
  

 

 
 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบด ี

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ  
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 
 
 
 
 

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 วันที ่23 กุมภาพันธ ์2565 
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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) ฉบับนี้ จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น และ 
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และตามคู่มือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อนเริ่มด าเนินการ คณะกรรมการ
ได้เชิญหัวหน้าส่วนงานมาประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือการมีส่วนร่วมและรวบรวมข้อมูล
มาใช้ประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนในสาระส าคัญจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้เพ่ิมองค์ประกอบ ด้านแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือเป็นกลไกการก ากับติดตาม และขับเคลื่อนแผนพัฒนาของคณะ เพ่ิมการสนทนากลุ่ม
กับคณะกรรมการประจ าคณะ และให้บุคลากรทุกคนในส่วนงานตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน และแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงานฯ  เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลฯ มากขึ้น     
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ และ  
(2) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาน าเสนอด้วยเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เกา่ จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 

26 มกราคม 2565 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ง 
บทสรุป  จ 
ส่วนที่ 1 หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
1 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 

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

ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

9 

1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

9 

2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

16 

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 17 
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 
3) คณะโบราณคด ี 24 
4) คณะมัณฑนศิลป์ 28 
5) คณะอักษรศาสตร์ 32 
6) คณะศึกษาศาสตร์ 36 
7) คณะวิทยาศาสตร์ 40 
8) คณะเภสัชศาสตร์ 43 
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47 
10) คณะดุริยางคศาสตร์ 49 
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 52 
12) คณะวิทยาการจัดการ 55 
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 58 
14) วิทยาลัยนานาชาติ 61 
15) บัณฑิตวิทยาลัย 64 
16) ส านักหอสมุดกลาง 67 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 17) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 70 
18) หอศิลป์ 73 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

75 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ 

75 

2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 76 
3. ข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 79 
4. ข้อสังเกตเก่ียวกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 79 

ภาคผนวก ข้อมูลสแกนจาก QR Code  
QR Code 

หน้า 
1 รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
80 

2 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

80 

3 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี
การศึกษา 2563 

80 

4 คะแนนความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

80 

5 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

80 

6 คะแนนการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรใน
ส่วนงาน และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

80 

7 คะแนนการตอบแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และ
สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

80 

8 คะแนนแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) และสรุป
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

80 

9 สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ 

81 

10 เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560-2563 

81 

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

81 

 

 

 

 

 



ง 

สารบัญ (ต่อ) 
   

ภาคผนวก ข้อมูลสแกนจาก QR Code  
QR Code 

หน้า 
12 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 

ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแบบสอบถามที่ใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมวลผลแบบประเมินการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

81 

13 ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

81 

14 - แบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส. 5) 
- แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน  
(แบบฟอร์ม ปส. 5)  
- แบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส. 6) 

81 

 

สารบัญตาราง 

     หน้า 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

4 

ตารางที ่2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

5 

ตารางที่ 3 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) 

11 

ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

14 

ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และผู้อ านวยการส่วนงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

15 
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บทสรุป 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ นั้น คณะกรรมการได้
ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางของคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 
1. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
ชื่อส่วนงาน คะแนน (ร้อยละ) ระดับ 
คณะวิชา   

1. คณะจิตรกรรมฯ 73.5 + ด ี
2. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 77.8 - ด ี
3. คณะโบราณคด ี 76.8 - ด ี
4. คณะมณัฑนศลิป์ 83.1 -  ดีมาก 
5. คณะอักษรศาสตร ์ 76.9 + ด ี
6. คณะศึกษาศาสตร ์ 77.6 - ด ี
7. คณะวิทยาศาสตร ์ 78.5 - ด ี
8. คณะเภสัชศาสตร ์ 90.1 + ดีเด่น 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 81.8 + ดมีาก 
10. คณะดุรยิางคศาสตร ์ 82.5 - ดีมาก 
11. คณะสัตวศาสตร์ฯ 79.3 + ด ี
12. คณะวิทยาการจดัการ 88.3 + ดีมาก 
13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 76.5 - ด ี
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 85.0 - ดีมาก 

บัณฑิตวิทยาลัย   
15. บัณฑิตวิทยาลยั 89.1 - ดีมาก 

ศูนย์ ส านัก   
16. ส านักหอสมุดกลาง 89.9 + ดีมาก 
17. ส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี 87.2 + ดีมาก 
18 หอศิลป์ 85.9 + ดีมาก 

 หมายเหตุ  + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  - หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/
ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

2. ข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้   
 2.1 การเพ่ิมองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ร้อยละ 20) พบว่าคณะ ส่วนงานมีคะแนนที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจาก คณะ  
ส่วนงานส่วนหนึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดค่อนข้างต่ า และเป็นตัวชี้วัดในลักษณะงานประจ า ในขณะที่
คณะ ส่วนงานอีกส่วนหนึ่งตั้งค่าเป้าหมายเชิงรุกและท้าทาย ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอแนะดังนี้ (1) คณะ ส่วนงานพิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ให้รอบคอบและควรมีการ benchmarking กับคู่เทียบ/ระดับชาติ/นานาชาติ (2) เปิดโอกาสให้คณะ ส่วนงานมี
การปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีหากมีเหตุผลที่ควรด าเนินการ 
 2.2 การปรับเพ่ิมค่าน้ าหนักด้านความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ (จากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 25) พบว่าบางคณะ ส่วนงานไม่ให้ความส าคัญกับ
การเขียนรายงานและให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ท าให้ได้คะแนนในระดับต่ า  
 2.3 การแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาคมศิลปากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตอบแบบ  
ประเมินฯ อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นในคณะ ส่วนงานต่างๆ มีความ
แตกต่างกันพอสมควร  
 

3. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  และหัวหน้าส่วนงาน  
 ข้อเสนอแนะเป็นไปเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัย และเพ่ือให้มีการพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้ 
 3.1 ความเป็นนานาชาติ ควรด าเนินการ อาทิ การเปิดหลักสูตรนานาชาติ ความร่วมมือกับสถาบัน
ในต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ การบริหารจัดการ การสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนวิชา
ออนไลน์ของสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ   
 3.2 การหารายได้ ควรจัดท าแผนการหารายได้ที่เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายการด าเนินการในแต่ละปีที่
ชัดเจน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม น าองค์ความรู้ ทรัพยากร ผลงานวิชาการ พ้ืนที่ ฯลฯ มาบริหารจัดการเพ่ือ
การหารายได้ในรูปแบบต่างๆ   
 3.3 การเรียนการสอนออนไลน์ รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ออนไลน์ และประเมินผล ก ากับติดตาม น ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนทุน/ให้รางวัล
อาจารย์ที่พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ /
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 3.4 การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเชิงรุก โดยลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค ความ
ล่าช้า การปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือใหม่/ทดแทน การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน การร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง  
 3.5 อาจารย์ การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ ตาม Professional Standards Framework  
และการก ากับติดตามให้อาจารย์เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติภารกิจให้ครบถ้วนตาม
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้าในระดับสากล 
 3.6 ระบบสนับสนุนการท างาน ทบทวนระบบการท างานของคณะ ส่วนงาน ในทุกระบบเพ่ือให้การ
ท างาน และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี
ทักษะการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน การเปลี่ยนมุมมองรับแนวคิดใหม่ๆ หาคู่เทียบเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี น าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 



1 

ส่วนที่ 1 
หลักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
1. หลักการและความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หนา้ที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  
2560 เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการติดตาม และ
ประเมินผล 2 ส่วน คือ (1) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ (2) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้ด าเนินการในทุกปีตามรอบปีงบประมาณ 
  สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่  10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัย
ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และค าสั่งที่ 2494/2564 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  
ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (ภาคผนวก 12) 
 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เป็นการติดตามและประเมินผลฯ ปีที่ 5 โดยในการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะกรรมการได้น าข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากส่วนงาน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเชิญหัวหน้าส่วนงาน มาประชุมระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ ที่ผ่าน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563) จ านวน 2 ครั้ง 
(วันที่ 11 พฤษภาคม และ 25 มิถุนายน 2564) มาใช้ประกอบการก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในสาระส าคัญจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยสรุปคือ 
 1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้เพ่ิมองค์ประกอบ ด้าน
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือเป็นกลไกการก ากับติดตาม และ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาของคณะ  
 2. เพ่ิมการสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และจ านวนผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่ม
ให้มากขึ้น  
 3. การให้บุคลากรทุกคนในส่วนงานตอบแบบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน และแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงานฯ  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลฯ มากขึ้น 
         4. ลดภาระงานการกรอกข้อมูลของส่วนงาน อาทิ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้
ข้อมูลจากกองแผนงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ใช้ข้อมูลจากกองประกัน
คุณภาพการศึกษา  
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 คณะกรรมการฯ น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ให้ความเห็นชอบ แล้ว  
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรเร่งด าเนินการในการปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งคณะ/ส่วนงานควรสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในคณะ/ส่วนงานได้รับทราบด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วม 
รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

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

     3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานแต่ละส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ใน (1)  
 (3) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท า
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้ 

      3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
            ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
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 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน 
 ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้น า (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 (4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 (5) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 

 
4. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า  
                -  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีนั้น เป็นไปเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
                - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 
      คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 พิจารณาจ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ต้องติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยส่วนงานที่ต้องติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 18  
ส่วนงาน และมีรายชื่อหัวหน้าส่วนงานที่ต้องติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งได้รับการยกเว้นการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ตามภาคผนวก 1  
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5. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ  

 5.1 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ตารางที่ 1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

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

50  

 ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

      30 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์ม ปส.1 
เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ฯลฯ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) ซึ่งกองแผนงานด าเนินการและ
ผ่ านความเห็ นชอบจากที่ ประชุมคณ ะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้ว มาใช้  
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 ส่วนที่  2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
 - ผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

      20 
 

(15) 
 

(5) 

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 ตามแบบฟอร์ม 
ปส.2 เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 
ที่กองประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
มาใช้ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
        ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

25 1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน      
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5) 
ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านช่องทางต่างๆ  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผา่นระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
      ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

25 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม ปส.3) พร้อมสรุป
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน 
โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
โดยใช้เกณฑ์  (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะ ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการ
ติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือให้เข้ามาตอบ
แบบประ เมินการบริห ารงานของคณ ะ (โดยนักศึ กษา) 
(แบบฟอร์ม ปส.6) ผา่นระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
3. นักศึกษาตอบแบบประเมินฯ ผา่นระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  
     ส าห รั บ ค วาม คิ ด เห็ น  ข้ อ เส น อแน ะขอ งนั กศึ กษ า                       
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ และน าเสนออธิการบดีน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

รวม 100  
 
   5.2 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3   
 ตารางท่ี 2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

40 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาคิด ร้อยละ 40 

ด้ า น ที่  2  ผ ล ก ารด า เนิ น ง าน ต าม
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

 

20 1. หัวหน้าส่วนงาน น าแผนพัฒนาคณะ ส่วนงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
รายงานเฉพาะตัวช้ีวัดที่ไม่ซ้ ากับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจา
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 การติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน  ตาม แบบฟอร์ม ปส.4 โดยคิด
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 - การตอบแบบประเมินของบคุลากร 
 - การพิจารณาร่วมกนัของคณะกรรมการ 

40 
 
 
 

(20) 
(20) 

1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน  
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรเข้ามาตอบแบบประเมินภาวะ
ความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่ จ าเป็นต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของหั วหน้ าส่ วนงาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผา่นระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และน ามาคิดคะแนน ร้อยละ 20 
6. คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้คะแนนความเป็นผู้น าฯ 
ของหั วหน้ าส่ วน งานแต่ ล ะท่ าน  และน ามาคิ ดคะแนน  
ร้อยละ 20  
7. คิดคะแนนความเป็นผู้น าฯ มาจาก 

7.1 การตอบแบบประเมินของบุคลากร ร้อยละ 20 
7.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ร้อยละ 20 
น าคะแนน 7.1 + 7.2  

รวม 100  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน  

     6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           6.1.2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท า รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564     
 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
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 (2) มอบหมายให้ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ด าเนินการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และส่งให้เลขานุการส่วนงาน รวบรวมจัดส่งคณะกรรมการฯ 
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 
 (3) ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือ
บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 
 6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ประชุมหารือกับบุคลากรสายสนับสนุน และเสนอชื่อผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
สนทนากลุ่ม  
 (2) รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดทุกกลุ่ม จากรองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชา /คณะกรรมการประจ าส่วนงาน จัดส่งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 
 (3) ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือ
บุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 
 (4) รวบรวมแบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ จากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งคณะกรรมการ  ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564     
       6.1.2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการดังนี้ 
 (1) เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  
 (2) ประสานงานกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเผยแพร่แบบประเมินฯ ผ่านระบบ SU 
Web Portal ของมหาวิทยาลัย  
 (3) ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินฯ ในเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และช่องทางอ่ืนๆ อาทิ Line กลุ่ม คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และ Line กลุ่ม เลขานุการส่วนงาน 
 6.1.3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 
เพ่ือความเข้าใจร่วมกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 17/2564 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 6.1.4 วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการ
ติดตาม และประเมินผลฯ จ านวน 1 ราย ให้จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
 6.1.5 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 6.1.6 วันที่ 14, 15, 18, 19, 20 และ 28 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม 
             6.1.7 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   
 6.1.7.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ต่อคณะกรรมการ 
 6.1.7.2 เลขานุการส่วนงาน ส่ง แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน)  
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   6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
               6.2.1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (คณะ กรรมการประชุมครั้งที่ 15/2564) พิจารณา ร่าง สรุปการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 18 ส่วนงาน 
 6.2.2 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 16/2564) พิจารณา  
 (1) รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จ านวน 18 ส่วนงาน 
 (2) ร่าง สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินฯ ของแต่ละส่วนงาน จ านวน 18 
ส่วนงาน 
            6.2.3 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ 
และจัดท า ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -  
30 กันยายน 2564) (จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน)  
 6.2.4 วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะกรรมการ (ประชุมครั้งที่ 1/2565) พิจารณา ร่าง รายงานผล 
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
               6.2.5 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ให้หัวหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ  
 6.2.6 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็น
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ และสรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
 6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เพ่ือเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา ร่าง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้ 
 6.3.3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ด าเนินการดังนี้ 
 6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 
 6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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 ส่วนที่ 2 
 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

 
 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดในคู่มือฯ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และวิเคราะห์สรุปเป็นผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยสรุปดังนี้ 
             
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)    

 1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

  ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 (1) ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30)  
 (1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ที่กองแผนงานด าเนินการ 
และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564  
                 (1.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลมาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คู่มือฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 7 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2  

 (2) ส่วนที ่2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20)   
   (2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 
 (2.1.1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 15) 
 (2.1.2) ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 5) 
                                 ใช้คะแนนที่กองประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  
                    (2.2) คณะกรรมการ น าข้อมูลมาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในคู่มือฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 8 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3  

 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 25)  
                    (1) บุคลากรทุกคนในแต่ละส่วนงานตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5)  
 (2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 6 
                  (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
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 ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 25)  
 (1) หัวหน้าส่วนงานรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.3) ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีดังนี ้
 (1.1) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน จ านวน 1 ข้อ 
 (1.2) ข้อเสนอแนะทั่วไป จ านวน 8 ข้อ  
 (2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ใน
คู่มือฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 9 รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 4 

 ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 (1) นักศึกษาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.6)  
                    (2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบ
ประเมินฯ ทั้งหมด รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 8 
                  (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
 ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้น ามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40) 
 น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ข้อ 1.1 มาคิด  
ร้อยละ 40 

 ด้านที่ 2 คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20) 
 (2.1) หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (แบบฟอร์ม ปส.4) 
                 (2.2) คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในคู่มือ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 7  
 ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 40)  
 คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 
 (3.1) การตอบแบบประเมินของบุคลากร (ร้อยละ 20) 
 (3.1.1) บุคลากรทุกคนในแต่ละส่วนงานตอบแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน 
ส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5)  
 (3.1.2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบประเมินฯ ทั้งหมด รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 7 
                  (3.1.3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  
 (3.2) การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ (ร้อยละ 20)  
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  ตารางที่ 3 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ของส่วนงาน (ร้อยละ 50) 
ด้านที ่2 

ระดับการมสี่วนร่วม
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 25) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
(ร้อยละ 25) 

 
คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาฯ 
ตามเกณฑ์ EdPEx  

(ร้อยละ 20) 
1. คณะจิตรกรรมฯ 
ศ.ญาณวิทย์ กญุแจทอง 
(ปฏิบัติหน้าที่ 1 ต.ค. 63 – 18 พ.ค. 64 ประมาณ 230 วัน) 

     

ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณ ี
(ปฏิบัติหน้าที่ 19 พ.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 ประมาณ 135 วัน) 20.0 12.5 20.9 20.1 73.5 + 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.นนท์ คุณค  าช ู 23.3 17.0 17.5 20.0 77.8 - 

3. คณะโบราณคดี 
ผศ.ชวลิต ขาวเขยีว 20.7 15.5 21.9 18.7 76.8 - 

4. คณะมัณฑนศิลป ์
อ.ดร.ธนาทร เจยีรกลุ 26.8 15.5 20.3 20.5 83.1 -  

5. คณะอักษรศาสตร์ 
ผศ.ดร.สุมาลี ลิ มประเสริฐ 23.1 15.0 18.6 20.2 76.9 + 

6. คณะศึกษาศาสตร์ 
ผศ.ดร.มาเรียม นลิพันธุ ์ 21.0 15.5 22.0 19.1 77.6 - 

7. คณะวิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาล ี 23.8 15.0 19.6 20.1 78.5 - 
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ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ของส่วนงาน (ร้อยละ 50) 
ด้านที ่2 

ระดับการมสี่วนร่วม
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 25) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
(ร้อยละ 25) 

 
คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาฯ 
ตามเกณฑ์ EdPEx  

(ร้อยละ 20) 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 
ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรญัพัฒน์ 27.6 20.0 20.2 22.3 90.1 + 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ผศ.ดร.อรณุศรี ลีจีรจ าเนียร 26.2 15.5 19.6 20.5 81.8 + 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ 
ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ 20.8 20.0 19.9 21.8 82.5 - 

11. คณะสัตวศาสตร์ฯ 
อ.ดร.ภวพล คงชุม 
(ปฏิบัติหน้าที่ 1 ต.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 ประมาณ 61 วัน) 

     

อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม 
(ปฏิบัติหน้าที่ 1 ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ประมาณ 304 วัน) 25.5 15.5 17.7 20.6 79.3 + 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 28.3 15.5 22.1 22.4 88.3 + 

13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูม ิ 22.5 15.5 19.3 19.2 76.5 - 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 27.2 15.5 21.3 21.0 85.0 - 
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 หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ระดับความส าเร็จ:  

คะแนนร้อยละ 90 ขึ นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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 ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน* 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ของส่วนงาน (ร้อยละ 50) 
ด้านที ่2 

ระดับการมสี่วนร่วม
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 25) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
(ร้อยละ 25) 

 
คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาฯ 
ตามเกณฑ์ EdPEx  

(ร้อยละ 20) 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 
รศ.ดร.จุไรรตัน์ นันทานิช 30.0 15.5 22.9 20.7 89.1 - 

 หมายเหตุ  *  ผลการด าเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที ่4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
 + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
  

ระดับความส าเร็จ:  
คะแนนร้อยละ 90 ขึ นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ส่วนงาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ของส่วนงาน (ร้อยละ 50) 
ด้านที ่2 

ระดับการมสี่วนร่วม
และความร่วมมือ
ของบุคลากรฯ 

 
 

(ร้อยละ 25) 

ด้านที ่3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จ 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ 

 
(ร้อยละ 25) 

 
คะแนนรวม 
(ด้านท่ี 1 + 
ด้านที่ 2 + 
ด้านที่ 3) 

ส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าป ี

(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาฯ 
ตามเกณฑ์ EdPEx  

(ร้อยละ 20) 
1. ส านักหอสมุดกลาง 
ผศ.นันทพล จั่นเงิน 30.0 15.5 21.9 22.5 89.9 + 

2. ส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี
อ.ดร.สภุาพ เกิดแสง 27.8 15.0 21.9 22.5 87.2 + 

3. หอศิลป์ 
อ.ดร.ปรมพร ศิริกลุชยานนท์ 29.4 15.5 20.4 20.6 85.9 + 

 หมายเหตุ  + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  – หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 

 
ระดับความส าเร็จ:  
คะแนนร้อยละ 90 ขึ นไป ดีเด่น  คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนร้อยละ 70-79 ด ี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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2. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) 
    คณะกรรมการได้น าข้อมูลจากส่วนต่างๆ คือ รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียดของ 
แต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 9) ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินฯ คือ  
              - แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน โดยบุคลากร 
                - แบบประเมินการบริหารงานของคณะ โดยนักศึกษา 
                 - แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

 น ามาสรุปสาระส าคัญ และน าเสนอดังนี้ 

             1. ผลการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา  
           2. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย (รายละเอียดของ
แต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 6)  
  3. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อหัวหน้าส่วนงาน (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน 
อยู่ในภาคผนวก 7)  
             4. สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย (รายละเอียดของแต่ละ
คณะ อยู่ในภาคผนวก 8)              

             นอกจากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาน าเสนอด้วย เพ่ือ
สื่อให้เห็นถึงการด าเนินการ ความก้าวหน้าในการพัฒนาของส่วนงาน และจักได้น าไปใช้ประ โยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 10) 
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1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 เตรียมด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตรทั้งคณะ (ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2566 และระดับ
ปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2567) โดยจะเน้นศิลปะสมัยใหม่ ทักษะกำรวิจัย เทคโนโลยี เพ่ือตอบโจทย์/แนวโน้ม
กำรท ำงำนในปัจจุบันและอนำคต  
 1.2 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ มีกำรท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำใน
เอเชียและยุโรป กำรจัดกิจกรรม Workshop โดยเชิญอำจำรย์ด้ำนศิลปะจำกประเทศในอำเซียนและยุโรป
มำร่วมกิจกรรม  
 1.3 มีกำรสื่อสำรกับบุคลำกรมำกขึ้น ทั้งกำรจัดประชุม กำรสอบถำมพูดคุยเป็นรำยบุคคล รวมถึงกำร
ปรับ KPI ภำระงำนทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนให้มีควำมสมดุลกัน 
 1.4 สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน อำทิ มีแผนและงบประมำณกำรฝึกอบรม กำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น กำรประชุมหำรือเก่ียวกับกำร Upskill Reskill Newskill  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษา 
 1.1 กำรคัดเลือกนักศึกษำระดับปริญญำตรี มีควำม
เข้มข้นน้อยลง เนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนที่มำสมัครสอบมี
จ ำนวนน้อยลง 
 1.2 นักศึกษำช้ันปีท่ี 1 ลำออกมำกขึ้น 
 1.3 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมีจ ำนวนลดลง เนื่องจำก 
นักศึกษำสนใจศึกษำต่อน้อยลง กำรคัดเลือกที่เข้มข้นโดย
คณะคำดหวังนักศึกษำที่ ส ำ เร็จระดับปริญญำตรีที่มี
ควำมสำมำรถและมีผลงำนที่มคีุณภำพสูง   

