรื่องสุนัขจรจัด 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะ ภาควิชาควรวางแผนการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น  โดย
แนวทางการด าเนินการและการสนับสนุน 
อาทิ การเชิญผู้เช่ียวชาญมาช่วยให้ค าปรึกษา 
และร่างหลักสูตร  

2. ควรเน้นการสอนให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน การศึกษาดูงาน การ
ฝึกปฏิบัติงานจริง ให้มากข้ึน  

3. ควรสร้างเครือข่ ายการเรียนรู้ กั บ
หน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น 

1. คณะควรจะมีการจัดกิจกรรมเสริมการ
เรี ยนการสอน  การเรี ยน รู้ ม ากขึ้ น  อาทิ 
การศึกษานอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการ การ
จัดประชุมวิชาการ  

2. ควรจัดการเรียนการสอนตามแผนที่
ก าหนดไว้ ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย 
และช้ีแจงให้นักศึกษาเข้าใจ 

 

1. ควรก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้าง
จุดเด่นและแรงจูงใจต่อนักศึกษาที่จะมาเข้า
ศึกษาต่อ 

2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1 มีความทันสมัย ตรงกับความ

ต้องการของตลาด 
2.2 หลักสูตรบูรณาการ การเรียนข้าม

ศาสตร์  ข้ ามสาขาได้  มีความน่ าสนใจ มี
นักศึกษามาเรียนเพิ่มขึ้น 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

4. ควรเน้นอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 
ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน  

3. ควรประสานกับมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
เรื่องการสอนวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชา
ทางด้านภาษา ว่าจะให้คณะใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. นักศึกษำต่ำงชำติ  มีจ านวนน้อย  ควรขยายความร่วมมือกับต่างประเทศให้
มากขึ้น เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
แลกเปลี่ยน 

 

3. กิจกรรมนักศกึษำ ควรสนับสนุน และอ านวยความสะดวกใน
การท างาน การจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้
มากขึ้น อาทิ การจัดรถรับส่ง การขนย้าย
อุปกรณ์ 

  

4. กำรบริหำรจัดกำร/แผนพัฒนำคณะ 1. ควรปรับการท างานเป็นเชิงรุกให้มาก
ขึ้น และน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

2. ควรปรับระบบการก ากับติดตาม การ
ท างาน โดยเฉพาะนโยบายที่ส าคัญ คณบดี 
รองคณบดี ควรก ากับติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 

3. คณบดีควรมอบหมายภาระงานให้รอง
คณบดีแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และก ากับ 
ติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และช่วยให้งานส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ 

4.ควรพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคณะ 
รวมทั้งแผนต่างๆ ของคณะ อาทิ แผนพัฒนา
นักศึกษา แผนบริการวิชาการ โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณที่
ชัดเจนและท้าทายมากขึ้น แล้วถ่ายทอดไปยัง

1. ควรหาแนวทางให้ ภ าควิชาต่ างๆ 
ท างานร่วมกันมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกัน  

2. ผู้บริหารคณะควรก ากับ ติดตาม และ
สอบถามปัญหาในการท างาน รวมทั้งช่วยให้
ค าปรึกษา แนะน า หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการท างานให้มากขึ้น  

3. ควรสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
สายสนับสนุนมากขึ้น อาทิ การหาแนวทางให้
มีต าแหน่งที่สูงขึ้น การให้ทุนสนับสนุนเข้ารับ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

4. ควรน าประกาศต่างๆ ของคณะทั้งหมด
มาพิจารณาทบทวน และปรับให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ประกาศต่างๆ ของคณะ ไม่รองรับระเบียบ
ใหญ่ของมหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการเบิกจ่าย 
ท าให้การท างานมีความล่าช้ามาก 

5. ควรจัดท าแผนระยะยาว เพื่ อเป็น

ควรจัดประชุมระดมความคิด แนวทางใน
การพัฒนาคณะร่วมกัน และช้ีแจง สื่อสารให้
บุคลากรทราบ รวมถึงการก ากับติดตาม การ
ด าเนินการอย่างเนื่อง   
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ภาควิชา รวมทั้งก าหนดเป็นตัวช้ีวัดการท างาน
ของบุคลากร 

แนวทาง และเห็นทิศทางการพัฒนาคณะใน
ระยะต่อไป  

6. ควรจัดท าปฏิบัติ งานในแต่ละปี ให้
ชัด เจน และก ากับติดตามอย่างต่อ เนื่ อง 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

7. ควรชี้แจง สื่อสารวิสัยทัศน์ แผนพัฒนา
คณะ ของคณบดีให้บุคลากรทราบ เพื่อร่วมมือ
กันท างาน 

5. ผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย 1. ควรน าเรื่องการก าหนดมาตรฐานภาระ
งานมาบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการและน าไปขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  

2. ควรมอบหมายภาระงานวิจัยไปยัง
ภาควิชา และก าหนด เป้ าหมาย ช้ินงาน 
สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แต่ละภาควิชาอย่าง
เหมาะสม 

 หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ ส่วนใหญ่ 
จะเน้นเรื่องการสอน จึงควรปรับหลักสูตรให้
มุ่งสู่ การคิดวิเคราะห์  การท างานวิจัย มากขึ้น 

 

6. กำรบริกำรวิชำกำร/ 
กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรวิชำกำร 

 ผู้บริหารควรมีบทบาท และการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อ
สร้างช่ือเสียงแก่คณะอักษรศาสตร์  และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นท่ีรู้จัก 

      ควร ให้ มี บุ ค ล ากรสายสนั บสนุ นม า
ช่วยงานด้านการติดต่อ ประสานงาน รวมถึง
การจัดท าเอกสาร การเบิก-จ่าย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เพื่ อ ช่ วยอ านวยความสะดวกในการจั ด
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. บุคลำกร   ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการท างานให้ทันต่อ
ความเปลี่ ยนแปลง รวมถึ งการวางตั วให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอาจารย์ 

8. กำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ น าองค์ความรู้ ศักยภาพความเข้มแข็งของ
คณะมาสร้างคุณค่าและมูลค่า โดยพิจารณา
จากบริบท ธรรมชาติของพื้นที่ จังหวัดที่อยู่
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รอบๆ มหาวิทยาลัย อาทิ จัดอบรมภาษา 
วัฒนธรรม แก่แรงงานต่างชาติ ผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นอกจากนั้น
ยังเพิ่มเงินรายได้แก่คณะด้วย 

9. ข้อตกลงควำมร่วมมือ  1. ควรมีการด าเนินการ จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

2. เมื่อสัญญาข้อตกลงความร่วมมือครบ
ก าหนด ควรมีการต่ออายุสัญญา เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน 

    ควรน าข้อตกลงความร่วมมือมาด าเนินการ 
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคณะมากข้ึน อาทิ 
การเปิดหลักสูตรนานาชาต ิ

10. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ ์ 1. นโยบาย แผนพัฒนา และเรื่องส าคัญๆ 
ควรเน้นการสื่อสารช้ีแจง อธิบายต่อบุคลากร
ในทุกระดับอย่างทั่วถึงชัดเจน เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการท างาน การแก้ปัญหาและพัฒนา
ร่วมกัน 

2. ควรปรับวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
ให้มีช่องทางที่หลากหลาย รวดเร็ว และทัน
การณ์ โดยบุคลากรทุกคนต้องร่วมมือด้วย 

  

11. กำยภำพ ควรปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
สวยงาม รวมทั้ งดูแล ปรับปรุงห้องน้ าให้
สะอาดถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

ควรจัดท าช่องทางการติดต่อผู้ดูแลสถานที่
ในแต่ละช้ัน และผู้ดูแลอุปกรณ์โสตฯ ให้ครบ
ทุกห้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อ
สอบถาม 

 

12. นักศึกษำเก่ำ ควรจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าท่ีทันสมัย 
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งควรน าความรู้ 
ศักยภาพของนักศึกษาเก่ามาช่วยในการพัฒนา
คณะ และรุ่นน้องในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ้น อาทิ  ทุนการศึกษา การเป็นวิทยากร 
อาจารย์พิเศษ เป็นต้น 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศกึษำ ควรศึกษาวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มลดลงในทุกระดับ และประชุมหารือ 
วางแผนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนการ
หารายได้ เพิ่ม เติมจากช่องทางต่างๆ เพื่ อ
ทดแทนรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา อาทิ 
การจัดอบรม การวิจัย 

  

2. English Programme ในโรงเรียนสำธิต   ควรเร่งขยายช้ันเรียนที่สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ  English Programme 
เพื่ อสร้างรายได้  และประโยชน์ ในการจัด
การศึกษา 

3. งบประมำณ   ควรจัดหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 
และจัดโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อหา
รายได้เพิ่มแก่คณะ 

4. อัตรำก ำลังสำยสนับสนนุ ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน 
พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่มาท างานแทนผู้ที่จะ
เกษียณอายุ และพิจารณาภาระงานของคณะ 
ส านักงาน ภาควิชา ว่ามีงานใดสามารถจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาท างานได้บ้าง เพื่อลด
ภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

  

5. ด้ำนกำยภำพ  1. ควรเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อน 
โดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัย  อาทิ 
การขอใช้พื้นที่ตึกใหม่ของมหาวิทยาลัยในการ
รองรับ หลักสูตรก่อนปฐมวัยหรือหลักสูตร
อินเตอร์ของโรงเรียนสาธิต 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

2. ควรหาแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การสร้างที่จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร 1. ควรปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตร 
เปิ ด ร าย วิ ช า  ให้ ทั น ส มั ย  ก้ า วทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  

2. ควรเปิดหลักสูตรเชิงบูรณาการให้มาก
ขึ้น  

3. ควรก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึ กษาจากคณ ะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ชัดเจนมากขึ้น 

1. ควรส่งเสริมหลักสูตรด้านการศึกษา
ผู้ใหญ่ โดยอาจจะจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา  

2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่ เปิด
โอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษา 

ควรสร้างหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในยุค
ปัจจุบัน 

2. กำรเรียนกำรสอน   สื่อการเรียนการสอนล้าสมัย ไม่น่าสนใจ 
1. ควรอบรมอาจารย์ในเรื่องการจัดท าสื่อ

การสอน ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยมากข้ึน 
2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้

น่าสนใจ เน้นการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสริม
ทักษะที่ จ า เป็ น  เช่น  ภาษาต่ างประเทศ 
จิตวิทยาการท างาน ICT 

3. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน ควรดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  และควร
เปิดให้บริการห้องเรียน ห้องท างานในวันหยุด
ด้วยเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาทิ 
ห้องศูนย์ความเป็นเลิศ  

 ควรปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ อาคาร
เรียนทันสมัย พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

 

4. กำรวิจัย   ควรท างานวิจัยในลักษณะพหุสาขา หรือ
เป็นท่ีต้องการในสังคม และของบประมาณกับ
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
การอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและ
นวัตกรรม 

5. โรงเรียนสำธิต ควรศึ กษาข้ อมู ลการบริห ารจั ดการ
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ  แล้ว
น ามาพิจารณา วิเคราะห์น าเสนอรูปแบบของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย อาทิ 

1. การบริหารจัดการ การประสานงานกับ
คณะศึกษาศาสตร์ ควรมีการท างานที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การมอบอ านาจ
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต ในบางเรื่อง 

2 . โค ร งส ร้ า ง  โร ง เรี ย น ส า ธิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ หรือ
เป็นหน่วยงานอิสระ  

3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ควรมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

4. งบประมาณ และการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

 ควรมีการช้ีแจงเกี่ยวกับเงินที่ผู้ปกครอง
บริจาคให้โรงเรียนสาธิต ว่าน าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เพื่อ
ความโปร่งใส 

6. กำรปรับโครงสร้ำง คณะและมหาวิทยาลัยควรเพิ่มการสื่อสาร 
และท าความเข้าใจกับภาควิชา บุคลากร ให้
ชัดเจนมากขึ้น 

 ควรมีการติดตาม และประเมินผล ข้อดี 
ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข 
เมื่อมีการปรับโครงสร้างมาแล้ว 1 ปี 

7. อัตรำก ำลัง สายวิชาการ 
 

1. ควรคัดเลือกบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันต่างๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
ความคิดเห็นทางวิชาการ  
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2. ควรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพิ่ม
ประสบการณ์ และเครือข่ายในต่างประเทศให้
มากขึ้น อาทิ การอบรมภาษาต่างประเทศ 
การท างานวิจัยร่วมกับชาวต่างชาติ  การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร 

8. กำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ ควรน าองค์ ค วามรู้  ศั กยภ าพ  ความ
เช่ี ย วช าญ ที่ ค ณ ะมี อ ยู่  ม าส ร้ า งคุ ณ ค่ า 
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดโครงการอบรม 
การวิจัย 

  

9. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เรื่องส าคัญๆ 
ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนจึงด าเนินการ และใน
กรณีที่ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารมีจ านวนมาก 
ควรจะสรุปสาระส าคัญๆ เพื่อจูงใจในการอ่าน 
และใช้เวลาไม่มากเกินไป 

  

10. ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
 

ควรมีการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องมากขึ้น   

  

11.ควำมร่วมมือภำยในคณะ ควรสร้างให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มี
การบูรณาการการท างานร่วมกันให้มากขึ้น 

  

12. สวัสดิกำร  ศูนย์ออกก าลังกาย อาคารโสมสวลี  
1. ควรมีแม่บ้านท าความสะอาดในช่วงเช้า

และเย็น  
2. ควรขยายเวลาการให้บริการ ถึงเวลา 

19.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะมา
ใช้บริการ 

 

13. สภำพแวดล้อม/กำยภำพ ควรดูแลสถานที่ ท างาน ท ากิจกรรม 
พักผ่อนของนักศึกษาให้เพียงพอ และอยู่ใน
สถานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 

ควรจัดห้องกิจกรรมนักศึกษา ห้องวิชาเอก
ให้เป็นสัดส่วน มากขึ้น 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศึกษำ/นักศึกษำตกค้ำง/กำร
เปลี่ยนวิชำเอก 
 

1. จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ควร
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้มีนักศึกษามาสมัครมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้มากข้ึน  

2. ควรพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการเรียน การเลือกวิชาเอก การเปลี่ยน
วิชาเอก รวมทั้งดูแลนักศึกษาตกค้าง เพื่อให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

  

2. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  1. ควรเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับระบบ AUN-QA EdPEx รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรับระบบใหม่
ด้วย 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรควร
ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
รอบคอบมากขึ้น  

3. คณะควรหาแนวทางพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่ๆ สื่อการสอน การ
เรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาการ
เรียนของนักศึกษาให้มากขึ้น 

 

3. ด้ำนกำยภำพ  1. คณะมีนโยบายสร้างตึกใหม่ และได้รับ
งบประมาณต่อเนื่องจากคณบดีท่านที่ผ่านมา 
แต่มีปัญหาในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ท า
ให้ยังมีความล่าช้า 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

2. การปรับปรุงห้องน้ า มีการด าเนินการ
แล้ว แต่ยังไม่ทั่วถึง 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. กำรรับนักศึกษำ   1. ควรจัด Roadshow แนะแนวการเรียน
ตามโรงเรียน การประกอบอาชีพ ช่วยให้ได้
นักศึกษาที่มีความสนใจอยากเข้ามาศึกษามาก
ขึ้น รวมทั้ งผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  SCSU 
One Day Camp งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
สื่อออนไลน์ ให้มากข้ึน  

