ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ที่

สวนงาน

1 คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3 คณะโบราณคดี
4 คณะมัณฑนศิลป
5 คณะอักษรศาสตร
6 คณะศึกษาศาสตร
7 คณะวิทยาศาสตร
8 คณะเภสัชศาสตร
9 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 คณะดุริยางคศาสตร
11 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
12 คณะวิทยาการจัดการ
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
14 วิทยาลัยนานาชาติ
15 บัณฑิตวิทยาลัย
16 สํานักหอสมุดกลาง
17 ศูนยคอมพิวเตอร
18 หอศิลป

หัวหนาสวนงาน
ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง
19 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 64
อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู
14 ก.ย. 61 – 13 ก.ย. 65
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
14 พ.ย. 56 - 13 พ.ย. 60
อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ
12 ก.ค. 58 - 11 ก.ค. 62
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64
รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร
10 พ.ค. 61 – 9 พ.ค. 65
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
9 ก.ย. 61 – 8 ก.ย. 65
อาจารย ดร.ภวพล คงชุม
1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 63
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพชร
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63
รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
13 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 65
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62
ผูชวยศาสตราจารยฉตั รชัย เผาทองจีน
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63
อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกลุ ชยานนท
9 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 61

ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ครบปงบประมาณ
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 17 วัน
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 144 วัน
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 22 วัน
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 80 วัน
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ
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สรุป

สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน
หัวหนาสวนงาน จําแนกเปน
จําแนกเปน
1. ปฏิบัติหนาที่ 240 วันขึ้นไป หรือครบปงบประมาณ
มี 14 ราย
1. คณะวิชา
14 สวนงาน 2. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 120 วันแตไมเกิน 240 วัน
มี 1 ราย
2. ศูนย สถาบัน สํานัก 3 สวนงาน
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
3. บัณฑิตวิทยาลัย
1 สวนงาน
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 144 วัน ประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะ
3. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน (ไดรับยกเวนการประเมิน)
มี 3 ราย
1) รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 80 วัน (13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)
2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 22 วัน (9 – 30 กันยายน 2561)
3) อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 17 วัน (14 – 30 กันยายน 2561)
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ภาคผนวก 2
คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

88.00
68.20

5.00
1.00




80.00
80.00
1
1

80.56
84.60
0
1

4.50
4.50
0.00
3.50






1

1

3.50



-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

2
-

1.00
-


-

2
1

1
2

1.00
5.00




2
500

2
3,304.00

3.50
5.00




-

8
-

-

-

5.00

3.53

3.53
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

-

-

-

บรรลุ
เปาหมาย
-

No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00
-


-

3.50



5.00
5.00




2.50



2.50



1.00
65.53
20
3.28
65.53



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
300
795
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
71
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
3
3
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
3
28
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
8.00
26.73
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
9.70
9.60
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
46.94
46.40
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
63.16
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

10

2

1.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

5

9

5.00



3.50
-


-

-

-

1.00
0.00
-



-

5.00



3.50
5.00




5.00



2.50



1.00
82.50
30
2.75
55.00



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
1
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
100
70
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
1
0
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
3
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
2
3
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
2
2
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
10.00 110.20
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
42.00
47.74
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
55.00
51.61
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
55.17
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะโบราณคดี
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

82.60
61.20

4.50
1.00




85.00
85.00
2
4

86.58
83.60
3
7

4.50
2.50
5.00
5.00






4

5

5.00



2

0

0.00



1

3

5.00



10
6

3
5

1.00
1.00




3
1
1

5
1
0

5.00
3.50
0.00





2
500

2
2,350.89

3.50
5.00




1
10

1
0

3.50
0.00




5.00

5.00

5.00
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

5

6

5.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

20

22

5.00



3.50
-


-

-

-

-

-

5.00



5.00
5.00




2.50



4.50



1.00
96.50
28
3.45
68.93



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
1
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
3
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
5
10
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
2
3
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
12.00
23.82
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
56.00
55.63
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
45.00
45.03
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
70.37
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะมัณฑนศิลป
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

90.39
69.00

5.00
1.00




85.00
84.00
1
7

83.69
83.60
1
5

2.50
2.50
3.50
1.00






1

2

5.00



1

1

3.50



1

7

5.00



5
-

33
-

5.00
-


-

3
1

4
1

5.00
3.50




1
1,000

3
1,838.89

5.00
5.00




1
30

1
5

3.50
1.00




5.00

5.00

5.00
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

-

1

-

บรรลุ
เปาหมาย
-

No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00
-


-

5.00



5.00
1.00




4.50



2.50



1.00
86.00
24
3.58
71.67



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
226
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
10
32
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
58
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
2
10
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
2
10
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
20.00
8.21
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
25.00
25.82
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
50.00
47.25
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
69.57
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะอักษรศาสตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

1

5

5.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

1

32

5.00



-

-

-

-

5.00
-


-

5.00



5.00
5.00




4.50



4.50



2.50
103.42
27
3.83
76.61



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
30
145
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
2
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
5
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
1
2
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
3.00
3.48
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
32.00
35.07
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
35.00
36.11
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
76.92
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
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5
6

7

8
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19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะศึกษาศาสตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

86.00
74.00

4.50
2.50
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20

96.94
83.20
0
16

5.00
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5.00
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

1

0

0.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

1

3

5.00



0.00
-


-

-

-

-

-

1.00



5.00
1.00




4.50



1.00



1.00
74.50
28
2.66
53.21



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
0
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
5
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
3
2
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
3
6
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
10.00
4.20
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
65.00
66.95
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
35.00
30.51
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
48.15
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะวิทยาศาสตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

80

95

5.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

300

717

5.00



22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
1
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
18
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
2
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
3
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
8.00
36.06
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
89.00
91.45
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
48.00
49.67
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
77.27
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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4.50



4.50



2.50
88.61
23
3.85
77.05



ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

หนวยวัด

84

ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะเภสัชศาสตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

66

59

1.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

1,100

1,299

5.00



22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
3
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
1
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
3
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
8.00
22.98
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
82.00
84.31
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
68.00
66.67
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
84.00
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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113.28
26
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

หนวยวัด

86

ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
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1.00
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80.00
1
2

90.23
81.80
1
2
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

60

71

5.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

300

1,057

5.00



22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
2
1
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
2
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
1
17
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
1
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
1
1
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
10.00
13.59
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
75.00
75.54
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
61.00
65.24
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
85.19
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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4.50
109.00
28
3.89
77.86



ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

หนวยวัด

88

ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะดุริยางคศาสตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

-

-

-

บรรลุ
เปาหมาย
-

No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00
-


-

3.50



5.00
5.00




5.00



5.00



5.00
104.50
25
4.18
83.60



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
100
136
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
10
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
1
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
1
2
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
3.00
7.04
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
30.00
33.90
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
20.00
23.73
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
91.67
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน

90

ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

80.40
69.20

4.50
1.00




85.00
80.00
1
2

84.91
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1
2

2.50
4.50
3.50
3.50






1

2
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1

2

5.00



1

1
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5
-
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1

5.00
-


-

3
1

6
1

5.00
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1
500

2
1,418.54

5.00
5.00




1
10

2
13

5.00
5.00




5.00

1.38

1.38
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

15

5

1.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

30

14

1.00



0.00
-


-

-

-

-

-

3.50



5.00
5.00




2.50



4.50



2.50
92.88
26
3.57
71.45



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
0
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
4
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
1
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
1
2
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
8.00
15.77
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
55.00
50.98
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
35.00
37.25
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
72.00
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะวิทยาการจัดการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

74.82
68.60

2.50
1.00




80.00
80.00
1
3

86.58
84.00
0
6

4.50
4.50
0.00
5.00






5

5

3.50



4

1

1.00



5

6

5.00



16

119
11

1.00



5
2

1
0

1.00
0.00




2
1,000

2
1,590.70

3.50
5.00




3
30

12
40

5.00
5.00




5.00

5.00

5.00
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

1

2

5.00

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00



1.00
1.00




4.50



5.00



1.00
75.00
24
3.13
62.50



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
1
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
2
7
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
2
1
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
6.50
4.30
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
45.00
49.01
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
26.90
30.69
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
60.87
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