ควรเพิ่มกลยุทธ์ในกำรรับนักศึกษำเข้ำมำศึกษำ เพื่อให้มี
คุณภำพมำกขึ้น อำทิ 
1. กำรสร้ำงเครือข่ำย ท ำควำมร่วมมือกับโรงเรียนต่ำงๆ เพื่อ
เตรียมรับนักศึกษำตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษำปลำย ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้นักศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีควำมพร้อมเข้ำมำศึกษำ
มำกขึ้น 
2. ควรมีทุนกำรศึกษำ โควตำให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียน            
ช่ำงศิลป์ ท่ีมีควำมสำมำรถให้เข้ำมำศึกษำต่อ 
3. ควรเพิ่มกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ และ Roadshow            
ผ่ำนช่องทำงกำรต่ำงๆ ให้มำกข้ึน 

2. การหารายได้ 
   

ควรระดมควำมคิดโดยให้บุคลำกรทุกคนได้มีส่วนร่วม และ
วำงแผนกำรหำรำยได้จำกช่องทำงต่ำงๆ อำทิ เครือข่ำยศิษย์
เก่ำ กำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เปิดรับบุคคลภำยนอกที่
สนใจมำเรียน 

3. ด้านกายภาพ 
 นโยบำยกำรใช้พื้นที่จัดกำรเรียนกำรสอน ยังไม่มีควำม
ชัดเจน 

ควรระดมควำมคิดร่วมกันของทุกฝ่ำย เพื่อพิจำรณำกำรใช้
พื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ   
1. จัดท ำข้อมูลเชิงประจักษ์ในมิติต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำน อำทิ 
กำรใช้พื้นที่ ในกำรเรียนกำรสอน กิจกรรม ปฏิบัติกำร 
พักผ่อน แผนกำรขยำย/กำรปรับปรุงพื้นท่ี ฯลฯ แล้วสื่อสำร
ท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร นักศึกษำ เพื่อกำรมีส่วนร่วมและ
มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
2. ควรก ำหนดจุดเน้นแต่ละวิทยำเขตให้ชัดเจน  

2.1 วังท่ำพระ  
- แหล่งเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำก

ตั้งอยู่ในแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และ
สะดวกในกำรเดินทำง  

- กำรหำรำยได้ โดยยังคงควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ 
รำกฐำนทำงวัฒนธรรม 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2.2 พระรำชวังสนำมจันทร์   

- กำรเรียนกำรสอน หรือด้ำนศิลปะสมัยใหม่  
เทคโนโลยี 

 

 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร 
 1.1 กำรปรับปรุงหลักสูตรที่ เน้นเทคโนโลยีมำกขึ้น 
อำจจะคลำยอัตลักษณ์ของคณะลง 
 1.2 หลักสูตรปริญญำเอกไม่ทันสมัย ควำมแตกต่ำงจำก
ระดับปริญญำตรีและโทไม่ชัดเจน และอำจำรย์ผู้สอนเป็น
กลุ่มเดียวกัน รวมถึงอำจำรย์ไม่สื่อสำรภำษำต่ำงประเทศกับ
นักศึกษำต่ำงชำติ ท ำให้กำรเรียนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

1. กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ควรประชุมระดม
ควำมคิดร่วมกันของอำจำรย์ทั้งหมดในคณะ นักศึกษำเพื่อ
กำรมีส่วนร่วม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้ได้มุมมอง
ที่รอบด้ำน  
2. ควรมีหลักสูตรนำนำชำติ กำรสนับสนุนให้ใช้ภำษำ 
ต่ำงประเทศเป็นภำษำที่ 2, 3 และสนับสนุนให้นักศึกษำน ำ
ผลงำนไปแข่งขันภำยนอกมำกขึ้น  ตลอดจนกำรให้ทุน
อำจำรย์ไปศึกษำที่ต่ำงประเทศ 

2. การเรียนการสอนออนไลน์ 
 2.1 ในรำยวิชำที่ต้องใช้อุปกรณ์ มีข้อจ ำกัด ท ำให้กำร
เรียนมีคุณภำพงำนลดลง  
 2.2 อุปกรณ์ไม่พร้อม อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ในรำยวิชำที่
ต้องท ำงำนกลุ่มไม่สำมำรถท ำได้ ฯลฯ ท ำให้นักศึกษำมี
ควำมเครียด  
    2.3 ไม่สำมำรถใช้อำคำรเรียน ห้อง Studio ได้ ต้องจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่ำ Studio ภำยนอก ท ำให้ นักศึกษำมี
ภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น 

1. ควรปรับวิธีกำรสอน หำเทคนิคใหม่ๆ ส ำหรับกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์  
2. ควรสนับสนุนอุปกรณ์ เครืองมือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ให้
เพียงพอ เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น รวมถึงกำรช่วยเหลือในด้ำนอื่นๆ เช่น กำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ ช่องทำงกำรสื่อสำร กำรจัดท ำสื่อกำรสอน 
คลิปกำรสอน ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษำได้ทบทวน เรียน
ย้อนหลัง ซึ่งจะช่วยลดควำมเครียดของนักศึกษำ 
 

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 3.1 คอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรไม่มีประสิทธิภำพ  
 3.2 ห้องมีเดียมี 1 ห้อง ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน  

1. ควรปรับปรุง/จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 
2. ควรมีห้องมืดที่ใช้ในกำรส่งงำน 
3. ควรเพิ่มห้องมีเดียให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

4. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ 
  

ควรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐให้มำกขึ้น อำทิ 
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปำกร กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ฯลฯ เพื่อน ำเสนอแนวคิดด้ำนสุทรียศำสตร์  
ศิลปกรรมร่วมสมัยที่สำมำรถเชื่อมโยง พัฒนำสร้ำงสรรค์กับ
งำนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยสร้ำงช่ือเสียง รำยได้ให้กับคณะ 
มหำวิทยำลัย 

5. บุคลากร และอัตราก าลังการบริหารจัดการ  
   ยังไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะ คณบดีต้องท ำ
หน้ำท่ีเอง ท ำให้มีภำระงำนจ ำนวนมำก   

1. ควรด ำเนินกำรเรื่องกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะ เพื่อให้
กำรท ำงำน และกำรประสำนงำนระหว่ำง 2 วิทยำเขต มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2. ควรปลูกฝังบุคลำกรในเรื่องทัศนคติ จิตส ำนึกในกำร
ท ำงำน ควำมรับผิดชอบ กำรมีระเบียบวินัย และกำรท ำงำน
เพื่อส่วนรวมมำกขึ้น 
3. บุคลำกรเริ่มทยอยเกษียณอำยุ ปีละ 1-2 คน และไม่ได้
อัตรำก ำลังมำทดแทน ท ำให้บุคลำกรที่มีอยู่มีภำระงำนเพิ่ม 
ควรวำงแผนกำรมอบหมำยงำนภำระงำนให้เหมำะสม และ
น ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำงำนให้มำกข้ึน 

6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
 

1. ควรผลักดันคณะเข้ำสู่ชุมชนมำกขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงำน 
ช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จัก อำทิ กำรพัฒนำ Art Community 
/Art Village  
2. ควรเพิ่มกำรสื่อสำรและเช่ือมโยงนักศึกษำปัจจุบัน ศิษย์
เก่ำ และบุคคลทั่วไปให้มำกขึ้น รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ 
ภำพลักษณ์ ควำมโดดเด่นของคณะ อำทิ บัณฑิต อำจำรย์ที่
ได้รับรำงวัล ศิลปินแห่งชำติ อัตลักษณ์ของนักศึกษำของ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
คณะที่มีควำมแตกต่ำงจำกสถำบันอื่น ซึ่งจะช่วยสร้ำงกำร
รับรู้ ช่ือเสียง และกำรจูงใจให้เข้ำมำศึกษำ 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอน 
     

กำรเปิดรำยวิชำเลือกเสรีไม่รองรับจ ำนวนนักศึกษำ ท ำให้
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนไม่ได้ และมีจ ำนวนนักศึกษำ
ตกค้ำงสะสมเพิ่ม จึงควรเปิดกลุ่ม/เพิ่มจ ำนวนนักศึกษำในแต่
ละกลุ่ม เพื่อให้สำมำรถรองรับจ ำนวนนักศึกษำที่ต้องกำร
เรียนในแต่ละรำยวิชำได้  

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นแบบเหมำจ่ำย หำก
ลงทะเบียนเรียนไม่ครบทุกหน่วยกิตก็ต้องจ่ำยเงินเท่ำกัน    
จึงควรทบทวนแนวทำงกำรจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ที่จะช่วยเหลือ แบ่งเบำภำระของนักศึกษำด้วย  

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรหำรำยได้ กำร
เบิกจ่ำย กำรบริกำรวิชำกำร ให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น 

4. อัตราก าลัง 
 

ควรมีควำมยืดหยุ่นในกำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำก ำลัง
ทดแทนบุคลำกรที่เกษียณอำยุด้วย  

5. สวัสดิการ/การสื่อสาร  
 

นักศึกษำส่วนหนึ่งไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 เนื่องจำกไม่
ทรำบข้อมูล และไม่ได้ลงทะเบียน ควรเพิ่มช่องทำงกำร
สื่อสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับคณะ ในกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลส ำคัญเร่งด่วนต่ำงๆ ให้เข้ำถึงนักศึกษำได้ทั่วถึงและ
รวดเร็วมำกข้ึน อำทิ ส่ง SMS แจ้งทุกคน 

6. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
    พระรำชวังสนำมจันทร์  
 6.1 ถนนหน้ำมหำวิทยำลัย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 6.2 มีบุคคลภำยนอกเข้ำมำเล่นกีฬำจนดึก ท ำให้ไม่
ปลอดภัย 
 6.3 มีสุนัข แมวจรจัดจ ำนวนมำก บำงครั้งเป็นอันตรำย
ต่อนักศึกษำ  

1. ควรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำง
สะพำนลอยบริเวณหน้ำมหำวิทยำลัย 
2. ควรมีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำ-ออกมหำวิทยำลัยส ำหรับ
บุคคลภำยนอกให้ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่ำงเข้มงวด เพื่อ
ป้องกันเหตุร้ำยต่ำงๆ 
3. ควรแก้ปัญหำเรื่องสุนัข แมวจรจัด เช่น กำรท ำหมัน  
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี) 
 4.1 มีวิสัยทัศน ์
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ สุภำพอ่อนน้อม 
 4.3 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก และกำรใช้เทคโนโลยี Social Media ในกำร
เผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มต่ำงๆ ช่วยให้กำรท ำงำน กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ รวดเร็วขึ้น 

 4.4 มีควำมเป็นกันเอง สำมำรถเข้ำพบได้ตลอดเวลำ 
 4.5 เอำใจใส่ รับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย และน ำมำด ำเนินกำรทันที 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี) 
 5.1 ควรเพ่ิมทักษะกำรบริหำร โดยศึกษำงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้มำกขึ้น และจัดล ำดับงำน รวมถึงกำร
พิจำรณำผลกระทบที่จะเกิดกับงำนในแต่ละเรื่องอย่ำงรอบด้ำน 
 5.2 ควรลดควำมเกรงใจในบำงเรื่องลด และตัดสินใจกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้ชัดเจน 
 5.3 ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรมำช่วยท ำงำนในแต่ละด้ำน เช่น กำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร
พ้ืนที่ กำรประชำสัมพันธ์ กำรวิจัย ฯลฯ เพ่ือช่วยกลั่นกรองกำรท ำงำน และกำรท ำงำนในเรื่องต่ำงๆ รวดเร็วขึ้น  
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 ปีการศึกษา 2563 คณะผ่าน Screening การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
 1.2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
           - การจัดนิทรรศการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ 
 - มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาจ านวนมาก 
             - การท าประกัน COVID-19 ให้บุคลากร นักศึกษา 
 - การระดมทุนจากศิษย์เก่ามาช่วยเหลือนักศึกษารุ่นน้อง 
 - จัดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน และการให้บริการยืมคืนหนังสือทางไปรษณีย์ 
 1.3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการ อาทิ เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยาย 
         1.4 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
         1.5 การหาแหล่งทุน/สนับสนุนทุนการวิจัยแก่อาจารย์ และการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
 1.6 การพัฒนาบุคลากร อาทิ 
 - การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล เช่น ระยะเวลาที่จะต้องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การอบรม
พัฒนา การศึกษาต่อ ฯลฯ  
 - การส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุน และสนับสนุนความก้าวหน้าใน  
สายงาน   
         1.7 การพยายามแก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ช่วยให้การบริหารจัดการเริ่มมีระบบข้ึน 
 1.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ และระหว่างคณะ 
         1.9 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนของคณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
            - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
 มีหลักสูตรจ านวนมาก และการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรเก่า รวมถึงรายวิชาต่างๆ ด าเนินการค่อนข้างช้า 

1. ควรระดมความคิดร่วมกันในการวางแผน การพัฒนา
หลักสูตร การเปิดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ อาทิ คลังหน่วย
กิตสะสม  Non-Degree หลักสู ตรระยะสั้ น  หลักสูต ร
ออนไลน์ ให้มากขึ้น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ผู้สนใจ
เข้าเรียนในกลุ่มต่างๆ รวมถึงจะเป็นช่องทางในการหารายได้
ที่ส าคัญของคณะในอนาคต 
2. ควรก าหนดอัตลั กษณ์ หลั กสู ต รคณ ะสถาปั ตย์ ฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ชัดเจน 
3. ควรเปิดหลักสูตร 2 ภาษา และค่อยๆ พัฒนาเป็นหลักสูตร
นานาชาติ โดยในระยะแรกอาจจะมุ่งเน้นนักศึกษาในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อน และค่อยขยายไปในส่วนอื่นๆ 
4. ควรมีความยืดหยุ่นให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนใน
ด้าน/รายวิชาที่สนใจ ต้องการมุ่งเน้นได้มากข้ึน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. นักศึกษา 
 2.1 จ านวนนักศึกษาแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ทัศนคติแนวคิดคน
รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ความส าคัญกับปริญญาน้อยลง 
 2.2 สถาบันการศึกษาต่างๆ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มากขึ้น  
   

1. ควรวางแผน และบริหารจัดการเกี่ยวกับนักศึกษาในทุก
ขั้นตอนให้ชัดเจน อาทิ การส ารวจนักศึกษาตั้งแต่เข้ามา
ศึกษา การติดตามอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา การมี
งานท า และหลังท างาน ฯลฯ  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประกอบการวางแผนการท างานของคณะ อาทิ การรับ
นักศึกษา หลักสูตร ทักษะ การเรียนการสอน ฯลฯ  
2. ควรพัฒนานักศึกษาให้มี  Soft Skills มากขึ้น  เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการท างาน อาทิ การปรับตัว การบริหารเวลา 
การท างานเป็นทีม ฯลฯ 

3. การเรียนการสอน/การสอบออนไลน์ 
 3.1 รายวิชาปฏิบัติ การท าโครงงาน โมเดล ยังมีปัญหา
โดย นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้ รวมถึงการตรวจ
งาน การตัดสินงานของอาจารย์ท าได้ยาก และไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และ
นักศึกษามีความเครียด  
 3.2 มีภาระงานจ านวนมาก  

1. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันและแก้ไขปัญหา พัฒนา
รูปแบบเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ การตรวจงาน การสอบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 
เพื่อให้สามารถดูแลได้ทั่วถึง ฯลฯ 
2. เกี่ยวกับอาจารย์ อาทิ 
    2.1 ควรก าชับให้อาจารย์เข้าสอนตามตารางสอนที่
ก าหนด กรณีไม่สามารถมาสอนตามเวลา WFH ควรแจ้ง
นักศึกษาล่วงหน้า 
    2.2 ควรมอบงานให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม ไม่มาก
จนเกินไป เพื่อให้ผลงานมคีุณภาพ 
    2.3 ควรพัฒนาอาจารย์ทุกคนให้มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อให้การสอน การส่งงาน การตรวจงาน ใน
สถานการณ์ปัจจุบันสะดวก รวดเร็วข้ึน 

4. งานวิจัย 1. ควรวางแผนแผนกลยุทธ์การวิจัย ซึ่งควรมีทั้งการพัฒนา
วิชาการองค์ความรู้ การพัฒนาชุมชน สังคม และการสร้าง
มูลค่าหารายได้ การวิจัยในเชิงบูรณาการ ฯลฯ   
2. ควรสื่อสารท าความเข้าใจกับอาจารย์ในการน างานวิจัยไป
หารายได ้
3. ควรจัดสรรทุนและจ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยให้
อาจารย์รุ่นใหม่ให้มากขึ้น 

5. อาจารย ์
 มีภาระงานจ านวนมากทั้งงานสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ งานธุรการ ฯลฯ 

1. ควรปรับ/ทบทวนภาระงานอาจารย์ให้มีความยืดหยุ่น  
โดยสามารถมุ่งเน้นการท างานตามความถนัด/ความสนใจมาก
ขึ้น เช่น มุ่งเน้นการวิจัย การสอน ฯลฯ และสามารถขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านที่ถนัด เช่น ศาสตราจารย์
ด้านการสอน  
2. ควรมีส่วนร่วมในการท างานต่างๆ ของคณะให้มากข้ึน ซึ่ง
จะช่วยให้คณะมีความเข้มแข็ง การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะ ความสามารถในการเขียน 
การน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งการสนับสนุน 
เปิดโอกาสให้ ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติให้มากขึ้น 

6. การสื่อสาร ควรมีช่องทางในการรับฟังปัญหา สิ่งที่นักศึกษาต้องการ ขอ
ความอนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือ ที่หลากหลายเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้สะดวก รวดเร็วข้ึน 

7. งบประมาณ 
  

คณะมีแนวโน้มจะต้องใช้งบประมาณ เงินรายได้ เพื่ อ
สนับสนุนภารกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ที่คณะจะต้องร่วม
รับผิดชอบ จึงควรวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณใน
แต่ละระยะอย่างรอบคอบ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
8. ฐานข้อมลู ควรจัดท าระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่างๆ ของ

คณะ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมโยง
กับระบบของมหาวิทยาลัย เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างาน  ลดการกรอกข้ อมู ลที่ ซ้ าซ้ อน  การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ฯลฯ 

9. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันเพื่ อวางแผนการใช้
ประโยชน์จากอาคารของคณะที่พระราขวังสนามจันทร์ ซึ่ง
ขณะนี้ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรมีกลไกในการสนับสนุนหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ ความ

โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น อาทิ หลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย 

2. นักศึกษา 
   มีกรณีการรคุกคามทางเพศ 
 

1. ควรให้ความรู้แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษา อาทิ สิทธิ 
การป้องกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
2. การจัดท าข้อบังคับ ขั้นตอนแนวปฏิบัติ บทลงโทษของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การคุกคาม
ทางเพศ ฯลฯ  ให้ชัดเจน 

3. ความเป็นนานาชาติ/การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ควรมีระบบ กลไกที่ช่วยสนับสนุนคณะในการพัฒนาสู่ความ
เป็นนานาชาติ เพื่อให้สามารถก้าวไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งจะ
ส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

4. งานวิจัย ควรมี/ปรับระบบ กลไกที่จะสนับสนุนเอื้อให้อาจารย์ท างาน
วิจัย เช่น ปรับปรุงข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย เอื้อและจูงใจ
ต่อการท างานวิจัย กฎระเบียบด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่ายเงิน 

5. อาจารย ์ ควรมีความยืดหยุ่นเรื่องภาระงานของอาจารย์ ให้มากขึ้น
โดยสามารถมุ่งเน้นการท างานตามความถนัด/ความสนใจ
มากขึ้น เช่น มุ่งเน้นการวิจัย การสอน ฯลฯ หรือการจัดกลุ่ม
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่เน้นการสอน เน้นการวิจัย เพื่อให้การ
มอบหมายงาน การท างานมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์ท้ังการสอน การวิจัย 

6. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถขอก าหนดต าแหน่งใน
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ศาสตราจารย์ด้านการ
สอน การน าผลงานบริการวิชาการมาขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

7. การบริหารจัดการ 
 การปรับตัว การขับเคลื่อน ผลักดันล่าช้า ไม่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง  
 
 

1. ควรเพิ่มกลไกในการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ให้มากขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ท่ีมี
จ านวนมาก ให้ทันสมัย รวดเร็วข้ึน 
3. ควรทบทวนปรับการบริหารจัดการ ระบบงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ท้ังบุคลากร การเงิน การให้บริการ เทคโนโลยี 
ฯลฯ โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาใช้ 
เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการ ระบบงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
4. ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ส่วน
หนึ่งยังขาดทักษะความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้มี
ความรู้ ทักษะความสามารถมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริการ
นักศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของทุกคณะให้มีความรู้ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ความสามารถในการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx ให้มากขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์
และผู้บริหาร 

8. ด้านการเงิน  
   ยึดติดกับการท างานแบบเดิม แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายไม่
ชัดเจนขึ้นกับเจ้าหน้าที่แต่ละคน ล้าสมัย ไม่เอื้ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง   
 

1. ควรพัฒนาการท างานของบุคลากรด้านการเงิน โดย
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และน ามา
ปรับใช้ เพื่อพัฒนาการท างานให้ทันสมัยสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง  
2. ควรจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติในการท างานด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนงาน
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน 
3. ควรทบทวนปรับลดขั้นตอนการท างาน ลดเอกสาร
ประกอบต่างๆ ลง 

9. กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

1. ควรทบทวน/ปรับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ COVID-
19 โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง  และมี
ระบบ กลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การก ากับ
ติดตาม สอบทานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ควรทบทวนการปรับค่าตอบแทนการสอนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการท างานโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
เช่น ในรายวิชาปฏิบัติ ควรพิจารณาถึงจ านวนนักศึกษาที่
ต้องสอนด้วย 

10. ฐานข้อมูล  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนการท างาน การสอน การวิจัย และการบริหาร
จัดการ โดยทุกระบบมีความเช่ือมโยงกัน และสามารถเข้าถึง
ง่าย เพื่อประโยชน์ในการท างานร่วมกัน   

11. โครงสร้างพ้ืนฐาน ควรปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะสนับสนุน
เอื้ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากรให้มากขึ้น 

12. ระบบ iThesis ควรพัฒนาระบบ iThesis ให้สามารถรองรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ทุกรุ่น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ าชู) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า  
 4.2 มุ่งม่ันตั้งใจ และอุทิศตนให้การท างาน 
 4.3 รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายรวมทั้งนักศึกษา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 
         4.4 พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้การด าเนินการในด้านต่างๆ ดีขึ้น อาทิ ด้านการเงิน 
 4.5 มีการท างานเป็นทีม  
        4.6 ทีมผู้บริหารช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด ี
  

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ าชู) 
       - ไม่มี – 
 
 



24 

3. คณะโบราณคด ี
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐเอกชน  ชุมชน 
จังหวัด ในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.2 การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาท ิ
 - จัดโครงการสัมมนา เสวนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับชาติและนานาชาติผ่าน
ระบบออนไลน์  
 - จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา อาทิ ฝึกทักษะการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือน าไปตีพิมพ์ การน าเสนอ
ผลงาน และการบูรณาการความรู้  
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาควิชา สาขาวิชามีการท างานร่วมกันในโครงการต่างๆ  
        1.4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
     - ส ารวจความเดือดร้อนของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และให้ความช่วยเหลือ 
 - สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การท างาน online  
 - ช่วยจัดหาเตียงให้กับนักศึกษา บุคลากรที่ติดเชื้อ 
 1.5 เพ่ิมการสื่อสารในคณะโดยใช้ทีมงาน และช่องทางออนไลน์ 
 1.6 น าระบบ e-Service มาใช้ในส านักงาน อาทิ ระบบการลา การจองรถ การจองห้องเรียน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน บันทึกฐานข้อมูลทางวิชาการ ช่วยให้การท างานสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
         1.7 การแก้ไขปัญหาหลังการปรับปรุงวังท่าพระ อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การหารายได้ 