2. ควรประชาสัมพันธ์ออกสู่ภายนอก ใน
เชิงรุก โดยการให้ข้อมูลของแต่ละสาขา ให้มี
ความน่าสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
เรียนตามความสนใจ ความถนัด และการ
ประกอบอาชีพ  

2. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  1. ควรจัดโครงการสอนปรับพื้นฐาน เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน    

2. ควรวางแผนเตรียมพัฒนาอาจารย์ใน
เรื่องเทคนิค วิธีการสอน เพื่ อให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ดีขึ้น รวมทั้งให้
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพแบบ
ใหม่ท่ีจะน ามาใช้ด้วย 

1. ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ทันความ
เปลี่ยนแปลง  เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัย เพื่อเสริม
ทักษะนักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
และน าไปใช้จริงได้  

2. ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้มากข้ึน 

3. ควรสอนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาเข้า
ใหม่ท่ียังไม่สามารถปรับตัวได้ 

3. คุณภำพบัณฑิต   ค ว ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต  ให้ มี
ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับ
สากล เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น 
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4. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน 1. ควรปรับปรุ งห้ องเรียน  โต๊ ะ เรียน 
ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้มีคุณภาพ เพียงพอและ
เป็นไปตามยุคสมัย 

2. ควรร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการ
พัฒนาระบบการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความสะดวก และได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง 

1. ควรเร่งรัดหาพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพิ่ม
ส าหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่ งที่ก าลั ง
ด าเนินการอยู่คือการสร้างอาคารเรียนใหม่ 
ระหว่างนี้ก็ใช้วิธีการจัดสรร โดยแบ่งใช้ร่วมกับ
ภาควิชาอ่ืนๆ ภายในคณะ 

2. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ WIFI ของคณะ
ในแต่ละจุด และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

1. ควรจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัย เพียงพอและพร้อม
ใช้งาน  

2 . ค วรต รวจส อบ  ดู แ ลบ า รุ งรั ก ษ า 
เครื่องมืออุปกรณ์ อย่างต่อ เนื่ อง ส าหรับ
เครื่องมือที่ราคาสูงและใช้ร่วมกัน ควรประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะและภาควิชา เพื่อวาง
แผนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อต่อไป 

3. ปรับปรุ งสถานที่ จัด เก็บ เครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ สารเคมีให้มีความปลอดภัย 

5. กิจกรรมนักศกึษำ ควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมให้ มากขึ้น  รวมทั้ งสนับสนุน ให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด การ
แข่งขัน ที่หน่วยงานภายนอกจัดให้มากขึ้น 
เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างช่ือเสียงให้คณะ
และมหาวิทยาลัย 

ควรมี ก ารป ระส าน งาน กั น ระห ว่ า ง
ผู้รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกับผู้แทน
นักศึกษาของคณะ เพื่อช่วยในการวางแผนเมื่อ
มี การจั ดกิ จกรรมตรงกับ เวลาเรียนของ
นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน โดยจัดท าปฏิทินกิจกรรม
ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถวางแผนการสอนได้ 

6. สวัสดิกำรนักศึกษำ  นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิ 
สวัสดิการที่นักศึกษาควรจะได้รับควรปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้มากขึ้น
ในช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์
ต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

7. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควรพัฒนาระบบการท างาน และน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อลดภาระงาน ช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาทิ  ปรับ
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล พัฒนา Website 

  

8. กำรบริกำรวิชำกำร/บทบำทของคณะ   1. ควรเพิ่มบทบาทของคณะต่อชุนชน 
สังคมและประเทศ ให้มากขึ้น รวมทั้งในด้าน
วิชาการ โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องในเชิง
วิทยาศาสตร์ เมื่อมีกระแสข่าวต่างๆ ที่อยู่ใน
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ความสนใจของสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
2. ควรตั้งคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง และ

จัดท าแผนการด าเนินงานให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น 

3.ควรให้มีบุ คลากรสายสนับสนุนมา
ช่วยงานด้านการติดต่อ ประสานงาน รวมถึง
การจัดท าเอกสาร การเบิก-จ่าย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เพื่ อ ช่วยอ านวยความสะดวกในการจั ด
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  
  

1. คณะและมหาวิทยาลัยควรสื่อสารให้
บุคลากรทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับที่ส าคัญๆ และมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน เพื่อความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่
ตรงกัน  

2. ควรลดขั้นตอนการท างานให้สะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัว และยืดหยุ่นมากขึ้น 

  

10. ระเบียบ ข้อบังคับกำรเงิน  ควรปรับขั้นตอน กระบวนการท างาน 
เอกสารให้น้อยลง มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
มากขึ้น 

 

11. กำรหำรำยได้ของคณะ   1. ควรวางแผนการท าโครงการบริการ
วิชาการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้
สามารถหารายได้ให้เพียงพอในระยะยาว 

2. ควรสนับสนุนให้จัดท าโครงการอบรม
ระยะสั้น มากขึ้น 

12. กำรประชำสัมพันธ ์   1. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า สู่สาธารณชน
ภายนอกให้มากขึ้นในหลายๆ ช่องทาง อาทิ 
Line กลุ่ม Facebook 
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2. ควรจัดระบบการสื่อสารข้อมูลให้ถึง
นักศึกษา ให้รวดเร็วขึ้น โดยใช้สื่อท่ีทันสมัย 

13. สิ่งแวดล้อมและกำยภำพ 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้มากข้ึน 

2. ควรพิ จารณ าย้ าย เสาส่ งสัญ ญ าณ
โทรศัพท์ที่ติดตั้งบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ 1 
เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลต่อสุขภาพของ
อาจารย์และนักศึกษา  

3. ควรปรับปรุงและพัฒนาทางเดินเท้า 
และแก้ปัญหาสุนัขจรจัด เพื่อความปลอดภัย 

การปรับปรุ งห้ องน้ า  ควร เร่ งรั ดการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

1. ควรพิจารณาหางบประมาณในการ
สร้างอาคารจากหลายๆ แหล่ง ท้ังขอสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย การระดมทุน
จากศิษย์เก่า เงินรายได้ของคณะ  

2. คณะควรใช้พื้นที่อาคาร 50 ปี และ
อาคาร 15 ช้ัน ซึ่งเช่าจากมหาวิทยาลัย ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากขึ้น อาทิ จัด
โครงการบริการวิชาการ 

3. ควรด าเนินการปรับปรุงให้มีสภาพ
เรียบร้อย สวยงามปลอดภั ย เพื่ อป้องกัน
อุบัติเหตุ  

4. ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
จ ากัดจ านวนสุนัขจรจัด 

14. ศิษย์เก่ำ   1. ควรพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยการ
รวบรวมข้อมูลศิษย์ เก่ าแต่ละสาขา และ
ต าแหน่ง หน้าท่ี 

2. ควรให้ศิษย์เก่ามีบทบาท มีส่วนร่วมใน
ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ ม า ก ขึ้ น  โด ย ก า ร น า
ประสบการณ์ที่มีมาร่วมกันพัฒนาคณะ ไม่ใช่
แค่การสนับสนุนทุนอย่างเดียว 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้มากขึ้น 
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คณะเภสัชศาสตร ์

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 
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1. จ ำนวนนักศกึษำ นักศึกษามีแนวโน้มลดลง ควรพัฒนา
หลักสูตรให้มี อัตลักษณ์ โดดเด่นต่ างจาก
สถาบั นอื่ น  การเปิดหลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรที่ ทันต่อความก้าวหน้าของโลก 
รวมทั้ งหาแนวทางเพิ่ มจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติให้มากขึ้น 

จ านวนนักศึกษาลดลง ควรพิจารณาเปิด
หลักสูตรปริญญาโทควบเอก 

 

2. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  ควรเน้นภาคปฏิบัติ (Practice) ให้มากขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

3. ฐำนข้อมลู ควรสนับสนุน Database ทาง Pharm. 
Care ให้นักศึกษาเข้าถึงมากขึ้น 

  

4. ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน ควรสร้างความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มากข้ึน 

  

5. องค์กรวิชำชีพ ควรเพิ่มความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพ 
Pharm.Care 

  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. อัตลักษณ์/จุดเด่นของคณะ   ควรพิจารณาจุดเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ชัดว่าต้องการเป็น
ผู้น าในด้านใด อาทิ สมุนไพร เครื่องส าอาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผน ก าหนด
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ขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

2. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
 

1. ควรสร้างจุดเด่นให้คณะ อาทิ การเปิด
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบูรณาการ อาทิ 
หลักสูตรเภสัชศาสตร์กับการบริหารธุรกิจ เพื่อ
น าไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 

2. ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับ
นักศึกษาเก่า กลุ่มคนที่ท างานแล้ว หรือกลุ่มผู้
อาวุโสที่เกษียณอายุ ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ความรู้  

3. จัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์สังคม 
ทั้งในด้าน Pharm.Care และ Pharm. Sciences 

4. ควรส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้มาก
ขึ้น อาทิ พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
การสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ดว้ย
ตนเอง 

5. ปรับวิธีการสอนโดยการน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย ส าหรับอาจารย์อาวุโสที่ไม่ถนัดอาจ
จัดเจ้าหน้าที่ช่วยด าเนินการ 

ควรบูรณาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนให้มากข้ึน 

1. หลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตร  ค่อนข้างล่าช้า    

ฝ่ายวิชาการของคณะควรมีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการให้ทราบเป็นระยะ 

2. การเรียนการสอน 
2.1 ควรเน้นการปฏิบัติมากขึ้น 
2.2 ควรจัดท า e-learning ให้ครบทุก

รายวิชา  
2.3 ควรส่งเสริม การฝึกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่ อประโยชน์ ใน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

2.4 การเรียนการสอนควรเน้นเรื่อง
การสร้างแรงบันดาลใจ รู้สึกสนุก ต้องการที่จะ
ศึกษา ค้นคว้าเพิ่ ม เติม และน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 

3. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน ควรปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้อง 
LAB เท ค โน โล ยี  ร ว ม ทั้ ง มี ฐ า น ข้ อ มู ล 
Micromedex ทีท่ันสมัย 
 

1. ควรเพิ่มห้องอ่านหนังสือ และห้อง 
common room 

2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม
ใช้ งาน  ห าก จ า เป็ น ต้ อ งซ่ อ ม  ค วรแ จ้ ง
ระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน 

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลที่
คณะให้บริการแก่นักศึกษา 

4. กำรพัฒนำนักศึกษำ/กิจกรรมนักศึกษำ ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ช่วย
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต  เส ริ ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์  ในส่วนของการไปช่วยงาน
มูลนิธิต่ างๆ ควรพิจารณานับเป็น ช่ัวโมง
กิจกรรมด้วย 

 1. ควรมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยสอนหรือให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษาที่มาท ากิจกรรมในปีต่อๆ ไป  

2 . ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ค ว ร ช่ ว ย
ประสานงานกับกองกิจการนักศึกษามากขึ้น 
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ทั้งในเรื่องการด าเนินงาน เอกสาร และการ
ท างานร่วมกัน 

5. งำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร 1. ควรสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
ท างานวิจัย และขอทุนวิจัยจากภายนอกให้
มากขึ้น 

2. ควรท าวิจัยร่วมกับ ชุมชน เพื่ อเป็น
บริการวิชาการแก่สังคม สร้างรายได้และความ
เข้มแข็งแก่คณะและชุมชน อาทิ การท าวิจัย
สมุนไพรพื้นถิ่น 

3. ควรสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น อาทิ การสนับสนุน
ตามค่าใช้จ่ายจริง 

  

6. กำรบริกำรวิชำกำร  1. ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้
บุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้ามาศึกษา  

2. ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ อาทิ 
Science+Business 

3. ควรจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

4 . ค วร เน้ น ให้ น าผ ล งาน วิ จั ย  ไป ใช้
ประโยชน์ ต่อยอดเพื่อหารายได้ อาทิ การ
สร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 

   1. ควรพิจารณาวางแผน แนวทางหารายได้
จากการจัดโครงการบริการวิชากร และแหล่ง
อื่นๆ  
   2.   ควรให้มีบุคลากรสายสนับสนุนมา
ช่วยงานด้านการติดต่อ ประสานงาน รวมถึง
การจัดท าเอกสาร การเบิก-จ่าย งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
เพื่ อ ช่วยอ านวยความสะดวกในการจั ด
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น        

7. กำรบริหำรจัดกำร 1. ควรพัฒนาระบบการท างาน ให้ทันกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง และลดภาระงานด้าน
ธุรการของอาจารย์  เพื่ อให้มี เวลาท างาน
วิชาการมากข้ึน 

2. ควรจัดเตรียมข้อมูลในการท างานให้
พร้อมและเพียงพอต่อการก าหนดนโยบาย 
การวางแผน และการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจ 

1. ควรพัฒนาระบบงานธุรการและสาร
บรรณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา 
เพื่อช่วยท างานและประสานงานในด้านต่างๆ 

ควรจัดให้มีเลขานุการร่วมกันของภาควิชา 
(ดูแลให้บริการกับหลายๆ ภาควิชา)  

320



ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3. ควรปรับทัศนคติในการท างานระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
ควรร่วมมือกันท างาน และเปิดใจให้กว้าง มอง
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยควรจัด
สัมมนาร่วมกันอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีภายในคณะ 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ท างาน
อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ  เพื่ อ ให้ ก า รท า ง าน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์ 1. เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การ
ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารสู่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
ทันการณ์  โดยบุคลากรทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือด้วย 

2 . ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  ก า ร สั่ ง ง า น 
มอบหมายงาน ควรมีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อ
ความเข้าใจท่ีตรงกัน 

1. ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้าน IT 
เพื่อน ามาใช้ประกอบ/พัฒนาการท างาน  

2. ควรพัฒนาเว็บไซต์ของคณะเภสัช
ศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ 

1. ควรสื่อสาร ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ประกาศที่ออกมาใหม่ให้มากข้ึน เพื่อ
ความเข้าใจร่วมกัน 

2. ควรเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรได้ แสดง
ความเห็น น าเสนอประเด็นต่างๆ นอกเหนือจาก
ประเด็นที่คณบดีก าหนดในการสนทนาแต่ละครั้ง 
ด้วย  

3. ควรเพิ่มการสื่อสารระหว่างสายวิชาการ
กับสายสนับสนุนให้มากขึ้น และน าปัญหามา
พูดคุย หารือเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

9. บุคลำกรสำยสนับสนุน  1. ควรอบรมพัฒนา ทักษะการท างาน 
และปรับวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้าน IT 
เพื่อน ามาใช้ประกอบ/พัฒนาการท างาน 

 

10. สิ่งแวดล้อมและกำยภำพ 1. ควรจัดสรรพื้ นที่ ส่ วนกลางเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น  อาทิ ห้องพัก
ส าหรับการประชุม การท างานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ห้องส าหรับพบอาจารย์ที่

ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น 
อาจปลูกต้นไม้ที่ออกดอกปีละครั้ง เพื่อสร้าง
จุดสนใจ 
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ปรึกษา สถานท่ีอ่านหนังสือของนักศึกษา 
2 . ควรเร่ งป รับปรุ ง  อาค ารเรี ยน ให้

สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 
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1. จ ำนวนรับนักศึกษำ ควรวางแผนลดการรับนั กศึ กษ าให้
สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนของคณะ อาทิ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และลดภาระการ
สอนของอาจารย์ที่มีจ านวนมากเพื่อให้มีเวลา
ในการท างานผลงานวิชาการ งานวิจัย และขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้มากขึ้น 

 ควรสื่อสารให้ภาควิชา/บุคลากร เห็น
ความส าคัญผลกระทบจากจ านวนนักศึกษาที่
ลดล ง และกระตุ้ น ให้ มี ส่ วน ร่ วม ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล SU-TCAS เพิ่มมากข้ึน 

2.กิ จกรรมนักศกึษำ   1. ควรลดขั้นตอนการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรมให้สั้นลง เพื่อความรวดเร็วในการ
ท างาน 

2. ควรให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น และขยายเวลาใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

3. กำรขับเคลื่อนคณะให้มีอันดับที่สูงขึ้น ควรท าความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ให้มากข้ึน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมวิชาชีพ เพื่อหาทุนวิจัย หารายได้
ใหค้ณะ และสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จัก 

  

4. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน  1 . ค วรติ ด ตั้ ง เค รื่ อ ง  printer ส าห รับ
บริการส าหรับนักศึกษาด้วย 

2. ควรประสานกับห้องสมุดในการจัดซื้อ
หนังสือที่ส าคัญๆ เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการ
สอน อาทิ textbook journal และควรมีการ 
update หนังสือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  

3. ควรขยายเวลาในการปิดอาคารเรียน 
จาก 2 ทุ่ม เป็น 4 ทุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มี
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พื้นที่ในการท างาน การจัดกิจกรรมต่างๆ 
5. งำนวิจัย โครงงำน  คณ ะควรให้ทุ นสนับสนุ น  และสร้ าง

แรงจูงใจ ในการสร้างผลงานที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญ ญาให้มากขึ้น  และผลงานต่ างๆ 
เหล่านั้นจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคณะด้วย 

 

6. กำรบริหำรจัดกำร  ค วรมี ก าร วิ เค ร าะ ห์ จั ด เรี ย งล าดั บ
ความส าคัญเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินงาน 
และมุ่งเน้นในเรื่องนั้นๆ ให้เกิดผลส าเร็จ 

    ควรวางแผนการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง
อย่างเป็นระบบและขั้นตอน เพื่อให้บุคลากรทุก
ฝ่ายสามารถปรับตัว และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน  

7. อำจำรย์   1. ควรติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ให้
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลให้รอบด้านทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูล 
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2. ค วรถ่ าย ท อด ป ระส บ ก ารณ์ จ ริ ง 
นอกเหนือจากความรู้ในต ารา ให้นักศึกษามาก
ขึ้น 

3. ควรมีปฏิสัมพันธ์และมีการติดต่อกับ
สั งคมให้มากขึ้ น  อาทิ  การแสดงผลงาน 
บทบาทต่อสังคม การบริการวิชาการเป็นต้น 

8. กำรสื่อสำรภำยในองค์กร  ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรให้มีมาก
ขึ้น อาทิ  

1. เมื่อคณบดีไปประชุมที่ต่างๆ แล้วควร
น าผลการประชุม ข้อเสนอแนะ มาเผยแพร่ต่อ
บุคลากรในคณะให้รับทราบอย่างทั่วถึง โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ 

2. คณบดีควรน าทีมผู้บริหารไปพบปะ
บุคลากรแต่ละภาควิชา เพื่อรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
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3. ควรแจ้ งข่ าวสาร การด า เนิ นการ 
นโยบายต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และให้น าไปถ่ายทอดสู่บุคลากร
ในระดับต่างๆ ต่อไป 

9. กำรหำรำยได้   1. ควรจัดท าแผนการหารายได้จากแหล่ง
ต่างๆ และก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการ 

2. ควรผลักดันให้ทุกภาควิชาใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ โดย
น าไปใช้ในการบริการวิชาการ เพื่อหารายได้
เพิ่มให้คณะ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 
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1. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 1. ควรใช้รูปแบบวิธีการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ การปฏิบัติงานจริงให้มากขึ้น อาทิ 
Project Based Learning, Problem Based 
Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน
ภายนอก การฝึกปฏิบัติงานจริง จัดสหกิจ
ศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ และ
ประโยชน์ในการท างานต่อไป  

3. ควรส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการ
การท างานระหว่างสาขาวิชาให้มากข้ึน จะช่วย
ให้นักศึกษามีความคิดที่กว้างขวาง และก้าว
ทันวิทยาการสมัยใหม ่

4. ส่งเสริม Startup การเป็นผู้ประกอบการ 
 

 1. คณ ะ/ภาควิชา ควรมี การส ารวจ
เกี่ยวกับเนื้อหา หลักสูตร เรื่องการน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน การท างาน 
เพื่ อน ามาปรับหลักสูตร วิธีการสอนให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

2. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
เลือกให้น่าสนใจ และทันสมัยมากข้ึน  

3. ควรประชุมอาจารย์ผู้สอน วางแนวทาง
การสอนให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งและใช้
ข้อสอบ เกณฑ์การประเมินให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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2. กำรผลิตบัณฑิต   ควรมุ่ ง เน้ นการสร้ างนั กศึ กษ า ให้ มี
คุณสมบัติ ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ การ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และมีทัศนคติที่ดี รู้จักวิเคราะห์และ
พัฒนาตนเอง 

3. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน 1. ควรสนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น อาทิ อุปกรณ์ เครื่องมือ โปรแกรมต่างๆ ที่
จ าเป็น 

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิชาการให้มาก
ขึ้น อาทิ  เปิดตลาดนัดวิชาการ จัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 

3. จัดพื้ นที่ ส าห รับอ่ านหนั งสื อ  การ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ก้าวทันโลกและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  

4. กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 1. ควรพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
รองรับความเป็นนานาชาติ อาทิ มอบหมายให้
มี เจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ อ านวยความ
สะดวก ในการท าข้อตกลงความร่วมมื อ 
(MOU) การประสานงาน ช่วยด า เนินการ
เกี่ยวกับเอกสาร VISA, Work Permit การ
ดูแลนักศึกษา อาจารย์ ชาวต่างชาติ 

2. การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ควรเน้นสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ทุกสาขาวิชาเพื่อให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามา
เรียนที่คณะอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ 
EdPEx 

  

5. กิจกรรมนักศกึษำ/ทุนสนับสนนุกำร
น ำเสนอผลงำน 

1. ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมนักศึกษา
ให้มากขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้า
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ร่วมกิจกรรมมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีอิสระในการคิดและเสนอกิจกรรม/
โครงการของตนเอง  

2. ควรสนับสนุนทุนให้นักศึกษาไปน าเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศให้มากขึ้น 

6. กำรวิจั ย  กำรท ำงำนวิจั ย  โครงงำน 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 

1. ควรพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ
คณ ะ และบริหารจัดการให้ เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากขึ้น              

2 . ค ว ร ส นั บ ส นุ น ให้ บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความสามารถที่หลากหลายมาร่วมมือกัน
ท างาน บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการของคณะให้มีความเข้มแข็ง และมี
จ านวนมากขึ้น 

1. ควรพิจารณาทบทวนปรับขั้นตอน การ
สนับสนุนการท างานวิจัยโครงงาน ให้สะดวก 
ยืดหยุ่นและรวดเร็ว มากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูง
ในการท างาน 

2. คณะควรคิดรูปแบบวิธีการ ที่จะน า
ผลงานวิจัย โครงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา มา
ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คณะ  

3 . ค วรป ระชาสั ม พั น ธ์  ผ ล งาน วิ จั ย 
โครงงาน ของอาจารย์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทราบ 
โดยผ่านสื่อ ช่องทางที่หลากหลาย อาทิ จัดท า
ป้ายโปสเตอร์ ติดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ลง
ข่าวสาร แถลงข่าว ซึ่งจะช่วยสร้างช่ือเสียงแก่
คณะ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกรู้จัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มากขึ้น 

 

7. กำรบริหำรจัดกำร 1. ควรปรับปรุงพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การจัดเก็บเอกสาร 
การปรับขั้นตอนการเบิกจ่าย การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับระบบการประสาน
ระหว่างภาควิชาให้ชัดเจนมากขึ้น 

2. ควรจั ดกิ จกรรมการจั ดการความรู้ 
แลกเปลี่ยนความรู้  แบ่ งปันแนวปฏิบัติที่ ดี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในคณะ เพื่อพัฒนาการ
ท างานของทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อาทิ การรับนักศึกษา การท างานวิจัย 
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8. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์ 1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึง 
และทันการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องส าคัญๆ 
อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ การเบิกจ่าย การ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยบุคลากรทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือด้วย 

2. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นๆ ผลงาน
ที่ ได้ รั บ รางวั ล ผ่ าน สื่ อ ที่ ก ว้ า งข วางเพื่ อ
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ช่ื อ เสี ย งข อ งค ณ ะแ ล ะ
มหาวิทยาลัย 

 ควรประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ 
นักศึกษาให้สังคมภายนอกรับทราบมากขึ้น 
โดยผ่านช่องทางต่างๆ 

9. เกณฑ์กำรประเมิน KPI   ควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน KPI ให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของคณะ และ
ข้ อ ก า ห น ด ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  ร วม ทั้ ง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

10. กำรเงิน   ควรเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการเงินของ
คณะให้ประชาคมทราบมากข้ึน 

11. สิ่งแวดล้อม และกำยภำพ/โรงอำหำร
ของคณะ 

ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
คณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
กิจกรรม ให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งจัดท า
ป้ายบอกเส้นทางภายในคณะที่ชัดเจน 

1. ควรมีการส ารวจพื้นที่ที่ เป็นจุดเสี่ยง 
ทั้งหมดภายในคณะ และปรับปรุงพัฒนา อาทิ 
การติดตั้งไฟส่องสว่าง  

2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการ
ป้องกันและก าจัดนกพิราบและหนู ซึ่งมีอยู่
จ าน วน ม าก  เพื่ อ ค วาม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สุขลักษณะของบุคลากร 

3. ควรปรับปรุงพื้นที่ล้างจานของคณะให้
ถูกสุขลักษณะ โดยปรับให้สูงขึ้น เพื่อป้องกัน
สัตว์ที่จะเข้ามากินเศษอาหาร 

1. ควรตีฝ้าให้ท่ัวท้ังบริเวณโรงอาหาร เพื่อ
ป้องกันเช้ือโรคจากนกพิราบ 

2. ควรปรับปรุงพื้นที่วางจาน ให้มีความ
เป็นระเบียบและสามารถป้องกันสัตว์มากิน
เศษอาหารได้ 

3. ควรปรับปรุงบริเวณลานท ากิจกรรม
ของคณะ อาทิ ปรับพื้นผิวให้สูงขึ้น หรือท าท่อ
ระบายน้ าทิ้งใหม่ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 

4. ควรขยายเวลาในการปิดลิฟต์  เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

5. ควรจัดการเรียนการสอนให้เวลาเหลื่อม
กัน เพื่อลดความแออัดของนักศึกษาในการใช้
บริการโรงอาหารพร้อมกัน 

 

328



ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

12. นักศึกษำเก่ำ 1. ควรผลักดันการจัดตั้งชมรม/สมาคม
นักศึกษาเก่าของคณะ เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคณะ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา
เก่า 

2. ควรจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาเก่า
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี  

3. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่าเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยคิดอัตราพิเศษ 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน 

  

2. จ ำนวนนักศกึษำ มีแนวโน้มลดลง ควรปรับปรุงเกณฑ์และ
วิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษามาสมัคร
เรียนมากขึ้น และรองรับนักศึกษาต่างชาติ 

ควรพิจารณาระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ให้เหมาะสมมากข้ึน 

 

3. กำรหำรำยได้ จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์จัดหารายได้ของ
คณะในรูปแบบต่างๆ 

ควรเร่งด าเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมบริการ 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
มากขึ้น  

2. ควรด าเนินการเรื่องการตลาดในเชิงรุก 
4. กำยภำพ การสร้างอาคารเพิ่ม ขยายพื้นท่ี เนื่องจาก

พื้นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอน 

ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเกา่ ได้ทราบ
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ควรเร่งให้มีการปรับปรุงด้านกายภาพ
โดยเร็วที่สุด 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. ระบบ TCAS   ควรพิ จารณ าเกณ ฑ์ การคัด เลื อกที่ มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 

2. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ควรบูรณาการการเรยีนการสอนกับการจดั
กิจกรรมให้สอดคล้องกัน จะเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษามากข้ึน 

1. ควรพิจารณาเปิดรายวิชาเลือกให้มาก
ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียน
รายวิชาที่สนใจได้มากขึ้น และเพื่อประโยชน์
ในการท างาน  

2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ  
2.1 จัดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียน

ร่วมกันในช้ันปีแรกๆ ในรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน

1. ควรเพิ่มการบูรณาการระหว่างสาขา มี
รายวิชา หรือกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่บูรณา
การเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้  ต่อยอด และสร้างความสัม พันธ์ 
ระหว่างสาขาวิชา 

2. ควรเพิ่มรายวิชาปรัชญาสุนทรียศาสตร์
ในการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อเป็นการ
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

จ าเป็นต่อการท างาน แล้วค่อยแยกเป็นสาขา
วิชาเอกในภายหลัง  

2.2 การปรับปรุงหลักสูตร ควรเชิญ
นักศึกษาเก่าเข้ามาช่วยให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้วย จะเป็นประโยชน์มากขึ้น 

เตรียมความพร้อมให้ แก่นั กศึกษาระดับ
ปริญ ญ าตรีก่ อนที่ จะ เริ่ ม เรี ยน ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา 

3. ควรพิจารณาจัดโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาดูงานให้มาก
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 
เปิ ด โลกทัศน์  โดยอาจเป็นส่ วนหนึ่ งของ
รายวิชา 

3. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ   ควรสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ในคณะเพื่อให้สามารถขอทุน
วิจัยจากกองทุนวิจัยได้ และพิจารณาการจัด
โครงการหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยที่
มีความร่วมมือ 

4. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียน  ควรจัดหาเครื่องดนตรี อุปกรณ์ใหม่มา
ทดแทนชุดเก่าที่ช ารุด หรือมีการซ่อมแซม
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

 

5. กิจกรรมนักศกึษำ   ควรวางแผนการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
มากขึ้น และจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอื่นๆ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

6. ทุนกำรศึกษำ มีจ านวนน้อย  ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ แก่
นักศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้น 

 

7. อำจำรย์  1. คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบ
ตรวจสอบการท างานของอาจารยด์้วย เพราะ
มีผลกระทบต่อนักศึกษามาก 

2. ควรน าระบบประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์มาใช้ในการผลการประเมินของ
อาจารย์ด้วย เพื่อให้อาจารย์มีความรับผิดชอบ
ต่อการท างานมากขึ้น 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3. ควรมีช่องทางให้นักศึกษาได้แจ้งข้อคับ
ข้องใจต่อการจัดการศึกษาของอาจารย์ ให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบด้วย 