74.79
67.60

2.50
1.00




80.00
80.00
1
2

94.13
82.80
2
3

5.00
4.50
5.00
5.00






1

1

3.50



1

0

0.00



1

1

3.50



5
3

23
0

5.00
0.00




2
1
1

3
1
0

5.00
3.50
0.00





2
5,000

6
5,248.09

5.00
4.50




2
5

2
23

3.50
5.00




5.00

0.93

0.93
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

-

1

-

บรรลุ
เปาหมาย
-

No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

1

0

0.00



0.00
-


-

-

-

5.00
-


-

5.00



5.00
5.00




5.00



1.00



1.00
89.43
28
3.19
63.88



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1
0
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
100
112
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
2
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
3
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
1
3
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
3.00
6.89
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
10.00
13.86
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
20.00
17.82
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
66.67
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
วิทยาลัยนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

80.00
80.00

71.33
64.80

1.00
1.00




80.00
80.00
1
2

83.76
87.60
1
5

4.50
4.50
3.50
5.00






4

4

3.50



1

7

5.00



1

5

5.00



65
10

143
15

5.00
5.00




3
5
2

1
0
0

1.00
0.00
0.00





2
500

5
918.78

5.00
5.00




2
20

4
0

5.00
0.00




5.00

0.26

0.26
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

1

1

3.50

บรรลุ
เปาหมาย


No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00



5.00
1.00




5.00



5.00



1.00
84.76
26
3.26
65.20



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
1
5
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
1
5
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
3.00
2.20
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
42.00
50.00
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
5.00
6.25
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
68.00
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน
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ที่

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19*

การคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.1)
บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน
นโยบาย/ตัวชี้วัด
หนวยวัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS)
รอยละ
รอยละ
รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณที่ไดรับ (QS)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป
รอยละ
รอยละ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เรื่อง
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
วิชา
จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement,
การสรางผูประกอบการ ที่ไดรับการเผยแพร
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
โครงการ/
หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา
กิจกรรม/แหลง
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning
วิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เขารับประเมิน QS star rating
คน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ
คน
จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA
จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน)
กิจกรรม
คน
จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือ EdPex
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
1.3.2 พัฒนาศูนยการเรียนรูในวิทยาเขต
จํานวน
จํานวนแหลงเรียนรูใหมที่สนับสนุนการการพัฒนานักศึกษา
บาท
จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาตอหัวนักศึกษา
1.3.3 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา
คน
จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ (QS)
บริษัท
จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน (QS)
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. (ดานวิทยาศาสตรและ
คะแนน
เทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน ดานมนุษยศาสตรสังคมศาสตร = 100,000 บาท/
บาท/คน
คน) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ = 180,000 บาท/คน

บรรลุ
เปาหมาย

-

-

-

-

80.00
1
-

84.00
1
-

4.50
3.50
-



-

1

1

3.50



-

5

-

-

2

2

3.50



23
-

5
-

1.00
-


-

1
-

2
-

5.00
-


-

1
-

1
-

3.50
-


-

-

1
-

-

-

5.00

1.67

1.67
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ที่

นโยบาย/ตัวชี้วัด

20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดยอ)
21 จํานวนการอางอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ผลลัพธ คะแนน

ผลงาน

-

-

-

บรรลุ
เปาหมาย
-

No. of
Citations
ผลงาน
ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00



5.00
5.00




-

-

-

-

4.50
45.67
12
3.81
76.12



หนวยวัด

22 จํานวนบทความ review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
23* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (ในรอบ 5 ป)
ผลงาน
24* จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ป
ชิ้นงาน
25 จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
26 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ที่ยังอยูในอายุคุมครอง
ผลงาน
27* จํานวนรางวัล ดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
รางวัล
ไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ Cluster วิจัยและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลป
โครงการ
5
14
เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ
โครงการ
2
3
29 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
30 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก
รอยละ
8.00
138.60
(รอยละของเงินรายได)
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
31 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน
รอยละ
66.67
อาจารยประจําทั้งหมด (QS)
32 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ
รอยละ
66.67
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
นโยบายที่ 3.3 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ
33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1-32)
รอยละ
80.00
81.82
หมายเหตุ *ในขอ 1-2
คะแนนรวม
1. ตัวชี้วัดที่ 19 คณะกรรมการฯ ใชคะแนนตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
จํานวนตัวชี้วัด
(เชน กรณีคณะไดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.95 คะแนน กรรมการจะใชคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
3.95 คะแนน ในการคํานวณ)
คะแนนรอยละ
2. ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการฯ ไมไดนํามาคํานวณคะแนน คือ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 23-24 ผลการดําเนินงานเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ไมสามารถจําแนกเปนรายคณะได
2.2 ตัวชี้วัดที่ 27 เปนตัวชี้วัดใหม ไมไดตั้งคาเปาหมายไว
3. ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาน้ําหนักรอยละ 30
เชน คะแนนรอยละ 90.00 คิดเปน 27.0 คะแนน

100

ภาคผนวก 3
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน
(อยางนอย 3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน

1. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาการ (ดานการวิจยั สรางสรรค) เพื่อความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางประเทศ โดยมุงเนนการสรางประสบการณตรงและประสิทธิภาพดานวิชาการใหกบั บุคลากร (สายวิชาการ)
และนักศึกษา
2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ
3. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนแลกเปลีย่ นกับสถาบันศิลปะ/สถาบันการศึกษาตางประเทศ

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน

1. การปรับปรุงกายภาพและหองเรียนในพื้นที่ของคณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหมีความ
พรอมตอการยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมฯ จากวังทาพระ มาวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร และใชพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพใชงานไดจริง และดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อขอมูลที่เปน
ปจจุบัน

คะแนนผลการดําเนินงาน
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)

เปาหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

2 โครงการ

6 โครงการ

6/2 = 3.00

5.00

4 สถาบัน

11 สถาบัน

11/4 = 2.75

4 คน

10 คน

10/4 = 2.50

3.00 x 100 = 300
สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 200
2.75 x 100 = 275
สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 175
2.50 x 100 = 250
สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 150

ธันวาคม 2560

ตุลาคม 2560

-

4.50

ธันวาคม 2560

ตุลาคม 2560

-

มีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนกอนเวลา 2
เดือน
สามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศไดจริง กอนเวลา
2 เดือน

(2)/(1)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)

% ของ (3)

5.00
5.00

4.50

24
4.80
96
1
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)

(1)

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1.
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย
3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน

1. ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักศึกษาสูมาตรฐาน สากล
2. ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการวิจยั ของคณะ

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน

3. การปรับปรุงหองเรียนชั้น 1 และหอง Common Room สําหรับนักศึกษา แลวเสร็จภายใน
สิงหาคม 2561

คะแนนผลการดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการครบ ดําเนินการครบ
ทั้ง 4 กิจกรรม
4 กิจกรรม
= 5 คะแนน
= 5 คะแนน
ดําเนินการครบ ดําเนินการครบ
ทั้ง 4 กิจกรรม
4 กิจกรรม
= 5 คะแนน
= 5 คะแนน

(3)

(4)

(5)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

5/5 = 1

1 x 100 = 100
เทากับเปาหมาย

3.50

5/5 = 1

1 x 100 = 100
เทากับเปาหมาย

3.50

แลวเสร็จกอนเวลา
1 เดือน

4.50

(2)/(1)

สิงหาคม 2561 กรกฎาคม 2561

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

% ของ (3)

11.50
3.83
76.60

1
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

-

-

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

-

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน คณะศึกษาศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน
(อยางนอย 3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)

(1)

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

(4)

(5)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

1.18

118

5

1.25
1

125
100

5
3.5

4

240

5

(2)/(1)

% ของ (3)

นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน

1. เปนแหลงองคความรู คนควาวิจัย เปนผูนําและตนแบบการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค
มีความเปนเลิศ และมีความเปนมืออาชีพ
1.1 จํานวนโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากศูนยวิจัยฯ ของคณะฯ
1.2 จํานวนเงินสันบสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย (ตัวบงชี้ประกัน
100,000
118,292.61
คุณภาพที่ 2.2)
2. ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรคเปนผูนํา
รับผิดชอบตอสังคม ใหมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิต
2.1 จํานวนนักศึกษาที่สอบบรรจุเขารับราชการครูไดจากจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาสอบ
80
100
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปการศึกษา 2560 (ตัวบงชี้ประกันคุณภาพ ผานการประเมิน ผานการประเมิน
ที่ 1.1)
ทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
3. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ กลไก เพื่อเปนผูนําและตนแบบหลักสูตร การเรียนการสอน
การวิจัยและบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีความสรางสรรค มีมาตรฐาน
สูระดับชาติ ASEAN และนานาชาติ โดยใชการวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา
3.1 หลักสูตรที่ดําเนินการบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ทั้งในประเทศ
1
4
และตางประเทศ
5. สงเสริม สรางเครือขาย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับ
คณะวิชา และโรงเรียนสาธิต ใหไดรับการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
วิทยฐานะ การศึกษาตอ ดูงานแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรูระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในและตางประเทศ

1
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
5.1 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวบงชี้ประกัน
คุณภาพที่ 1.3)
5.2 จํานวนอาจารยทมี่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ตัวบงชี้ประกันคุณภาพที่ 1.2)
5.3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนไปศึกษา/อบรมระยะสั้น โดยการสนับสนุนทุน
ของคณะศึกษาศาสตร
6. พัฒนานวัตกรรมองคกรใหทุกภาคสวนของประชาคมศึกษาศาสตร รวมทั้งศิษยเกา รัก ภักดี และ
ภาคภูมิใจในสถาบัน มีสวนรวมและรับผิดชอบในการพัฒนาคณะวิชาตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
6.1 จํานวนกิจกรรมโครงการที่ดําเนินการเพื่อใหศิษยเกาคณะฯ มาเขารวมกิจกรรมเพื่อสราง
เครือขาย
6.2 มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารจัดการและสรางเครือขายในการพัฒนา
ศิษยเกาและการประชาสัมพันธ
7. สรางเครือขาย พัฒนา ขยายผล ตอยอด ความรวมมือทางวิชาการ การทํา MoU กับหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาติ
7.1 จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในตางประเทศ

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน

4. สนับสนุน สงเสริม และเสริมพลังคณาจารยและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติในฐานขอมูลสากล
4.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
ที่ 2.2)

คะแนนผลการดําเนินงาน
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)

เปาหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

5

12

2.4

240

5

59

79

1.34

134

5

1

13

13

1300

5

1

1

1

100

3.5

1

2

2

200

5

5

12

2.4

240

5

30

47

1.57

157

5

(2)/(1)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

% ของ (3)

52
4.73
94.55

2
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นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)

(1)

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

3
116

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาของประเทศ
ที่จะสงผลตอการผลิตบัณฑิต ทั้งในดานจํานวนและคุณภาพ
รวมถึงอัตรากําลังทดแทนเกษียณ

2. การปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูจาก 5 ป เปน 4 ป

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน
คณะฯ กําหนดใหมีการเตรียมความพรอมในการปรับแผนการ
- ลดทอนกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
รับ/หลักสูตร ใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ โดยมีการ
- ขออัตราทดแทนอัตราเกษียณ
บูรณาการอาจารยโรงเรียนสาธิตฯ มาสอนระดับปริญญาบัณฑิต - ควรมีการบูรณาการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย
และระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารยที่สอนระดับปริญญาตรี/
- ระบบการสื่อสาร
โท/เอก ไปสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อใหสัดสวนภาระงาน
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รวมมือกับสาขาวิชา/ภาควิชา ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................

4
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ภาคผนวก 2

120
Faculty of Pharmacy,Silpakorn University

แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย
3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)

(1)
เปาหมาย

นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1. จํานวนกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเชิงสรางสรรคและบูรณาการ โดยการจัดโครงการ 15 กิจกรรม
กิจกรรม Workshop และ Master class ซึ่งเนนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสราง
ประสบการณใหกับนักศึกษาจากวิทยากรมืออาชีพชาวตางประเทศ
2. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ รอยละ 30.00
อาจารยประจําทั้งหมด

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน

(3)
ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย (2)/(1)

(4)
รอยละของ
เปาหมาย % ของ (3)

(5)
คะแนน

17 กิจกรรม

17/15 = 1.13

5 คะแนน

รอยละ 35.09

35.09/30 = 1.17

1.13x100 = 113
มากกวาเปาหมาย
รอยละ 13
1.17x100 = 117
มากกวาเปาหมาย
รอยละ 17
1.33x100 = 133
มากกวาเปาหมาย
รอยละ 33
1.x100 = 100
เทากับเปาหมาย

3.50 คะแนน

3. จํานวนหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือ และมีกิจกรรมในระดับนานาชาติ (active MOU)

3 หนวยงาน

4 หนวยงาน

4/3 = 1.33

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
4. จํานวนโครงการเพื่อหารายได

2 โครงการ

2 โครงการ

2/2 = 1

คะแนนผลการดําเนินงาน

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

41

5 คะแนน

5 คะแนน

18.50 คะแนน
4.63 คะแนน
รอยละ 92.60

121

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)
เปาหมาย

(2)
(3)
ผลการ
ผลการดําเนินงาน/
ดําเนินงาน
เปาหมาย (2)/(1)
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

(4)
รอยละของ
เปาหมาย % ของ (3)

(5)
คะแนน

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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}

9.5

3.17
63.33

125

126

แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย
3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(1)

(3)

(4)

(5)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

60 คน

80 คน

80/60 = 1.33

5.00

2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ

1 สถาบัน

4

4/1 = 4

3. จํานวนความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐและเอกชน

1 สถาบัน

5

5/1 = 5

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
4. จัดเชาตูคอนเทนเนอรเพื่อใหนักศึกษามีพื้นที่ทํากิจกรรม ภายในเดือนกันยายน 2561

1.33 x 100 = 133
สูงกวาเปาหมายรอยละ
33
4 x 100 = 400
สูงกวาเปาหมายรอยละ
300
4 x 100 = 500
สูงกวาเปาหมายรอยละ
400

ก.ย. 61

ส.ค. 61

แลวเสร็จกอนเวลา
1 เดือน

4.50

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนศึกษาดูงานในตางประเทศ

คะแนนผลการดําเนินงาน
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

เปาหมาย

(2)

(2)/(1)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

% ของ (3)

5.00
5.00

19.50
19.50/4=4.88
97.60

23
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
1 เครื่องมือ/อุปกรณการเรียนตางๆ ไมพรอม มีจํานวนนอย

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ป 2561 จัดซื้อแลว ดังนี้ เปนเงิน 2,480,700 บาท
- ชุดกลองถายภาพวิดีทัศนความละเอียดสูงระบบ 4K (Sony PXWFS5) พรอมเลนสและอุปกรณ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 602,500 บาท
ราคา 1,205,000 บาท
- กลอง DSLR พรอมเลนส จํานวน 13 ชุดๆ ละ 36,900 บาท ราคา
479,700 บาท
- Boom Microphone จํานวน 8 ชุดๆ ละ 59,000 บาท รวม
472,000 บาท
- เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 18 เครื่อง ๆละ 18,000 บาท รวม
324,000 บาท
ป 2562 มีแผนจัดซื้อ ดังนี้
City Campus เมืองทองธานี
- UHF Wireless Microphone จํานวน 20 ชุดๆ ละ 25,000 บาท
รวม 500,000 บาท
วิทยาเขตเพชรบุรี
- กลอง DSLR พรอมเลนส จํานวน 13 ชุดๆ ละ 36,900 บาท ราคา
479,700 บาท
- Boom Microphone จํานวน 5 ชุดๆ ละ 59,000 บาท รวม
295,000 บาท
- เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 18,000 บาท รวม
900,000 บาท

อยากใหมาวิทยาลัยและวิทยาเชต ชวยอํานวยความ
สะดวกและเรงดําเนินการในการจัด E-Bidding และ
จัดซื้อจัดจาง เพราะหลายๆ ครั้งไปติดอยูที่วิทยาเขต

- กลองดิจิทัลสําหรับถายทําภาพยนตร จํานวน 2 ชุด รวม
1,216,000 บาท อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อ ป 2562
- กลองวีดีโอสําหรับงานโทรทัศน จํานวน 3 ชุด รวม 820,000 บาท
อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อ ป 2562
24
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ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