 
ควรประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนการหารายได้ การ
วางแผนการใช้จ่าย โดยสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรพัฒนาให้มีหลักสูตรนานาชาติ  โดยการร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
2. การเรียนการสอนออนไลน์    
      2.1 นักศึกษาไม่มีโอกาสได้ออกภาคสนาม และอาจารย์
ไม่ได้จัดกิจกรรมอ่ืนมาทดแทน ท าให้ไม่มีประสบการณ์จริง 
     2.2 นักศึกษาไม่มีพื้นที่ในการท างาน การศึกษาค้นคว้า
ไม่สะดวก เนื่ องจากสภาพแวดล้อมที่บ้ าน หอพักไม่
เหมาะสม  
     2 .3  นั ก ศึ ก ษ าบ างส่ วน ไม่ มี อุ ป ก รณ์ ก าร เรี ย น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น อาทิ 
ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ 

1. ควรหาวิธีการหรือจัดกิจกรรมอื่นเพื่อทดแทนการออก
ภาคสนาม  
2. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาให้เพียงพอ 
อาทิ ให้ยืม ให้ทุนซื้ออุปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์ทันสมัยให้ใช้
งาน เช่น กล้อง 
3. ในทุกรายวิชา อาจารย์ควรแจ้งแผนการสอนล่วงหน้า 
เพื่อให้นักศึกษาวางแผนการท างานต่างๆ รวมถึงควรประชุม
ร่วมกันในช้ันปี เพื่อก าหนดวันส่งงาน วันสอบ ที่เอื้อต่อ
นักศึกษาให้มากขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
    2.4 บางรายวิชาอาจารย์ไม่มีแผนการสอนที่ชัดเจน เช่น 
ก าหนดวันส่งงาน วันสอบ ท าให้นักศึกษามีภาระงานมาก 
ท างานไม่ทัน เกิดความเครียด 
3. การบริการนักศึกษา 
 ขั้นตอนการขอรับบริการบางเรื่องไม่สะดวก อาทิ การ
ขอยืมอุปกรณ์  

1. ควรปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่างๆ ให้มี
ความชัดเจน และสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การบรกิาร การลงทะเบียนรับ
สิทธ์ิต่างๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น 

4. กิจกรรมนักศกึษา 
 ในสถานการณ์ COVID-19 ไม่มีกิจกรรมนักศึกษา ท าให้
ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รุ่นพี่ ไม่เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปี 1 ที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบ 
Campus Life 

ควรพัฒนา/หาช่องทาง Platform ในการท ากิจกรรมแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รุ่นพี่ 
และมีพื้นที่ให้แสดงออก ฝึกการคิด วางแผน และท างาน
ร่วมกัน  

5. การวิจัย 
  

1. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติยังมีน้อย ควร
ผลักดัน สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ให้มากข้ึน อาทิ การอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การน าเสนอผลงาน การจัดทีม
พี่เลี้ยงให้ค าแนะน า ฯลฯ 
2. ควรจัดสรรภาระงานของอาจารย์ให้สมดุลระหว่างการ
สอน การประเมินหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ฯลฯ เพื่อให้มีเวลาในการท างานวิจัยมากขึ้น 

6. การบริหารจัดการ 
 

คณะได้ด าเนินการปรับระบบการท างานใหม่ และพัฒนา
เป็นล าดับ จึงควรเป็นนโยบายของผู้บริหารทุกคนท่ีจะเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง เพื่อให้ระบบต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. อัตราก าลัง 
 จ านวนบุคลากรบางภาควิชาไม่เพียงพอ ท าให้การ
ท างานบางภารกิจไม่คล่องตัว อาทิ งานบริหารหลักสูตร 

ควรวิเคราะห์อัตราก าลังของแต่ละภาควิชา และจัดท าแผน
อัตราก าลัง/เกลี่ยอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม เพื่อ
วางแผนขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย  

8. การสื่อสาร 
 การติดต่อ สื่อสาร กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
โดยตรงบางครั้งไม่ได้รับความสะดวก ไม่ทราบขั้นตอนที่
ชัดเจน อาทิ กองกิจการนักศึกษา (เรื่อง กยศ.) ศูนย์บริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 

 

1. การสื่อสารภายใน  
 - ควรเพิ่มการประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่างๆ มากขึ้น  
 - ควรปรับวิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร ในแต่ละ
ระดับ ให้เหมาะสม ชัดเจนท่ัวถึง และรวดเร็วมากข้ึน 
 - ควรเพิ่มการสื่อสารของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ให้บุคลากรในคณะรับทราบ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี การด าเนินการ การจัดกิจกรรมต่างๆ 
และให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
2. การสื่อสารภายนอก  
 - ควรน าเสนอภาพลักษณ์ของคณะ และประชาสัมพันธ์
ผลงาน โครงการ กิจกรรม ของคณะที่มีอยู่จ านวนมากสู่
ภายนอก ในรูปแบบต่างๆ ให้มากข้ึน  

10. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
   

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ  COVID-19 การ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มีน้อย ควรสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มากขึ้น อาทิ การอบรมหลักสูตร 
online 

11. ด้านกายภาพ   
 

หลังการปรับปรุงวังท่าพระ มีการปรับระเบียบต่างๆ ท าให้
การเข้าถึงพื้นที่ท าได้ยากขึ้น ควรมีห้อง Common Room 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา หรือเปิดพื้นท่ีส่วนกลาง
ให้นักศึกษาใช้งานได้  โดยปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยฯ  
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตรที่มีคุณค่า ควรให้การสนับสนุนหลักสูตรทีม่ีคุณค่า แต่มีนักศึกษาสนใจ
เรียนน้อย ให้ยังคงจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ อาทิ สาขา
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก สันสกฤตศึกษา การ
จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
และควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับ 

2. การบริหารจัดการ 
 

1. ควรมีระบบการสื่อสาร การแจ้งเตือนให้อาจารย์ใหม่ และ
อาจารย์ที่เข้าเกณฑ์จะต้องขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. 
รับทราบข้อมูล และมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก
มหาวิทยาลัย อาทิ ทุนการวิจัย  
2. ควรพัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานกลางให้มี
ความรวดเร็ว คล่องตัว สามารถติดตามงานต่างๆ ได้สะดวก 
รวมถึงก าหนดระยะเวลาการท างานแต่ละเรื่องให้ชัดเจน  
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
3. ควรใช้โอกาสจากสถานการณ์ COVID-19 ปรับระบบการ
ท างานทั้งหมดให้เป็นระบบ online ทั้งการท างาน การ
ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายนอก ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวก สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

 

ควรเร่งด าเนินการเรื่องระเบียบของศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านการเงิน 
 ขั้นตอนการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน การตรวจเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคน แต่ละวิทยาเขตแตกต่างกัน  

1. ควรก าหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย เอกสารประกอบต่างๆ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
2. ควรท า KM โดยการประชุมระดมความคิดระหว่าง
มหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับแนวทางการท างานด้านการเงิน เพื่อให้มีความเป็น
เอกภาพ 

5. สวัสดิการนักศึกษา 
 ในสถานการณ์ COVID-19 นักศึกษาส่วนหนึ่งมีปัญหา
การเรียนออนไลน์ สุขภาพจิต ซึมเศร้า ฯลฯ 

ควรประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์ระบายศิลป์ที่ ช่วยดูแล ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ควรมีหน่วยเคลื่อนที่ เร็วเพื่อเข้าถึงนักศึกษา ในรายที่มี
อาการรุนแรง เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันการณ์ 

6. ระบบสารสนเทศ ระบบการจองหนังสือ 
 6.1 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศค่อนข้างล าบาก ใช้
งานยาก อาทิ การเข้า VPN มหาวิทยาลัย  
 6.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย มีไม่เพียงพอ 
นักศึกษาต้องไปใช้งานที่อื่น อาทิ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร Museum Siam 
 6.3 ใน ช่วงสถานการณ์  COVID-19 ห้ องสมุดของ
มหาวิทยาลัยไม่เปิดให้บริการ การจองหนังสือและจัดส่งใช้
เวลาค่อนข้างนาน (7 วัน) ไม่ทันต่อการใช้งานกรณีเร่งด่วน 

1. ควรปรับปรุงระบบ  IT เพื่อให้การใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศของนักศึกษาท าได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
2. ควรเพิ่มฐานข้อมูลออนไลน์ให้เพียงพอ  และสามารถ
สืบค้น เข้าถึงได้ง่าย 
3. ห้องสมุดควรปรับระบบการจองหนังสือ การจัดส่งหนังสือ
ให้เวลารวดเร็วข้ึน รวมถึงการเพิ่มจ านวนหนังสือ/ระยะเวลา
ที่ยืมให้มากข้ึน 
 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 4.1 มีความเป็นผู้น าสูง  
 4.2 มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด รวดเร็ว 
 4.3 มีการท างานเชิงรุก วางแผนการท างานล่วงหน้า  
 4.4 สามารถให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาได้ดีทั้งปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนด ารงต าแหน่ง และในสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาในภาวะวิกฤติ 
 4.5 เข้าถึงง่าย สามารถเข้าพบได้ทุกเวลา 
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 4.6 รับฟังปัญหา เรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 4.7 ให้ความส าคัญนักศึกษา โดยจะติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือ อาทิ ส ารวจปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต การช่วยเหลือหาเตียงส าหรับนักศึกษาที่ติดเชื้อ COVID-19  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) 
 - ไม่มี - 
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4. คณะมัณฑนศิลป์ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 มีการปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตรใหม่ ที่ทันสมัย ตอบสนองบริบทในปัจจุบัน 
 1.2 มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมากขึ้น 
        1.3 ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้บุคลากรท างานวิจัยมากขึ้น อาทิ สนับสนุนงบประมาณ จัดหาแหล่ง
ทุน ท าให้อาจารย์ทุกคนมีโอกาส และมีแรงจูงใจในการท างานวิจัย 
        1.4 มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
 1.5 ส่งเสริมให้มีการใช้โปรแกรมการออกแบบที่ถูกลิขสิทธิ์ 
        1.6 สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาตนเอง อาทิ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
 1.7 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
 - สนับสนุนการจัดงาน/กิจกรรม เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินการผ่านออนไลน์  
 - การหาทุนสนับสนุน น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน  
 1.8 ปรับปรุงกายภาพของคณะ ทั้ง 2 วิทยาเขต คือ วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือให้
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การรับนักศึกษา การรับนักศึกษาจากระบบ TCAS โดยให้ยื่นแฟ้มสะสม

ผลงาน ท าให้คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษามี
คุณภาพด้อยลง คณะและมหาวิทยาลัยควรหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหานี้ อาทิ ควรปรับให้การส่งแฟ้มสะสมผลงานเป็น
เพียงส่วนหน่ึงในการคัดเลือกนักศึกษา  

2. การเรียนการสอนออนไลน์ 
 

ควรพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา ในประเด็นต่างๆ อาทิ                 
1. โครงงานของนักศึกษา ซึ่งบางช้ินงานมีขนาดใหญ่ ไม่
สะดวกในการน าเสนอ จัดเก็บ ฯลฯ 
2. การสอนวิชาที่เกี่ยวกับ Drawing งานออกแบบ อาจารย์
ควรใช้กล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจน และการเรียนท่ีมีคุณภาพ  

3. ความเป็นนานาชาติ ควรเพิ่มความเป็นนานาชาติให้มากขึ้น อาทิ หลักสูตร
นานาชาติ  ก าร เพิ่ ม จ านวนนั กศึ กษา และอาจารย์
ต่างประเทศให้มากขึ้น 

4. การหารายได้ ควรหาแนวทางการหารายได้เพิ่มในรูปแบบต่างๆ  อาทิ การ
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 

5. กายภาพ สิ่งแวดล้อม ควรหามาตรการ วิธีการดูแลความปลอดภัยภายในคณะ 
และจุดอับต่างๆ โดยเฉพาะในห้องน้ า ซึ่งมีกรณีบุคคล 
ภายนอกเข้ามาแอบถ่ายภาพ 
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2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร การเรียนการสอน 1. ควรมีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์ให้มากข้ึน 
2. หลักสูตร/การเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน/เพิ่มโอกาสของนักศึกษาในอนาคต คือ “ผลิตได้ ขาย
เก่ง จัดการดี” ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสนใจมาเรียนมากขึ้น 
3. บริษัทส่วนหนึ่งต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
หรือบางครั้งจะรับเข้าไปให้ฝึกงานก่อนแต่ไม่ได้รับเงินเดือน 
คณะควรพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์  การฝึกงานในระดับหนึ่งก่อนส าเร็จ
การศึกษา  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียน 1. ควรจัดหา/เพิ่มหนังสือทางด้านศิลปะและการออกแบบ 
ในห้องสมุดที่พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องจากมีจ านวนน้อย 
และล้าสมัย  
2. ควรมีเครื่อง Printer ไว้บริการนักศึกษา 

3. นักศึกษา ควรปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้นักศึกษาในเรื่องความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของส่วนรวม มากขึ้นเนื่องจาก
นักศึกษาปัจจุบันจะค านึงความสะดวกสบาย ความต้องการ
ของตนเอง มากขึ้น 

4. งานวิชาการ งานวิจัย 1. ควรมีการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ กับคณะต่างๆ 
และเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น 
2. การจัดงาน/กิจกรรมเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และ
นักศึกษา โดยในอนาคตควรจัดทั้งรูปแบบ onsite และ 
online ควบคู่กันไป 

5. การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ควรสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ท างานบริหารในอนาคต เนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ ไม่
สนใจการท างานบริหาร 

6. การบริหารจัดการ 1. ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก าหนดประเด็นที่
ตรง/สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการจัดร่วมกับ
คณะอื่นๆ ซึ่งจะท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น  
2. ควรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์และสาย
สนับสนุนเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้การท างาน 
การติดต่อประสานงานรายรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ด้านการเงิน 1. ควรก าหนดนโยบายด้านการเงิน จัดประกาศ แนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น การ
เบิกจ่าย การขอทุนวิจัย ฯลฯ และเผยแพร่ สื่อสารให้ทราบ
โดยทั่วกัน  
2. ควรจัดท ารายงานเรื่องการเงินที่ส าคัญ เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับทราบหรือพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องส าคัญ เช่น ค่าตอบแทนผู้สอน 

8. การสื่อสาร 1.ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรูปแบบ
การสื่ อส ารของคณ ะให้ มี ป ระสิทธิภ าพ  และ เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มมากขึ้น 
2.ควรเพิ่มการสื่อสารกับศิษย์เก่าให้มากขึ้น เพื่อให้รับทราบ
การท างานของคณะ และมีส่วนร่วมสนับสนุน การเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ สู่ภายนอกอีกช่องทางหนึ่ง 

9. ด้านกายภาพ  1. วังท่าพระ 
    ควรพิจารณาเปิดห้องน้ าของคณะเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบัน
เปิดให้ใช้เพียงช้ันเดียว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. พระราชวังสนามจันทร์ 
    ควรเพิ่มแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัย รวมถึงและ
ปรับปรุงเรื่องความสะอาด  

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดท าหลักสูตรที่ให้

นักศึกษามีโอกาสได้งานท ามากขึ้น อาทิ เก่งทั้งวิชาการ
วิชาชีพ การบริหารจัดการ ธุรกิจ การขาย ฯลฯ  ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาสนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมากข้ึน    
2. ควรปรับลดขั้นตอนการพิจารณา/การปรับปรุงหลักสูตร
ให้รวดเร็วขึ้น   

2. งานวิชาการ  ควรพิจารณาแจกโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะโควตาที่ให้แต่ละคณะไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

3. อาจารย ์ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มาจากต่างคณะส่วนหนึ่งพูดไม่
สุภาพ มีอคติกับนักศึกษา โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่อง
หลายปีแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงควรมีกลไกติดตาม
ให้อาจารย์น าแบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างจริงจัง เพื่อให้การ
จัดการศึกษาคุณภาพมากขึ้น  

4. ฐานข้อมูล ควรจัดท าฐานข้อมูล/โปรแกรมในการจัดท าเอกสารหรือ
กรอกข้อมูลในเรื่องต่างๆ และเชื่อมโยงกันทั้งระบบของคณะ 
และมหาวิทยาลัย เพื่อลดความซ้ าซ้อน ความรวดเร็วในการ
ท างาน อาทิ ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล รวมถึงให้แต่ละบุคคล
ปรับเพิ่มข้อมูลของตนเองได้ โดยจัดท าระบบป้องกันความ
ปลอดภัย  

5. ระเบียบ ข้อบังคับ 1. ควรทบทวนปรับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้สะดวก และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น อาทิ เรื่องการเบิก
จ่ายเงิน การขอทุนวิจัย 
2. ทบทวนข้อบังคับ เงื่อนไขการขอก าหนดต าแหน่งช านาญ
การของสายสนับสนุน ให้ เอื้อและจูงใจ เพื่ อส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้มากขึ้น เช่น ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่วันท่ีคณะรับเรื่องเช่นเดียวกับสายวิชาการ  

6. การให้บริการ ควรประชาสัมพันธ์การใช้ SU Web Portal ให้นักศึกษาได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพราะเป็นระบบที่อ านวยความสะดวก
และมีประโยชน์มาก แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบ 

7. การสื่อสาร  ควรมีกิจกรรมที่อธิการบดี มาพบปะผู้บริหาร อาจารย์ใน
คณะต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา และการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจโดยตรง ซึ่งจะช่วยใหทุ้กฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
ร่วมกันมากขึ้น 

8. สวัสดิการ 1. วังท่าพระ 
   - ควรหาแนวทางแก้ไขเรื่องที่จอดรถ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากรและผู้เข้ามาติดต่องาน 
2. พระราชวังสนามจันทร์ 
    - ควรเพิ่มรถรางให้มากข้ึน  
 - ควรจัดหาบริการตู้ ATM และร้านถ่ายเอกสาร บริเวณ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะ
มัณฑนศิลป์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
9. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พระราชวังสนามจันทร์ 

1. โรงอาหารเพชรรัตน์ ควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันมีฝ้า
เพดานถล่มลงมา 
2. ควรดูแลด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
อาทิ ในห้องน้ า รวมถึงเพิ่มแสงสว่างในจุดอับต่างๆ 

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
      4.1 มีความเป็นผู้น า ท างานเชิงรุก  
 4.2 กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว 
 4.3 มีความใส่ใจในภาพรวมของคณะ  
 4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นกันเอง  
 4.5 สามารถขอค าปรึกษาหรือเข้าพบได้ตลอดเวลา ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว 
 4.6 สามารถเข้าถึงการท างานของภาควิชา และบุคลากรในทุกระดับ ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
 5.1 ทีมผู้บริหาร หรือในคณะกรรมการชุดต่างๆ ควรมีอาจารย์รุ่นใหม่ให้มากขึ้น จะช่วยเชื่อมโยงและ
สื่อสารความต้องการระหว่างคณบดี กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น 
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5. คณะอักษรศาสตร์   
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 มีนักศึกษาสนใจ และสอบเข้าเรียนทีค่ณะจ านวนมากขึ้น   
 1.2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
 - การปรับเปลี่ยนระบบการสอนนักศึกษาต่างชาติเป็นออนไลน์  
  - การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
 - มอบทุนการศึกษา การประกันสุขภาพ และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนแก่นักศึกษา 
 - จัดซื้อแอพพลิเคชั่น Zoom มอบ Pocket Wi-Fi แก่อาจารย์ เพ่ือสนับสนุน/รองรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ การท าสื่อการสอน  
 1.3 ก าหนดนโยบายการลดใช้กระดาษ โดยขณะนี้เริ่มที่งานการเงิน 

        1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ และเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น ปลั๊กไฟ 
    
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอนออนไลน์   
    1.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่ม เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและคุณภาพ
การศึกษา  
 1.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
และระหว่างนักศึกษา มีน้อย  
    1.3 บางรายวิชาการมีนักศึกษาจ านวนมากท าให้การดูแล 
แนะน าไม่ทั่วถึง 
 1.4 ไม่น่ าสนใจ การเรียนต่อเนื่องท าให้นักศึกษามี
ความเครียด และรายวิชาส่วนหนึ่ง ไม่เหมาะส าหรับการ
เรียนออนไลน์ 

1. ควรมีการส ารวจ ช่วยเหลือนักศึกษาให้มากข้ึน  
2. ควรพัฒนารูปแบบ เทคนิคการสอนให้น่าสนใจ มากข้ึน 
3. ควรพิจารณาลดขนาดจ านวนผู้ เรียนต่อห้อง เพื่อให้
สามารถดูแลอย่างท่ัวถึงมากขึ้น 
 

2. การ Work from Home ช่วงสถานการณ์ COVID-19 1. ควรก ากับ ติดตาม และจัดระบบการท างาน Work from 
Home ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากบางครั้งมีปัญหา
การประสานงานท่ีล่าช้า 
2. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การท างานให้บุคลากร เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกับแนวโน้มในอนาคต 

2. การจัดการศึกษาควรมี Platform ใหม่ๆ ที่รองรับความ
ความต้องการของนักศึกษา รูปแบบการเรียนที่หลากหลาย 
อาทิ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษาอาจจะเร็ว/ช้ากว่าที่ก าหนด (ปี 4) สามารถเรียน
รายวิชาออนไลน์ รายวิชาคลังหน่วยกิตสะสม และน ามา
เทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ ฯลฯ 
3. ควรเผยแพร่หลักสูตรให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกขึ้น 
4. ควรมีการส ารวจรายวิชาเลือกที่นักศึกษาสนใจก่อนเปิด
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ภาคการศึกษา เพื่อให้การเปิดรายวิชาสอดคล้องกับความ
สนใจ/การน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียน  
   คอมพิวเตอร์ ประจ าช้ัน 2-6 อาคาร 50 ปี ของคณะ
อักษรศาสตร์ค่อนข้างเก่า เป็นอุปสรรคต่อการสอน ท าให้
บางครั้งผู้สอนต้องน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ 

ควรส ารวจและจัดซื้อทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอน 

3. กิจกรรมของนักศึกษา/การจัดสรรทุนการศึกษา 
    3.1 รูปแบบกิจกรรมของคณะเป็นแบบเดิมๆ ไม่ดึงดูด
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   3.2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 การจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบาก มี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลงมาก 
    3.3 นักศึกษาส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความจริง ส่งผลต่อการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่มีความ
เดือดร้อน 

1. ควรระดมความคิดร่วมกันของนักศึกษา และอาจารย์เพื่อ
ปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ รวมถึง
กลไก แรงจูงใจที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มากขึ้น  
2. ควรมีกลไกตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ขอรับทุนให้
มากขึ้น รวมถึงการติดตามหลังการรับทุน เพื่อให้การจัดสรร
ทุนถึงนักศึกษาท่ีมีจ าเป็น และเดือนร้อนจริง  

4. การวิจัย ควรด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับทุนวิจัยให้รวดเร็วข้ึนโดยเฉพาะ
การเบิกจ่ายเงิน 

5. การสื่อสาร 
 

 