8. กำรบริกำรวิชำกำร ส่งเสริมคณะให้เป็นศูนย์กลางการสัมมนา
วิชาการดนตรี 

 ควรเร่งด าเนินการให้เกิดศูนย์อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ โดยเร็ว เพื่ อ เป็นศูนย์บริการ
วิชาการในการหารายได้ รวมทั้งการพัฒนา
นักศึกษา 

9. ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน ควรเพิ่มความร่วมมือในการท างานการ 
บูรณาการกับคณะวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย ให้
มากขึ้น 

  

10. กำรใหบ้ริกำร/กำรอ ำนวยควำมสะดวก ควรมีรถบริการขนส่งบุคลากร อุปกรณ์
ส าหรับงานบริการวิชาการนอกสถานที่ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

  

11. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์  ควรมีการสื่อสารอย่างเป็นทางการจาก
คณะวิชาให้มากกว่านี้ 

 

12. งบประมำณ ควรวางแผนการหางบประมาณ เพิ่ ม 
เพื่ อให้ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย อาทิ  ค่าเช่า
สถานที่ฝึกซ้อม การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่อง
ดนตรี รวมทั้งเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง
เมื่ออาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

  

13. กำรพัฒนำบุคลำกร ควรพัฒนาทั กษะความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเช่ียวชาญ 
และรองรับการจัดกิจกรรมภายนอกท่ีมีจ านวน
มาก 

  

14. ด้ำนกำยภำพ จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลาง ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์และหน่วยงานภายนอกได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท างานร่วมกัน 

1. คณะควรจัดพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษามี
บริเวณที่ใช้พักผ่อนระหว่างเรียน หรือระหว่าง
รอเรียน 

2. ควรวางแผนการให้ประโยชน์จากพื้นที่ 
Music Plus ให้เต็มที ่
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

15. นักศึกษำเก่ำ  คณะควรใช้ศักยภาพของนักศึกษาเก่าให้
มากขึ้น และควรยกสถานะของชมรมศิษย์เก่า
เป็นสมาคมศิษย์เก่า 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศกึษำลดลง  1. ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากข้ึน 
อาทิ  

1.1 การให้ทุนการศึกษากับนักเรียนใน
พื้นที่  

1.2 เน้ น ด้ าน เทค โน โลยี ให้ ม ากขึ้ น 
เพื่อให้มีความน่าสนใจ และสามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นได้ 

2. ควรปรับการจัด Roadshow อาทิ 
2.1 จัดพร้อมกันกับทุกคณะที่วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะมีเวลาจัดกิจกรรม 
และมีนักเรียนเข้าร่วมมากขึ้น 

2.2 ปรับเปลี่ยนให้มีความน่าสนใจ โดย
การน าจุดเด่นของรายวิชามาน าเสนอในมิติ
ใหม่ๆ เช่น การประยุกต์นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สื่อการสอน แทนการน าเสนอแบบเดิมๆ 

3. ควรหาวิธีสร้างความแตกต่ างจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ  ให้ทุนการศึกษา
นักเรียนเรียนดี พัฒนาการท าโครงการวิจัย
ของนักศึกษาให้เป็นผลงานเด่น สร้างช่ือเสียง
ให้มหาวิทยาลัย 

1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความสนใจของคนรุ่นใหม่ 

2. ควรเร่งการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2. ทิศทำงกำรพัฒนำคณะ   ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะให้
ชัดเจน และถ่ายทอดให้บุคลากรในคณะทราบ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ และการ
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร  
           

1. พัฒ นาห ลั กสู ต รให้ สอดคล้ อ งกั บ
นโยบาย Thailand 4.0 โดยค านึงถึงบริบท
ภาคสังคม และเปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา อาทิ ด้านการพูด 
การน าเสนอ เพื่อประโยชน์ในการท างานของ
นักศึกษา 

2. สร้างอัตลักษณ์ให้คณะ และนักศึกษา 
 

1. ควรปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร 
เนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท างานให้มากขึ้น  

2. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น อาทิ  เกษตร 4.0 
รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

3. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นที่
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น 

1. ควรจัดท าหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร ความปลอดภัยทางอาหาร (Food 
Safety) และเชิญอาจารย์จากสถาบันอื่นมา
ช่วยสอน 

2. ควรเพิ่มการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ให้มากข้ึน 

3. ควรจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพรวมอยู่
ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะนอกสถานที่ 
(Roadshow) ด้วย 

2. กำรเรียนกำรสอน/กำรพัฒนำฟำร์ม 
ควำมปลอดภัยในฟำร์ม 

 กำรเรียนกำรสอน 
1. ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน 

โดยควรเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น  
2. ควรปรับปรุ งและพัฒ นาเอกสาร

ประกอบการสอนให้อยู่ในระบบ online และ
ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 

กำรพัฒนำฟำร์ม ควำมปลอดภัยใน
ฟำร์ม 

1. ควรอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปฟาร์มให้มากขึ้น 

2. ควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์มเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งจัดหาเครื่องจักรมาเพิ่มพัฒนาพื้นที่ 
เช่น รถไถ  

  กำรเรียนกำรสอน 
1. ควรให้นักศึกษาได้เรียนในฟาร์มตั้งแต่

ช้ันปีท่ี 1 เพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้น 
2. ควรมีสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง เพื่อ

เพิ่ ม ป ระสบ การณ์ ให้ ม ากขึ้ น  และ เป็ น
ประโยชน์ต่อการไปประกอบอาชีพ (ปัจจุบันมี
เฉพาะส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4) 

3. ควร เพิ่ ม การฝึ ก งาน ในหน่ วย งาน
ภาคเอกชน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่
หลากหลายมากขึ้น 

กำรพัฒนำฟำร์ม ควำมปลอดภัยใน
ฟำร์ม 

1. ควรพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไกใ่ห้ถูกสุขลักษณะ 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3. ควรเพิ่มจ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
ฟาร์มและในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับการ
ใช้งาน 

4. มหาวิทยาลัยควรช่วยสนับสนุนการขอ
งบประมาณให้คณะ 

2. ควรพัฒนาการปฏิบตัิงานในฟาร์มมาก
ขึ้น 

3. ควรเช่ารถไถเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

4. ควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัย 
และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมอืชุมชนไม่ให้
เข้ามาในบริเวณฟารม์ 

3. ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน/ต ำรำ 
 
 

1. ควรจัดสรรพื้นที่เพิ่มให้ Central Lab 
ให้เพียงพอ และสามารถรองรับการท างาน
วิจัยได้ด้วย 

2. ควรสนับสนุนปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนให้เพียงพอ และทันสมัย 

 1. ควรจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ 
สารเคมี ใหเ้พียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

2. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการเพื่อให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษาทุกระดับ 

3. ควรปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายสารเคมี
ให้รวดเร็วมากข้ึน 

4 . ค ว ร เร่ ง ผ ลั ก ดั น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ เพื่ อ ให้ ห้ องปฏิ บั ติ การผ่ าน
มาตรฐาน ISO 

5. ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
เขียนต าราวิชาเฉพาะทาง และใช้ในการเรียน
การสอน 

4. กิจกรรมนักศึกษำ ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และเชิญ
ชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 

1. ควรปรับ รูป แบบการจัดกิ จกรรม
นักศึกษาให้น่าสนใจ และจัดอาจารย์มาดแูลให้
ค าปรึกษาแนะน าการจัดกิจกรรมใหม่ๆ 

2. ควรหามาตรการจูงใจ ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

1. ควรสนับสนุน งบประมาณการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. ควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนมากยิ่งข้ึน 

5. กำรวิจัย  
             
        
            

1. ควรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกให้ มากขึ้น  อาทิ  ส านั กงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สวก.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

 1 . ค วรมี ก ารระดมความคิ ด เพื่ อห า
วิธีด าเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย 

2. ควรสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้
ท างานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2. การขอทุนวิจัย ควรเน้นโครงการที่สร้าง
ความร่วมมือกับจังหวัด การสร้างความร่วมมือ
กับชุมชนเป็นลักษณะ Area-Based ใหม้ากขึ้น 

6. กำรบริกำรวิชำกำร/ บทบำทของคณะ  1. ควรพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์ของคณะ
ให้เป็นระบบ และครบวงจรมากขึ้น อาทิ การ
ผลิตดินถุ ง (มี งานวิจัยรองรับ ) การปลูก
ข้าวโพด เป็นรูปแบบศูนย์บริการวิชาการด้าน
การเกษตรฯ 

2. ควรพัฒ นาห้องปฏิบั ติการให้ ผ่ าน
มาตรฐาน  ISO เพื่ อส ามารถรับ งานจาก
ภายนอกได้มากขึ้น 

1. ควรระดมความคิดของบุคลากร ในการ
วางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ และ
ปัญหา อุปสรรคในการท างาน รวมถึงแนวทาง
การแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดโครงการบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

2. ควรแสดงบทบาท สนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการ มีการติดต่อกับชุมชนมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านการบริการวิชาการ ซึ่งจะท าให้
คณะเป็นท่ีรู้จักและน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

3. ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
จัดอบรม แก่ชุมชน โรงเรียนบริเวณรอบๆ 
มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
ส าหรับนักวิชาการเกษตรในท้องถิ่น 

7. กำรท ำ MOU   ควรท า MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
คณะ และเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาคณะให้มากขึ้น อาทิ การจัดท า
หลักสูตรนานาชาติ 

8. กำรบริหำรจัดกำร 1. สร้างความไว้วางใจในการท างาน 
2. บริหารด้วยความเป็นธรรม รับฟังความ

คิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความรักสามัคคี 
3 . จั ด ส รร  แ บ่ งปั น งบ ป ระม าณ ให้

สาขาวิชาที่มีรายได้น้อย   
4. บริหารงานในเชิงรุกให้มากขึ้น 

  

9. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ 1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์คณะสัตว
ศาสตร์ฯ และหลักสูตร ให้ภายนอกรู้จักมาก
ขึ้น  โดยผ่ าน ช่องทางกิ จกรรม  สื่ อ  และ

 ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ ในกิจกรรมแนะ
แนว ประชาสัมพันธ์คณะด้วย roadshow 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

นักศึกษาเก่า 
2. ควรสื่ อส าร ช้ีแจงการท างานของ

ผู้บริหาร ทิศทางนโยบายการท างาน ให้
บุคลากรในคณะทราบอย่างทั่วถึง เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาร่วมกัน  

ด้วย 

10. งบประมำณ  
                                
  

ค ว ร ว า ง แ ผ น ก า ร ห า ร า ย ไ ด้ เพิ่ ม
นอกเหนือจากค่าหน่วยกิต อาทิ ผลผลิตจาก
การท าฟาร์ม การจัดอบรม 

  

11. กำรพัฒนำบุคลำกร   1 . ส นั บ ส นุ น ให้ บุ ค ล าก ร ไป ดู ง า น
ต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์  

2. อบรมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการท างานของบุคลากร ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

  

12. กำรสร้ำงควำมร่วมมือ/เครือข่ำย  
 

ควรส่งเสริมการท าความร่วมมือกับชุมชน
รอบๆ มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ งานวิชาการต่างๆ ควรร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อาทิ การร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ 

  

13. สภำพแวดล้อม ควรดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศกึษำลดลง   ควรเร่ งประชาสัมพันธ์หลักสู ตรและ
ประชาสัมพันธ์คณะทางสื่อออนไลน์มากขึ้น 

2. กำรบริหำรจัดกำร  1. ควรบูรณาการการท างานของทีมรอง
คณบดีแต่ละฝ่ายให้มีความความเช่ือมโยงกัน 
โดยให้มีศูนย์กลางในการประสานงาน  

2. ควรพัฒนา และเพิ่มทักษะการบริหาร 
การท างานของทีมรองคณบดี  

3. ทีมบริหาร ควรรับผิดชอบการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ไม่ใช่ให้ภาระหนักตกอยู่ที่
คณบดีเพียงคนเดียว  

4 . ค ว ร มี ก า ร ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผล และก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 
รวมทั้งเร่งด าเนินการแผน/โครงการต่างๆ ให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ อาทิ แผนการ
สร้างอาคารที่มีศูนย์ปฏิบัติการฯ ห้องพัก ห้อง
ประชุม เคยมีการออกแบบแผนผังมาแล้ว 

5. ควรเร่งสร้างบรรยากาศการท างานให้ดี
ขึ้ น  เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก ร รู้ สึ ก ถึ งก า ร ได้ รั บ
ความส าคัญ และได้รับความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน 

6. ควรกระจายอ าน าจมากขึ้ น  โด ย
พิจารณามอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุน
รับผิดชอบงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ใช่
ทุกงานรวมอยู่ที่รองคณบดีทั้งหมด 
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7. ควรเกลี่ยงานภาระงาน ของบุคลากร
สนับสนุนให้เหมาะสม จัดคนให้เหมาะสมกับ
งาน 

3. งบประมำณ กำรหำรำยได้  1. ควรวางแผนการหารายได้ด้วยวิธีการ
อื่นๆ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในแต่ละ
ด้าน เช่น การเปิดหลักสูตรในต่างประเทศ 
หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เร่งเปิด
หลักสูตรโลจิสติกส์ ซึ่งก าลังเป็นท่ีต้องการของ
ตลาด 

2.ควรมีการวิเคราะห์รายรับ รายจ่ายแต่
ละด้ าน  และวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณให้รอบคอบ 

3. ควรคิดริเริ่มโครงการหารายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4. ควรพิจารณาทบทวนการด าเนินงานท่ีมี
ค่าใช้จ่ายสูง อาทิ 1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
บางหลักสู ตรขาดทุน  2) การมีนั กศึกษา
แลกเปลี่ยนแต่ละครั้งมีต้นทุนหลายด้าน (ท่ีพัก 
ค่ารถรับส่ง เป็นต้น) ประกอบกับมีการจัด
หลายโครงการในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หาก
สามารถบริหารการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบ
เดียวกัน ให้ด าเนินการพร้อมกัน จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายลงได้  ดีกว่าการจัดกิจกรรมย่อย
หลายๆ ครั้ง อาทิ การจัดนักศึกษาไปเรียนรู้
วัฒนธรรมที่เขาวัง 

5. ควรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณโดยตรงมาช่วย
แก้ปัญหา 

6. ควรเร่งรัดการเปิดหลักสูตรให้เป็นไป
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ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
7. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ใน

การอนุมัติงบประมาณ โดยควรให้ความส าคัญ
กับนักศึกษา การเรียนการสอนก่อน 

4. กำรสื่อสำร  1. ควรปรับปรุงการสื่อสารให้มีความ
สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 

2. ควรมีความชัดเจน เพื่อให้การถ่ายทอด
ลงสู่แต่ละระดับมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน  

3. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้การท างานมีเป้าหมาย 
ทิศทางที่ชัดเจน และควรเป็นการสื่อสาร 2 
ทาง โดยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ด้ ว ย  เนื่ อ ง จ า ก ห ล า ย ค น มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง า น ม าน าน  อ าจ มี
แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 
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1. หลักสูตร/คุณภำพของนักศึกษำ 
  
 

1. ควรสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนา
ความสามารถและประสบการณ์แก่นักศึกษา 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น  

2. ควรจัดประชุมสัมมนา Symposium 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและน่าสนใจ
มากขึ้น  

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ 
1.1 เร่งเปิดหลักสูตรใหม่ที่นักศึกษาสนใจ 