2 เครื่องคอมพิวเตอร ไมมีประสิทธิภาพ และโปรแกรมไมครบ

ป 2561 คณะไดจัดซื้อแลว ดังนี้
City Campus เมืองทองธานี เปนเงิน 10,380,500 บาท
- เครื่อง PC ใหม ระดับ Work Station 2 หองรวม 130 เครื่อง ๆ ละ
60,300 บาท รวม 7,839,000 บาท ติดตั้งเสร็จเรียบรอย เมื่อวัน
อาทิตยที่ 4 พย 61
- เครื่อง Macintosh จํานวน 28 เครื่องๆ ละ 71,482 บาท รวม
2,001,500 บาท สงของแลวรอติดตั้งเมื่อ Lab Macintosh
ปรับปรุงเสร็จเรียบรอย
- เชาวงจร Internet ความเร็ว 300/100 Mbps เดือนละ 45,000
บาท รวมปละ 540,000 บาท
วิทยาเขตเพชรบุรี เปนเงิน 466,734 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับพัฒนาเกม พรอมอุปกรณ VR จํานวน 3
ชุดๆ ละ 155,578 บาท ราคา 466,734 บาท
ป 2562 คณะกําลังดําเนินการ ดังนี้
City Campus เมืองทองธานี
- จัดซื้อ/เชาซื้อ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ 1-2 โปรแกรม ๆ ละ 30
license เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับทุกสาขาวิชา
- เชาวงจร Internet ความเร็ว 300/100 Mbps เดือนละ 45,000
บาท รวมปละ 540,000 บาท
วิทยาเขตเพชรบุรี
ป 2562 และ 2563 มีแผนจัดซื้อสําหรับเพชรบุรี ดังนี้
คณะมี Lab คอมพิวเตอรที่เพชรบุรี 6 Lab ประมาณ 400 เครื่อง ซึ่ง
ใชมาเปนเวลาอยางนอย 6-8 ปมาแลว คณะฯจะทยอยเปลีย่ นปละ 12 หอง ประมาณ 100-130 เครื่อง ภายในระยเวลา 3 ป คาดวาจะ
เปลี่ยนไดทั้งหมด
โดยป งบ 2562 จะจัดซื้อจํานวน 100-130 เครื่อง (1-2 หอง)
และกําลังดําเนินการทยอยจัดซื้อ/เชาซื้อ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ เพือ่
ใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับทุกสาขาวิชา

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน
จัดซื้อแลว ป 2561

วางแผนจัดซื้อ ป 2562
อยากใหมาวิทยาลัยและวิทยาเชต ชวยอํานวยความ
สะดวกและเรงดําเนินการในการจัด E-Bidding และ
จัดซื้อจัดจาง เพราะหลายๆ ครั้งไปติดอยูที่วิทยาเขต
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ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

3. City Campus เมืองทองธานี
- โถงขางลางตึก (ชั้น 1) ไมควรทําเปนหองเรียน ที่นั่งพักก็
คอนขางมีนอย
- อยากใหหาสักหองเอาไวใหเด็กทํางาน เนื่องจากแตละเอก
ลวนมีงานมากมายและไมยอมใหเด็กทํางานในบริเวณตึกเรียน
(ทําฉาก เก็บของ ฯลฯ)
4. หองสตูดิโอ สําหรับการปฏิบัตกิ ารของนักศึกษา
City Campus เมืองทองธานี

- คณะฯ แกไข โดยเชาตูค อนเทนเนอรติดแอร 3 ตู ติดตั้งตูเ สร็จแลว
เพื่อใหนักศึกษาใชนั่งคุยงาน ทํางานและพักผอน คาเชาตูคอนเทน
เนอร เดือนละ 20,000 บาท ปละ 240,000 บาท
- หองที่จะใชทําฉากและเก็บของนั้น คณะไดตั้งตูคอนเทนเนอร 1 ตู
เพื่อเปนหองทําสําหรับเตรียมทําฉาก และเก็บของ
แบบปรับปรุงสตูดโิ อเขียนเสร็จเรียบรอยแลว สงเรื่องใหกองแผนไป
พิจารณา (7 พย 61) เมื่อไดรับอนุมัติแบบและราคาแลว จะเรง
ดําเนินการจัดจางผูร ับเหมาปรับปรุงตอไป คาดวาจะเริ่มปรับปรุงไดตน
เดือนมกราคม 2562 โดยวงเงินปรับปรุง 3,500,000 บาท
หมายเหตุ การดําเนินการปรับปรุงสตูดิโอจะตองการกอสรางของ
บริษัท ปฐมเฟอรนิเจอร เสร็จเรียบรอยกอน

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

อยากใหมาวิทยาลัยและวิทยาเชต ชวยอํานวยความ
สะดวกและเรงดําเนินการอนุมัติแบบและการจัดซื้อจัดจาง
เพราะหลายๆ ครั้งเรื่องคางอยูที่มหาวิทยาลัยและวิทยา
เขต

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ .........29..พฤศจิกายน...2561.....................
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แบบ ปค.2
ดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน
(อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ไม่ซ้ากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)
(1)
เป้าหมาย

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง)

นโยบายการดาเนินการเพื่อพัฒนาส่วนงาน
1. พัฒนาความเป็นนานาชาติให้แก่ส่วนงานโดยการจัดกิจกรรม โครงการกับสถาบัน 3 โครงการ
ต่างประเทศต่างๆ นอกเหนือจากสถาบันร่วม
ในปีงบประมาณ 2561 มีการดาเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับสถาบัน
ต่างประเทศจานวน 6 โครงการด้วยกัน ดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. โครงการจัด Workshop ร่วมกับ Mod'Art Paris เป็นการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ทางด้านการจัดงานกับการออกแบบแฟชั่น
3. โครงการจัด Workshop ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมครั้งที่ 1 กับ University of
Applied Arts เวียนนา ออสเตรีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561
4. โครงการ Artist in Residence ระหว่างศิลปินจาก 5 ประเทศในยุโรปกับ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์และวิทยาลัยนานาชาติ
5. โครงการ International Summer Programme ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
จานวน 104 คนจากกว่า 10 ประเทศในเอเชีย

(2)
(3)
ผลการ ผลการดาเนินงาน/
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
(2)/(1)
6 โครงการ

6/3=2.00

(4)
ร้อยละของ
เป้าหมาย
% ของ (3)

(5)
คะแนน

2.00 x 100 =
200
สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

5.00
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(1)
เป้าหมาย

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง)

(2)
(3)
ผลการ ผลการดาเนินงาน/
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
(2)/(1)

(4)
ร้อยละของ
เป้าหมาย
% ของ (3)

(5)
คะแนน

6. โครงการจัด Workshop ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมครั้งที่ 2 กับ University of
Applied Arts เวียนนา ออสเตรีย เมื่อเดือนกันยายน2561
2. จานวนข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ทีเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ
2561 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร องค์ความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการใน
ด้านต่างๆ

3 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน

4/3=1.33

1.33 x 100 =
133
สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 33

5.00

3 หลักสูตร

7/3=2.33

2.33 x 100 =
233
สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 133

5.00

สถาบันและภาคเอกชนที่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน คือ
1. สถาบัน International School of Hospitality Management อินเดีย
2. Sodexo
3. Ibis และ Novotel
4. อิมแพค เมืองทองธานี
การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนงาน
3. ปัญาหาด้านสถานที่การจัดการเรียนการสอน
ได้ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรที่
มีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
แต่ภายในปีงบประมาณ 2561ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวนี้ให้แก่ทุก
หลักสูตรที่วิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด

7 หลักสูตร
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(1)
เป้าหมาย

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน (อย่างน้อย 3 เรื่อง)
คะแนนผลการดาเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(2)
(3)
ผลการ ผลการดาเนินงาน/
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
(2)/(1)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้

(4)
ร้อยละของ
เป้าหมาย
% ของ (3)

(5)
คะแนน
15.00
5.00
100

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและ/หรือสภา
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
1. ข้อจากัดในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติผ่านทาง หาช่องทางที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนรับสมัคร พิ จ ารณาหาแนวทางอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ สมั ค ร
ตัวค่าตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจากต่างประเทศ
นักศึกษาจากต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ผ่ า นทางตั ว ค่ า ตั ว แทนรั บ สมั ค ร
นักศึกษาจากต่างประเทศ
2. ระบบและเอกสารบางส่วนยังไม่รองรับนักศึกษา พั ฒ นาแบบฟอร์ ม ระบบที่ ร องรั บ นั ก ศึ ก ษาและ พิ จ ารณาให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นา
และบุ ค ลากรต่ า งชาติ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แม้ ว่ า วิ ท ยาลั ย บุคลากรชาวต่างชาติ
ระบบ เว็บไซต์ และจัดทาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
นานาชาติ จ ะด าเนิ น การแปลเอกสารบางส่ ว นเป็ น
เต็มรูปแบบ
ภาษาอังกฤษบ้างแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน ..........ศูนยคอมพิวเตอร.................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย
3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน

1. การจัดทําการประกาศแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การปรับปรุงระบบเครือขายไรสายภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน

3. การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรในหองบริการการเรียนการสอน

คะแนนผลการดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

ธ.ค. 2560

พ.ย. 2560

50 จุด

50 จุด

มี.ค. 2561

ก.พ. 2561

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

50/50 = 1.00

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

(4)

(5)

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

แลวเสร็จกอนเวลา
1 เดือน
1.00 x 100 = 100
เทากับเปาหมาย

5.00

แลวเสร็จกอนเวลา
1 เดือน

5.00

% ของ (3)

5.00

15.00
15.00/3 = 5.00
100

8
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค
1. งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไมเพียงพอในแตละป

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
สามารถจัดทําโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณเพิม่ เติมจากมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน
กําหนดงบประมาณกลางสําหรับในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยในแตละป

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ............19 ตุลาคม 2561...........