1. ควรปรับการสื่อสารภายในแต่ละระดับให้ชัดเจน และ
รวดเร็วขึ้น อาทิ การปรับลดขั้นตอน เพิ่มการสื่อสารการท า
ความเข้าใจในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากร นักศึกษา
ให้มากข้ึน เช่น การซ่อมแซมอาคาร การปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ 
2. ควรมีการสื่อสารเชิงรุก อาทิ การแจ้งความคืบหน้าการ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ทราบเป็นระยะๆ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน 
3. ควรเพิ่มการสื่อสารกับนักศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยการให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน
รวดเร็ว เพื่อลดความกังวลในเรื่องต่างๆ  

6. งบประมาณ ควรเตรียมวางแผน บริหารจัดการด้านงบประมาณ เพื่อ
รองรับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะต้องเลื่อนด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ข้อตกลงความร่วมมือ ฯลฯ 

7. การบริหารจัดการ 1. ควรจัดระบบการท างานของแต่ละงาน ให้เช่ือมโยงกัน 
เพื่อความรวดเร็ว และลดภาระงานธุรการของอาจารย์ใน
การมารับบริการ 
2. ควรมีหน่วยธุรการช่วยงานการจัดโครงการบริการทาง
วิชาการของอาจารย์ อาทิ การเบิกจ่ายเงินโครงการ 
3. ควรทบทวนขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น 
โดยเฉพาะเงินทุนวิจัย 

8. ภาระงานอาจารย์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรทบทวนการคิดภาระของอาจารย์ ทั้งงานสอน งานวิจัย
ให้เหมาะสมมากขึ้น เพราะมีผลกระทบการเลือก/มุ่งเน้น
ภาระงานด้านการสอน การวิจัย ของอาจารย์และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

9. กายภาพ สิ่งแวดล้อม  
 

1. ควรจัดพื้นที่ส าหรับการท างาน การจัดกิจกรรม Co-
Working Space เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มากข้ึน 
2. ควรขยายระยะเวลาการใช้พื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา และมีการดูแลเรื่องปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการจัด
จัดกิจกรรม/การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  ควรพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้เสถียร ครอบคลุมพื้นที่ และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียน ควรมีหนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว  

3. การสื่อสาร 
    

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรเน้น 
1. การสื่อสาร ที่รวดเร็ว และเชิงรุก เนื่องจากทุกส่วนงาน
บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ต้องรอนโยบายจากทาง
มหาวิทยาลัย  
2. ควรก าหนดแนวปฏิบัติในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 

4. ระเบียบ ข้อบังคับ 
   ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เป็น
อุปสรรค และไม่เอื้อต่อการท างาน  

ควรทบทวนปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะด้าน
การเงิน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เอื้ออ านวยต่อการ
ท างาน ผู้รับบริการ รวมถึงการหารายได้  

5. สวัสดิการ การฉีดวัคซีน 
 

1. ควรเพิ่มการสื่อสารเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้
นักศึกษาทราบอย่างท่ัวถึง และรวดเร็วข้ึน 
2. ควรเร่ งส ารวจนั กศึ กษาที่ ยั งไม่ ได้ รับ วัคซีน  และ
ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสร้าง
ความมั่นใจในการรับฉีด เพื่อให้สามารถเข้ามาเรียน การ
เดินทาง และท ากิจกรรมต่าง ๆ   

6. กายภาพ สิ่งแวดล้อม  
 

1 . ค วรมี / เพิ่ ม พื้ น ที่  Co-Working Space ส าห รั บ ให้
นักศึกษาได้ท างาน จัดกิจกรรม เรียนรู้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
2. ควรดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามากระท าอนาจาร ควรเพิ่ม
กล้องวงจรปิด ไฟฟ้า สัญญาณแจ้งเตือน ฯลฯ  
3. ควรจัดหางบประมาณในการปรับปรุงอาคาร 50 ปี ซึ่งมี
สภาพทรุดโทรม   

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 4.1 มีหลักการในการท างาน 

 4.2 อุทิศเวลาให้กับองค์กร  
 4.3 มีความอดทนในการท างาน พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 4.4 รับฟังความคิดเห็น และพยายามน าไปด าเนินการ   
 4.5 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ) 
 5.1 วิสัยทัศน์ในการน าองค์กรยังไม่ชัดเจน 
        5.2 ควรท างานเชิงรุก 
 5.3 ควรแสดงความเป็นผู้น าในการน าพาองค์กร การขับคลื่อนคณะไปข้างหน้า มิใช่เพียงการแก้ไขปัญหา
ไปตามสถานการณ์   
 5.4 ควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกฝ่าย เนื่องจาก
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบ one way communication  
 5.5 ทีมผู้บริหารควรเพ่ิมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการสื่อสารกับบุคลากรทุก
ระดับให้เหมาะสม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ในการท างานเรื่องต่างๆ กับบุคลากรเพ่ือให้การท างานรวดเร็ว ราบรื่น 
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 5.6 ทีมงานของคณบดีส่วนหนึ่งไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
มากขึ้น 
     5.7 ควรให้ความส าคัญกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ และ
ติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
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6. คณะศึกษาศาสตร์  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
        1.1 สนับสนุนทุนวิจัย การหาแหล่งทุนวิจัยให้กับอาจารย์ และการท างานวิจัย โครงการบริการวิชาการ  
ทีช่่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม   
 1.2 สนับสนุน เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้มามีส่วนร่วมในการสอนในคณะมากขึ้น 
         1.3 พยายามประสาน และขับเคลื่อนให้ทุกภาควิชามาท างานร่วมกัน 
 1.4 น านักศึกษารุ่นพ่ีออกช่วยแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 1.5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
 - จัดประชุมทางวิชาการ อบรมเสวนาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
             - การส ารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการท างาน อาทิ การสอนออนไลน์ การใช้สื่อเทคโนโลยี 
 - พัฒนาระบบ IT ทีร่องรับการเรียนการสอนออนไลน์   
            - สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การท างาน การสอนผ่านระบบออนไลน์               
 - ช่วยเหลือนักศึกษา อาทิ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน การช่วยแก้ไขปัญหา ข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 1.6 ใช้ศักยภาพของศิษย์เก่ามาช่วยพัฒนาคณะมากขึ้น เช่น การอบรม การจัดกิจกรรม การระดมทุน
ช่วยนักศึกษารุ่นน้อง ช่วยสร้างความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ         
 1.7 สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
 1.8 ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน และด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม  

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การเรียนการสอนออนไลน์  
    มีปัญหาหลายด้านคุณภาพการศึกษา ความพร้อมของ
เครื่องมืออุปกรณ์  การจัดสอน การประเมินผล การเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพฯลฯ 
 

การเรียนการสอนออนไลน์  เป็นความท้ าทาย คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการสอนที่ต้องเร่ง
แก้ไขปัญหา และช่วยพัฒนา อาท ิ
1. การส ารวจ ก ากับติดตาม สอบถาม/ท างานวิจัย ติดตาม
และประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ท้ังวิชาบรรยาย
ปฏิบัติ ฝึกงาน ฯลฯ แนวทางการแก้ไขและพัฒนา รวมถึง
การเป็นต้นแบบการเรียนการสอน  
2. ควรถอดบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ และน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการ  หากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่  

  
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในลักษณะโครงการ

พิเศษ เพื่อเพ่ิมรายได้แก่คณะ 
2. ควรจัดท าหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น ให้อิสระในการ
เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการสร้างจุดเน้น                
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ควรจัดท าหลักสูตร Non-Degree Credit Bank ให้มาก
ขึ้น โดยการส ารวจตลาด ความต้องการของกลุ่มต่างๆ 
รวมถึงให้นักศึกษา บุคคลทั่วไปสามารถเรียนเพื่อเทียบโอน
หน่วยกิต ขอรับปริญญา ฯลฯ ได้ 
4. ควรเพิ่ม/จัดหลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill ให้กับ
หน่วยงานองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากร และส าหรับ               
วัยท างาน ผู้สูงอายุ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง 

2. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในบางสาขามีจ านวนน้อย  

ควรระดมความคิดร่วมกันเพื่อวางแผน กลยุทธ์ ในการเพิ่ม
จ านวนนักศึกษา เช่น หลักสูตรควบ 2 ปริญญา หลักสูตร
ปริญญาตรีควบปริญญาโท ฯลฯ 

3. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 1. ควรส ารวจจ านวนอุปกรณ์  เครื่องมือ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ในยุควิถีใหม ่
2. ควรปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน และจัดซื้อเพิ่ม/ทดแทนเพ่ือให้มีความทันสมัยมากข้ึน  

4. ความเป็นนานาชาติ 1. ควรพัฒนาอาจารย์ ให้มีความสามารถในการเขียนบทความ 
การน าเสนอบทความ การเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ  
2. ควรจัดท าวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะ 

5. การบริหารจัดการ 
   
 

1. ควรจัดระบบข้อมูล สารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ใน
คณะทั้งหมดให้ เช่ือมโยงกัน และสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการท างาน อัตราก าลัง ความ
ถูกต้อง ฯลฯ 
2. ทบทวนและปรับระบบการบริหารจัดการในส านักงาน
คณบดีให้ทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้  ซึ่งจะช่วยให้ภาระ
งานซึ่ งที่ มี แนวโน้ ม เพิ่ มขึ้ น  สามารถด าเนินการได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการท างาน การเรียนการสอน   
ทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ควรส ารวจและปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
คณะ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ให้เพียงพอและสามารถ
รองรับการท างาน การเรียนการสอน จ านวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7. การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
     

นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกภาค
การศึกษา โดยได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง จึ งควรก าหนด
มาตรการก ากับติดตาม ให้อาจารย์น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาการสอน เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา 

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์
  

1. บุคลากรในคณะมีหลายกลุ่มและมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ ความรู้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงควรด าเนินการ  
อาทิ    
 1.1  มี รู ป แบ บ วิ ธี ก ารสื่ อ ส าร  ป ระชาสั มพั น ธ์ ที่
หลากหลาย โดยค านึงถึงบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 1.2 ควรเน้นการสื่อสาร 2 ทาง โดยรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรในแต่ละระดับให้มากขึ้น 
2. ควรมีช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย และ
มีการด าเนินการที่รวดเร็วมากขึ้น เพราะนักศึกษามีจ านวน
มาก และมีปัญหา ความต้องการในการรับความช่วยเหลือที่
แตกต่างกัน 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
9. บุคลากรสายสนับสนุน 
 การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดีบางครั้ง
ไม่ราบรื่น เช่น การท างานล่าช้า การให้ค าแนะน าการตอบ
ค าถามที่ไม่ชัดเจน   
 
    

1. ควรแจ้ง/แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
ส านักงานคณบดีให้อาจารย์ นักศึกษาทราบโดยสังเขป 
เพื่อให้การติดต่อ การรับบริการด าเนินการได้ถูกต้อง รวมถึง
ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาที่ส าคัญๆ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการด าเนินการได้ถูกต้อง 
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานมีขั้นตอน
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนสว่นหน่ึงยังมีความรู ้ความสามารถ
ทักษะไม่เพียงพอในการท างานให้ประสิทธิภาพ จึงควรวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

10. โรงเรียนสาธิต    
 พื้นที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถขยายจ านวนรับนักศึกษา 
ห้องเรียน โดยเฉพาะหลักสูตร English Program ที่นักเรียน
ต้องการเข้ามาเรียนจ านวนมากได้   

1. ควรหาพื้นที่ให้ โรงเรียนสาธิตเพิ่ม โดยเชิญผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมาร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการ
ขยายพื้นที่  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การ
ขยายตัวของโรงเรียนสาธิต อาทิ การขอใช้พื้นที่อาคารของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนหนึ่ง เนื่องจากขณะนี้ไม่มี
การใช้งาน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง  
2. ควรเปิดศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต ซึ่งจะช่วยแบ่งเบา
ภาระการดูแลบุตร หลาน ของบุคลากร รวมถึงจะช่วยให้
การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างจูงใจ
สร้างขวัญก าลังในการท างาน 

11. ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม 
    
   
  
 

1. ควรวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียนในบาง
ภาควิชาที่ทรุดโทรม ให้ทันสมัย เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้  มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับยุค New Normal รวมถึงจะเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การช่วยดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรียน     
2. ควรส ารวจความต้องการใช้พื้นที่ และวางแผนรองรับการ
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
3. ควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการเพิ่มโรงอาหาร
หรือการบริหารจัดการเพื่อลดความแออัดในโรงอาหาร  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
   การเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอนมาก และบางตอนมี
ความซ้ าซ้อนท าให้การด าเนินการล่าช้า ใช้ทรัพยากรจ านวน
มาก และไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง 

ควรเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาประชุมระดมความคิดเพื่อ
ทบทวนขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุง หลักสูตรให้รวดเร็วขึ้น
โดยยังคงความมีคุณภาพตามมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
รวดเร็ว รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ฯลฯ 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

ควรปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน Wi-Fi ให้เสถียร
ทั่วถึง สามารถรองรับการเรียนการสอนยุคใหม่ และจ านวน
นักศึกษา การท างานในรูปแบบใหม่ๆ ทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

3. ด้านการเงิน  
   กฎระเบียบ ด้านการเงิน การเบิกจ่ายเงิน ยังไม่คล่องตัว 
ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลังแต่ละคนไม่
เหมือนกัน   
 

1. ควรทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเงินให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เอื้อต่อการท างาน อาทิ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking  
2. ควรจัดท าคู่มือการท างาน เพื่อให้ทุกส่วนงานยึดเป็น
แนวทางในการท างาน 
3. ควรปรับทัศนคติ วิธีการท างานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  
ให้ทันความเปลี่ยนแปลง มีการท างานเชิงรุก พัฒนาระบบ
การท างานใหม่ๆ ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

4. อัตราก าลัง 
   บางภาควิชา สาขาวิชา มีอัตราก าลังอาจารย์ที่ไม่เพียงพอ

ควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลัง ท่ียึดตาม
หลักเกณฑ์ FTES เป็นหลัก โดยควรปรับให้เหมาะสมกับ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
มีภาระงานจ านวนมาก ส่งผลต่องคุณภาพการเรียนการสอน
และการผลิตบัณฑิต 
    

สถานการณ์ บริบทต่างๆ ในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนไป 
โดยการน ามิติ บริบทอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
เพื่อให้การจัดสรรอัตราก าลังมีความเหมาะสม และสอด
คลัองกับภาระงานมากข้ึน   

5. ฐานข้อมลู 
   ระบบข้อมูลของส่วนกลางแยกกันเป็นส่วน ไม่เช่ือมโยง
กัน ท าให้คณะต้องกรอกข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นข้อมูลทีซ่้ าต่างๆ  

ควรจัดท าระบบงาน ฐานข้อมูลของกองต่างๆ ให้เช่ือมโยง
กัน และทุกส่วนงานสามารถดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร ก าลังคน 
ความรวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล 

6. ความก้าวหน้าของอาจารย์โรงเรียนสาธิต 
   การขอก าหนดต าแหน่งของอาจารย์โรงเรียนสาธิต  ใน
ระดับ ผศ. รศ. ศ. ท าได้ยาก เนื่องจากภาระงาน และบริบท
ต่างๆ ไม่เอื้อ  

ควรพิจารณาความก้าวหน้าของอาจารย์โรงเรียนสาธิตใน
ลักษณะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เพิ่มอีก
ช่องทางหนึ่งด้วย 

7. ด้านกายภาพ 
   พื้นที่ของโรงเรียนสาธิตไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถขยาย
จ านวนรับนักเรยีนได้ รวมถึงการจดักิจกรรมการ การเรยีนรู้
ต่างๆ ฯลฯ  

ควรพิจารณาจัดหาพื้นที่ เพิ่มให้ โรงเรียนสาธิต  เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอน และการขยายการจัดศึกษาได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์  
 4.2 มีความเป็นผู้น า และมีความสามารถด้านวิชาการ 
 4.3 มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ทุ่มเท อุทิศตนในการท างาน 
 4.4 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
        4.5 มีความกระตือรือร้น และติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 4.6 สามารถประสานการท างาน และความร่วมมือการท างานภายในคณะ  
        4.7 เข้าพบง่าย มีความอบอุ่น ท างานแบบคนในครอบครัว 
        4.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา 
        4.9 การท างานเป็นทีม 
        4.10 สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 
         4.11 มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายนอกจ านวนมาก ท าให้คณะได้รับประโยชน์ อาทิ 
แหล่งทุน ข้อมูลข่าวสาร  
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
 - ไม่มี - 
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7. คณะวิทยาศาสตร์  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง ตำมเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือให้มีมำตรฐำนระดับสำกล  
 1.2 ได้รับมำตรฐำนรับรองระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 
        1.3 พัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ อำทิ จัดกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะให้อำจำรย์นักศึกษำ กำรจัด
สัมมนำร่วมกับชำวต่ำงชำติผ่ำนระบบออนไลน์  
 1.4 สนับสนุนทุนกำรท ำวิจัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะเป็นผู้น ำด้ำนกำรวิจัยติดอับดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
และคณำจำรย์ของคณะมีผลงำนวิจัยที่โดดเด่นหลำยท่ำน รวมถึงกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรใน Scopus  
 1.5 บุคลำกรสำยวิชำกำรได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมข้ึน 
        1.6 สนับสนุนบุคลำกรสำยสนับสนุนในกำรท ำผลงำนและกำรขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 1.7 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ 
ได้ดี อำทิ   
 - สนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เช่น กำรจัดซื้อระบบ Zoom กำรจัดห้องเรียนเป็น
แบบผสมผสำน หรือแบบ Hybrid    
 - กำรมอบทุนกำรศึกษำ   
 1.8 มีช่องทำงให้บริกำรนักศึกษำติดต่อ แจ้งปัญหำ แสดงควำมคิดเห็น ช่วยให้กำรบริกำร แก้ไขปัญหำ
รวดเร็วขึ้น  
 1.9 กำรปรับปรุงอำคำรสถำนทีข่องคณะ เช่น ห้องน้ ำ ที่นั่งพักของนักศึกษำ  

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรเน้นกำรฝึกปฏิบัติ และกำรบูรณำกำรกับสำขำ/ศำสตร์

อื่นๆ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อกำร
ท ำงำน 

2. การเรียนการสอน/การเรียนการสอนออนไลน์ 
     รำยวิชำปฏิบัติ ไม่สำมำรถฝึกปฏิบัติในห้อง Lab ได้ ท ำ
ให้นั กศึ กษำไม่ ได้ รับทักษะกำรฝึกปฏิบั ติ จริ ง และมี
ควำมเครียด 

1. ควรหำมำตรกำรที่จะช่วยนักศึกษำในกำรเรียนรำยวิชำฝึก
ปฏิบัต ิเพื่อให้กำรเรียนมีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2. ควรก ำกับติดตำม ส ำรวจปัญหำกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ กำรช่วยเหลือดูแลนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง อำทิ ช่องทำงให้ค ำปรึกษำ กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อช่วยผ่อนคลำยจำกกำรเรียน ฯลฯ 
3. นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำในคณะวิทยำศำสตร์ส่วนใหญ่  
มีผลกำรเรียนระดับปำนกลำง กำรเรียนกำรสอนควรเข้ำใจ
ในธรรมชำติของนักศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมที่จะช่วยพัฒนำและสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำต่อไป 

3. การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

     

นักศึกษำมีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในทุกภำค
กำรศึกษำ จึงควรก ำหนดมำตรกำรก ำกับติดตำม ให้อำจำรย์
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำรสอน เพื่อประโยชน์
ต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ ให้มคีุณภำพ และประสิทธิภำพ
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
มำกขึ้น 

4. การบริหารจัดการ 1. ควรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนโดยกำรน ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนให้
มำกขึ้น เช่น ระบบสำรบรรณ และธุรกำร  
2. ควรน ำประสบกำรณ์จำกสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มำวำงแผนกำร
ท ำงำน กำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ฯลฯ เพื่อให้ทุกฝ่ำยได้
เตรียมควำมพร้อม เมื่อมีกำรระบำดระลอกใหม่  

5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์ ค ว ร ใ ช้  Social Media เ ป็ น ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร 
ประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น รวมทั้งปรับเนื้อหำกำรสื่อสำร             
ให้ทันสมัย น่ำสนใจ เหมำะสมกับกลุ่มวัยต่ำงๆ  

6. กายภาพ สิ่งแวดล้อม   
 

1. ควรส ำรวจระบบไฟฟ้ำภำยในคณะทั้งหมด ปัญหำไฟฟ้ำ
ดับ ไฟกระตุก ฯลฯ แล้วด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อป้องกัน
อันตรำย รวมทั้งควรติดตั้งเครื่องส ำรองปั่นไฟ  
2. ควรเพิ่มควำมสว่ำงภำยในคณะให้มำกขึ้น 
3. ควรปรับปรุงลิฟต์ภำยในอำคำร  
4. ควรเพิ่มพื้นที่พักผ่อนภำยในคณะให้มำกขึ้น 
5. ควรเพิ่มตู้ ATM ภำยในคณะ 
6. ควรเพิ่มถังขยะในคณะให้เพียงพอ 

 
3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
 ขั้นตอนกำรพิจำรณำปรับปรุง/กำรเปิดหลักสูตร ล่ำช้ำ
มำก 

1. ควรทบทวนขั้นตอนกระบวนกำร ระยะเวลำในแต่ละ
ขั้นตอน กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่มีจ ำนวน
มำกลง เพื่อให้กำรปรับปรุง/กำรเปิดหลักสูตร รวดเร็วทัน
กำรณ์ และลดกำรใช้ทรัพยำกร ฯลฯ 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำชำวต่ำงชำติมี
อัตรำค่อนข้ำงสูง อำจส่งผลต่อกำรพิจำรณำเลือกเข้ำศึกษำ
ต่อในมหำวิทยำลยั 

2. การบริหารจัดการ 1. ควรพัฒนำระบบสำรบรรณให้ทันสมัย โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มรูปแบบมำกขึ้น เช่น กำรลงนำมใน
เอกสำรต่ำงๆ  
2. ควรทบทวนและพัฒนำขั้นตอนกำรรับ-ส่งเอกสำรภำยใน
มหำวิทยำลัย และไปยังคณะ หน่วยงำนต่ำงๆ ให้รวดเร็วขึ้น  

3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ใช้เวลำค่อนข้ำงนำน 

ควรพัฒนำกระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำงำน รวมถึงแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ เพื่อให้กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
รวดเร็วขึ้น  

4. พนักงานสายสนับสนนุ ควรพัฒนำพนักงำนสำยสนับสนุนให้มีทักษะ คุณสมบัติและ
มีสมรรถนะในกำรท ำงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจของคณะ 
มหำวิทยำลั ย  ที่ มี คุณ ภำพ มีประสิทธิภำพ  เข้มแข็ ง 
ตรวจสอบได้ 

5. การเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง  
  มีขั้นตอนมำก แนวทำงกำรปฏิบตังิำนบำงเรื่องไม่ชัดเจน 
กำรตีของเจ้ำหน้ำท่ีแตกต่ำงกัน 
 

1. ควรทบทวนกำรปรับลดขั้นตอนกำรท ำงำน และเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้น้อยลง 
2. ควรพัฒนำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน ให้
รวดเร็ว ทันสมัย เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในยุควิถีใหม่ และ
ภำรกิจท่ีเพิ่มขึ้น  
3. ควรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แนวปฏิบัติงำนพร้อม
ตัวอย่ำง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
ช่วยให้กำรท ำงำนรวดเร็วขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
6. กายภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการ 1. ควรปรับปรุงถนน ทำงเดินเท้ำ สภำพแวดล้อมภำยใน