และเป็นความต้องการของผู้ประกอบการ  
1.2 เน้นภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น 
1.3 เน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงานจริง ให้

มากขึ้น  เพื่ อ เพิ่ มประสบการณ์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการท างาน 

2. ควรปรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ให้น่าสนใจและมีนักศึกษามาสมัครเพิ่มขึ้น 

3. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน

1. ควรเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกงาน 
ศึกษาดูงานมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
จริง การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในการท างาน  
และน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

2. ควรจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามากข้ึน 
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ราย วิ ช าข้ าม ส าข า ได้ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษ ะ ที่
หลากหลาย  

4. ควรให้ความส าคัญกับวิชาเลือกเสรี 
เพราะช่วยท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องที่
สนใจ สิ่งที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน 
แ ล ะ ก า ร เพิ่ ม ทั ก ษ ะ  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
นอกเหนือจากความรู้ในสาขาวิชาเอก 

2. กำรเรียนกำรสอน  ระดับปริญญำตรี 
ควรเพิ่มการศึกษาดูงาน ในรายวิชาต่างๆ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และมีความเข้าใจมากขึ้น 

ระดับปริญญำตรี 
1. ควรปรับวิธีการสอนให้ทันสมัย น่าสนใจ 

น าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบให้มากขึ้น 
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และกระตุ้น ให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิด อาทิ 
การท างานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม และการ
น าเสนอผลงานในช้ันเรียน  

3. การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติและ
การศึกษาดูงานตามที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และน าไปใช้จริงได้ดี
ขึ้น อาทิ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอี เว้นท์  เน้นการปฏิบั ติจริง สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ เน้นการศึกษาดูงาน สาขา
การโรงแรม เน้นการฝึกงาน  

4. การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ควรเน้นทักษะการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสื่อสาร และน าไปใช้งานได้จริง 

 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็ว เอาใจใส่และ
เต็มใจให้บริการนักศึกษา  

ในภำพรวม 
1. ควรเพิ่มอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาให้

มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และ
มีทักษะเพิ่มขึ้น 

2. ควรเพิ่มเวลาในการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ให้มากขึ้น 

3. ควรให้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิตเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์หรือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ก่อน 
จนกว่าเมืองทองธานีจะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีพร้อม
มากขึ้น 
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2. ควรปรับ ทบทวนวิธีการจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาให้เหมาะสม
มากขึ้น 

3. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ควรปรับปรุงอุปกรณ์การเรียน สื่อการ
เรี ย น รู้ ให้ ทั น ส มั ย แ ล ะ เพี ย งพ อ  อ า ทิ 
คอมพิวเตอร์ จ านวนหนังสือในห้องสมุดและ
ฐานข้อมูลต่างๆ 

 1. วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
1 .1  ค ว ร เพิ่ ม เค รื่ อ งมื อ  อุ ป ก ร ณ์

ประกอบการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา และปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้พร้อมต่อการใช้งาน 

1.2 ควรจัดห้องเรียนที่ เป็นห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) 

 
2. เมืองทองธำนี 

ควรดู แ ล เรื่ อ ง  เค รื่ อ งมื อ  อุ ป กรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ให้
พร้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. กำรประสำนงำนกับนกัศึกษำ 
(ระดับบัณฑิตศึกษำ) 

  ควรวางแผนการท างาน  และติ ดต่ อ
ประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า 
เพื่อให้มีเวลาในการวางแผนการเรียนและ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

5. กิจกรรมนักศกึษำ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น  อาทิ  การ
ประกวดแข่งขัน และควรสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางด้วย 

 1. ควรปรับวิธีการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ
และประชาสัมพั นธ์ ให้ นั กศึ กษาเข้ าร่ วม 
กิจกรรมของคณะมากขึ้น 

2. ควรจัดสรรงบประมาณ ในการจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม 

6. กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ  ควรวางแผนทิศทางการพัฒนาคณะใน
อนาคตให้ชัดเจน และมีความยั่งยืน 

ควรหาแนวทางการท างานร่วมกับ
องค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน 
บริษัทของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

7. กำรท ำงำนวิจัย  1. ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความต่อเนื่อง  
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2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มี
ทักษะการท างานวิจัย ช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
อาทิ ระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา เพื่อสามารถสร้าง
ผลงานและน าไปขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 

8. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์   1. ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกคณะให้
มากขึ้น โดยบุคลากรทุกคนต้องร่วมมือด้วย 

2. ควรประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จัก
ขอ งภ ายน อ กม ากขึ้ น  โด ย เฉพ าะก ลุ่ ม
ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการ ในการเข้าถึง 
Social Network/Social Media 

ค ว ร ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย  ช่ อ งท า งก า ร
ติ ดต่ อสื่ อส าร ให้ นั กศึ กษาปั จจุบั นและ
นักศึกษาเก่าได้ทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ของคณะให้มากขึ้น 

ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์คณะผ่านสื่อ
ออนไลน์ และช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 

9. กำรเบิก-จ่ำยเงิน ควรจัดเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบด้าน
การเงิน การเบิกจ่ายโดยตรง เพื่อไม่ใหก้ระทบ
ภาระการสอนของอาจารย์ 

  

10. กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ควรสร้างระบบพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษาแก่
บุ คลากร และศึกษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วน ามาปรับใช้ในการ
ท างาน 

1. ควรส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนใน
เรื่องการศึกษาต่อ อาทิ การให้ทุนการศึกษา
เรียนในคณะ เพื่อจะได้น ามาปรับใช้ในการ
ท างาน รวมถึงท าให้มีทักษะในการท างานวิจัย
เพิ่มขึ้นด้วย 

2. ควรจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้ครอบคลุมทุก
ต าแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน 

 

11. ระเบียบ ข้อบังคับกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ 
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยลดขั้นตอนการ
ส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขตฯ กับตลิ่งชัน หรือ
ใช้วิธีการส่งเอกสารทางระบบ online เพื่อให้
มีความคล่องตัวขึ้น 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

12. สิ่งแวดล้อมและกำยภำพ/กำรขยำย
กำรศึกษำไป City Campus เมืองทองธำนี 
   
   

ควรปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน อาทิ 
ห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น   

1. ควรปรับปรุงด้านกายภาพ สถานท่ีเรียน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ให้มากขึ้น 

2. ควรน าระบบ IT มาช่วยในการบริหาร
จัดการระหว่างวิทยาเขตฯ จะช่วยให้การ
บริหารจัดการมีความคล่องตัวขึ้น 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศึกษำ มีแนวโน้มลดลง 
               

1. ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
คณะ โดยใช้จุดเด่นของคณะมาสร้างสรรค์และ
น าเสนอให้น่ าสนใจ เข้าถึงได้ ง่าย ผ่านสื่ อ
ออนไลน์ ผลงานของนักศึกษา เป็นต้น 

2. สนับสนุนให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาต่างชาติมากข้ึน 

ค วร ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้ ทั น ส มั ย 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

 

2. ระเบียบ ข้อบังคับ 
                

ควรสื่อสาร ท าความเข้าใจเรื่องระเบียบ 
ข้อบังคับใหม่ๆ ให้บุคลากรทราบและมีความ
เข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

  

3. งบประมำณ   ควรวางแผนเรื่องงบประมาณล่วงหน้า 3-5 
ปี และบริหารจัดการ ก ากับติดตามการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจะใช้
กลไกของคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

4. กำรย้ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำง
หลักสูตร/บำงส่วน มำที่  City Campus 
เมืองทองธำนี 

 ควรเร่งปรับปรุงพื้นที่ในเมืองทองธานีให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

1. ควรวางแผนและเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ  อาทิ ที่พักที่รองรับนักศึกษา ความ
ปลอดภัย โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ให้เพียงพอ และเหมาะสม 

2. ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
และตอบค าถาม นักศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นเมื่อย้ายมาจัดการศึกษาที่ 
City Campus เมืองทองธาน ี

3. ควรแจ้งแผนการย้ายไป City Campus 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

เมืองทองธานี ให้บุคลากรทราบล่วงหน้า เพื่อ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร  
  

ควรเร่งด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และเตรียมรับสมัครอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับสาขาที่เปิด
สอน รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์ที่ต่างจากสถาบัน
อื่น   

1. หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารเทศฯ 
จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

2. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความความ
เปลี่ยนแปลง 

2.1 ควรเน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงาน มาก
ขึ้น เพื่อเสริมการเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์
ในการท างานในอนาคต 

2.2 ควรปรับระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตร ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3. ควรเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์
จริงมาถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
มากต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และการ
ท างานในอนาคต 

ควรปรับปรุงหลักสูตรให้รองรับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับสถาบันอ่ืนได้ 

2. กำรเรียนกำรสอน   1. การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
ควรเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาที่ก าหนด
ไว้  

2 . ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น  ก ร ณี มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนเวลาควรแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า 
เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว และจัดสรรเวลาท างาน
ได้ถูกต้อง 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3. ปัจจัยสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน ควรปรับปรุงพัฒนา อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสตูดิ โอ ให้
ทันสมัย เพียงพอ 

ควรจัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ เพียงพอ ทันสมัยและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ 
Software แ ล ะ โป รแ ก รม ต่ า งๆ  เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้ และก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง 

1. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมในการใช้งาน 

2. ควรมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม 
และสามารถรองรับ เครื่องมือ อุปกรณ์  ที่
ทันสมัย  

3. ควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
4. กำรใหบ้ริกำรนักศึกษำ ควรจัดท าระบบ ขั้นตอนการให้บริการ

ด้ านต่ างๆ  ให้ ชัด เจน อาทิ  ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ระยะเวลาการด าเนินการในแต่
ละเรื่อง 

 เมืองทองธำนี 
1. ควรพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างาน

แทนได้ โดยเฉพาะงานให้บริการนักศึกษา ควร
มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา  

2. ควรปรับปรุงการให้บริการต่างๆ อาทิ 
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ให้มีความพร้อมมาก
ขึ้น  

5. กิจกรรมนักศึกษำ  
  
  

1. ควรเพิ่ มการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนอกหลักสูตรให้มากขึ้น 

2. ควรมีที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม และ
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  

3. ควรสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ร่วมกับคณะอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา ความรัก ความสามัคคี 

ควรเพิ่ ม สนับสนุน เอื้ออ านวยความ
สะดวกให้นักศึกษาที่เมืองทองธานีจัดกิจกรรม
นักศึกษาให้มากขึ้น 

 

1. ควรจัดให้มีกิจกรรมของคณะเพิ่มขึ้น  
2. ควรส่ งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด

กิ จกรรมต่ างๆ  ทั้ งภ ายในและภาย นอก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อให้มี Campus Life 
และนักศึกษามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่ อนนักศึกษาสาขาอื่น รวมทั้ งช่วยสร้าง
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ก ารท า ง าน  ก า รติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

6. งำนวิจัยและสร้ำงสรรค ์ การก าหนดนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ ควรครอบคลุมทุกด้าน ไม่ใช่เน้น
เฉพาะงานวิจัย เนื่องจากคณะมีหลากสาขา
และมีธรรมชาติและลักษณะที่แตกต่างกัน 

 ควรหากลยุท ธ์  และผลั กดั นที่ จ ะ ให้
บุคลากรขอทุนวิจัยให้มากขึ้น  อาทิ  เชิญ
ผู้เช่ียวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า เป็น
พี่เลี้ยง 

7. กำรสร้ำงเครือข่ำย ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย
ทางวิชาการ กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ช่ือเสียงของคณะ 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

8. กำรบริหำรจัดกำร 
   
   
 

1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการ โครงสร้างภายในคณะ ให้เป็นระบบ
และชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
รวมทั้งการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม ความรัก ความผูกพันในองค์กร สร้าง
ขวัญก าลังใจ และความเชื่อมั่นในการท างาน  

2. ควรท างาน เชิงรุกให้มากขึ้น  และ
ผลักดันงานเชิงนโยบาย เพื่อให้การท างาน
บรรลุตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้                     

3. ผู้บริหารควรตัดสินใจ ประเด็นท่ีมีความ
ขัดแย้ ง  โดยประ ชุมหารือ ร่ วมกันอย่ าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อยุติ 

4. เน้นบริการแบบ One Stop Service 
เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นของสาขา และ
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 

5. ควรแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ มาช่วย
แบ่งเบาภาระงานแต่ละด้าน  

6. ควรก าหนดแนวปฏิบัติการท างานใน
เรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน อาทิ ด้านการเงิน การ
เบิกจ่าย กรณีมีปัญหา ข้อผิดพลาด ให้ท า
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  

1. ควรทบทวน และจัดระบบการบริหาร
จัดการ การท างานในส านักงานคณบดีใหม่ ให้
การท างานมีความเช่ือมโยง ประสานกัน การ
มอบหมายภารกิจที่ชัดเจนเพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การ
ท างานของทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และเมืองทองธานี  ให้ ชัดเจน เพื่ อให้การ
ท างาน การติดต่อประสาน เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน 

 

9. แผนพัฒนำคณะ และแผนปฏิบั ติกำร
ประจ ำปี 

 ผู้บริหารควรท างานเชิงรุกให้มากขึ้น และ
ขับเคลื่อนการท างานตามแผนพัฒนาคณะ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีก าหนดไว้ 

 

10. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ ์ 1. ควรเพิ่ มการสื่ อสาร การให้ ข้อมู ล
ข่าวสารกับบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะ
เรื่องส าคัญๆ ควรเน้นและให้ความส าคัญมาก
ขึ้น เพื่อความเข้าใจร่วมกัน โดยบุคลากรทุก
คนต้องให้ความร่วมมือด้วย 

2. ควรเพิ่มการสื่อสารกับนักศึกษาให้มาก

1. ผู้บริหารควรสื่อสาร ให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  

2. ควรเพิ่มการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารการด าเนินงานของคณะและ
ผู้บริหาร ให้บุคลากรได้ทราบต่อต่อเนื่อง 
ทั่วถึง และรวดเร็ว เพื่อการมีส่วนร่วม โดยใช้
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ขึ้น โดยน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
11. อำจำรย์  1. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ให้มากขึ้น 

อาทิ ทุนการศึกษา 
2. ควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การ

เชิญอาจารย์พิเศษให้ชัดเจน อาทิ แต่ละวิชา
ควรเชิญอาจารย์พิเศษได้ไม่เกินกี่ช่ัวโมง เพื่อมิ
ให้มีการเชิญอาจารย์มากจนเกินไป และส่งผล
กระทบกับงบประมาณประจ าปีของคณะ 

 

12. กำรพัฒนำบุคลำกร/อัตรำก ำลัง 
 
 
 
 
 

  1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และ
จัดสรรเวลาเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ 

2. ควรประชุมพิจารณาทบทวนภาระงาน
ของแต่ ละคน ให้ มี ค วาม เหมาะสม และ
สอดคล้องกับปริมาณงาน 

13. งบประมำณ กำรหำรำยได้  1 . ค วรจั ด ท า ระบ บ  วิ ธี ก ารจั ด ส รร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ 
ให้ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 
และยึดเป็นแนวปฏิบัติในการท างาน 