9
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ภาคผนวก 4
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา ปการศึกษา 2560
คณะ/หนวยงานเทียบเทา
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป
5. คณะอักษรศาสตร
6. คณะศึกษาศาสตร
7. คณะวิทยาศาสตร
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. คณะเภสัชศาสตร
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. คณะวิทยาการจัดการ
12. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
13. คณะดุรยิ างคศาสตร
14. วิทยาลัยนานาชาติ
15. บัณฑิตวิทยาลัย
16. สํานักหอสมุดกลาง
17. ศูนยคอมพิวเตอร
18. หอศิลป

I
1.77
4.05
4.07
3.60
3.03
4.02
3.87
3.45
3.75
1.91
2.50
2.97
2.78
1.57
3.75
-

คะแนนเฉลี่ย
P
4.57
5.00
4.43
5.00
5.00
5.00
3.57
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.20
5.00
4.50
4.67

O
4.36
3.89
2.42
4.28
3.34
4.22
4.16
4.24
4.28
4.12
4.24
3.99
4.22
4.15
4.08
-

ผลประเมินเฉลี่ย
3.68
4.54
4.01
4.47
4.14
4.58
3.75
4.41
4.50
3.91
3.57
4.22
4.20
3.27
4.01
5.00
4.50
4.67

หมายเหตุ :
I (Input) หมายถึง ดานปจจัยนําเขา ไดแก ตัวบงชี้ 1.2 (อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก) 1.3 (อาจารยประจํา
คณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 1.4 (จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา) และ 2.2 (เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค)
P (Process) หมายถึง ดานกระบวนการ ไดแก ตัวบงชี้ 1.5 (การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 1.6 (กิจกรรม
นักศึกษาปริญญาตรี) 2.1 (ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค) 3.1 (การบริการวิชาการแก
สังคม) 4.1 (ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 5.1 (การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ) และ 5.2 (ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร)
O (Output) หมายถึง ดานผลลัพธ ไดแก ตัวบงชี้ 1.1 (ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) และ 2.3 (ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย)
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ภาคผนวก 5
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)

สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน

มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) โดยผูเกี่ยวของจํานวน 3 กลุม คือ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี

สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี

ทั้งนี้ ใหแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) และใหเลขานุการสวนงาน

รวบรวมจัดสงคณะกรรมการ
คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
ของแตละสวนงาน มาจากคะแนนเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามฯ ของแตละกลุมในสวนงาน สรุปไดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คณะวิชา/สวนงาน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักหอสมุดกลาง
ศูนยคอมพิวเตอร
หอศิลป

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5.00)
3.67
2.72
4.40
3.67
3.73
4.54
3.99
3.71
4.13
4.27
3.29
3.31
2.92
4.90
4.23
4.43
4.16
4.54
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ภาคผนวก 6
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา)

คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

15

3.57

1.12

ขอเสนอแนะ
1. ทุนการศึกษาไมเพียงพอ ควรมีที่เติมน้ําดื่มฟรีเผื่อชวยนักศึกษา ตูที่มีเด็กไมกลาใช เหมือนตูอาจารยเกินไป
2. คุณภาพนักศึกษาในวันอาจารยศิลป พีระศรี มีนอยจนนาเศราเลยคะ
3. ภาษาอังกฤษและความเครงครัดกับทัศนียภาพทั้งรอบอาคารและในอาคาร
4. อุปกรณสวนกลางของภาควิชาไมเพียงพอ ชํารุดและอาจเกิดอันตรายตอนักศึกษา / สถานที่ปฏิบัติงานไมพอตอจํานวน
นักศึกษา / เวลาปดหองปฏิบัติงานไมเทากันทุกตึก บางตึกเปดใชงาน ทั้งที่จะปดก็ควรเทาเทียมกัน / สถานที่สงงานไมพอ
ตอนักศึกษา
5. ควรปรับปรุงเรื่องหองเรียนและเครื่องมือในการเรียน
6. อยากใหพัฒนามีโรงอาหารรานสะดวกซื้อที่ใตตึกคณะจิตรกรรม อยางมีระบบ
7. ควรปรับปรุงเรื่องหองสุขา ใหสะอาดมากขึ้น หองสําหรับปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาควรขยายพื้นที่และการจัดสรรพื้นที่ใช
สอยเพิ่มมากขึ้น
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

15

2.86

1.64

ขอเสนอแนะ
1. ปรับปรุงคณะผมที่ทาพระใหเสร็จเร็วๆ อยากกลับแลว รอมานานแลวนะ ไมเห็นมีชางเดินเลย เห็นแตชางที่มัณฑนศิลป
ตอนนี้ที่สมบูรณนอกจากอาจารยกับความรูที่ไดอะไรก็ไมพรอม เดินทางไปเรียนหลายที่ไปครับ สูๆ นะครับจะรอกลับวัง
2. ยายกลับวังทาพระ
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะโบราณคดี
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