มหำวิทยำลัยในบำงจุดที่ทรุดโทรมให้สะอำด ปลอดภัย มี
ทัศนียภำพท่ีสวยงำม มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงแรง
บันดำลใจ 
2. ควรแก้ไขปัญหำเรื่องสุนัขจรจัดที่มีจ ำนวนมำกอย่ำงจริงจัง 
เพื่อควำมปลอดภัย และสุขลักษณะที่ดี  
3. ควรก ำหนดมำตรกำรกำรเข้ำ-ออก มหำวิทยำลัยส ำหรับ
บุคคลภำยนอกที่เข้มงวด ในเพื่อปลอดภัยของบุคลำกร และ
นักศึกษำ 
4. ควรจัดระบบกำรจรำจร และสถำนที่จอดรถให้ เป็น
ระเบียบ และเพียงพอ จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยมำ
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในช่วงเข้ำ-เลิกงำน  
5. ควรเพิ่มแสงสว่ำงโคมไฟบริเวณรั้ว จุดอับ ทำงเดินเท้ำ เพื่อ
ควำมปลอดภัย  
6. ควรเพิ่มโรงอำหำร 

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ควรปรับปรุงและพัฒนำระบบ Wi-Fi ของมหำวิทยำลัยให้
เสถียร ครอบคลุมพื้นที่ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเพียงพอ
ในกำรรองรับจ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกร   

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์ ก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจน 
 4.2 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ 
 4.3 มุ่งม่ันทุ่มเท อุทิศตนให้กับกำรท ำงำน   
 4.4 กล้ำตัดสินใจ ท ำงำนรวดเร็ว 

 4.5 รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
 4.6 สำมำรถเข้ำถึงได้ มีควำมเป็นกันเอง 
       4.7 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน และปรับ/น ำระบบใหม่ๆ มำใช้ช่วยให้กำรบริหำรมีคุณภำพ  

มำกขึ้น 
 4.8 ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษำ และบุคลำกร 
        4.9 เป็นต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกร 
 4.10 ให้เกียรติคณะท ำงำน 
 4.11 สร้ำงผู้บริหำรรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 

    5.1 ควรเพ่ิมกำรสื่อสำร เรื่องแผน นโยบำยที่คณบดีจะด ำเนินงำน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จ
ให้บุคลำกร ได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงมำกข้ึน 
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8. คณะเภสัชศาสตร์ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 เปิดหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรผ่านเกณฑ์ AUN-QA ทั้งหมด 
        1.2 คณะผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx200 และก าลังด าเนินการพัฒนา
งานในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ EdPEx300 
        1.3 ก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต/วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
เภสัชศาสตรแ์ม่นย า  
       1.4 สนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัย รวมถึงสามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกได้มากขึ้น ท าให้คณะมีจ านวน
ผลงานวิจัยมากติดอันดับของประเทศ 
       1.5 มีนโยบายการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน  รวมถึงการก าหนดให้นักศึกษา มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
ซึ่งจะเป็นจุดเด่น/จุดแข็งของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        1.6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
             - การช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ค่าตรวจ ATK 
ของนักศึกษา ฯลฯ 
             - การแนะน าให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชน ที่ต้องกักตัว Home Iosolation   
             - การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร  
      1.7 พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ท าให้มีอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ/สายสนับสนุนมีต าแหน่งช านาญการ มากขึ้น  
 1.8 สื่อสารกับบุคลากร นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหาต่างๆ 
 1.9 ก าหนดนโยบายระบบมาตรฐานส านักงานสีเขียว ลดการใช้ทรัพยากร 
        1.10 ขับเคลื่อน ผลักดันในการช่วยเหลือสังคม (CSR) เชื่อมโยงกับชุมชน มากขึ้น เช่น การผลิตเจล
แอลกอฮอล์ การน าทีมอาจารย์ นักศึกษาไปลงในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
         
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

          - ไม่มี - 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรน าข้อมูลแนวโน้มความสนใจ/ความต้องการของคนรุ่น

ใหม่ที่สนใจเรื่องสุขภาพ ความงาม มากขึ้น มาวิเคราะห์ 
และด าเนินการ อาทิ 
1. เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบูรณาการ อาทิ หลักสูตร
เครื่องส าอาง ธุรกิจเครื่องส าอาง  
2. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ด้านความรู้
เกี่ยวกับยา การให้ค าปรึกษา รวมถึงการ Reskill Upskill 
ใหศ้ิษย์เก่า ผู้สนใจให้มากข้ึน  
3. ควรเน้นทักษะที่จ าเป็น/ส าคัญต่อการประกอบอาชีพ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
อาทิ 
    - การสื่อสาร ศิลปะในการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ป่วย ฯลฯ  
    - ความคิดสร้างสรรค์ ในการท างาน 
    - การบริหารจัดการ การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
4. ควรจัดท าคลิปสั้นๆ เนื้อหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และ
เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้สามารถศึกษาได้ตลอดเวลา 

2. อาจารย์ ควรประชุมทบทวนการคิดภาระงานของอาจารย์  และ
ก าหนด KPI ที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงน ามาใช้ในการ
ช่วยผลักดันการท างาน และนโยบายต่างๆ  

3. งานวิจัย 
   

1. ควรผลักดัน จูงใจให้อาจารย์ท างานเรื่อง นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ให้มากข้ึน 
2. ควรน างานวิจัยในเชิงวิชาการ ไปพัฒนาต่อยอดเป็น
งานวิจัยในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่า อาทิ การวิจัยเกี่ยวกับ
กัญชา แล้วน าความรู้ไปผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ โดย
อาจจะร่วมมือกับภาคเอกชน/หน่วยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคณะในมิติ
ต่างๆ อาทิ 
     - การสร้างรายได้ของคณะ  
     - เผยแพร่ช่ือเสียงแก่อาจารย์ นักศึกษา คณะ และ
มหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจ 
     - น าองค์ความรู้ ไปพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตาม
นโยบายของรัฐบาล  

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
  การสื่อสารสู่ภายนอกยังมีน้อย  

คณะมีผลการด าเนินการ การพัฒนาที่โดดเด่นในหลายด้าน 
จึงควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เชิงรกุ 
เผยแพร่ผลงาน จุดแข็งของคณะสู่ภายนอกให้มากขึ้น อาทิ 
1. ผลงานของอาจารย์นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล  
2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัล ไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/ได้รับเชิญในระดับชาติและ
นานาชาติ  
3. บทบาทของคณะในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  

5. การหารายได้ 
     
 
  

คณะมีศักยภาพ มีช่องทางในการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ 
ที่หลากหลายมากข้ึน อาทิ  
1. การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรับเพิ่มการให้บริการ 
2. การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยการดึงศิษย์เก่ามาช่วยงาน  
3. ควรเพิ่มการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับอาจารย์เกี่ยวกับ
งานวิชาการ การวิจัย และการหารายได้ เพื่อให้บุคลากรทุก
ฝ่ายเข้าใจร่วมกัน โดยน าเสนอข้อมูล อาทิ งบประมาณ 
การเงินจากรัฐ เงินรายได้ แนวโน้มรายรับรายจ่าย ฯลฯ 
เพื่อให้ทราบเหตุผลความจ าเป็น ท่ีคณะจะต้องพึ่งพาตนเอง 
และหารายได้เพิ่ม รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน ฯลฯ ต่อไป 

6. กายภาพ สภาพแวดล้อม 1. ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ใส่ขยะ และ
บริเวณที่เก็บขยะ ให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อสุขอนามัยที่ดี
มากขึ้น 
2. ควรเพิ่มสถานที่/ห้องส าหรับนั่งพักผ่อน ท างานของ
นักศึกษาภายในอาคารให้มากข้ึน 
3. ควรส ารวจ และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ใน
ห้องน้ าท่ีทรุดโทรม  
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3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. นักศึกษา 
   ส่วนหน่ึงมีความเครียด  

ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ระบายศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ และการบริหารจัดการการ
ให้บริการทีร่วดเร็ว  

2. การบริหารจัดการ 
   2.1  การประสานงาน การท างานระหว่างคณะกับ
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เช่น การท างานที่ซ้ าซ้อน ต่างคนต่างท างาน 
รูปแบบการท างาน ทัศนคติในการท างาน ฯลฯ  
   2.2 การประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. ควรพัฒนา/ออกแบบ ระบบการท างานระหว่างคณะกับ
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในทุกระบบใหม่ โดย
ก าหนดขอบเขต ขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน ลดขั้นตอน
ความซ้ าซ้อน มีความเช่ือมโยงบูรณาการกัน ฯลฯ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกระดับของมหาวิทยาลัย  
2. ควรมีศู นย์ /มอบหมายหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบใน
สถานการณ์ไม่ปกติ/ฉุกเฉิน และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากร นักศึกษาทราบ 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ 
   ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการหารายได้ การเงินของ
มหาวิทยาลัยไม่ยืดหยุ่นและเอื้อต่อการท างาน  

ควรทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการหา
รายได้ การเงิน ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณะ ส่วนงานที่มีศักยภาพสามารถหารายได้  
ใหส้ะดวกขึ้น  

4. ด้านการเงิน  
   ระบบการท างานไม่ เอื้ออ านวยความสะดวกและ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  
      

มหาวิทยาลัยสนับสนุน ก าหนดนโยบายน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการท างาน การให้บริการ ให้ สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง เช่น การลงนามเอกสาร การเบิกจ่าย โดยใช้
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์   

5. โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรปรับปรุ งพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบ Wi-Fi ให้มีคุณภาพและเพียง
พอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษา บุคลากร และภารกิจต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเชื่อมโยงกับระบบที่แต่ละคณะได้
ด าเนินการแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างต่างๆ ควรสื่อสาร 
ช้ีแจง ให้คณะ บุคลากร ทราบโดยทั่วกัน 

6. กายภาพ สิ่งแวดล้อม  
    มีสุนัขจ านวนมาก เป็นอันตรายต่อบุคลากร นักศึกษา
โดยเฉพาะการเดินทางในเวลากลางคืน 

1. ควรหาวิธีการ มาตรการในการควบคุมจ านวนสุนัขที่มี             
จ านวนมาก เพื่อความปลอดภัยของของนักศึกษา บุคลากร 
ความสะอาด เรียบร้อย ฯลฯ 
2. ควรเพิ่มโรงอาหารของมหาวิทยาลัยให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

 
4. คณบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
 4.1 มีวิสัยทัศน ์และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
 4.2 มีความเป็นผู้น า ท างานเชิงรุก 
 4.3 มีความสามารถทางด้านวิชาการ และการบริหาร 
        4.4 มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน 
        4.5 การท างานเป็นทีม 
 4.6 บุคลิกภาพที่ดี การสื่อสารที่ดี 
        4.7 มีความประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
        4.8 เข้าถึงได้ง่าย  
        4.9 เป็นแบบอย่างท่ีดี   
        4.10 ก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
        4.11 ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
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5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 
       - ไม่มี – 
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9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 มีผลงานวิจัย และการท างานวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
 1.2 มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 1.3 มีการสื่อสารระหว่างคณะกับนักศึกษาที่ทั่วถึงมากขึ้น อาทิ การสร้างกลุ่ม Line พร้อมมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างชัดเจน ท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็วขึ้น  
 1.4 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมในเรื่องต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการท างาน  
 1.5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด าเนินการได้ดี อาทิ 
 - การมอบทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษา 
 - สนับสนุนอุปกรณ์ และพัฒนาโปรแกรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานและการ
ท างานช่วง Work from Home 
 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาผ่าน online 
 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ ในการตรวจหาเชื้อ  COVID-19 โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างเต็มที ่
   
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษา คุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อที่คณะลดลง ควร

ระดมความคิด หาแนวทางการด าเนินการ อาทิ  ปรับ
ภาพลักษณ์ สร้างจุดเด่นของหลักสูตร ฯลฯ  

2. การเรียนการสอนออนไลน์ 
 

ควรจัดกิจกรรมออนไลน์เพิ่มเติมให้ทั่วถึง เพื่อให้รุ่นพี่ช่วยให้
ค าแนะน า และให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น 

3. การหารายได้ ควรระดมความคิดแนวทาง วิธีการหารายได้ของคณะให้
ชัดเจนและน ามาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อ
น ามาสนับสนุนภารกิจต่างๆ ทีเ่พิ่มขึ้น 

 
 

 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร  1. ควรเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ และรับนักศึกษาต่างชาติให้
มากขึ้น โดยการสนับสนุนภาควิชาท่ีมีความพร้อม  
2. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรลดวิชาบรรยาย และ
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
3. ควรจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของแต่ละสาขาเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน  
4. ควรทบทวนแผนการเรียนที่เหมาะสม โดยในแต่ละปีมี
รายวิชาที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และนักศึกษาไม่เรียนหนักเกินไป  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
    เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ครบทุกคน ท าให้บางครั้งต้องเลิกเรียน

1. ควรจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจ านวนที่
เพียงพอ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง  
2. ควรจัดหา textbook e-book ฐานข้อมูลการท าวิจัย              
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ล่าช้า ที่ทันสมัยมาให้นักศึกษา อาจารย์ ใช้ประกอบการเรียนการ

สอน การวิจัยใหม้ากขึ้น 
3. ความเป็นนานาชาติ ควรเพิ่มบรรยากาศความเป็นนานาชาติ อาทิ อาจารย์ 

นักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น บรรยากาศการเรียนรู้ ฯลฯ 
 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งานวิจัย 1. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการท าหน้าที่ประสานกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่
สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์รวมถึงการประสานกับ
ภาคเอกชนเพื่อพิจารณาร่วมกันในการด าเนินการเชิง
พาณิชย์  ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แก่คณะ 
มหาวิทยาลัยต่อไป 
2. ควรทบทวน/ปรับระเบียบ และขั้นตอนการเบิกจ่าย และ
กระบวนการท างานในทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว ยืดหยุ่น ลด
เอกสาร เอื้ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ ซึ่งจะจูงใจให้
อาจารย์ท างานวิจัยมากขึ้น  

2. การสื่อสาร การสื่อสารกับคณะบางเรื่องไม่ชัดเจน ท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อน 
ควรปรับการสื่อสารและด าเนินการให้รวดเร็ว ชัดเจน  

3. การเงิน การเบิกจ่าย 
  มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้เอกสารจ านวนมาก 
เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน  

1. ควรจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน ทั้ง
ขั้นตอน เอกสารประกอบ เพื่อให้การท างานของทุกฝ่าย 
รวดเร็ว ถูกต้อง 
2. ควรปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการท างาน โดยไปศึกษา
แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และน ามาปรับระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการมีประสิทธิภาพ 

4. กายภาพ สิ่งแวดล้อม 1. ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่พระราชวังสนามจันทร์ ให้
ทันสมัย และรองรับปริมาณความต้องการการใช้ไฟท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ควรจัดให้มีพื้นท่ีท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
 4.1 มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบชัดเจน  
 4.2 กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
 4.3 รับฟังความคิดเห็นที่รอบด้าน และน ามาพิจารณาตัดสินใจด าเนินการ 
 4.4 สามารถขอค าปรึกษา แนะน าในเรื่องต่างๆ ได้ตลอดเวลา 
 4.5 มีการท างานเป็นทีม โดยทีมผู้บริหารมีการผสมผสานกันระหว่างผู้อาวุโสและคนรุ่นใหม่ ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ  
 4.6 ท างานแบบครอบครัวพ่ีน้อง แบบเพ่ือน ท าให้มีความสุขในการท างาน 
 4.7 จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
ไดร้ับความร่วมมือในการท างาน  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร) 
  5.1 ควรเพิ่มเรื่องการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
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10. คณะดุริยางคศาสตร์ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
     1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งในปีการศึกษา 2565 จะเปิดหลักสูตรใหม่ อาทิ สาขา
ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา การจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ ละคร
เพลง  
 1.2 ในปีการศึกษา 2563 ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ ์EdPEx200 
 1.3 ด าเนินการเรื่อง Rebranding คณะ ให้มี อัตลักษณ์ซึ่ งจะเน้นการเป็นผู้น าดนตรีสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศ 
        1.4 มีเครือข่าย คู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน ในทุก
วิชาเอก  
 1.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น การฝึกอบรม
ออนไลน์ 
 1.6 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้ดี 
อาท ิ
            - การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 - การบริการวิชาการโดยใช้ Social Media มากขึ้น 
 - ส ารวจความต้องการของบุคลากร อาทิ อุปกรณ์ โปรแกรมต่างๆ เพ่ือใช้ในการท างาน 
 - จัดโครงการ Live Stream Concert ครั้งที่ 2 "Silpakorn Hope Rising Season 2" เพ่ือหาทุน
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร ควรมี รายวิ ชาที่ ส ามารถน า ไป ใช้ ในการท างานจริ ง

นอกเหนือจากวิชาเอกเพิ่มขึ้น อาทิ Soft Skills วิธีการ
เจรจารับงาน การน าเสนอ การท าสัญญา ฯลฯ 

2. การเรียนการสอนออนไลน ์
  
 

1. ควรพัฒนาวิธีการสอนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติ เทคนิค สื่อ
การสอนใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง  
2. วิชาบรรยายควรปรับเนื้อหา และเพิ่มสื่อการสอน อาทิ 
การท าคลิปเสียง การใช้ Interactive Presentation เพื่อให้
น่าสนใจและสามารถทบทวนบทเรียนได้ 
3. วางแผนเรื่องจ านวนนักศึกษาที่จะข้ามาเรียน และซ้อม
ดนตรีให้ชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
อาทิ ท าความสะอาดห้องซ้อม เครื่องดนตรี หลังซ้อม 

3. การพัฒนานักศึกษา 
 

1. ควรมีการแนะแนวอาชีพ การเชิญผู้ประสบความส าเร็จใน
ด้านต่างๆ มาให้ความรู้ เพื่อให้เห็นภาพตลาดแรงงานใน
มุมมองที่กว้างมากขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
2. ควรผลักดัน ส่งเสริมจุดเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขา/คน 
อาทิ ทุนส่งเสริม 
3. ควรมีนโยบาย/ท า MOU ส่งอาจารย์ไปร่วมงานกับ
ภาคเอกชนที่มีความร่วมมือเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี  ฯลฯ และน ามาถ่ายทอด สอน
นักศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย และ
การท างานจริง  

4. การสร้างเครือข่าย ควรหาจุดเช่ือมโยงในการน าดนตรีไปสู่ระดับสากล อาทิ 
ดนตรีบ าบัด ดนตรีกับสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. ด้านกายภาพ  
 มีพื้นท่ีจ ากัด 

ควรหาทางขยายพื้นที่ พร้อมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอในการรองรับจ านวนนักศึกษา และภารกิจต่างๆ 
อาทิ สร้างความร่วมมือกับเอกชนในการจัดหาพื้นที่ใหม่ที่
สามารถจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การหารายได้  

6. เร่ืองร้องเรียน 
 การร้องเรียนจากศิษย์เก่าและนักศึกษาในเรื่องต่างๆ 
อาทิ มาตรฐานการสอน จรรยาบรรณของอาจารย์ การแก้ไข
ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม 

ควรเร่งด าเนินการสอบสวน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ร้องเรียน เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการ
ช้ีแจง แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะ  
 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. ความเป็นผู้น าด้านศิลปะ ควรขับเคลื่อนอัตลักษณ์  ความเป็นผู้น าด้านศิลปะของ

มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นมากขึ้น อาทิ การจัดท าหลักสูตรร่วม
ระหว่างคณะ การท าผลงานวิชาการข้ามศาสตร์ของอาจารย์ 
และนักศึกษา  

2. ความเป็นนานาชาติ ควรพัฒนาระบบการท างาน ที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้
นักศึกษาต่างชาติมากข้ึน อาทิ ให้นักศึกษาต่างชาติโอนเงินได้
โดยตรง ข้อมูลเอกสาร ฯลฯ   

3. ระเบียบ ข้อบังคับ 
 มีความยุ่งยาก ไม่เอื้อต่อการท างาน การหารายได้ 

 

1. ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความคล่องตัว 
เอื้ออ านวยต่อการท างาน และการหารายได้ของศูนย์บริการ
วิชาการที่คณะต่างๆ ตั้งขึ้น 
2. ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ 
 - การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น วิทยากรต่างประเทศ 
 - การจ่ายเงินผ่านบัตรเครติต  

4. ความร่วมมือกับภาคเอกชนและการหารายได้ ควรเป็นแกนในการท าความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยการ
น าองค์ความรู้ด้านดนตรีไปด าเนินการกับภาคธุรกิจ ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ภาคเอกชนลงทุนในด้าน
สถานที่ สื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ มหาวิทยาลัย คณะมีทุนด้าน
องค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการหารายได้  

5. ระบบฐานข้อมลู 
  

 

ควรจัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ที่ออกแบบให้การ
ท างานของระบบต่างๆ มีความเช่ือมโยงกัน สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล 
และภาระงานของบุคลากร 

6. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ในการใช้บริการ online 

ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายต่างๆ และการท างานบนทุก
แพลตฟอร์ม ให้ใช้งานสะดวก รวดเร็วขึ้น 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ใช้งานไม่สะดวก ทั้งบนแพลตฟอร์ม Mac Windows อาทิ 
การเข้าถึงฐานข้อมูลของห้องสมุด 
7. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 

 
ด้านพ้ืนที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงควรหาแนวทางการด าเนินการ 
สนับสนุน อาทิ  
1. การท าความร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายพื้นที่
จัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อให้นักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนมากขึ้น  
2. ผลักดันเรื่องงบประมาณ ในการปรับปรุงพื้นที่ การขยาย
อาคาร ให้เพียงพอในการสนับสนุนภารกิจของคณะ 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า  
 4.2 มีวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการท างาน และทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน รวมถึงการ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรในทุกระดับ 
 4.3 มีการท างานที่เป็นระบบ และกระจายงานอย่างเหมาะสม  
         4.4 การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถน าคณะผ่านวิกฤติต่างๆ 
 4.5 เปิดรับสิ่งใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและผู้ใต้บังคับบัญชา น ามาพิจารณาและลงมือปฏิบัติ 
 4.6 มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย สามารถขอค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา 
 4.7 มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ชัดเจน   
 4.8 มีการท างานเป็นทีม  
 4.9 มีการถ่ายทอด สอนงานให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ) 
 - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 มีการปรับตัวด้านการเรียนการสอน เช่น การพัฒนา Platform เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ทั้งรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ  
 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือดึงดูดผู้เรียนให้เข้ามาศึกษาในคณะ 
รวมทั้งจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้ามา
ศึกษาต่อ 
        1.3 สนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
     1.4 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้สนับสนุนอุปกรณ์
ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน และอ านวยความสะดวกในการท างานแบบ Work from Home อาทิ สร้าง Line 
กลุ่ม ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 1.5 การหารายได้ อาทิ การรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียจากโรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง การบริการ
ตรวจสอบตัวอย่างคุณภาพอาหารสัตว์  
 1.6 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัย เครือข่ายการท างาน  
 1.7 การพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น อบรมเทคนิคการสอน การ
จัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ       
 1.8 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับนักศึกษามากข้ึน 
       1.9 ปรับปรุงพื้นท่ีฟาร์มของคณะให้เป็น Smart Farm และแก้ปัญหาพ้ืนที่มีปัญหาน้ าท่วมแล้ว 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. จ านวนนักศกึษา 
    1.1 จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    1.2 นักศึกษามีอัตราการลาออกระหว่างศึกษาเพิ่มขึ้น 

1. ควรลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
2. ควรหาอัตลักษณ์/จุดเด่นของคณะ เพื่อดึงดูดนักเรียนให้
เข้ามาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 
3. ควรส ารวจ ก ากับติดตาม และดูแลนักศึกษาตั้งแต่เข้ามา
ศึกษาให้ ใกล้ ชิดมากขึ้นทั้ งด้ านการเรียน การปรับตัว 
ความเครียด ฯลฯ และน ามาวางแผนการท างาน การจัด
กิจกรรม การช่วยเหลือฯลฯ รวมถึงใช้กลไกต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรักความผูกพันกับคณะ และระหว่าง
นักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง ฯลฯ มากขึ้น 

2. การเรียนการสอนออนไลน์ 
 2.1 รายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะต่างๆ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
    2.2 ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์  

1. ควรมีมาตรการให้นักศึกษาเข้ามาเรียนวิชาภาคปฏิบัติ 
โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ให้
นักศึกษา เช่น โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ มากข้ึน 
3. ควรมีเครื่องส ารองป่ันไฟ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร 1. ควรเทียบเคียงหลักสูตรของคณะฯ กับมหาวิทยาลัยอื่น 
และน ามาปรับปรุงพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2. ควรเน้นภาคปฏิบัติ ให้ มากขึ้น  โดยเริ่มตั้ งแต่ ช้ันปี             
ที่ 1 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต  

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องจักรหนัก ไม่เพียงพอ 
 

1. ควรส ารวจจ านวนและความต้องการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง และน ามาวางแผนการซ่อมแซม การจัดซื้อ
เพิ่ม โดยใช้เงินรายได้/รายไดส้ะสม เพื่อใหก้ารเรยีนการสอน
มีคุณภาพมากขึ้น  
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนบริ เวณ ใกล้ เคียง และประสานน า
นักศึกษาไปเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  
และการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่/มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลการใช้
สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคณะ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
อาจารย์ นักศึกษา 

3. การวิจัย 1. ควรเสนอขอรับทุนวิจัยกับ PMU (Program Management 
Unit) ให้มากข้ึน 
2. ควรสนับสนุนให้ท างานวิจัยเชิงพื้นที่  เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา ต่อยอดองค์
ความรู้ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันด้วย 

4. การบริการวิชาการ ควรสนับสนุนให้อาจารย์มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
และท างานร่วมกับชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ ให้ มากขึ้น 
รวมถึงการน าองค์ความรู้มาสอน ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ซึ่ง
จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการท างาน  

5. การบริหารจัดการ 1. ควรจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนให้มาช่วยงานธุรการ
ของสายวิชาการ เพื่อแบ่งเบาภาระงานต่างๆ 
2. ควรปรับปรุงและจัดระบบงานธุรการ งานสารบรรณของ
คณะ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. การพัฒนาอาจารย์ 
    

ควรอบรมพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการเขียน
บทความวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อช่วย
พัฒนางานด้านวิชาการ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ฯลฯ  

7. การหารายได้  จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อเงินรายได้ จึงควร
บริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และหา
รายได้เพิ่มผ่านช่องทางที่คณะมีศักยภาพ มีองค์ความรู้ อาท ิ
1. พัฒนาพื้นที่ฟาร์ม 200 ไร่ ให้เกิดประโยชน์ อาทิ จัด
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจ าหน่ายสินค้า ฯลฯ 
รวมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย 
2. น าผลิตภัณฑ์ของคณะและเกษตรกรในชุมชนไปจ าหน่าย
ผ่ าน ช่ อ งท างต่ า งๆ  ซึ่ งจะ ช่ วยพั ฒนาทั กษะวิ ช า ชีพ 
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และประชาชน ชุมชน ผู้บริโภคได้ 
สินค้าท่ีมีคุณภาพ 

8. กายภาพ ควรก าหนดการใช้พื้นที่ ห้องเรียน ที่พัก และอาคารต่างๆ 
และพื้นที่ส่วนกลางให้ชัดเจน 
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ 
   ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
  

1. ควรทบทวนขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ให้รวดเร็วขึ้น 
2. กรอบอัตราพนักงานการในระดับช านาญการพิเศษ มี
จ านวนจ ากัด ท าให้โอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีน้อย ควรเพิ่มแรงจูงใจใน
รูปแบบอื่นๆ อาทิ สวัสดิการ เงินเดือน ฯลฯ 

2. สวัสดิการ 1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การนั่งรถรางต้องรักษา
ระยะห่าง จึงควรเพิ่มรอบการให้บริการให้มากขึ้น เพื่อ
รองรับกับจ านวนนักศึกษา  
2. ควรปรับปรุงหอพักนักศึกษา และสภาพแวดล้อมของ
หอพักให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย 

3. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 Wi-Fi ไม่เสถยีรเท่าที่ควร 

ควรพัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มจุดบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตภายในฟาร์ม เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

4. กายภาพ สิ่งแวดล้อม 1. ควรประสานงานกับภาคเอกชน ในการเพิ่มรถโดยสารเข้า
ตัวเมืองให้มากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ 
นักศึกษา และผู้มารับบริการ   
2. ควรพิจารณาน าพื้นที่อาคารต่างๆ ที่ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ มาใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ ให้เต็มศักยภาพ
และคุ้ มค่ า  รวมถึ งการปรับ ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการด าเนินการดังกล่าว  
3. ควรปรับภูมิทัศน์ อาทิ       
     - ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย  
     - สระศิลป์เพชรภิรมย์ เพิ่มจ านวนศาลาพักผ่อนให้
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  
     - เพิ่มแสงไฟ กล้องวงจรปิด โดยในเฉพาะจุดอับ เพื่อ
ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร  

 
4. คณบดี (อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม) 
 4.1 มีวิสัยทัศน ์
 4.2 มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการท างาน  
 4.3 การท างานมีความละเอียดรอบคอบ 
 4.4 ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 4.5 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่ดี 

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม) 
 5.1 ควรท างานร่วมกับชุมชนทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการให้มากข้ึน  
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12. คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 ริเริ่มจัดการศึกษาหลักสูตรรูปแบบใหม่ คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามโครงการเรียนล่วงหน้า 
(4+1) จ านวน 5 หลักสูตร และการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 1.2 ขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาไปที่ อาคาร กสท. บางรัก จ านวน 2 สาขา คือ การจัดการธุรกิจและภาษา 
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ   
 1.3 มีเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานต่างๆ และจัดกิจกรรมร่วมกัน อาท ิ
  - จัดท าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพ่ือ
ยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
จังหวัดเพชรบุรีได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประจ าปี พ.ศ. 2564 (Creative City of 
Gastronomy by UNESCO) 
 - ร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ ชุมชนคลอง
กระแชง ชุมชนวัดเกาะ ชุมชนตลาดริมน้ า  
 - เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาอ าเภอหัวหิน  
            - การน านักศึกษาไปช่วยท าความสะอาดเขาวัง 
 1.4 ประชุมระดมความคิดร่วมกับบุคลากร เพ่ือการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคณะในด้านต่างๆ 
ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย ฯลฯ 
 1.5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีการบริหารจัดการที่ดี 
อาทิ  
 - ผ่อนผันค่าเทอมแก่นักศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต
ให้ทุกคน 
 - จัดท าประกัน COVID-19 ให้บุคลากรและนักศึกษา 
 - จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือสังคม อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ  
 1.6 การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษาตามนโยบาย Students First อาทิ ปรับปรุงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร และสร้างกลุ่ม Line เพ่ือใช้
แจ้งข่าวสาร ติดตามเรื่องต่างๆ และมีสายตรงคณบดี    
 1.7 การท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษา 
 1.8 ปรับการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์  อาทิ การแนะแนว/การปฐมนิเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ การ Live สด กับนักเรียน นักศึกษา 
 1.9 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนการศึกษาในคณะ การอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการท างาน 

 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. หลักสูตร 1. ควรเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี อาทิ 
เพชรบุรีศึกษา ในเรื่องประวัติความเป็นมา ความโดดเด่น 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแก่นักศึกษา 
ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  
2. ควรเน้นการฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีประสบการณ์จริง
และเพิ่มโอกาสในการท างาน  
3. ควรเปิดหลักสูตรการบริหารศิลปะ (Art Management) 
โดยร่วมมือกับคณะด้านศิลปะ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ที่เข้มแข็งระหว่างคณะ 

2. การเรียนการสอน/การเรียนการสอนออนไลน์ 
 2.1 วิชาฝึกปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์ เช่น สาขาการ
โรงแรม ท าให้ขาดโอกาสเรียนรู้จริง 
 2.2 นักศึกษาไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ และเพื่อน 
 2.3 นักศึกษาช้ันปี 1 ต้องปรับตัวค่อนข้างมาก และพื้น
ฐานความรู้ทีไ่ม่เท่ากัน ท าให้มีปัญหาด้านการเรียน 
 2.4 การสอนแต่ละรายวิชาใช้โปรแกรมต่างกัน ท าให้
บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
     2.5 นักศึกษามีความเครียด เหนื่อยล้า เพราะต้องจ้อง
หน้าจอตลอดเวลา 

1. ควรเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ มาเป็นวิทยากรรวมถึง
ศิษย์เก่า รุ่นพี่  ฯลฯ มาร่วมบรรยายให้มากขึ้น เพื่อเปิด
แนวคิดมุมมองที่กว้างขวาง หลากหลายแก่นักศึกษา ซึ่งไม่มี
ในต ารา การสร้างแรงบันดาลใจ และน าไปใช้ประโยชน์การ
ท างาน ฯลฯ 
2. ควรเน้นการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ท างาน การได้งานท าต่อไป อาทิ โปรแกรมลงบัญชี 
3. ควรพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ 
ทั้งรูปแบบ online/onsite อาทิ เทคนิค KWDL โดยต้อง
ท าความเข้าใจกับนักศึกษา การสร้างความร่วมมือเพื่อให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น  
4. ควรใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ โปรแกรมเดียวกันใน
ทุกรายวิชา เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระของ
นักศึกษา     
5. ควรท าความร่วมมือกับแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ 
อาทิ SkillLane FutureSkill ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษา 
เรียนรู้ เพิ่ มตามความสนใจ/ความต้องการ การน าไป
ประกอบอาชีพ   
6. ควรมีกลไกการติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ในทุกช้ันปี โดยเฉพาะช้ันปี 1 มีทั้ งด้านการเรียน การ
ปรับตัว ความเครียด ฯลฯ แล้วน ามาวางแผนการจัด
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือท่ีชัดเจน ทันการณ์ 

3. ความเป็นนานาชาติ 
 
 

1. ควรผลักดันให้สาขาวิชาต่างๆ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันระดับนานาชาติ ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน อาทิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ได้รับการรับรองจาก Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB), Chartered Financial 
Analyst (CFA) 
2. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการท างานวิจัย การเขียน 
การน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

4. การบริการวิชาการ 
 

1. ควรท าความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยว และ
การพัฒนาในด้านต่างๆ 
2. ควรขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดในบริเวณใกล้เคียง
โดยใช้แนวคิดจากการท าความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี
เป็นต้นแบบ ซึ่งจะช่วยพัฒนาจังหวัดต่างๆ ได้มากขึ้น และ
สร้างช่ือเสียงแก่คณะ มหาวิทยาลัย 
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3. สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุน 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ยังใช้รูปแบบเดิมซึ่งล้าสมัย 

ควรปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย เน้นการใช้เทคโนโลยี 
อ านวยความสะดวก และปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย 

2. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 

ควรจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศด้านบรหิารธุรกิจให้
มากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ และนักศึกษา
ในการศึกษา ค้นคว้า 

3. ด้านการเงิน  
 

1. ควรปรับระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย 
ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย 
2. ควรจัดท าคู่มือ/ตัวอย่างแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายในแต่ละ
เรื่องให้ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การท างานรวดเร็ว 
ถูกต้อง  

4. สวัสดิการ  
 4.1 นักศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-
19 และไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องประกัน COVID-19 ท า
ให้ไม่ได้รับเงินชดเชย กรณีติดเชื้อ 
 4.2 พื้นที่หอพักที่ เคยใช้เป็นสถานที่ พักของผู้ป่วย 
COVID-19 บางส่วนยังมีของใช้ หน้ากากอนามัยทิ้งไว้ ท าให้
ขาดความมั่นใจท่ีจะเข้ามาใช้งาน 

1. ควรส ารวจนักศึกษาที่ต้องการจะกลับมาพักที่มหาวิทยาลัย 
และก าหนดกลไกในการควบคุม จ ากัดจ านวนการเข้าพักใน
หอพัก มาตรการด้านความปลอดภัย 
2. ควรท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรคที่หอพักและบริเวณ
โดยรอบ ก่อนเปิดให้นักศึกษาเข้ามาพัก 

5. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 
 5.1 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 - ไม่ค่อยมีกิจกรรม สิ่งดึงดูด ท าให้นักศึกษาส่วน
ใหญ่กลับบ้านในวันเสาร์ อาทิตย์ 
 - อยู่ไกลจากชุมชนเมือง การเดินทางไม่สะดวก 
 - รถรางมีจ านวนน้อย ช ารุดบ่อย 
 5.2  City Campus เมืองทองธานี  สิ่ งอ านวยความ
สะดวก มีน้อยมาก 
 

1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 - ควรเพิ่มสถานที่พักผ่อน สิ่ งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่หอพัก มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
 - ควรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา 
บุคลากร อาทิ การจัดตารางรถรับส่งไปหัวหิน ชะอ า  
 - ควรจัดรถรางให้เพียงพอ และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
2. City Campus เมืองทองธาน ี
 - ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้มากขึ้น อาทิ โรง
อาหาร ร้านสะดวกซื้อ การเดินทาง 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) 
 4.1 มีวิสัยทัศน์  
 4.2 มีความสามารถในการน าองค์กร  
 4.3 มีความสามารถในการวางแผน และแก้ปัญหาได้ดี 
 4.4 การบริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.5 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 4.6 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) 
 - ไม่มี - 
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 ให้ความส าคัญและสนับสนุนการท างานวิจัยมากข้ึน 
        1.2 จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        1.3 มีผลงานสร้างสรรค์ไปขอจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์มากขึ้น 
        1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 1.5 ด าเนินการส ารวจข้อมูลของอาจารย์เกี่ยวกับ ความต้องการในการพัฒนา แผนการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และน ามาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
         1.6 จัดระบบการท างาน และการบริหารจัดการ อาทิ  
             - ด้านงบประมาณก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น อาทิ การเสนอของบประมาณ การอนุมัติ 
การเบิกจ่าย ฯลฯ  
            - ส านักงานคณบดี อาทิ ก าหนดภาระงาน และ KPI ของพนักงานให้ชัดเจนขึ้น การน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการท างาน การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ท าให้การท างานราบรื่น และรวดเร็วขึ้น 
 1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการด าเนินการ อาทิ 
 - แต่งตั้งรองคณบดี มาดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
 - จัดท าช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับบุคลากร นักศึกษาโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น  
 - ก าหนดขั้นตอนวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานแต่ละเรื่องให้ชัดเจนขึ้น 
 1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพ่ือสร้างประสบการณ์ และชื่อเสียงแก่
คณะ มหาวิทยาลัย    
 1.9 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการด าเนินการ อาทิ  
               - การขยายเวลา/ยืดหยุ่นเวลาการฝึกงานของนักศึกษา 

    - สนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน online เช่น Account Zoom 
 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี - 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 1. ควรเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น รวมถึงเน้นการ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน อาทิ   
    2.1 มีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียนรายวิชาได้ตามสนใจ 
มากขึ้น  
    2.2 การน าไปประโยชน์/การบูรการกับประกอบอาชีพได้
หลากหลาย เช่น การตลาด ธุรกิจ การบริหารจัดการ การ
เสียภาษีของผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
    2.3 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่ส าคัญในการท างาน 
เช่น ทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การวิจัย 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
การคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้น า ฯลฯ 
3. ควรเพิ่มหลักสูตร Non-Degree Credit Bank หลักสูตร
อบรมระยะสั้น และระยะยาว และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น     
หลักสูตร Credit Bank ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และสามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตสะสม เป็น 
Portfolio ในการเข้ามาศึกษาที่คณะ หรือการเทียบโอน
หน่วยกิต ซึ่งจะจูงใจให้นักเรียนมากเรียนที่คณะมากขึ้น 

2. การเรียนการสอน/การเรียนการสอนออนไลน ์
    รายวิชาปฏิบัตเิข้าใจยาก และควบคุมนักศึกษาได้ยาก 
 

1. ควรปรับทัศนคติ ช้ีแจงให้นักศึกษาทราบและเข้าใจตั้งแต่
เมื่อเข้ามาศึกษาถึงวิธีการเรียนการสอน ที่จะมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ค้นคว้า ฝึกฝน ทดลอง แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
โดยมีอาจารย์ท าหน้าที่เป็น Coach ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา
คิดเป็น ท าเป็น และจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานใน
อนาคต การปรับตัว การท างานท่ีหลากหลาย 
2. ควรจัดท าคลิปการสอนสั้นๆ สื่อการสอน เกี่ยวกับเนื้อหา
ความรู้ ใหม่ๆ ความรู้ที่ จ าเป็น ใน YouTube Podcast  
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทบทวน ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
3. การเรียนการสอนออนไลน์ ควรหาวิธีการ มาตรการที่จะ
ช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าใจบทเรียน สามารถฝึกปฎิบัติ
ได้มากข้ึน เช่น การสอนเป็นกลุ่มย่อยๆ  

3. งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
  ลักษณะธรรมชาติของสาขา ท าให้อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่
เข้าใจว่าควรท าผลงานวิชาการ/งานวิจัยในลักษณะใด 
 

1. ควรท างานวิจัยในลักษณะทีม เพื่อร่วมกันคิดและช่วยให้
ผลงานเสร็จเร็วข้ึน 
2. ควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญ มาให้ค าปรึกษา แนะน าการท า
ผลงานวิชาการ งานวิจัย โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจ
และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรอบรมพัฒนาให้อาจารย์มีความรู้ ความสามารถใน
การเขียนผลงานวิชาการ การน าเสนอ การตีพิมพ์ผลงาน
และการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ การน า
งานบริการวิชาการ/นวัตกรรม มาต่อยอด/จัดท าเป็น
งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4. การบริการวิชาการ  ควรจัดโครงการบริการวิชาการให้มากขึ้น รวมถึงการร่วมมือ
กับคณะอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่าย ช่ือเสียง และเป็น
ช่องทางหนึ่งในการหาเงินรายได้เพิ่ม  

5. เครือข่ายความร่วมมือ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน 
เครื่องมืออุปกรณ์ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การบริการ
ทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ ฯลฯ  

6. การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
    นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียงส่วนหนึ่ง
ไม่ทราบว่ามีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ/มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1. ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์คณะสูภ่ายนอกใหม้าก
ขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าให้ชัดเจน  
2. ใช้ระบบ กลไกต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ อาทิ 
     2.1 ศิษย์เก่า ท่ีประสบความส าเร็จ 
     2.2 การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ  
     2.3 การน าผลงานของอาจารย์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
มาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 
   2.4 การจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน สังคม                    
องค์กรภายนอก 

7. การหารายได้ ควรระดมความคิดและวางแผนการหารายได้จากช่องทาง
ต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ การรับท าคอนเทนท์ การใช้โอกาส
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
จากวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เน้น/สนใจนวัตกรรม อาชีพใหม่ๆ 
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจัดท า
หลักสูตรการอบรมต่างๆ อาทิ วิธีการดูหนัง การท าเอฟเฟค
ฯลฯ  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การบริหารจัดการ 1.ควรมีการประชุมหารือก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ของภาระงานต่ างๆ ระหว่างคณะกับส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมชัดเจนขึ้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการ การให้บริการ การดูแลสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
การใช้ทรัพยากร และก าลังคน แล้วสื่อสารให้บุคลากร 
นักศึกษาทราบเพื่อความเข้าใจทีต่รงกัน 
2. เมื่อมีหลายคณะเข้าไปจัดการเรียนการสอน ควร
มอบหมายรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ชัดเจนในการ
ดูแลตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านต่างๆ 

2. ด้านการเงิน 
     แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และ 
แต่ละวิทยาเขตต่างกัน ท าให้การท างานล่าช้า ไม่ราบรื่น 

1. ควรทบทวนเกี่ยวกับด้านการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ให้เอื้อต่อการท างาน สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกแกน่ักศึกษาในทุกกรณี  
2. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เพื่อให้ทุกส่วนงานยึดเป็นแนวปฏิบัติใน
การท างานได้สะดวก รวดเร็ว 

3. สวัสดิการ  ร้านอาหารเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ ควรปรับทบทวนวิธีการใหม่ๆ อาทิ ให้ร้านค้ามา
จ าหน่ายโดยไม่เสยีค่าเช่า ช่วยสนับสนุนให้สิทธิพิเศษ เพื่อจูง
ใจให้ร้านค้าเข้ามาจ าหน่วยอาหารแก่นักศึกษา บุคลากร  

4. ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม 
  

1. ควรเร่งด าเนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อให้มี
พื้นที่จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ฯลฯ 
ของนักศึกษา และภารกิจใหม่ๆ ท่ีจะเพิ่มขึ้น  
2. ควรพิจารณาจัดท าทางเดินและมีหลังคา ที่สามารถกัน
แดด กันฝนระหว่างทางเข้าคณะ มายังอาคารเรียน 

 
4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
 4.1 มีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
 4.2 มีแนวคิดในการท างานที่เป็นระบบ สามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ไดดี้ 
        4.3 ตัดสินใจที่รวดเร็วทันการณ์  
        4.4 มีการสื่อสารที่ดี 
        4.5 เข้าพบง่าย สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
        4.6 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าการท างาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี 
   4.7 ก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง  
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ) 
  5.1 เมื่อมีปัญหาในการท างาน บุคลากรส่วนใหญ่จะติดต่อประสานกับคณบดีโดยตรง ท าให้คณบดีมีภาระ
งานมาก อาจจะไม่มีเวลาท างานเชิงพัฒนา จึงควรปรับและพัฒนาระบบการท างานและผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ 
ต่อไป 
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14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 การพัฒนางานด้านวิชาการ อาทิ  
 - ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 - การจัดกิจกรรม/โครงการประกวดแข่งขันทางวิชาการทั้งภายใน และภายนอก  
 - จัดทัศนศึกษาภายนอก จัดท า Workshop เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 - เชิญ Keynote Speaker Guest Speaker เข้ามาร่วมบรรยายในวิชาเรียนออนไลน์  
 - จัดกิจกรรม และโครงการความร่วมมือ Conference ที่โดดเด่นตลอดปี 
             - สนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3  
 1.2 สนับสนุนงานด้านการวิจัย การให้ทุนสนับสนุน 
 1.3 มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติจ านวนมากขึ้น            
 1.4 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ ได้ดี อาท ิ
 - มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา 
            - จัดโครงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ เปราะบาง เช่น โรคซึมเศร้า เพ่ือดูแล
นักศึกษาอย่างรอบด้าน 
 - สนับสนุนอุปกรณ์ IT ความพร้อมของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน 
 - ช่วยเหลือสังคม เช่น การท าอาหารแจกชุมชน บริจาคหน้ากากอนามัย เป็นต้น 
        1.5 การพัฒนาบุคลากร อาทิ ทุนการศึกษา การจัดอบรม  
 1.6 จัดระบบการท างาน การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน การท างานเป็นทีมช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 1.7 ปรับปรุงห้องเรียน และอุปกรณ์โปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การประชาสัมพันธ์คณะ 