2. ผู้บริหารควรบริหารจัดการงบประมาณ
บนพื้นฐานข้อมูล และตามแผนที่ก าหนดไว้ 
เพื่ อ ให้ มี งบ ป ระ ม าณ เพี ย งพ อต่ อ ก า ร
ด าเนินการและการพัฒนาคณะในแต่ละปี 

3. ควรจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และบริหาร
จัดการตามแผนที่ก าหนดไว้  

4. ควรสื่อสาร ให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ
ในขั้ นตอนการเสนอของบประมาณ กับ
บุคลากรทุกฝ่าย 

5. ควรจัดท าแผนการหารายได้ จาก
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ภายนอกที่ชัดเจน เพื่อน ามาสนับสนุนภารกิจ
ในคณะ  

14. กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับกลำง อำทิ 
ต ำแหน่ง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี/กำร
มอบหมำยงำนไม่ชัดเจน 

 1. ค ว รมี ก า ร เต รี ย ม ส ร้ า งผู้ บ ริ ห า ร
ระดั บ กลาง เพื่ อ เข้ าม า ช่ วยท า งาน  ให้
ค าแนะน า เรียนรู้  ทักษะการบริหาร และ
เตรียมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต 

2. ควรมอบหมายงานให้ตรงกับต าแหน่ง 
เพื่อความชัดเจนในการท างาน และลดภาระ
งานของคณบดี 

 

15. กำรมีส่วนร่วมของนักศกึษำ  1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วม ของศิษย์เก่าใน
การพัฒนาคณะให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันมากขึ้น 

2. ในการออกกฎระเบียบข้อบังคับ จัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิ กฎระเบียบเรื่องการแต่ง
กาย  ค วรมี ก ารรับฟั งค วามคิ ด เห็ น จาก
นักศึกษาด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วม  

3. ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาพบคณบดี 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของ
นักศึกษา รวมทั้งเป็นการสื่อสาร สร้างความรู้
ความเข้าใจร่วมกัน 

 

16. สวัสดิกำร  
 
 
 
 
 
  
 

ควรให้ความส าคัญและดูแลเรื่องสวัสดิการ
ของบุคลากรให้มากขึ้น อาทิ ที่พัก ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าครองชีพ รถรับ-ส่ง 

1. ควรเพิ่มทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
เพื่อสร้างประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ และ
ประโยชน์ในการท างานต่อไป  

2. ควรจัดระบบ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่
ท าการแทน กรณีผู้รับผิดชอบประจ าไม่มา 
หรือติดภารกิจ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการเข้า
ไปใช้บริการของนักศึกษา 
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17. ด้ำนกำยภำพ  ควรส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
แล้วปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
มากขึ้น 

 

18. นักศึกษำเก่ำ ควรสนับสนุ นการจั ดกิ จกรรมสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่ากับนักศึกษา
ปัจจุบัน 

 1. ควรสร้างกลไก ช่องทางในการให้ศิษย์
เก่าเข้ามามีส่วนร่วม/บทบาทในการช่วยเหลือ
คณะ/รุ่นน้องให้มากข้ึน 

2. ควรจัดกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์ เก่า นักศึกษา ผู้บริหาร อย่ าง
ต่อเนื่อง อาทิ โครงการพี่สอนน้อง 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
วิทยาลัยนานาชาติ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
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1. จ ำนวนนักศกึษำ มีแนวโน้มลดลง   ควรหาแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
ให้มากขึ้น อาทิ ออกไปแนะแนวตามโรงเรียน
ต่างๆ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

2. หลักสูตร  1. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเข้ามาเรียนในรายวิชา
ต่างๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ในทุกระดับ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม 
สัมมนาที่คณะจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในด้านที่สนใจ 
และน าไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษา การ
ท างานต่อไป 

2 . ค วรจั ด สถาน ที่  ห้ อ งท า งาน ให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ประชุม ท างาน 
ท ากิจกรรมต่างๆ 

1. ควรเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ท างาน  

2 . ค วร เพิ่ ม ค วาม รู้ ใน ด้ าน อื่ น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องซึ่งนักศึกษาจะต้องน าไปใช้ในการ
ท างานด้วย อาทิ หลักสูตรอีเวนต์ฯ ควรเพิ่ม
เนื้อหาความรู้ด้านการตลาด ระบบเสียง แสง  

3. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีเนื้อหา
เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับค่าลงทะเบียน 

1. ควรเน้นการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับปริญญ าตรีทาง
บริหารธุรกิจ (BBA) ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
เนื่องจากนักศึกษามีแนวโน้มสนใจ ต้องการ
ศึกษาระดับปริญญาโทน้อยลง  

2. ควรจัดสอนในหลากหลายภาษามาก
ขึ้น เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเพื่อน
บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
และนักท่องเที่ ยวที่มาจากประเทศต่างๆ 
รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสได้งานท ามากขึ้น 

3. ควรจัดท าหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 5 ปี เพื่อสร้างจุดเด่น 
และจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น 

4. ควรเพิ่มทักษะ ความรู้ให้นักศึกษาช้ัน
ปีที่ 2 มากขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมในการไป
ฝึกงานท่ีต่างประเทศ 

5. ควรพิจารณาปรับให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มี โอกาสได้ เรียนกับอาจารย์
ชาวต่างชาติด้วย 

3. กำรบริหำรจัดกำร 
การรับ-ส่ง เอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ 

   ควรจัดระบบ รถรับส่งเอกสารระหว่างตลิ่ง
ชัน และตึก CAT ให้ เป็นระบบเพื่อให้การ

 ควรหาแนวทาง จัดระบบการรับ -ส่ง
เอกสารให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะเอกสารที่มาจาก
นครปฐม เพชรบุรีเนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ
แยกออกตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย 

ท างาน การประสานงาน มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว 

4. ระบบ iThesis  
ยังมีปัญหาในการใช้งาน ท าให้เสียเวลา

ในการด าเนินการ และส่งให้นักศึกษาบางราย
ส าเร็จการศึกษาช้าลง 

 คณ ะ ช่วยป ระส าน งาน กั บ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้มาช่วยดูแล และเร่ง
การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วน 

 

5. กำรเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ
อาทิ แบบฟอร์ม เอกสาร  

 

 ควรเร่ งการปรับแบบฟอร์ม  ข้อมู ล 
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และระบบการ
ท างาน การลงทะเบียน ที่ เอื้อต่อนักศึกษา
ต่างชาติ 

 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. จ ำนวนนักศึกษำ  
นักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

   
  
  

1. ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับหลักสูตร ความส าเร็จของนักศึกษาให้
มากขึ้น อาทิ ขอความร่วมมือนักศึกษาเก่าช่วย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาปัจจุบัน และความส าเร็จของ
นักศึกษาเก่า ผ่านสื่อต่างๆ 

2. พิ จารณ าขยายขอบ เขตการรับ
นักศึกษา  อาทิ  การรับนักศึกษาที่ ส าเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ด้วย  

3. ควรประสานงานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในการให้ทุนแก่นักศึกษาในกลุ่ม
ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 
ให้ ม า เรี ย น ที่ วิ ท ย าลั ย น าน าช าติ  ก า ร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ              

1. ควรพยายามประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาไปยั งประเทศต่ างๆ ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากนักศึกษาจีนที่
ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวน
มาก 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปิด
การเรียนการสอนต่อไป เพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และช่ือเสียงแก่คณะ 
มหาวิทยาลัย แต่ควรปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม
ทิศทางในอนาคต อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ควรมีเรื่อง e- Commerce เพื่อให้สอดคล้อง
กับสังคมปัจจุบัน  

3. การหาอาจารย์ที่มี ช่ือเสียงมาช่วย
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สอน เพื่อช่วยดึงดูดให้นักศึกษามาเรียน 
4. ควรพิจารณาเรื่องต้นทุนการผลิต

บั ณ ฑิ ต ให้ ร อ บ ค อ บ ม า ก ขึ้ น  เพื่ อ ให้
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของคณะที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

2. กำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกงำน  1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
ทันสมัย การเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ อาทิ การ
เรียนสอนผ่านระบบ online การให้นักศึกษา
ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ  จ า ก
มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก  

2. ควรให้ความส าคัญกับการเรียนการ
สอน เรื่อง e- Commerce ให้มากขึ้น  เพื่อ
ประโยชน์ต่อการท างาน การประกอบอาชีพ 

3. ควรสอนให้นักศึกษาเข้าใจบริบท
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน 

4.ควรเพิ่ มระยะเวลาการฝึกงานใน
ต่างประเทศให้มากขึ้น จาก 3 เดือน เป็น 6 
เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากขึ้น 
เนื่องจากในช่วงแรกนักศึกษาต้องใช้เวลาใน
การปรับตัว หลังจากนั้นจะได้ใช้เวลาในการ
เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ 

1. ควรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
conference กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ที่คณะมีความร่วมมือ เพื่อเป็นการเปิดโลก
ทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขวาง และช่วย
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด ของนักศึกษาด้วย 

2. ควรปลูกฝังให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ 
สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าคิด 
กล้าพูด กล้าแสดงออกให้มากข้ึน 

3. ปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
       

ควรเพิ่มปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด    

1. ควรจัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรียนให้
เพียงพอ ทันสมัยมาให้บริการแก่นักศึกษา 
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม 
Application เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า การ
เรียนรู้ การท างาน  

2. ควรจัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร 
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4. หลักเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา
ส่วนหนึ่งไม่ทราบไม่เข้าใจเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยน 
ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา 

 คณ ะ บัณ ฑิ ตวิทยาลัย  ควรสื่ อสาร 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับนักศึกษา
ให้มากขึ้น เช่น จัดประชุม เพื่อให้นักศึกษาได้
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่อง
การส าเร็จการศึกษา 

 

5. กิจกรรมนักศึกษำ/Campus Life ควรมีการปรึกษา หารือ และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ให้มาก
ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนต่างคณะ 
สร้างความรัก ความสามัคคี อาทิ การเชิญ
นักศึกษาต่างคณะมาร่วมกิจกรรม รวมทั้งการ
ไปร่วมกิจกรรมที่คณะอื่นๆ   

1. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนด้าน
กิจกรรมนักศึกษาให้มากข้ึน 

2. ควรอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาให้มากขึ้น 

ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะวิชา
ต่างๆ เพราะจะท าให้ได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างคณะ
มากขึ้น 

6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  1. ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล และมี
สายสนับสนุนรับผิดชอบเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรพัฒนา และฝึกเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน 
ชัดเจน 

 

7. กำรวิจัย  1. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการ
ท างานวิจัย  

2. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ในการท างานวิจัย 
และวิพากษ์ผลงานวิจัย 

 

8. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/อำจำรย์ 
      อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

1 . ค วรจั ด โค ร งก าร ให้ ค าแ น ะน า 
ค าปรึกษาในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น  

2. ควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

1. ควรก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้อาจารย์
มีผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าไปขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
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ต่างๆ เรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ ชาวต่ างชาติ  แล้ วน า เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อความก้าวหน้า 
สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

2. ควรให้ ขวัญ ก าลั งใจแก่อาจารย์ 
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และอาจารย์
ที่ สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการได้ 

3. ควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติ และจัด
อาจารย์ผู้สอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
มุมมอง ประสบการณ์ แนวคิดของนักศึกษา 

9. กำรพัฒนำบุคลำกร  ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็น 2 
ระยะ คือ  

ระยะสั้น จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีมี
อยู่แล้วให้ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น       

ระยะยาว ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ค วรจ้ า งอ าจารย์ ที่ มี ช่ื อ เสี ย ง มี ค วาม รู้
ความสามารถ มาช่วยท างาน เพื่อดึ งดูดให้
นักศึกษามาเรียน รวมทั้งสามารถผลิตนักศึกษา
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ค ณ า จ า ร ย์ ค ว ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
ทันการณ์  เนื่องจากหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาติต้องมีความทันสมัย ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง และความต้องการของสังคม 

10. กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ  
            
 

1 . ค ว รบู รณ าก ารก ารท า งาน กั บ
หน่วยงาน คณะวิชาในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
อาทิ หลักสูตรด้านการโรงแรม เชื่อมโยงบูรณา
การกับการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ของ
คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รวมทั้งด้านการวิจัย และบริการวิชาการ  

2. ควรหารือ มีความร่วมมือกับคณะวิชา
ที่เปิดหลักสูตร คล้ายกับวิทยาลัยนานาชาติ 
อาทิ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
แล้วร่วมมือกันท างาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกัน 

3. ควรสร้าง เพิ่มช่องทาง เวทีในการ
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ของ
วิทยาลัยนานาชาติกับคณะวิชาต่างๆ ใน
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มหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การท างานร่วมกัน 
11. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์   1. ควรด าเนินการตามข้อมูลที่ได้แจ้ง

นักศึกษาไว้ กรณีมีการปรับเปลี่ยน ใดๆ ควร
สื่อสารให้นักศึกษาทราบ เพื่อความเข้าใจที่
ตรงกัน 

2. ควรเพิ่มการสื่อสารให้มากขึ้น และ
รวดเร็วข้ึน 

1. ควรประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ 
ให้ เป็นที่ รู้ จั กมากขึ้ น  โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

2. การจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อดึงดูดความสนใจ ทันสมัย อาทิ 
YouTube เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

12. สวัสดิกำร  ควรเพิ่มทุนน าเสนอผลงาน  อบรมใน
ต่างประเทศให้มากขึ้น 

 

13. สถำนที/่สภำพแวดล้อม 1. ควรประชาสัมพั นธ์ ให้ บุ คลากร 
นักศึกษา ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า เพื่อการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ที่พัก 
การเดินทาง  

2. ควรวางแผน ประสานงาน ความ
ร่วมมือกับเมืองทองธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับทั้ง 2 ฝ่าย อาทิ เป็นสถานที่ฝึกงาน แหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 1. ควรปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการ
สอนในตึก CAT ให้มีความสวยงาม โดดเด่น
มากขึ้น 

2 . ค ว ร ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่ ใ ห้ มี ล า น
เอนกประสงค์ พื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน 
  

14. นกัศึกษำเก่ำ ควรจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า และ
ควรใช้ศักยภาพของนักศึกษาเก่าให้มากขึ้น 
อาทิ การประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร การ
ถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์แก่รุ่นน้อง 
รวมทั้งการสร้างช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ของคณะให้นักศึกษาเก่าได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนนักศึกษำ  
ลดลงจ ำนวนมำก 

  1. ควรเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 

2. ควรเปิดหลักสูตรระยะสั้นตำมควำม
ต้องกำรของตลำด และคนในกลุ่มต่ำงๆ อำทิ 
ผู้สูงอำยุ ผู้เกษียณอำยุ 

2. วำรสำรของมหำวิทยำลัย 
วำรสำร Veridian  ถูกคัดช่ือออกจำก

ฐำนข้อมูล TCI และให้ยุติกำรตีพิมพ์เป็นเวลำ 
3 ปี (ปี 2563-2565) เนื่องจำกมีปัญหำด้ำน
มำตรฐำนกำรจัดกำรวำรสำร ส่งผลกระทบต่อ
กำรเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 

  ควรหำแนวทำงแก้ ไขอย่ ำงเร่ งด่ วน 
เพื่ อให้นักศึกษำได้มีพื้นที่ ในกำรเผยแพร่
ผลงำน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. หลักสูตร  
          

1. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ควรเน้น
กำรศึกษำดูงำนให้มำกขึ้น โดยก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน  

2. หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม ควรมี
ห้องปฏิบัติกำรด้วย 

3. ควรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้ งในระดับประเทศและนำนำชำติ 
โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มอำเซียน เพื่อพัฒนำ
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ

1. ควรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ แนะน ำ
หลักสูตรให้มำกขึ้น 

2. ควรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำให้
เข้ำมำศึกษำ 

3.. ควรเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 

4. เปิดหลักสูตรในลักษณะตลำดวิชำ 
เพื่อให้คนภำยนอกเข้ำมำเรียนรำยวิชำต่ำงๆ 
และเก็บเป็นหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญำ 

ควรพิจำรณำปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดย
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และทันกำรณ์ 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

บัณฑิตศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ มีกำรบูรณำกำรศำสตร์และศิลปะ
ในลักษณะสหสำขำวิชำ กำรท ำงำนร่วมกัน 
และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ 

4. ควรก ำกับติดตำม ดูแลนักศึกษำอย่ำง
เป็นระบบเพื่อให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำ  

5. ควรพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
สังคม ประเทศชำติ มำกขึ้น 

5. เปิดให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี 
เรียนรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำล่วงหน้ำควร
สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ แนะน ำหลักสูตรให้
มำกขึ้น 

6. เปิดรำยวิชำสอน เพื่อปรับควำมรู้
ภำษำอังกฤษให้นักศึกษำสำมำรถเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษำได้ 

2. ระบบ iThesis   ควรติดตำม ตรวจสอบระบบ iThesis 
อย่ำงต่อเนื่องและแก้ไขปัญหำ ตำมที่นักศึกษำ
แจ้งโดยเร็ว 

3. กำรให้บริกำรนักศึกษำ 
กำรลงทะเบียนของนักศึกษำมีควำม

ยุ่งยำกมำกขึ้น เพรำะต้องเดินทำงไปติดต่อ
กองบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด
นครปฐม   

  1. ควรพิจำรณำกำรท ำบัตรนักศึกษำ 
และกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ที่กรุงเทพฯ 
ด้วย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ 

2 . ค ว รจั ด บ ริ ก ำ รแ บ บ  one stop 
service 

4. กำรบริหำรจัดกำร/กำรให้บริกำร 
           

1. ควรปรับปรุ งกำรท ำงำนภำยใน
ส ำนักงำน และพัฒนำข้อมูล สำรสนเทศ กำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณ ระบบบริกำร
กำรศึกษำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  

2. ควรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ใหบ้ริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก แก่อำจำรย์ 
และนักศึกษำในทุกวิทยำเขตให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

 ควรประชุมระดมควำมคิดระหว่ำงคณะ
วิชำที่สอนระดับบัณฑิตศึกษำ และบัณฑิต
วิทยำลัย ในเรื่องหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ กำร
บริหำรจัดกำรในเรื่องต่ำงๆ ให้ชัดเจน เพื่อลด
ปัญหำควำมซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำน และช่วยให้
กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

5. กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์หลักสูตร 1. ควรด ำเนินกำรเชิงรุก โดยด ำเนินกำร
ในหลำกหลำยช่องทำง ผ่ำนสื่อต่ำงๆ จัดท ำ
เป็นภำษำต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มนักศึกษำทั้ง
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ โครงกำร 
International Graduate Admission 
Program (IGAP) เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
ประเทศในกลุ่ม CLMV  

2. น ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรสื่อสำร 
เพื่ อ ให้ รวด เร็ ว  ทั นกำรณ์  เป็ น ไปอย่ ำ ง
กว้ำงขวำง และประหยัดงบประมำณ  

6. สถำนภำพของบัณฑิตวิทยำลัย 
ในอนำคตยังไม่มีควำมชัดเจน จะยังคง

เป็นส่วนงำนหรือไม่ 

 1 . ผู้ บ ริ ห ำร  บุ ค ล ำกรของบั ณ ฑิ ต
วิทยำลัย ควรร่วมกันพิจำรณำบทบำท และ
กำรท ำ งำนของบัณ ฑิ ตวิทยำลั ย ในกำร
สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย และส่วน
งำน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
สถำนภำพต่อไปในอนำคต 

2. ควรพัฒนำกำรท ำงำนของบุคลำกรให้
มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงคุณค่ำ ควำมส ำคัญ
ของงำนในบัณฑิตวิทยำลัย  

3. กำรปรับสถำนภำพใดๆ ควรวิเครำะห์
อย่ำงรอบด้ำน และรอบคอบ 

 

7. กำรปรับโครงสร้ำง   ควรติ ด ต ำม  ป ระ เมิ น ผลกำรป รับ
โครงสร้ำง ว่ำมีปัญหำ อุปสรรคอะไรบ้ำง เพื่อ
หำแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 

8. กำรพัฒนำบุคลำกร 
             

1. ควรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและสำมำรถท ำงำน ให้บริกำรกับ
คณ ะวิชำ อำจำรย์  และนั กศึ กษ ำ  ได้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

2. ควรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
กำรโต้ตอบ กำรติดต่อประสำนงำน อำทิ กำร
รับสมัคร กำรติดต่อทำงออนไลน์ เพื่อรองรับ

 1. ควรพัฒนำทักษะกำรท ำงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและสำมำรถท ำงำน ให้บริกำรกับ
คณ ะวิชำ อ ำจำรย์  แล ะนั กศึ กษ ำ  ได้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  
       2. ปรับตัว วิธีคิด วิธีกำรท ำงำนให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง  
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

นักศึกษำต่ำงชำติ 
3. ควรสนับสนุนทุนกำรศึกษำกำรเรียน

ต่อในมหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรท ำงำน 

9. กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรจ่ำยเงินยังมีควำมล่ำช้ำ 

 ควรปรับปรุงระบบกำรจ่ำยเงินให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  อำทิ  ค่ ำตอบแทน
อำจำรย์ภำยนอก Reader อ่ำนผลงำน และมี
ระบบแจ้งให้อำจำรย์ทรำบ 

1. ควรเร่งด ำเนินกำรในกำรเบิกจ่ำยค่ำ
สอนของอำจำรย์พิเศษให้เร็วขึ้น 

2. เมื่อมีกำรโอนเงินค่ำสอนเข้ำบัญชีแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่ควรโทรประสำนแจ้งอำจำรย์ให้
รับทรำบอีกครั้ง เพื่อให้ทรำบว่ำเป็นเงินค่ำ
สอนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

10. ด้ำนกำยภำพ ควรมีสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
นักศึกษำหลักสูตรพหุวิทยำกำร 

 1. ควรพิจำรณำปรับห้องเรียนให้มีควำม
เหมำะสม และรองรับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2. ควรพิ จำรณ ำจัดห้ อง Common 
Room ให้ นั ก ศึ ก ษ ำ ได้ ท ำ ง ำน  ป ระ ชุ ม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
ส านักหอสมุดกลาง 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. จ ำนวนผู้ใช้บริกำร/กำรบริกำร 
นักศึกษำมำใช้บริกำรห้องสมุดลดลง 

 

1. ควรหำแนวทำงให้นักศึกษำรักกำร
อ่ำนหนังสือและมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกขึ้น 
โดยขอควำมร่วมมือจำกคณะและอำจำรย์
ผู้สอนส่งเสริมผลักดันนักศึกษำให้ค้นคว้ำและ
ใช้ทรัพยำกรของห้องสมุดในกำรเรียนกำรสอน
มำกขึ้น 

2. ควรสร้ ำงบ รรยำกำศ  แรงจู งใจ 
อ ำนวยควำมสะดวก ให้นักศึกษำมำใช้บริกำร
มำกขึ้น 

ควรหำแนวทำงให้นักศึกษำเข้ำมำใช้
บริกำรห้องสมุดมำกขึ้น อำทิ 

1. ขอควำมร่วมมือคณะวิชำ อำจำรย์ 
ช่วยรณรงค์ หรือจัดกิจกรรมที่ จะช่วยให้
นักศึกษำเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกขึ้น 

2. ควรจัดตั้ งชมรมรักกำรอ่ำน  เพื่ อ
ปลูกฝังให้นักศึกษำรักกำรอ่ำนหนังสือมำกข้ึน  

3. ปรับบทบำทห้องสมุดให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง กำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่ง
ระบบ IT มำกขึ้น 

4. ควรมีกำรแนะน ำหนังสือที่เข้ำมำใหม่ 
เพื่อเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจ ให้นักศึกษำเข้ำ
มำอ่ำน 

1. ควรปรับสภำพห้องสมุดให้ทันสมัย 
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน อำทิ 
จัดเป็นห้องสัมมนำ พื้นที่กำรเรียนรู้ 

2. ส่วนงำนและมหำวิทยำลัยควรหำ
วิธี ก ำรหรือ แนวท ำงใน กำรเพิ่ ม จ ำน วน
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด อำทิ กำรสร้ำงควำม
ประทับใจให้ผู้ ใช้บริกำรกลับมำใช้บริกำร
ห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง 

3. พัฒนำฐำนข้อมูลหนังสือ กำรสืบค้น 
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับ
วิถีของนักศึกษำรุ่นใหม่   

4. พัฒนำรูปแบบหนังสือเป็นดิจิทั ล  
(e-book) 

2. กำรปรับปรุงวังท่ำพระ  ปรับปรุงและพัฒนำด้ำนกำยภำพของ
หอสมุด และวำงแผนเตรียมกำรจัดหนังสือที่ 
วังท่ำพระ กำรขนย้ำยหนังสือ เพื่อให้กระทบ
ต่อกำรบริกำรนักศึกษำน้อยท่ีสุด 

  

3. ด้ำนกำยภำพ  
  
 

1. พัฒนำด้ำนกำยภำพและภูมิทัศน์ของ
หอสมุดให้ทันสมัย อ ำนวยควำมสะดวก และ
ให้บริกำรที่ดี 

2 . เพิ่ ม สิ่ งอ ำน วยควำม สะดวก ให้
เพียงพอ อำทิ พื้นที่ ปลั๊กไฟ ห้องประชุมกลุ่ม 
ห้องน้ ำ  

 ควรวำงแผนด้ำนกำยภำพ ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร          
กำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดสมัยใหม่  
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. ค่ำใช้จ่ำยฐำนข้อมูล Scopus ขอควำมร่วมมือให้คณะวิชำสนับสนุน
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยฐำนข้อมูล Scopus 

  

2. บุคลำกร/กำรพัฒนำบุคลำกร/อัตรำก ำลัง ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญของบุคลำกร 

วำงแผนอัตรำก ำลังทดแทนบุคลำกรผู้
เกษียณอำยุ 

 บุคลำกรประจ ำห้องสมุด ควรมีพื้นฐำน
เป็นผู้ที่รักหนังสือและรักกำรอ่ำน เพรำะมี
หน้ำที่คัดสรรและคัดกรองหนังสือใหม่ เข้ำ
ห้องสมุด รวมทั้งกำรให้บริกำรแนะน ำหนังสือ
ต่ำงๆ แกผู่้รับบริกำร 

3. กำรบริกำรวิชำกำร 
กำรจัดงำนสัปดำห์หนังสือ (ทับแก้ว 

บุ๊คแฟร์) ซึ่งเดิมเป็นงำนใหญ่และมีผู้ให้ควำม
สน ใจจ ำนวนมำก  ปั จจุบั น สถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงไปคือ  

- ผู้เข้ำชมงำนมีจ ำนวนน้อย   
- ส่วนใหญ่จะเป็นร้ำนขำยหนังสือเก่ำ 

ร้ำนหนังสือใหม่มีน้อย   
- ส ำนักพิมพ์มำร่วมงำนจ ำนวนน้อย 

  1. ควรพิจำรณำปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
จัด งำน  กำรบริห ำรจั ดกำร กำรสื่ อส ำร 
ประชำสัมพันธ์ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

2. ควรพิจำรณำจัดงำนสัปดำห์หนังสือ 
ในวิทยำเขตอื่นๆ เช่น วิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี  เนื่ องจำกมีผู้ ใช้บริกำรห้องสมุด
จ ำนวนมำกพอสมควร 

4. โครงกำรหอจดหมำยเหตุ   ควรจัดท ำฐำนข้อมูลรวบรวมองค์ควำมรู้ 
ในเรื่องต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์
ต่อกำรสืบค้น 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบรักษำควำม
ปลอดภัย 

1. ควรเร่งด ำเนินกำรเรื่อง แผนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งยังไม่มีควำมคืบหน้ำ
เท่ำที่ควร โดยกำรปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนมี
หลำยแนวทำง อำทิ กำรท ำควำมร่วมมือกับ
เอกชนเพื่อลดกำรลงทุน ให้เอกชนมำเช่ำและ
ให้บริกำร โดยกำรเลือกผู้ ให้บริกำรควร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เนื่องจำกมีหลำย 
Model หลำย Solution 

2. ควรสร้ำงควำม เข้ ำใจกับผู้ ใช้ งำน
เกี่ยวกับสำเหตุของปัญหำ WIFI อินเทอร์เน็ต 

ควรมีกำรวำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน และ
เร่งด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งมหำวิทยำลัย และทุกวิทยำเขต 

1. มหำวิทยำลัยควรมีนโยบำยและให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำน  IT มำกขึ้น 
เพรำะจะช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนระบบงำน
ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งจะช่วย
เพิ่มจ ำนวนนักศึกษำ 

2. มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อกำรปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบรักษำควำมปลอดภัย ให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพขึ้น 

3. ควรเร่งรัดกำรปรับปรุงระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบรักษำควำมปลอดภัยทำง
เท ค โน โล ยี ให้ มี ค ว ำ ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

2. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
1. อุปกรณ์ค่อนข้ำงเก่ำ ล้ำสมัย อำทิ WIFI 

ของหอพักนักศึกษำ 
2. สัญญำณอินเทอร์เน็ต ช้ำ ไม่ เสถียร 

เนื่องจำก นักศึกษำ 70% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ควำมบันเทิง และ 30% ใช้สืบค้นข้อมูล ท ำให้
มีกำรดึงสัญญำณกันค่อนข้ำงมำก 

ผลกำรประเมินโดยผู้ใช้บริกำร (นักศึกษำ 
บุคลำกร วิทยำเขต) เกี่ยวกับระบบ WIFI อยู่
ในเกณฑ์ไม่น่ำพอใจ ซึ่งมีสำเหตุของปัญหำมำ
จำกโครงสร้ำงพื้นฐำน คือ 

1. อุปกรณ์เครือข่ำยมีระยะเวลำกำรใช้
งำนอยู่ระหว่ำง 5-7 ปี (ปัจจุบันอยู่ในระยะเริ่ม
เสื่อมสภำพแล้ว) และกำรขยำยตัวของกำรใช้
งำนเพิ่มมำกขึ้น (ผู้ ใช้งำน 1 คน มีอุปกรณ์
มำกกว่ำ 1 เครื่อง) กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
เครือข่ำยทีละจุดใช้เวลำพอสมควร 

2. กำรวำงแผนปรับเปลี่ยนระบบ WIFI ยัง

1. มหำวิทยำลัยควรมีนโยบำย Block กำร
เข้ำระบบอะไรบ้ำง ในช่วงเวลำใด เพื่อให้
ระบบสำมำรถให้บริกำร รองรับกำรเรียนกำร
สอน กำรศึกษำค้นคว้ำได้สะดวก รวดเร็วมำก
ขึ้น 

2. มหำวิทยำลัยควรมีนโยบำยในกำรแยก
สัญญำณอินเทอร์เน็ตระหว่ำงนักศึกษำและ
กำรท ำงำนใน Office ของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้
ระบบเร็วข้ึน ไม่ดึงสัญญำณกัน 
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ไม่มีควำมคืบหน้ำ เนื่องจำกเอกชนที่จะเข้ำมำ
ลงทุนในด้ำน Backbone, WIFI มกีำรถอนตัว 

3. กำรปรับเปลี่ยนพร้อมกันทั้งระบบ ต้อง
ใช้งบประมำณจ ำนวนมำก มหำวิทยำลัยจึง
ควรพิจำรณำสนับสนุน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. กำรให้บริกำร/เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 1. ควรท ำหนังสือขอขยำย Bandwidth 
ภำยใต้ โครงกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่ อ
พัฒนำกำรศึกษำ (UNINET) ซึ่งด ำเนินกำรโดย 
สกอ.  