38

2.72

1.43

ขอเสนอแนะ
1. อยากใหเรงสรางวังทาพระใหเสร็จไวไวคะ ครอบครัวหนูอยากมาถายรูปรับปริญญาที่นี่
2. ถาเปนไปไดก็อยากกลับมาเรียนวังทาพระอยางเร็วที่สุด เพราะสวัสดิการที่ใหนักศึกษา โดยเฉพาะการเรียนที่ศูนยสันสกฤต
นั่นแยมาก ถึงแมจะมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ แตเหมือนจะไดรับเพิ่มขึ้นหรือมีการปรับปรุง ตอเมื่อตอนที่มีการ
รองเรียน หรือเกิดกรณีดรามาบนอินเตอรเน็ตเทานั้น ไมอยากใหคณะหรือมหาวิทยาลัยลอยแพ หรือกลับคําที่เคยใหกับ
นักศึกษาไว สวนที่อยากใหปรับปรุงมากที่สุดตอนนี้คือ
1) ที่พักระหวางรอเรียน เพราะชั้น 2 รอนมาก ถึงมีพัดลมแลว แตอากาศมันไมถายเท ถาเอาแอรมาติด แตไมเปด
ก็ควรจะมีการกั้นหองใหเปนสัดสวน / ชั้น 1 จะใหไปนั่งก็คงไมได มีแตนักศึกษาที่สูบบุหรี่
2) อินเตอรเน็ตชามาก และจุดใหบริการไดไมเพียงพอและครอบคลุม สงสัยเหมือนกันวาปรับปรุงหลายครั้งแลว
ทําไมไมดีขึ้น สํานักคอมฯ ทําอะไรอยูคะ?
3) ไมมีทิชชูในหองน้ํา เคยรองขอคณบดีไปแลว เมื่องานปใหมปท ี่ผานมา จนจะครบรอบปใหมอีกครั้ง ก็ยังไมมีการ
ดําเนินการในสวนนี้
4) กองบริการการศึกษา อยากทราบวาทําไมถึงยายไปสนามจันทรกันหมด ลืมไปหรือเปลาคะ วายังมีนักศึกษาวัง
ทาพระอีก 2 คณะที่ทําการเรียนการสอนในกรุงเทพฯ
5) อยากใหคิดทบทวนถึงสิ่งที่นักศึกษาสูญเสียโอกาสไปใหดีๆนะคะ ทุกคนที่ยังคงอยูใหใจกับมหาวิทยาลัย หวังวา
สิ่งที่รองขอไป หรือเคยพูดกันไปหลายๆครั้ง จะไดรับการปรับปรุงเทาที่ควร
3. อยากใหมีเกาอี้หรือโตะเพิ่มเติมในบางหองที่มีนักศึกษาจํานวนมากคะ
4. ตองการใหปรับปรุงดังนี้
1) รถมหาวิทยาลัยของคณะโบราณคดีที่รับสงระหวางศูนยสนั สกฤต - วังทาพระ สภาพแยมากคะ เหมือนเศษเหล็ก
บางวันแอรเสียหายใจไมได ฝนตกน้ําก็รั่ว เบาะนั่งก็หักปรับไมได ยิ่งกวารถเมลแดงของ ขสมก. อีกคะ
2) อยากใหเช็คสถิติปริมาณเด็กที่ใชบริการรถมหาวิทยาลัย (จากขอ 1) ในแตละรอบ แลวลองจัดจํานวนรถดูคะ รถ
ใหญคันเดียวไมเคยพอเลยคะ ยืดเบียดกันยิ่งกวารถเมลตอนเย็นอีก มันอันตรายนะคะ
3) ความปลอดภัยไมมีเลยคะที่ศูนยสันสกฤต หองพยาบาลยังไมมีเลย รปภ. ก็เหมือนมีหนาที่แคไลรถนักศึกษาออก
จากอาคาร
4) เหมือน wifi ของมอใชไมไดนะคะ
5) ลิฟตที่ศูนยสันสกฤต ปุมกดพังนะคะ นานมากละดวย ชวยตรวจสอบหนอยนะคะ
6) งบดานกิจกรรมนักศึกษานอยมาก
5. ปจจุบันคณะโบราณคดีจัดการเรียนการสอนที่ศูนยสันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนาเปนหลัก แตสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น
เปลี่ยวมากและเปนทางวิ่งของรถสิบลอซึ่งขับดวยความเร็วสูง เปนอันตรายตอนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของคณะ
โดยเมื่อสัปดาหที่แลวขาพเจาพรอมดวยเพื่อนนักศึกษาอีกประมาณ 6-7 คนเดินออกจากศูนยสันสกฤตศึกษาดวยความ
ระมัดระวัง แตก็มีรถสิบลอขับมาดวยความเร็วสูงจนเกือบจะชนขาพเจาและเพื่อนที่เดินออกมาพรอมกัน จึงใครขอความ
อนุเคราะหทางคณะโบราณคดีชวยประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจหรือองคกรทองถิ่นในเขตทวีวัฒนาใหมาชวยดูแลความ
ปลอดภัยหนาศูนยสันสกฤตศึกษาดวยคะ ขอบพระคุณคะ
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6. สวัสดิการและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะกับการเรียนสรางความบั่นทอนในการศึกษาอยางมาก อีกทั้งความเหน็ดเหนื่อยใน
การเดินทางเนื่องจากที่เรียนคือศูนยสันฯอยูหางไกลจากหองสมุดวังทาพระมาก ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองใชหองสมุดอยู
ประจํา
การแจงขอมูลขาวสารที่นักศึกษาควรรับรูก็ควรจะจริงจังมากกวานี้ ภาคเรียนกอนหนานี้เคยมีเรียกประชุมนักศึกษา
เพียง 1 ครั้ง และก็จัดเพราะมีเหตุรา ยแรงที่ นักศึกษา ถูกชิงทรัพย (หากไมเกิดเหตุรุนแรงก็คงจะนิ่งเฉยตอเสียง นักศึกษา
ตอไป) ในวาระการประชุมครั้งดังกลาว นักศึกษา ก็ไดรองเรียนหลายเรื่อง เชน เรื่องงบประมาณคณะ คาเทอมที่จายไป
ไปอยูต รงไหนบา ง ฯลฯ และมี การบอกว าจะติ ดตามเรื่อ งราวให แตป รากฏว ากระทั่งตอนนี้ก็ เงีย บหาย ขา วสารที่
นักศึกษา ไดรับรูลวนแตเปนเรื่องซุบซิบนินทาตางๆ นานา โดยไมไดรูวาความจริงคืออะไร
รบกวนพิจารณาดวยคะ และโปรดเห็นใจนักศึกษาที่สอบเขามาเรียน จายคาเทอมเรียน แตสิ่งที่ไดรับกลับมามัน
ชวนหดหูยิ่งนัก
7. บุคลากรควรเต็มใจใหบริการกับนักศึกษา ประชาสัมพันธขาวสารของคณะและมหาวิทยาลัยใหมากกวานี้ โดยเฉพาะเรื่อง
การซอมแซมวังทาพระ
8. สวัสดิการนักศึกษาคอยขางนอยมากเลยคะ ยิ่งตองออกไปเรียนนอกมหาลัยแบบนี้แลวดวย เหนื่อยมากเลยคา
9. ตองการยายไปอยูที่สนามจันทร ชีวิตคงดีกวา คาหอ 3-4 พัน ซึ่งราคาก็ใกลเคียงกับที่สนามจันทร แถมยังไมตองเสียคา
เดินทางมากเทานี้ การที่มีรถรับสง ก็ดี แตคนที่ตองเดินเขาซอยเองก็ยังมีอยูเยอะ อันตรายมากเหมือนเดิม ยายไปซักปนึงก็
ยังดี มหาลัยควรใหงบมาแกคณะบาง จะไดมีเงินไปเชาตึก ไมใชมีเงินไปแคเชารถรับสง เงินคาออกภาคสนามก็ไมมี มันแย
ไป ถาจะยังไมสามารถกลับวังทาพระได ก็อยาใหเราอยูในสภาพแบบนี้เลย ขอใหไปใชตึกใหมที่สนามจันทรเถิด ตอนนี้คํา
วาความเปนคณะมันไมมีอยูแลว ตอนนี้ขอแคความเปนอยูที่ดีเทานั้น
10. ผูเกี่ยวของในระดับมหาวิทยาลัยตองออกมาชี้แจงถึงระบบการจายเงินใหแตละคณะอยางละเอียด และระบุรายการอื่นๆ
ดานสวัสดิการที่เหมารวมไปในการจายคาเทอม (แบบเหมาจาย) วานําไปใชในสวนใด และเหตุใดนักศึกษาถึงตองจายเงิน
เพื่อทํากิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหผานเกณฑ ซึ่งควรไดรับคําตอบอยางตรงไปตรงมา และเปดเผย
11. ไมมีหัวไมมีหาง จมจอมอยูบนทางน้ําไหลบนความทรงจําที่ขาดวิ่น ไรคนมองเห็น ไมใชเล็ก มืดหรือบอด แตเลือกจะปดตา
แกลงทําไมเห็น ทุกชีวิตจวนดับดิ้นบนซากสิ่งที่กอและซากของความทรงจําเกา ลืมตาตื่นพรอมอารมณตายซากที่คัดอยูเต็ม
อก ไปเรียนหนังสือของโปรดของสังคม แสงอาทิตยยังไมทันจมดับ พวกรอยพอพันแมตองหิ้วรางนั้นของตัวกลับไปเสพ
ความตายซากที่เดิมเดียวกันกับที่ตื่น มหาลัยพังมากแลวชวยถนอมความทรงจําพวกเขาที
12. ศูนยสันสกฤตไวไฟใชไมไดคะ ใชไมไดมานานแลว หองน้ําหญิงก็ใชไดไมครบทุกหองมานานแลว ผูใหญไมทราบเลยหรอคะ
หรือวาไมไดมาดูกันเลยวา นักศึกษา ใชชีวิตกันยังไงบาง?
13. ที่หองสมุดวังทาพระนาจะมีเครื่องปริ้นทที่หักจากโควตาปริ้นทฟรีมหาลัย ตอนนี้มีแคที่ศูนยคอม คือ มันรอนคะ เปน
หองอบดีๆ และยังปดตามเวลาราชการอีก เขาใจคะวามีเครื่องปริ้นทของ double A แตมันตองเสียตังคเองแลวยังมี
โควตาปริ้นทตั้ง 500 นอกจากนี้แลว รถมหาวิทยาลัยที่ไปศูนยสันฯ บางทีก็ไมพอ นักศึกษาตองยืนเบียดๆ กัน บางทีก็แอร
เสีย แลวมีแอรที่โรงอาหารคะ บางวันโรงอาหารวังทาพระคนแนนมาก แตไมเปดแอร พัดลมไมกี่ตัวคือไมพอคะ เปดแค
ตอนที่คนเยอะๆก็ไดคะ
14. ควรเรงการดําเนินการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว และในระหวางนี้ใหมีการดูแลอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา
คณะวิชาที่ตองเรียนนอกพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
15. รีบปรับปรุงวันทาพระใหเสร็จครับ มาเรียนที่ศูนยสันสกฤตเพิ่มความลําบากใหหลายๆอยาง
16. การอนุมัติโครงการและงบประมานที่สนับสนุนกิจการนักศึกษา ชมรม ควรทําใหเร็วอีกหนอย และความเทาเทียมกันไม
แบงฝายใดฝายหนึ่ง
17. รถรับสงนักศึกษาของคณะนี่ไมทราบวามีการแจงขาวสารใหนักศึกษามากนอยขนาดไหนคะ แลวจะติดตอไดทางไหนบาง
นักศึกษาประสบปญหาดานการเดินทางมากคะ ทั้งที่นั่งและจํานวนรถไมพอ มีการบริการไมดีตอนักศึกษาทั้งทําสีหนาและ
ไลนักศึกษาลงจากรถ รถไมมาตามตารางที่จัดไวแตไมมีการขอโทษหรือสงขาวสารใดๆเลย นักศึกษาเดือดรอนมากเพราะ
เปนหนาฝนทําใหการเดินทางเองลําบากแตไมมีรถรับสงตามที่ทางคณะระบุวาจะมี เรื่องนี้ไมทราบวาผิดที่ตัวนักศึกษาเอง
หรือผิดที่ไหน กรุณาแกไขปรับปรุงใหดีดวยคะจะขอบคุณมาก
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะมัณฑนศิลป
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