 
ควรจัดประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตรในรูปแบบที่สอดคล้อง
กับยุคสมัย อาท ิ
1. จัดกิจกรรมนอกสถานท่ีให้มากข้ึน โดยใช้ Social Media 
/ VDO Conference  
2. จัดกิจกรรมแข่งขัน ประกวด โดยใช้สื่อออนไลน์  
3. สร้างเครือข่ายในการช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร เนื้อหา
การเรียน 
4. จัดแสดงผลงานนักศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อแสดงถึง
ประสิทธิภาพ เอกลักษณ์ของของคณะให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

2. สวัสดิการ ควรช่วยด าเนินการ เรื่อง ค่าจอดรถของนักศึกษา โดยปรับ
ลดราคาลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา  
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 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การเรียนออนไลน์ 
    การเรียนหลายช่ัวโมงท าให้นักศึกษาเครียด สมาธิลดลง 
และไม่สามารถลงพื้นทีป่ฏิบัติจริงได้ 

ควรปรับรูปแบบ และเทคนิคการสอนต่างๆ  เช่น น า 
Application มาเข้าช่วยสร้างความสนใจ มีกิจกรรมที่
หลากหลาย และการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาให้มากขึ้น 

2. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียน 1. ควรเพิ่มพื้นที่การโหลดไฟล์งาน เนื่องจากอาจารย์ 
นักศึกษา มีอุปกรณ์สื่อการสอนที่ต้องใช้พื้นที่ในการโหลด
ข้อมูลไฟล์งานจ านวนมาก 
2. ควรเพิ่มพ้ืนท่ีห้องสมุด และเพิ่มหนังสือ ข้อมูล ให้มากข้ึน 
และเพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษา และการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล 

3. อาจารย์ เนื่องจากอาจารย์บางท่านสอนหลายวิชา ควรเพิ่มอาจารย์
ผู้สอน รวมถึงควรเชิญอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะในรายวิชา
นั้นๆ มาสอนเพิ่มด้วย  

4. การพัฒนาบุคลากร 1. อาจารย์ และบุคลากรต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง แต่
มีอุปสรรคในด้านระยะเวลาและภาระงานที่มีจ านวนมาก 
ควรใช้รูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างกัน  อบรมผ่านออนไลน์  
2. ควรเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บุคลากรสาย
สนับสนุน  เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการท างาน และ
ภาพลักษณ์ของคณะ 

5. กายภาพ  
 

ควรวางแผนเรื่องสถานที่ตั้งของคณะในอนาคตให้ชัดเจน 
เพื่อให้ เป็นที่ตั้งหลักต่อไป รวมถึงการแจ้งให้นักศึกษา 
บุคลากรทราบ เพื่อวางแผนการเรียนและในเรื่องต่างๆ 
ต่อไป  

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ควรน าความ เข้มแข็ ง ความโดด เด่นด้ านศิ ลปะของ
มหาวิทยาลัย มาประสาน บูรณาการกับเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และบริบทการพัฒนาประเทศ จะช่วยส่งเสริม
สร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

2. ปัจจัยสนบัสนนุการเรียน ควรจัดซื้อฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาติ  และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า การ
ท างานวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น 
รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่
นักศึกษาต้องเรียนแบบออนไลน์ 

3. การพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนให้บุคลากร และอาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรม 
หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อให้มีความรู้รอบด้าน 
ปรับตัวให้ทันสมัยสามารถท างานแบบสากล 

4. สถานที่ต้ังของวิทยาลัยนานาชาติ มีการเปลี่ยนสถานท่ีที่จัดการเรียนการสอนหลายครั้ง จึงควร
มีแผนเรื่องสถานที่ ให้เป็นหลักแหล่งที่แน่นนอน และมี
สถานท่ีให้นักศึกษาสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ 
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4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
        4.1 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น  
      4.2 มีภาวะความเป็นผู้น า และสามารถน าพาให้วิทยาลัยนานาชาติมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ก้าวสู่ความเป็นสากล และการจัดการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ต่างจากสถาบันอ่ืน 
        4.3 มีประสบการณ์การบริหาร และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
         4.4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตร การเรียนการ
สอนและคุณภาพนักศึกษา 
 4.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 4.6 มีความยืดหยุ่น ปรับการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
 4.7 ท างานรวดเร็ว และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด ท าให้บุคลากรต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา 
 4.8 รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
 4.9 เอาใจใส่ทุกคนทั้งบุคลากร นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล) 
  - ไม่มี - 
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15. บัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 1.1 การจัดท า/แก้ไขระเบียบ ประกาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์  อาทิ ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ฯ ประกาศขยายเวลาการยื่นผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 1.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวารสาร Veridian ที่ถูกแขวนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2563-2565 โดยใน            
ปี 2564 ไดเ้ตรียมการเพ่ือรับการประเมินเข้าสู่ฐาน TCI ในปี พ.ศ. 2565 
 1.3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
ได้ดี อาท ิ
 - การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 - จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบออนไลน์ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ ฯลฯ  
 1.4 มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการให้บริการนักศึกษาที่สะดวก รวดเร็วขึ้น อาทิ นโยบาย No Stop 
Service (การให้บริการตลอดเวลา) การแจ้งเตือนนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ผ่าน e-mail อาทิ การลงทะเบียน 
ทุนการศึกษา เวลาสอบ ฯลฯ  
 1.5 การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และน ามาพิจารณาจัดกิจกรรม  อาทิ เช่น การอบรม
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 1.6 สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการศึกษาต่อ การขอก าหนดต าแหน่ง 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    มีแนวโน้มลดลง  

ควรส ารวจตลาดแรงงาน ความต้องการของคนในกลุ่มต่างๆ 
น ามาประกอบการจัดท าหลักสูตร อาทิ 
1. หลักสูตร Non-Degree Credit Bank รวมถึงสามารถ
น ามาเทียบเป็นรายวิชาในหลักสูตร การโอนหน่วยกิต และ
การขอรับปริญญา 
2. หลักสูตรระยะสั้น Upskill Reskill ในการพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สนใจกลุ่มต่างๆ ให้มากข้ึน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1. ควรจัดท าหลักสูตรระหว่างสถาบัน 

2. การปรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
Double Degree, Joint Degree  

2. บทบาทหน้าท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย 
   

ควรวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งงาน
ประสานงาน ก ากับดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ 
ภาระงานการรับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการ ปัญหา 
อุปสรรค เพื่อให้การท างาน การบริการนักศึกษา การอ านวย
ความสะดวกแก่คณะ ชัดเจน และการท างานมีประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษา 1. ควรอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะของนักศึกษาเพื่อให้มี
ความสามารถในระดับนานาชาติ อาทิ ร่วมมือกับสถาบันใน
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
ต่างประเทศ การอบรม สัมมนาต่างๆ ให้มากข้ึน 
2. ควรพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา
โดยเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ การคัดลอกผลงาน การ
ลงโทษ ฯลฯ 

4. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
  บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท างานสนับสนุนภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานล่าช้า ยึดติดกับการท างาน
แบบเดิมๆ เมื่อคณะมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจะ
ติดต่อกับคณบดีโดยตรง ท าให้คณบดีต้องท างานแทนสาย
สนับสนุน   

1. ควรพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับให้
มากขึ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้การ
ท างานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการวางแผนการท างานล่วงหน้า เพื่อให้งานแล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลา รวมถึงการท างานเชิงรุก 
3. ควรน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้มากขึ้น 
เพื่อให้การท างานรวดเร็ว ถูกต้อง 
4. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. ควรติดตาม ประเมินการให้บริการของส านักงานคณบดี
ตามนโยบาย No Stop Service ด้วย 

5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์   ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน และการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบุคลากร และผู้รับบริการในทุกกลุ่ม 
ใหส้ะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น 

6. ระบบ iThesis  
  ยังคงมีปัญหาในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

ควรส ารวจ ก ากับติดตาม และแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้น 
เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ต้องใช้งาน 

7. ฐานข้อมูล ควรจัดท าฐานข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน
การท างานร่วมกัน 

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. หลักสูตร 
    การพิจารณาปรับปรุง/เปดิหลกัสูตร มีขั้นตอนมาก ล่าช้า 
ใช้ทรัพยากรจ านวนมาก และไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง 

ควรพิจารณาทบทวนขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร/การเปิดหลักสูตร ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้
การด าเนินการทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

2. การจัดสอบภาษาอังกฤษ 
 

1. ควรจัดการแยกสอบระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา  
2. ควรเพิ่มรอบการจัดสอบในแต่ละปีให้มากขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสแก่นักศึกษา 

3. นักศึกษาต่างชาติ 
 

ควรปรับระบบด้านการเงินเพื่ออ านวยความสะดวกการ
บริการแก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบาย
ความเป็นนานาชาติ อาทิ  
1. สามารถโอนจ่ายเงินค่าลงทะเบียนจากธนาคารใน
ต่างประเทศ มายังกองคลังของมหาวิทยาลัยได้ เพื่ออ านวย
ความสะดวก  
2. มอบหมายให้ส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (International Office) ช่วยดูแลนักศึกษาในด้าน
ที่พัก การจัดท าเอกสาร การขอ VISA ฯลฯ  

4. การบริหารจัดการ 
    ระบบการท างานของกองต่างๆ ที่ท างานเกี่ยวกับ
นักศึกษา เช่น กองคลัง กองบริหารงานวิชาการ บัณฑิต
วิทยาลัย ไม่เช่ือมโยงประสานกัน การท างานแยกเป็นส่วนๆ 
การติดต่อประสานงาน ไม่ราบรื่น เสียเวลา และมีขั้นตอน
มาก  
  

1. ควรส ารวจความคิดของนักศึกษา เกี่ยวกับ การใช้บริการ
ผ่าน SU-SMART Application และน ามาทบทวนปรับปรุง
ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ควรเชิญกองต่างๆ ที่ท างานเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น กอง
คลัง กองบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มาประชุม
ร่วมกันและน าประเด็นปัญหาต่างๆ มาหารือแก้ไขปัญหา
และวางระบบการท างาน การให้บริการ ให้เช่ือมโยงบูรณา
การกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
5. ด้านการเงิน 
    5.1 ล่าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  ยึดติดกับ
รูปแบบการท างานแบบเดิมๆ  
 5.2 ระบบการท างานไม่เอื้ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการภายนอก อาทิ อาจารย์พิเศษ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์

1. ควรปรับระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ รับบริการ อาทิ  การจ่ ายค่ าสอนอาจารย์พิ เศษ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ค่าเบี้ยประชุม ผ่านระบบ 
Mobile Banking ซึ่ งจะช่วยให้ ได้รับค่าตอบแทนต่างๆ 
รวดเร็วข้ึน   
2. ทบทวนปรับลดขั้นตอนการท างาน และก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน มีมาตรฐานในการ
ตรวจเอกสารที่เหมือนๆ กัน 

6. การให้บริการ  ควรจัดท าระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ทันทีเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการท างาน การ
ให้บริการต่างๆ ได้ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Wi-Fi ให้เพียงพอเพื่อ
รองรับจ านวนนักศึกษา บุคลากร การเรียนการสอนออนไลน์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) 
 4.1 มีความประนีประนอม และมีความยืดหยุ่นในการท างาน   
 4.2 รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
 4.3 เข้าพบง่าย และช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็ว 
        4.4  ก ากับติดตาม การท างานอย่างเนื่อง 
        4.5 มีการประสานงานที่ดีกับทุกฝ่าย 
        4.6 การสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับต่างๆ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
        4.7 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
        4.8 การท างานเป็นทีม 
  
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นนัทานิช) 
 5.1 ควรมีบทบาทในการเป็นผู้น าสร้างหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา  
 5.2 บุคลากรของส านักงานคณบดีส่วนใหญ่ยังท างานไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เมื่อคณะมีปัญหา ต้องการ
ความช่วยเหลือจะติดต่อกับคณบดีโดยตรง คณบดีต้องท างานหนักขึ้นจึงควรหาวิธีการ มาตรการที่จริงจัง 
เข้มแข็งที่จะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของส านักงานคณบดี ให้มีความสามารถในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  
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16. ส ำนักหอสมุดกลำง  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่  
ผ่านมา 
 1.1 การปรับปรุงห้องสมุดวังท่าพระให้มีพ้ืนที่การใช้งาน และรูปแบบที่ทันสมัย เป็น landmark แห่ง
ใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
        1.2 ท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
 1.3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งต้องปิดสถานที่ท าการ 
ทุกงานสามารถปรับตัว ปรับรูปแบบการให้บริการในเชิงรุก เน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เข้ากับสถานการณ์ได้
ดี อาทิ การให้บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (Book Delivery) การสื่อสารกับผู้รับบริการผ่านช่องทาง 
online 
 1.4 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้รับบริการในหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
อาทิ Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ Creative Matter  
  
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
 - ไม่มี – 

 

 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 

1. การให้บริการ  1. ควรมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือใหม่ๆ จากทั่ว
โลกอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอให้ผู้รับบริการได้ทราบด้วย
รูปแบบวิธีการทีท่ันสมัย น่าสนใจ  
2. ควรหามาตรการ ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากร นักศึกษา อ่าน
หนังสือ เข้ามาใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อให้ห้องสมุด
ได้เป็นแหล่งความรู้ และมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรปรับบทบาท/เพิ่มการท างาน การให้บริการของ
ส านักหอสมุดให้กว้างขวางขึ้น โดยการน าองค์ความรู้ 
ศักยภาพของส านักหอสมุดและบุคลากรไปด าเนินการ อาทิ  
 3.1 จัดท าคลังข้อมูลหนังสือที่ใช้ประกอบการสอน
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร พร้อมอัพเดทรายช่ือหนังสือใหม่ๆ 
ในห้องสมุดเพื่อให้อาจารย์น าไปใช้ประโยชน์ ประกอบการ
สอน  
 3.2 ควรจัดหาฐานข้อมูลที่เป็นสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อให้
สามารถเลือกไปใช้ในการเรียนการสอนได้ถูกลิขสิทธ์ิ เช่น  

- คลังรูปภาพ คลังรูปภาพศิลปะของไทย ฐานข้อมูล
เสียง Sound Effect โดยอาจร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ และใช้งานร่วมกัน เพื่อประหยัด
งบประมาณ 
         - คลิปวิดีโอ Podcast โดยอาจใช้วิธีการจัดซื้อหรือ
ร่วมมือกับคณะวิชาในการจัดท า อาทิ การสืบค้นข้อมูล 
OPAC EndNote Turnitin  

2. การสื่อสาร  ควรเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทราบวิธีการ
รับบริการจากห้องสมุดให้มากขึ้น อาทิ การยืมหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ (Book Delivery) การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
3. การพัฒนาบุคลากร 
 

ควรพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถท างาน ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการ  Upskill Reskill อย่างต่อ เนื่ อง 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. งบประมาณ 
 

แนวโน้มจะได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ควรวางแผน 
บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการท างาน รวมถึง
การแสวงหาช่องทางในการหารายได้เพิ่ม การระดมทุนจาก
แหล่งต่างๆ  

 
3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ 

 
1. มหาวิทยาลัยควรช่วยก ากับติดตามให้คณะสนับสนุน
งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาให้ส านักหอสมุดตามที่ตกลงไว้ 
เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ ของส านักหอสมุดเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
2. ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเพื่อด าเนินการในภารกิจ
ต่างๆ อาทิ 
    2.1 จัดซื้อหนังสือ ฐานข้อมูลวิจัยให้ เพียงพอ และ
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพื่อสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย ฯลฯ ของบุคลากร นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    2.2 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อาทิ การติดตั้ง/เปลี่ยน
กล้องวงจรปิด ซึ่งมีสภาพเก่า ล้าสมัย  
    2.3 การผลักดัน เป็นห้องสมุดระดับประเทศ  ตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ  

2. ระเบียบ ข้อบังคับ 
มีข้อจ ากัดในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับในการหารายได้ ท า

ให้ไม่สามารถหางบประมาณมาใช้ในการพัฒนาการท างาน
ของห้องสมุดได้ 

ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้ส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะสามารถหารายได้ หรือขอรับเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ 
เช่น ศิษย์เก่า เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการท างาน การ
ให้บริการให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น   

3. การบริการ/ระบบสารสนเทศ 
3.1 การติดตั้ ง VPN ค่อนข้างยาก ทุกครั้ งที่ ระบบ 

ปฏิบัติการมีการ update จะต้องติดตั้งใหม่ ท าให้ผู้รับบริการ
ส่วนหน่ึงไม่ได้รับความสะดวก  

3.2 สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้มีปัญหาในการ
ท างาน ประชุมออนไลน์ สืบค้นข้อมูล 

3.3 ระบบ Server ส านักหอสมุดกลาง มีปัญหาในการ
ท างานเนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมากขึ้น 

3.4 มหาวิทยาลัย ไม่มี API ส าหรับส านักหอสมุดกลางใน
การเช่ือมต่อข้อมูลของนักศึกษา บุคลากรกับระบบกลางของ
มหาวิทยาลัย ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการให้บริการ 

1. ควรมอบหมายให้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การเช่ือมต่อน า
ข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลแก้ปัญหาระบบ VPN 
เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการมคีวามสะดวกมากขึ้น  
2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์  Server สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
เสถียร เพียงพอเพื่ อให้การท างานมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ 
 

4. ด้านกายภาพ 
 

ควรผลักดันการปรับปรุงห้องสมุดพระราชวังสนามจันทร์ให้
ทันสมัยสอดรับกับวังท่าพระ และเป็น landmark ใหม่อีก
แห่งหนึ่ง ซึ่งช่วยดึงดูดให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคล 
ภายนอกเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน 
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4. ผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน) 
 4.1 มีความเป็นผู้น า 
 4.2 การท างานเชิงรุก 
 4.3 มีความคิดสร้างสรรค์  
 4.4 มีความรับผิดชอบสูง 
 4.5 มีความกระตือรือร้นในการท างาน คิดเร็ว ท างานเร็ว 
 4.6 การสร้างทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่  
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน) 
 - ไม่มี - 
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17. ส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย โดยด าเนินการขยายเครือข่าย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัย ขยาย Router ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.2 น าระบบการติดตามการท างานของเครือข่ายมาใช้ ช่วยให้การตรวจสอบ ติดตามจุดที่มีปัญหาในทุก
วิทยาเขตและการเข้าไปแก้ไขปัญหาท าได้รวดเร็วขึ้น 
 1.3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ช่วยสนับสนุนภารกิจ
ต่างๆ ได้ดี อาทิ ประสานงานในการจัดซื้อระบบ ZOOM เพ่ือรองรับการเรียนการสอน การท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ Microsoft Team, Google Classroom        
 1.4 จัดกิจกรรม/โครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และส่วนงานขอความอนุเคราะห์ได้รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 1.5 ด าเนินการเรื่องของซอฟต์แวร์ Adobe ให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ฟรี  
 1.6 สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน ควรมี Server ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อ

เกิดกรณีไฟฟ้าดับได้รวดเร็วข้ึน 
 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. แผนพัฒนาส านักดิจิทัลฯ 
  

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาส านักดิจิทัลฯ กิจกรรม/โครงการใน
ระยะ 2-3 ปี ให้ชัดเจนขึ้น 
2. ควรแสดงบทบาท หน้าที่การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ น าเสนอแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และสิ่งที่ต้องด าเนินการพัฒนา ฯลฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
3. ควรมี benchmark  กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้ทราบ
จุดแข็ง จุดอ่อน ในการด าเนินการ การบริหารจัดการฯลฯ 
และน ามาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา 
4. ควรน าข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ มาวางแผนและด าเนินการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  

2. การพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น/การบริการ/การ
สนับสนุนภารกิจ 

1. ในการด าเนินการจัดท า พัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน
ต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลยั ควรค านึงถึงความ
เสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อพึงระมัดระวังในมิติ
ต่างๆ ให้รอบด้าน อาทิ Human Resources (HR) มีข้อมูล
ส่วนบุคคล หากมี Hacker จะมีความเสี่ยงต่อช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ฯลฯ 
2. ควรเพิ่มการให้ความส าคัญกับการให้บริการ การสนับสนุน
ภารกิจในมิติอื่นๆ นอกจากการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
3. ควรเตรียมวางแผน และวิเคราะห์ เรื่อง การใช้บริการของ 
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
Google ให้ รอบคอบว่าควรจะซื้อบริการของ Google 
หรือไม่ หรือจะพัฒนาระบบ Cloud ของมหาวิทยาลัยเอง 
แล้วสื่อสารให้บุคลากร นักศึกษา ทราบเพื่อจะได้วาง
แผนการเรียนการสอน การท างานต่อไป 

3. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

1. คณะ ส่วนงาน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของตนเอง 
อาทิ ระบบการจองห้องประชุม จึงควรส ารวจระบบต่างๆ ที่
ทุกคณะ ส่วนงานได้ด าเนินการและในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับ
มหาวิทยาลัย และจัดวางระบบให้เชื่อมโยงกัน/จัดระบบให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 
2. ควรส ารวจปัญหา ข้อจ ากัด และความต้องการในอนาคต 
งานระบบเครือข่าย Hardware Software และน ามาวาง
แผนการท างาน การพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า งบประมาณฯลฯ  

4. การบริหารจัดการ  1. ควรรายงานความก้าวหน้าในการท างาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อจ ากัด ให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบเป็นระยะๆ 
เพื่อจะได้ช่วยก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนการท างานให้รวดเร็ว
ขึ้น รวมถึงการประสานงานช่วยแก้ไขปัญหาในบางเรื่องที่
ส านักฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณต่อไป  
2. ควรวางแผน บริหารจัดการและก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน 
เพื่อให้สามารถท างานทันต่อภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น การระดมพลังในการท างานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ 
ค่าตอบแทนเพื่อให้ก าลังใจในการท างาน การเชิญอาจารย์ที่มี
ความสามารถมาช่วยงานเฉพาะกิจในแต่ละเรื่อง ฯลฯ 

5. การพัฒนาบุคลากร 
   5.1 บุคลากรส่วนหน่ึงไม่เข้ารับการพัฒนา 
   5.2 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโปรแกรมเมอร์ 
   

1. เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ควรจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักดิจิทัลฯ Reskill Upskill อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถท างาน สนับสนุนภารกิจต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลไก มาตรการที่จะให้บุคลากร
ทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนา เช่น การอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล การก าหนดเป็น KPI  
2. เมื่อบุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนา Reskill Upskill ใน
หลักสูตรต่างๆ แล้ว ควรพิจารณาให้สามารถน ามาเทียบปรับ
กับประสบการณ์การท างาน และสามารถขอก าหนดต าแหน่ง
ในสายงานนั้น เพื่อความก้าวหน้า สร้างขวัญก าลังใจ  
3. ส านักดิจิทัลฯ มีภาระงานในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
สนับสนุนงานภารกิจของมหาวิทยาลัย และส่วนงานจ านวน
มาก จึงควรมีอัตราก าลังเพิ่ม รวมถึงมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
โปรแกรมเมอร์ มาช่วยงานท างาน แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญฯ 
ส่วนใหญ่จะสนใจท างานในภาคเอกชนที่มีรายได้สูง จึงควร
หารือกับมมหาวิทยาลัยที่จะหากลไก วิธีการจูงใจเพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญฯ มาท างานในส านักดิจิทัลฯ อาทิ เงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ท่ีเหมาะสม และจูงใจมากขึ้น 
4. การเตรียมพัฒนานบุคลากรของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
เพื่อเตรียมรองรับงานใหม่ๆ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย/หรือ
อื่นๆ ในภายใน 2-3 ปีข้างหน้า อาทิ Metaverse  