2. กำรให้บริกำรข้อมูล Content ต่ำงๆ 
ควรมีกำร Share ร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
จะได้รับประโยชน์มำกขึ้น 

3. ควรมีผู้รับผิดชอบวิเครำะห์ ประเมิน 
และก ำหนด Policy ที่ ชัดเจนในกำรเข้ำถึง
ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย จะช่วย
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้ลดลง 

4. ควรพัฒนำระบบ Cloud ส ำหรับเก็บ
ข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ซึ่งมี
หลำยแนวทำง อำทิ กำรเช่ำจำกผู้ให้บริกำร 
เช่น Amazon Google ซึ่ งต้องพิจำรณำให้
รอบคอบเกี่ยวกับ Policy ในกำรดูแลและกำร
เข้ำถึงข้อมูล และกำรพัฒนำระบบขึ้นเอง มี
ข้อจ ำกัดในกำรใช้งำนน้อยกว่ำ แต่อำจเพิ่ม
ภำระในกำรดูแลซ่อมบ ำรุง 

5. ควรจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
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ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ในกำรให้บริกำรมำกขึ้น 
2. กำรบริกำรวิชำกำร/กำรสร้ำงคุณค่ำและ
มูลค่ำ 

ควรน ำ Content ที่มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มีจ ำนวนมำก มำสร้ำงให้เกิดคุณค่ำและมูลค่ำ
ม ำก ขึ้ น  อ ำทิ  ก ำรน ำภ ำพ ห ำย ำกด้ ำน
โบรำณคดี ศิลปกรรม มำ Scan จัดท ำเป็น
รูปแบบ Virtual Gallery 

ในกำรจัดอบรมโครงกำรต่ำงๆ ไม่ควรใช้
เวลำเกินครึ่งวันต่อครั้ง เพรำะถ้ำหำกจัดเต็ม
วัน คนส่วนใหญ่จะเข้ำอบรมเฉพำะช่วงเช้ำ 
และช่วงบ่ำยมักจะหำยไป 

ควรวำงแผนกำรหำรำยได้เพิ่มเติม เพื่อ
น ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินกำร อำทิ กำรจัด
อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและ
ผู้สนใจ นอกจำกนั้นอำจส่งผลให้นักเรียนสนใจ
เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยศิลปำกรด้วย 

3. กำรบริหำรจัดกำร 1. ควรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรให้มีระบบ และมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

2. ควรพัฒนำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรท ำงำน เพื่อประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

  

4. กำรพัฒนำบุคลำกร 1. ควรจัดท ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล 
และก ำหนดให้กำรฝึกอบรมภำยนอกเป็นส่วน
หนึ่งของ KPI เพื่อให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำ 
มำกขึ้น 

2. ควรพัฒนำด้ำนกำรวิจัย และทีมวิจัยให้
เข้มแข็งมำกขึ้น 

3. กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ อบรม 
พัฒนำทักษะ ให้มำกขึ้น 

 เนื่ อ งจำกค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรอบรมบำง
หลักสูตรมีรำคำที่ค่อนข้ำงสูง ท ำให้เสียโอกำส 
จึงควรส่งบุคลำกรไปเพียง 1 คน และให้
กลับมำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ แก่
ผู้ที่สนใจผ่ำนรูปแบบของ KM 
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เรื่องส ำคัญเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนงำนและหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 
หอศิลป์ 

 
1. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (เรื่องเร่งด่วน) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

1. กำรจัดหำรำยได้   1. ควรวำงแผนกำรหำรำยได้เพิ่มเพื่อ
น ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
อำทิ  

1.1 ค ว ร แ ส ว งห ำ งบ ป ร ะ ม ำ ณ
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำคเอกชนเพิ่มขึ้น  

1.2 กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
เพิ่มมำกข้ึน 

1.3 กำรจัดตั้ งศูนย์หำรำยได้ เป็น 
ของหอศิลป์  

2. กำรก ำหนดอัตรำกำรใช้พื้นที่หอศิลป์ 
อำทิ ส ำหรับบุคคลภำยนอก และบุคลำกร
ภำยในของมหำวิทยำลัย 

2. ด้ำนกำยภำพ  ก ำ รป รั บ ป รุ ง วั งท่ ำพ ร ะ  ค ว ร เร่ ง
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ เพื่อวำงแผนกำรจัด
แสดงนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงศิลปะ 

1. ควรเร่งปรับปรุงวังท่ำพระ ให้แล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

2. ควรเร่งซ่อมอำคำรหอศิลป์สนำม
จันทร์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

1. ควรประสำนกับมหำวิทยำลัยเร่งรัด
กำรปรับปรุงพื้นที่วังท่ำพระ ให้ เสร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 

2. ควรเร่งซ่อมแซมหอศิลป์ พระรำชวัง
สนำมจันทร์ที่ช ำรุด เสียหำยโดยเร็ว 
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ (ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ) 

ด้ำน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. บทบำทหน้ำท่ีของหอศิลป์  ควรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของหอศิลป์
ของคณะวิชำ และหอศิลป์ของมหำวิทยำลัยให้
ชัดเจน 

ควรยกระดับกำรบริหำรจัดหอศิลป์ให้มี
ควำมเข้มแข็ง และมีมำตรฐำนในระดับสำกล 

2. กำรจัดนิทรรศกำร/กำรประกวดผลงำน
ศิลปกรรม 

 1. ควรพัฒนำกำรจัดนิทรรศกำรให้ได้
มำตรฐำนระดับสำกล 

2. ควรปรับวิธีกำรและเกณฑ์กำรตัดสิน
กำรประกวดผลงำนศิลปกรรม 

ควรยกระดั บกำรประกวดผลงำน
ศิลปกรรม อำทิ   

1. เชิญกรรมกำรจำกหลำกหลำยสถำบัน
มำเป็นกรรมกำรตัดสิน 

2. ปรับรูปแบบวิธีกำรตัดสิน 
3. ข้อมูล เอกสำรต่ำงๆ อำทิ ประวัติ

ศลิปิน ผลงำนท่ีผ่ำนมำ 
3 . ผลงำนศิ ลปกรรม /กำรจั ดกิ จกรรม
เกี่ยวกับศิลปะ 
 
 
 
 
 

ควรมลีักษณะในกำรหำรำยได้เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. ควรวำงแผนกำรจั ด เก็บ ผลงำน
ศิลปกรรม 

2. ควรก ำหนดแนวทำง ในกำรจัดหำ
รำยได้จำกผลงำนศิลปกรรมและด ำเนินกำรให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
ศิลปะแก่เยำวชน 

1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
ทรัพย์สินโดยร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
โดยมีหอศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

2. น ำผลงำนมำบริหำรจัดกำรให้เกิด
มูลค่ำ 

4. กำรประชำสัมพันธ ์   ควรเพิ่มช่องทำงประชำสัมพันธ์ หรือ
ปรับรูปแบบวิธีประชำสัมพันธ์ เพื่อให้หอศิลป์
เป็นท่ีรู้จักมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะภำยนอก และ
ในระดับนำนำชำติ 

5. อัตรำก ำลัง  ควรเพิ่มเจำ้หน้ำท่ีให้สอดคล้องกับภำระ
งำนและกิจกรรมตำ่งๆ ที่เพิ่มขึ้น 
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ภาคผนวก 6 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 7 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

 
 

376



377



378



379



380



381



382



383



ภาคผนวก 8 
 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
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ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 
ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 

1 20 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2563 พิจารณา 
1. รายช่ือส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
2. ร่าง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. ร่าง ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563) 

2 24 กรกฎาคม 2563 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
1. รายช่ือส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
2. ร่าง หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3 5 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 พิจารณา 
1. รายช่ือส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
2. การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ ด าเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน  
 1.1 ให้หัวหน้าส่วนงาน จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-
30 กันยายน 2563) ตามที่ก าหนดในคู่มือฯ และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2563  
 (ตามข้อ 10 (3) ของข้อบังคับฯ ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองตามแบบ เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)   
    1.2 เสนอช่ือผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทน
คณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า) 
ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2563 
           
2. มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการ 
        2.1 จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หนา้ที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงาน
จัดส่งให้กับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) แล้วจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายใน
วันท่ี 29 กันยายน 2563  
 หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 2 
ตุลาคม 2563  
 2.2 ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม 
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ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 
และประเมินผล และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online  
 2.3 เสนอช่ือผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ผู้แทนสายสนับสนุน) ภายใน
วันท่ี 11 กันยายน 2563 
       
3. ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ให้นักศึกษาตอบข้อมูล ผ่านระบบ online ภายในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

5 1 กันยายน 2563  อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ช้ีแจงหลักเกณฑ์ ข้ันตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหน้าส่วนงาน 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 16/2563 เมื่อ
วันท่ี 1 กันยายน 2563 

6 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
7 ภายใน  

2 ตุลาคม 2563   
1. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) 
ส่งคณะกรรมการ 
2. วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7)  

8 14 ตุลาคม 2563 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2563 พิจารณา  
1. การเตรียมการในการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
2. พิจารณาประเด็น/ค าถามในการสนทนากลุ่ม 

9 15, 19 และ 20 
ตุลาคม 2563 

1. ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 5/2563 และคร้ังที่ 6/2563 พิจารณา การเตรียม
ความพร้อมในการสนทนากลุ่ม  
2. จัดสนทนากลุ่ม 18 ส่วนงาน  

10 25 และ 26  
พฤศจิกายน 2563 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2563 และคร้ังท่ี 8/2563 พิจารณา 
สรุปข้อมูลการสนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 

11 ภายใน  
27 พฤศจิกายน 2563 

1. หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 
2563) ต่อคณะกรรมการ 
2. เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อน
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) และแบบรายงานความคืบหน้า/
ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
(แบบฟอร์ม ปส.6) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 

12 9, 18 ธันวาคม 2563 
8 มกราคม 2564 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่  9/2563, คร้ังที่  10/2563 และคร้ังที่  1/2564 
พิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  
จ านวน 18 ส่วนงาน 

13 21 ธันวาคม 2563 - 
11 มกราคม 2564 

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และ
จัดท า ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 -30 กันยายน 2563)  

14 15 มกราคม 2564 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2564 พิจารณา 
ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-
30 กันยายน 2563) 

15 20 มกราคม 2564 
 

คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ภายในวันที่ 22 มกราคม 
2564 (ถ้ามี) พร้อมท้ังเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันท่ี 25 มกราคม 2564 
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ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 
16 25 มกราคม 2564 1. คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ

ติดตาม และประเมินผลฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2564 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) เพื่อน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

17 ภายใน 
27 มกราคม 2564 
 

ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-
30 กันยายน 2563) เพื่อเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

18 10 กุมภาพันธ์ 2564 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562-30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมใน 
ครั้งนี ้

19 ภายใน  
24 กุมภาพันธ ์2564 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้ประโยชน์
ในการท างานต่อไป 
2. ฝ่ายเลขานุการ น ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 9 
 

แบบสอบถาม 
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4) 
 

- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
(แบบฟอร์ม ปส. 7) 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
(โดยบุคลากร) 

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

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการประจ าส่วนงาน /  
ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) / ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 

 
ค าชี้แจง  
 

1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน  

     ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงานต่อไป 

2) คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงาน เพื่อให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 3 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา 

(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน และ (3) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 ส าหรับศูนย์ ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 
 แต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

แล้วตอบแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พร้อมผลงานเด่นในรอบปี จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.2 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุ่ม แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ผ่านส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป มี 2 ข้อ 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัตหิน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 13 ข้อ  
ส่วนท่ี 3 ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 
 N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมลู หรือไมส่ามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1.1 กลุ่มผู้ประเมิน    คณะกรรมการประจ าคณะ/สว่นงาน  

 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา)  
 ส านักงานคณบดี (ส่วนงาน) 

1.2 การประชุม........................................................................................ ครั้งท่ี ...............  วันท่ี ................................... 

 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม .................. คน จากท้ังหมด .................. คน 

 ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายแบบสอบถาม 

แบบฟอร์ม ปส.4 
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ส่วนที่ 2:  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 N/A 

1 การก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการ
ด าเนินการที่คาดหวังของคณะโดยค านึงถึงผู้รับบริการอย่างครอบคลุม 

      

2 การสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้
ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

      

3 การสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศที่ดี ส่งผลต่อความผาสุก ความผูกพัน 
และความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร ช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมาย 

      

4 การมอบหมายงาน และการกระจายอ านาจการบริหารงานได้ตรงตาม
ความสามารถของบุคลากร 

      

5 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมทั้งการรายงานให้บุคลากร
ทราบ 

      

6 การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอื่นๆของผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

      

7 การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมีประสิทธิผล 
และทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

      

8 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม และ
ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ 

      

9 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วน 

      

10 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม 

      

11 ความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน และการสร้างเครือข่ายของ
คณะกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 

      

12 ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล       
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)  

ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  
*กรุณาค านวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกข้อมูลในตารางด้วย 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ผู้ประเมิน : นักศึกษา 
 
ค าชี้แจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารงานของคณะ 
ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน   
             ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป  

2)  การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น
ในเชิงพัฒนาองค์กร 

3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป รวม 3 ข้อ  
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ รวม 13 ข้อ  
 ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 
 N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมลู หรือไมส่ามารถประเมินในเรื่องนั้นได ้

 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักศึกษามากที่สุด 
 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1. คณะ................................................................ 
 
2. ระดับปริญญา     ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ    1 ปี    2 ปี    3 ปี    4 ปี  

 5 ปี    6 ปี    7 ปี    8 ปีขึ้นไป 
 

แบบฟอร์ม ปส. 7 
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ส่วนที่ 2:  นักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานคณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 

ด้าน 
/ข้อ 

รายละเอียดที่ประเมิน 
 

ระดับความเห็น (ท าเคร่ืองหมาย ) 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  การเรียนการสอน 
1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่าง

เหมาะสม 
      

1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ/ภาคสนาม 
การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย 

      

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/หน่วยงาน/บุคคล ที่มีคุณภาพ และ
สามารถให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนการสอน/การด าเนินการ
ใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

      

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อย่าง
เหมาะสม 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

      

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอย่างเหมาะสม  
      

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่าง
เหมาะสม 

      

3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน 
ขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

 

ส่วนที่ 3:  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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