6

2.65

1.17

ขอเสนอแนะ
- ไมมีขอเสนอแนะ -
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะอักษรศาสตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

14

3.40

1.35

ขอเสนอแนะ
1. อินเตอรเน็ตหลุดบอยมากคะ
2. รถรางบางครั้งแบตหมดหยุดวิ่ง แตไมมีการแจงในทุกปาย ทําใหไมทราบวามีรถวิ่งอยูหรือไม
3. อยากใหปรับปรุงเรื่องหองเรียน จอคอมอันใหญที่เอามาใชแทนจอโปรเจกเตอรในหองของการรับผิดชอบของฝายกอง
บริการนักศึกษาของคณะ ควรจะใหญกวานี้นะคะ มันอานยากมาก แลวก็อยากใหปรับปรุงหองน้ําใหเปนชักโครกที่สะอาด
ใหมไดแลวนะคะ นี่ยุค 4.0 แลวนะคะ มหาลัยอื่นหรือแมแตคณะอื่นเขาแทบจะไมมีสวมซึมแลวคะ ประตูหองน้ําอาคาร
50 ปนี้ ไมไหวเลยคะ ปดไมไดหลายหองมากกก ขอเถอะคะ ปรับปรุงหองน้ําดวนๆนะคะ เพราะในอนาคตชื่อเสียงของ
คณะคงมีมากกวานี้ คนภายนอกเขาจะไดประทับใจนะคะ ขอรองคะ
4. อยากใหมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกวานี้ เชน อาจจะมีการจัดใหยามตามตึก เพื่อรักษาความปลอดภัยเวลาที่คณะครู
หรือนักศึกษากลับดึก เนื่องจากทํากิจกรรม
5. ควรนําไปปรับปรุงอยางจริงจังดวย ไมใชใหทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงปญหาเพียงอยางเดียว
6. ปรับปรุงโรงอาหาร ณ อาคาร 50 ป
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะศึกษาศาสตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

81

3.83

0.94

ขอเสนอแนะ
1. อยากใหปรับปรุงกลิ่นของหองเรียนชั้น M ตึกโสมสวลี
2. การดําเนินงานควรมีความรวดเร็วกวาเดิม อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยในคณะควรใหความชวยเหลือนักศึกษาไดจริงๆใน
การแกปญหาที่เกิดขึ้น ตองการเห็นผลงานที่เกิดจากการกระทํามากกวาคําพูด
3. อยากใหแตละสาขาวิชาพาไปนอกสถานที่ศึกษาความรูนอกสถานที่เยอะกวานี้ขอบคุณครับ
4. ปรับปรุงการระบายน้ําในทางเดินชองฟตเนสเกาเวลาฝนตก
5. เพิ่มรอบรถวนรอบมหาวิทยาลัยและไปคณะศึกษาศาสตรหรือมีการใหเชายืมรถจักรยานดวยคะ
6. อยากใหมีการพัฒนาอุปกรณในหองเรียน บางหองโปรเจคเตอรเหมือนกําลังดูหนังผีเลย ลายบาง บางทีฉายออกมาเปนสี
แดง เสียสายตาหมด รถรางก็ไมคอยจะมา เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยที่จายไป ไมคุมเลย
7. ปรับปรุงสภาพอาคารไมใหมีน้ํารั่วลงมาบริเวณโตะทางเดินไปฟตเนสเกา
8. เพิ่มรถรางและใหเขามาคณะศึกษาศาสตรดวยคะ
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะวิทยาศาสตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

69

3.75

0.99

ขอเสนอแนะ
1. ติดพัดลมบริเวณอาคารวิทยาศาสตร 1 ตอนอากาศรอนจะรอนมากๆ
2. ชวยเหลือ นักศึกษา ตกคางที่มีปญหาเรื่องเรียนแตไมเขาใจ ไมไดตั้งใจไมตั้งใจเรียนแตอยากใหอาจารยเขาถึง นักศึกษา
บางเพราะบางทีอาจารยก็คุยไดยาก ทางดานอารมณ
3. อยากใหมีหองสมุดในคณะหรือสถานที่อานหนังสือเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มโตะหินออนบริเวณหนาวิทย 3 (ลานไทร)
5. อยากใหคณะมีโรงอาหาร
6. จัดเทศกาลดนตรีใหเพื่อนๆมารวมสนุกกัน
7. อยากไดที่นั่งยามวางเยอะกวานี้
8. อยากใหมีการปรับปรุงหองน้ําฝายในตึก
9. แจงขาวสารไมคอยละเอียด ชา
10. ความสะอาด (หองน้ํา) ความสะดวกในการเรียน (โตะเรียนอยากใหมีคุณภาพมากกวานี้)
11. ปรับปรุงพนักงาน เรื่อง กยศ. (ภา) พอถามมากๆ ก็อารมณไมดีใส ก็คนไมรูก็เลยถาม
12. อาจารยบางคนสอนไมเขาใจ พูดๆ คิดในใจของอาจารย อาจารยนาจะเขียนใหเห็นดวยวากระบวนการคิดเปนมายังไง จะ
ไดเขาใจ
13. อยากใหจัดตารางเรียน อยางเชนเรียนวิชานี้เสร็จ กอนจะไปเรียนวิชาตอไปเวนใหทบทวนบทเรียนที่เรียนมาซัก 50 นาที
กอนจะไปเรียนวิชาอื่นได ไมมีเวลาทบทวนเทาไหร เปนเพียงเเคขอเสนอแนะขอบคุณที่รับฟง
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะเภสัชศาสตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