6. งบประมาณ การปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย ฯลฯ ต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก ควรจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่  และขอรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สภาฯ ได้ให้นโยบายไว ้
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ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
7. การสื่อสาร ควรเพิ่มการสื่อสารให้บุคลากร และนักศึกษาได้รับทราบ

ข้อมูล  ข่าวสาร รวมถึ งรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วน
ของนักศึกษา ควรเพิ่มการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ 

 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. งบประมาณ การปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายในวิทยาเขตต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในส่วนของส่วนงานที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่มีรายได้ของตนเอง ให้ยืดหยุ่นมาก
ขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนการท างานของ
ส านักดิจิทัลฯ หรือส่วนงานอ่ืนๆ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระเบียบ ข้อบังคับ  ส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ อาทิ ส านักดิจิทัลฯ หอศิลป์
มีศักยภาพในการหารายได้ อาทิ การจัดอบรมต่างๆ จึงควร
พิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ เพื่อให้ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ สามารถจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ในการหา
รายได้ เพื่อน าเงินมาสนับสนุนการด าเนินงาน นอกจากนั้น
จะช่วยสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วย 

3. แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี ควรเร่งด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
โดยน าเรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การเป็นมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 1 ไว้ในแผนด้วย เพื่อให้ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ 
ดังกล่าว 

4. การสนับสนุนการเรียนการสอน คณะส่วนใหญ่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน
การสอน ควรประชุมหารือกับทุกคณะ ส่วนงานเพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนกลางเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนของทุกคณะ 
วิทยาเขต โดยให้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแล ซึ่ง
จะช่วยประหยัดงบประมาณ ความคุ้มค่า ส่วนคณะจะเป็น
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

 
4. ผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง)  
 4.1 เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล  
 4.2 มีภาวะความเป็นผู้น า  
 4.3 ท างานเชิงรุก ตัดสินใจรวดเร็วชัดเจน 
 4.4 มีความสามารถด้านเทคโนโลยี สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 4.5 ให้เกียรติผู้ร่วมงาน  
 4.6 มีการกระจายงานให้ทีมผู้บริหาร มีทีมบริหารที่ท างานได้ทันการณ์ 
 
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง) 
 - ไม่มี -  
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18. หอศิลป์  
 

1. การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เม่ือเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา 
 1.1 ด ำเนินกำรโครงกำรที่ยกระดับกำรท ำงำนของหอศิลป์ให้ทันสมัย มีควำมโดดเด่น อำทิ กำรท ำควำม
ร่วมมือกับ google เพ่ือจัดท ำ Visual Gallery กำรเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงมำร่วมแสดงงำน  
 1.2 บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับคณะ ส่วนงำน อำทิ กำรท ำงำนวิจัยร่วมกับคณะต่ำงๆ  
         1.3 สนับสนุนและพัฒนำยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ในงำนที่เกี่ยวข้อง 
ช่วยให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนเพ่ิมข้ึน  
   1.4 มีกำรก ำหนดภำระงำนของบุคลำกรที่ชัดเจน ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
         1.5 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 มีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ 
ได้ดี อำท ิ
 - กำรจัดนิทรรศกำรรูปแบบออนไลน์ 
 - ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกกำรท ำงำนแบบ Work from Home เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงรำบรื่น 
อำทิ สร้ำง Line กลุ่ม 
 1.6 มีกำรพัฒนำปรับปรุงหอศิลป์ วังท่ำพระ รวมทั้งโปรแกรมกำรจัดแสดงผลงำน ให้ทัดเทียมระดับ
สำกล 
 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การหารายได้ 
   งบประมำณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

ควรวำงแผนกำรหำรำยได้ จำกช่องทำงต่ำงๆ  รวมถึงกำร
ระดมทุนจำกหน่วยงำนทั้งภำยนอก เพื่อน ำมำบริหำรจัดกำร 
และกำรพัฒนำกำรท ำงำน โดยควรน ำเสนอ/ปรึกษำหำรือ
กับมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ เพื่อให้เอื้อ
ต่อกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

2. การบริหารจัดการ ควรเร่งด ำเนินกำรคัดเลือกต ำแหน่งเลขำนุกำร เพื่อให้กำร
ท ำงำน กำรประสำนงำน กำรก ำกับติดตำมในด้ำนต่ำงๆ 
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น มีประสิทธิภำพ  

3. การประชาสัมพันธ์ 
  

ควรเพิ่ มกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ให้
กว้ำงขวำงและทั่วถึง โดยพุ่งเป้ำขยำยที่กลุ่มใหม่ๆ ให้มำกข้ึน 

 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ค วร เส น อ ป รั บ ข้ อ บั งคั บ  ให้ ส ำม ำ รถ เพิ่ ม จ ำน วน

คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำง เพื่อให้ควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมและกว้ำงขวำง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำหอศิลป์มำกขึ้น 

2. ความเป็นนานาชาติ ควรสร้ำงควำมร่วมมือกับศิลปิน หอศิลป์/สถำบันในระดับ
นำนำชำติ มำร่วมจัดแสดงผลงำนให้มำกขึ้น เพื่อยกระดับ
หอศิ ลป์ สู่ ค วำม เป็ นสำกล  เป็ นที่ ย อม รับทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ 

3. ด้านกายภาพ ควรวำงแผนกำรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพำะ
พื้นที่หอศิลป์ท่ีพระรำชวังสนำมจันทร์ รวมถึงกำรหำรำยได้ 
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3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ด้าน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการด าเนินการ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรใช้รูปแบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

รูปแบบอื่นๆ ที่เหมำะสมกับบริบท ภำระงำนของหอศิลป์ 
แทนกำรประกันคุณภำพตำมเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อหอศิลป์มำกขึ้น  

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านศิลปะ และการ
ประเมินทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

1. ควรก ำหนดแนวทำง/กรอบที่ชัดเจนในกำรประเมิน
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะเกิดประโยชน์
กับทุกฝ่ำย รวมถึงมหำวิทยำลัย 
2. ควรให้หอศิลป์มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน/กำรพัฒนำ 
และงำนด้ำนศิลปะของมหำวิทยำลัยมำกขึ้น เพื่อให้กำร
ท ำงำนเชื่อมโยง สอดคล้องกัน 
3. ควรให้นักศึกษำสำมำรถใช้หอศิลป์ พระรำชวังสนำม
จันทร์ ในกำรแสดงวิทยำนิพนธ์ได้ โดยก ำหนดกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติ ให้ ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำประหยัด
ค่ำใช้จ่ำย ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย ฯลฯ 

3. การบริหารจัดการ  
 อัตรำก ำลัง ไม่เพียงพอ 

ควรมีควำมยืดหยุ่นในกำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำก ำลังให้
เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น อำทิ จัดสรรอัตรำก ำลังทดแทน
ให้เฉพำะกรณีเกษียณ เพรำะบุคลำกรจะต้องรับภำระงำน
เพิ่ม และส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ควรปรับปรุงพัฒนำสัญญำณอินเทอร์เน็ต ที่วังท่ำพระ ให้
สำมำรถรองรับภำรกิจที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จ ำนวนมำก   

5. ด้านกายภาพ 
   
 

ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม                 
หอศิลป์พระรำชวังสนำมจันทร์เนื่องจำกอำคำรทรุดโทรม
มำก 

 
4. ผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท)์ 
 4.1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองกำรณ์ไกล  
 4.2 ท ำงำนเชิงรุก ตัดสินใจรวดเร็ว 
 4.3 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.4 มีกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.5 รับฟังควำมคิดเห็น และเข้ำถึงได้ง่ำย 
 4.6 สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ 
 4.7 มีกำรสื่อสำรที่ดี  
 4.8 สร้ำงมำตรฐำนในกำรท ำงำน บุคลำกรสำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 
 4.9 สนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำนต่ำงๆ ด้วยตนเอง 

5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) 
 - ไม่มี -  
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ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

  
           คณะกรรมการ ได้น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ า 
ส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมินการบริหารงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบประเมิน 
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ แล้วน ามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่ส่วนงาน 
มหาวิทยาลัย ควรมุ่งเน้นพัฒนา ขับเคลื่อน เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และพลิกโฉมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ จึงได้จัดท าข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานฯ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. ความเป็นนานาชาติ 

  
ควรด าเนินการ อาทิ  
1. การเปิดหลักสูตรนานาชาติ  
 - หลักสูตรปกติ ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ 
    - โครงการพิเศษ    
 - หลักสูตรระยะสั้น ทั้งในระหว่างภาคการศึกษา ปิดภาคการศึกษา 
 - หลักสูตร 2 ปริญญา 
    ฯลฯ 
2. ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศในเรื่องต่างๆ อาทิ แลกเปลี่ยนบุคลากร 

นักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ฯลฯ 

3. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
4. การบริหารจัดการ อาทิ  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาต่างชาติ การอ านวย

ความสะดวก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ฯลฯ 
5. การสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนวิชาออนไลน์ของสถาบันช้ันน าในต่างประเทศ หรือใน

รูปแบบอื่นๆ 
2. การหารายได้ 
       
 

คณะ ส่วนงานมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพิงงบประมาณจากเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ควรจัดท าแผนการหารายได้ที่เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายการด าเนินการในแต่ละปีที่ชัดเจน 
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม น าองค์ความรู้ ทรัพยากร ผลงานวิชาการ พื้นที่ ฯลฯ มา
บริหารจัดการเพื่อการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ  

3. การเรียนการสอนออนไลน์  
 

การเรียนการสอนออนไลน์จะเป็นรูปแบบการศึกษาที่ต้องด าเนินการต่อไป แม้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง จึงควรด าเนินการ 
อาทิ 
1. รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด              

และประเมินผล ก ากับติดตามน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนทุน/ให้รางวัลอาจารย์ทีพ่ัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ /การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และน ามาปรับ/ประยุกต์ในการเรียนการสอน  
4. การบริหารงานวิชาการ 

 
1. การบริหารงานวิชาการเชิงรุก อาทิ การจัดท าหลักสูตรโดยน าแนวคิด Sandbox ของ

กระทรวง อว. มาใช้เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค ความล่าช้า รวมทั้งให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
2. ส ารวจอุปกรณ์ เครื่องมือ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน การท างานทั้งหมดอย่าง

ต่อเนื่อง และวางแผนการจัดซื้อใหม่  การซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อนักศึกษา บุคลากร 

3. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การ
ฝึกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

5. อาจารย ์ 1. การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ ตาม Professional Standards Framework               
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. การก ากับติดตามให้อาจารย์เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติภารกิจ
ให้ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้า
ในระดับสากล 

6. ระบบสนับสนุนการท างาน 
    
     
 
 
 

1. ทบทวนระบบการท างานของคณะ ส่วนงาน ในทุกระบบเพื่อให้การท างาน และการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ และมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน การเปลี่ยนมุมมอง
รับแนวคิดใหม่ๆ อาทิ หาคู่เทียบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี น าเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การเอื้ออ านวยต่อนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานอย่างจริงจัง ฯลฯ 

 

2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของส่วนงานฯ 
ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการในด้านต่างๆ มีสาระส าคัญโดย
สรุปดังนี้       

ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
1. บทบาทหน้าที่และโครงสร้าง
ของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 

ควรพิจารณาบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ชัดเจนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ  
 - หอศิลป์ พิจารณาบทบาทหน้าที่ บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การหา
รายได้ โครงสร้าง การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการท างานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย แล้วน ามาวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป เช่น การเป็นหน่วยงานเชิง
ยุทธศาสตร์ภายใต้การก ากับของอธิการบดี 
 - บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาบทบาทหน้าที่  โครงสร้าง รูปแบบแนวทางการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อน ามาวิเคราะห์ก าหนดโครงสร้าง การ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษา/การเรียนการสอน
ออนไลน์/การบริหารงาน
วิชาการ 
    
 
   

1. ควรให้ความรู้แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ การป้องกันตนเองจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การคุกคามทางเพศ ฯลฯ และจัดท าข้อบังคับ ข้ันตอนแนว
ปฏิบัติ บทลงโทษเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การคุกคามทางเพศ ฯลฯ ให้
ชัดเจน และสื่อสารแจ้งให้บุคลากร นักศึกษาทราบ 

2. ควรส ารวจปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์และระดมความคิด
จัดท ากรอบแนวปฏิบัติ รูปแบบการสอน การสอบ กลไกการช่วยดูแลนักศึกษา ฯลฯ 

3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาใช้ SU Web Portal SU SMART 
Application มากขึ้น และส ารวจความคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการผ่าน
ระบบดังกล่าว น ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. การบริหารงานวิชาการเชิงรุกตามแนวคิด Sandbox ของกระทรวง อว. อาทิ การ
จัดท าหลักสูตร และกระบวนการพิจารณาหลักสูตร ฯลฯ เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

3. อาจารย์ 1. การก ากับติดตามการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ ตาม Professional Standards 
Framework ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ควรก ากับติดตามให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและปฏิบัติภารกิจตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้
ก้าวหน้าในระดับสากล 
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ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
4. งานวิจัย 1. ควรทบทวน/ปรับระบบ กลไก ที่สนับสนุนและเอื้อให้อาจารย์ท างานวิจัย เช่น 

ข้อบังคับ ระเบียบให้ทันสมัย ยืดหยุ่นโดยเฉพาะด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายเงิน การบริหารจัดการ/ฝ่ายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ                                                   

2. ควรตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงาน/ด าเนินการน าผลงานวิจัยของ
อาจารย์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการประสานกับภาคเอกชนที่สนใจ ซึ่งจะเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้แก่คณะ มหาวิทยาลัยต่อไป 

5. ด้านการเงิน/ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินทั้งด้านทักษะ ความรู้ การปรับทัศนคติ การท างาน
เชิงรุก มีคู่มือการท างานในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน  

2. การใช้ระบบ SU-ERP ให้เต็มประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ และคุ้มค่ามากข้ึน  

3. ทบทวน/ปรับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ลด
ขั้นตอน ลดเอกสาร และเอื้ออ านวยในการท างาน ผู้รับบริการ อาทิ  
- ด้านการวิจัย โครงการบริการวิชาการ  
- ด้านการเงิน ที่ลดขั้นตอน การรับเงินนักศึกษาต่างชาติ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

การโอนเงินผ่าน mobile-banking 
- การหารายได้ของส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
- การขอก าหนดต าแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน ในส่วนการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งตั้งแต่วันท่ีคณะ ส่วนงานรับเรื่องเช่นเดียวกับสายวิชาการ 
ฯลฯ 

6. ระบบสนับสนุนการท างาน/
การบริหารจัดการ 
    
     
 
 
 

การขับเคลื่อน ผลักดันงานต่างๆ ล่าช้า ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ระบบการท างาน
ของหน่วยงานกลางไม่เช่ือมโยงกัน บุคลากรยึดติดกับการท างานแบบเดิมๆ ควร
ด าเนินการ อาทิ  
1. ทบทวนระบบการท างานของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในทุกระบบเพื่อให้

การท างาน และการเช่ือมโยงกับคณะและหน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางให้มีทักษะการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง

งาน การเปลี่ยนมุมมองรับแนวคิดใหม่ๆ อาทิ หาคู่เทียบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดี น าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การเอื้ออ านวยต่อ
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานอย่างจริงจัง ฯลฯ 

3. การบริหารจัดการเชิงรุก น าแนวคิด Sandbox มาใช้เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค 
ความล่าช้า และการปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลง  

7. ฐานข้อมลู ระบบสารสนเทศ/
โครงสร้างพ้ืนฐาน    
  

1. ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยน าเรื่องพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 ไว้ในแผนด้วยเพื่อให้ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังกล่าว 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริหารจัดการ ฯลฯ ให้ทุกระบบของส่วนกลาง และคณะมีความเชื่อมโยงกัน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อน 
ภาระงานของบุคลากร ความถูกต้องตรงกันของข้อมูล ฯลฯ  

3. คณะส่วนใหญ่จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนควรประชุม
หารือกับทุกคณะ ส่วนงานเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ จัดห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของส่วนกลาง เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนของทุกคณะ วิทยา
เขต โดยให้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแล เพื่อประหยัดงบประมาณ ความ
คุ้มค่า ส่วนคณะจะเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

4. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียร ทั่วถึง และปรับปรุงพัฒนา
ระบบ VPN เพื่อให้การใช้/การใหบ้ริการมีความสะดวกมากขึ้น 

8. สวัสดิการ กายภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
      
 
 
 

1. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ระบายศิลป์ให้มากขึ้น และเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ การบริหารจัดการที่รวดเร็ว รวมทั้งควรมีหน่วยเคลื่อนเร็วในกรณีทีรุ่นแรง 
วิกฤตเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันการณ์ 

2. วังท่าพระ  
 - แก้ไขปัญหาที่จอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร ผู้เข้ามาติดต่อ และ

การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า มีบรรยากาศ/แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและออกแบบ 
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ด้าน ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     

3. พระราชวังสนามจันทร์ 
- โรงเรียนสาธิตฯ จัดหาพื้นที่เพิ่มเพื่อให้สามารถขยายการจัดการศึกษาในระดับ

ต่างๆ อาทิ การใช้พื้นทีอ่าคารของคณะต่างๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
- หอศิลป์ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซม เนื่องจากอาคารทรุด

โทรมมาก 
- ส านักหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงให้

ทันสมัย เป็น landmark ทีช่่วยดึงดูดนักศึกษา บุคลากร มาใช้บริการ 
- ความปลอดภัย อาทิ สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้ามหาวิทยาลัย การเข้าออก

มหาวิทยาลัย เพิ่มกล้องวงจรปิด เพิ่มแสงสว่างในจุดอับ ระบบไฟฟ้าที่รองรับปริมาณ
ความต้องการในการใช้งาน การจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ 

- ควรเพิ่มพื้นที่ Co-Working Space ให้นักศึกษาได้ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท า
จัดกิจกรรมต่างๆ 

- พัฒนาสวัสดิการต่างๆ อาทิ จัดให้มี shuttle bus รถรับส่งพื้นที่บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มจ านวนรถราง และโรงอาหาร 
ปรับปรุงหอพักให้สะอาด ปลอดภัย  
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

- ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่พักผ่อน และการใช้พื้นที่อาคารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า  

- ความปลอดภัย อาทิ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพิ่มแสงไฟ กล้องวงจรปิด ทางเดิน
เท้า    
5. เมืองทองธาน ี

- เร่งด าเนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารใหม่  
- ร้านอาหารเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ควรปรับทบทวนวิธีการใหม่ๆ อาทิ ให้

ร้านค้ามาจ าหน่ายโดยไม่เสียค่าเช่า ช่วยสนับสนุนให้สิทธิพิเศษ เพื่อจูงใจให้ร้านค้าเข้า
มาจ าหน่วยอาหาร 

- มอบหมายรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลตัดสินใจ การบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ 

 

3. ข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

            ในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้มีทั้งส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานที่มีคะแนนผลการด าเนินงาน
สูงขึ้น และที่มีผลการด าเนินงานลดลงอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการได้น าคะแนนในองค์ประกอบต่างๆ ของ
การติดตาม และประเมินผลฯ มาวิเคราะห์ และมีข้อสังเกตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปดังนี้ 

 1. การเพ่ิมองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ร้อยละ 20)  
 พบว่าคณะ ส่วนงานมีคะแนนที่ต่างกัน ซึ่งเกิดจาก คณะ ส่วนงานส่วนหนึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดค่อนข้างต่ า และเป็นตัวชี้วัดในลักษณะงานประจ า ในขณะที่คณะ ส่วนงานอีกส่วนหนึ่งตั้งค่า
เป้าหมายเชิงรุกและท้าทาย ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019  
         คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 (1) คณะ ส่วนงานพิจารณาการตั้งค่าค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้รอบคอบ  และควรมีการ 
benchmarking กับคู่เทียบ/ระดับชาติ/นานาชาติ รวมทั้งมีกรอบเวลาในการท างานที่ชัดเจน 
 (2) เปิดโอกาสให้คณะ ส่วนงาน มีการปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีหากมีเหตุผลที่ควร
ด าเนินการ           
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 2. การปรับเพ่ิมค่าน้ าหนักด้านความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25) 
       พบว่าคณะ ส่วนงาน ส่วนหนึ่งมีการวางแผนด าเนินงานตามข้อเสนอแนะล่วงหน้า เป็นขั้นตอน  
มีการรายงานผลการด าเนินการที่ครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น และบางคณะ ส่วนงานไม่ให้ความส าคัญกับการ
เขียนรายงานและให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน ท าให้ได้คะแนนในระดับต่ า 
 3. การแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาคมศิลปากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตอบแบบประเมินฯ 
อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นในคณะ ส่วนงานต่างๆ มีความแตกต่างกัน
พอสมควร (จ านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เฉลี่ยประมาณร้อยละ 82 ของจ านวนบุคลากรที่ส่วนงานเสนอชื่อ 
และจ านวนผู้ตอบแบบประเมินฯ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 43 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในส่วนงาน) 
 
4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับผู้ เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์ เก่า 
คณะกรรมการพบว่าลักษณะของปัญหา ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และ/หรือแก้ไข
ไปบางส่วนและยังคงเป็นปัญหาที่ต้องติดตามแก้ไขต่อไป อาทิ ความเป็นนานาชาติ ปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน สภาพแวดล้อม กายภาพ สวัสดิการ และส่วนหนึ่งเป็นปัญหาใหม่ ซึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเรียนการสอนออนไลน์  
 ดังนั้น ในการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องเดิม แต่เห็นว่ามีความส าคัญ
และเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จะต้องติดตามเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การหารายได้ ความเป็นนานาชาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่คณะ ส่วนงานต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเรียนการสอนออนไลน์ การบริหารงานวิชาการเชิงรุก  
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ภาคผนวก  
ข้อมูลสแกนจาก QR Code 

 
ภาคผนวก 1 QR Code 

รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 

ภาคผนวก 2 QR Code 

คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

 
 
 
 

ภาคผนวก 3 QR Code 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 
 
 
 

ภาคผนวก 4 QR Code 

คะแนนความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

ภาคผนวก 5 QR Code 

คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 

ภาคผนวก 6 QR Code 

คะแนนการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน และ
สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 7 QR Code 

คะแนนการตอบแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 8 QR Code 

คะแนนการตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) และสรุปข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 9 QR Code 

สรุปข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ  

 
 
 
 

ภาคผนวก 10 QR Code 

เรื่องส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

 
 
 
 

ภาคผนวก 11 QR Code 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 

 
 
 

 
ภาคผนวก 12 QR Code 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมวลผลแบบประเมินการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 

ภาคผนวก 13 QR Code 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 

ภาคผนวก 14 QR Code 
- แบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส. 5) 
- แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส. 5)  
- แบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส. 6) 
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