722

4.16

0.87

ขอเสนอแนะ
1. สภาพแวดลอมใหสวยงามขึ้นกวานี้ ตอนนี้รกมาก
2. ที่อานหนังสือในคณะนอยมาก
3. อยากใหพัฒนาหองสมุดใหระยะเวลาเปดนานขึ้น มีพื้นที่มากขึ้น
4. Internet บริเวณคณะคอนขางเชื่อมยาก
5. แอรเย็นเกินไปบางหอง
6. หนูรักคณบดีคะ ชวยอยูดวยกันยันหนูจบป 6 เลยนะคะ
7. บัตรเขา-ออกคณะไดชา
8. พวกทัศนียภาพโดยรอบอยากใหปรับปรุงความสะอาด
9. สภาพแวดลอมในบางที่
10. ควรจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง
11. ตู atm ทีต่ ึกกะทะมีปญหา ดูดบัตร atm
12. หองอานหนังสือคณะไมมีที่พอสําหรับทุกคน ที่นั่งรอบคณะนอย ครูเคมีป 1 ที่สอนเรื่องปริมาณสารสัมพัทธไมโอเค
13. สถานที่เกาและทรุดโทรมนะคะ
14. อยากใหมีฟุตบาทคะ
15. ทําความสะอาดและจัดปายคณะใหสวยงาม
16. ควรใหชีทนักศึกษาลง google classroom เผื่อใหนักศึกษาไดพิมพสีบางครับ
17. บรรยากาศรอบคณะ ดูจะมีพวกใบไมรวงเต็มไปหมดเลยคะ ทั้งหนาตึกเกา เเละสวนขางหลัง เวลาฝนตกก็ดูจะเเฉะๆ มีน้ํา
ทวมเต็มไปหมดเลยคะจนเเทบจะเดินไมได อยากจะชวยใหดูในสวนนี้ ขอบคุณมากคะ
18. อยากใหปายหนาคณะมีความสะอาดสวยงาม คณะเราจะไดดดู ี
19. อยากใหมีที่อานหนังสือในคณะมากขึ้น
20. ที่นั่งอานหนังสือนอยมาก
21. ตารางสอบติดกันเกินไป
22. ตารางสอบที่บางครั้งติดกันมากเกินไป (สอบทุกวัน)
23. อาจขาดสัญญาณอินเตอรเน็ตในบางจุด
24. อยากใหเพิ่มสถานที่สําหรับอานหนังสือมากขึ้น เเละเปดบริการ 24 ชม.
25. ตองการสถานที่อานหนังสือมากกวานี้
26. อยากใหมีพื้นที่ใหนักศึกษาอานหนังสือหรือรอเวลาเรียนแบบหอง common room
27. ขอพื้นที่อานหนังสือ 24 ชม.
28. กรุณาเพิ่มเวลาทํากิจกรรมนักศึกษาและเปลี่ยนเวลางดใชเสียงหนาคณะและหนาตึกประโชติจาก 20.00 นาฬิกา เปน
22.00 นาฬิกาคะ
29. อาจารยบางวิชาสอนไมรูเรื่องครับ
30. อยากใหปรับเปลี่ยนตารางสอบใหมีวันเวนวางมากขึ้น
31. ตารางสอบใหมีวันหยุดไมติดกันเกินไป
32. อยากใหมีที่อานหนังสือ 24 ชั่วโมง มากๆอยากใหมีหลายๆที่ ที่ยุงไมกัดดวยคะ
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33. ปรับปรุงหองน้ําดวยคะ กลอนประตู พัง เปนป ยังไมแกไขเลย หองน้ําหญิงชั้น1 ขาประตูเสีย ซอมแซมดวยคะ รอมา 1 ป
แลว แจงไปก็ยังไมไดรับการแกไขคะ
34. อยากใหมีโครงการฝกงานกลับตางประเทศในทุกสาขาที่เลือกเรียนคะ
35. จัดสอบโหดมากเลยคะ ชีทของอาจารยบางทาน รูปเปนสิ่งสําคัญ แตที่ปริ้นมา รูปมีความไมชัดเจนคะ อยากใหอาจารย
เอาลง e-learning หรือ google classroom ดวยคะ
36. อยากใหจะจัดตารางสอบแบบมีวันหยุด แบบจัดวันเวนก็ได อันนี้จริงจังนะครับ
37. คาเทอมแพงคะ อยากมีงานทํานะคะ
38. อยากใหปรับปรุงการจัดตารางสอบ
39. อยากเพิ่มพื้นที่อานหนังสือใหมากขึ้น และ มีระยะเวลาการเปดใหใชนานขึ้น
40. ควรจัดตารางสอบใหไมติดกันเกินไปคะ สมองพัง สมองก็มีขีดจํากัดนะคะ
41. อยากใหพิจารณาการกําหนดตารางสอบ
42. อยากใหอาจารยเพิ่มทักษะในการสอนใหนักศึกษาไดมีความเขาใจและความนาสนใจเกี่ยวกับเนื้อหามากกวานี้
43. ชอบอาจารยสอน pharmaceutical technology มากๆ เลยคะ สอนเขาใจงายและเอาใจใสดีมาก
44. อยากใหมีที่นั่งอานหนังสือมากกวานี้ เนื่องจากคนในคณะมีมาก จํานวนที่นั่งอานหนังสือในคณะไมเพียงพอตอจํานวนคน
45. จัดสถานที่อานหนังสือ 24 ชม. ในทุกวัน และมีพื้นที่เพียงพอตอนักศึกษาทั้งคณะ
46. ที่อานหนังสือแบบมีหลังคา เพิ่มจํานวนหองน้ําหญิง
47. ปรับปรุงการจัดตารางสอบไมใหชิดกันเกินไป ทําใหนักศึกษามีความเครียดและกดดัน ทําใหสุขภาพของนักศึกษาแยลง
หรือเจ็บปวยได
48. อยากใหปรับปรุงบริเวณสวนสมุนไพรและบริเวณโตะหินออนบริเวณนั้น มันรกมากและมีงูดวยคะ
49. อยากใหปรับปรุงสวนสมุนไพรใหนานั่งอานหนังสือมากขึ้น
50. การจัดตารางสอบไมถี่เกินไป และวันหยุดเรียนมากกวานี้
51. ขยายเวลาสอบกับการเรียนใหมีชวงพักบาง
52. ชีทเรียนเปนสีขาวดําซึ่งดูรูปยากมากคะ อยากใหมีที่อานหนังสือที่ยุงไมกัดตอนกลางคืนชวงใกลสอบคะ เวลาสอบติดกัน
ทุกวันทําใหเครียดมากคะ ควรเวนวันใหอานหนังสือบางคะ
53. สวนสมุนไพรไมคอยมีระเบียบ
54. อาจารยบางวิชาควรสอนในรูปแบบที่ทําใหนักเรียนสนใจ เชน วิชาภาษาอังกฤษ เพราะการสอนของอาจารยคือไม
สามารถทําใหเด็กเขาใจไดและยังคางเนื้อหาใหนักศึกษาไปอานเอง
55. ตองการใหมี wi-fi ที่แรงและเสถียรมากกวาเดิม
56. อยากใหมี e-learning ครบทุกวิชา อยากใหชีทเรียนเปนชีทสี ในบางวิชาที่ความจําเปน
57. การทํากิจกรรมตางๆ ของ นศภ. อยากใหมีผูใหญเขามาดูแลมากกวานี้ บางครั้งกิจกรรมที่ นักศึกษา จัด มีความไม
เหมาะสมอยูในหลายๆ เรื่อง
58. การจัดตารางสอบระยะเวลาไมสอดคลองกับระยะเวลาเรียน
59. ชวยลดกิจกรรมในคณะลงซักหนอยเพราะใชเงินในการทํากิจกรรมเยอะเกินไป
60. อยากใหคาเฟสะอาดมากขึ้น ฝุนเยอะมากๆ แลวหนูแพฝุนคะ
61. เพิ่มพื้นที่อานหนังสือใหเยอะขึ้น จัดการสัตวอันตรายเชนงู ตัวเงินตัวทอง บริเวณลานจอดรถใตคณะ
62. บริเวณสวนสมุนไพรของคณะคอนขางดูรกตาคะ และในบางรายวิชาการอธิบายของอาจารยยังไมชัดเจนและเขาใจไดยาก
คะ
63. อยากไดสถานที่นั่งอานหนังสือที่มีแอร หรือ outdoor แบบอากาศถายเทไดดี ภายในบริเวณคณะเยอะกวานี้คะ เพราะ
คาเฟแออัดเกินไปในบางครั้ง และ wifi บริเวณคาเฟคอนขางอับสัญญาณ
64. ควรมีการอัดวิดีโอขณะมีการเรียนการสอนและอัพโหลดขึ้นระบบ e-learning เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดจาก
หลากหลายชองทาง เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุดของนักศึกษาและควรยกเลิก กิจกรรมหองเชียร และกิจกรรม
เทสรุน
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65. อาจารยในคณะบางทานไมสามารถถายทอดความรูที่อาจารยมีใหนักศึกษาเขาใจได อาจารยคาดหวังกับนักศึกษามาก
เกินไปจนกลายเปนกดดันและไมมีความสุขในการเรียนกับอาจารยทานนั้น และกิจกรรมบางอยางไมไดมีความจําเปนและ
สิ้นเปลืองเงินนักศึกษามาก นักศึกษาบางคนไมมีรายไดมากพอจะออกเปนคาสวนกลาง
66. ควรมีระบบบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน อัพโหลดเขา e learning และควรยกเลิกกิจกรรมหองเชียร
67. กรุณาชวยเวนชวงเวลาใหอานหนังสือสอบมากกวานี้ดวยคะ
68. อยากใหจัดตารางสอบ ใหมีวันวางดวยคะ / ซอมประตูหองน้ําหญิงชั้น1ดวยคะ
69. ควรเวนชวงเวลาในการอานหนังสือสอบมากกวานี้คะ
70. ตารางสอบติดทุกวันจนเกินไป / อยากใหมีสถานที่นั่งอานหนังสือมากกวานี้ / อยากใหหองสมุดคณะเปด 24 ชม.
71. บางครั้งมีทรัพยสินหายแตอาจารยไมรีบดําเนินการให
72. ตารางสอบติดกันทุกวัน ทําใหหนักเกินไป เตรียมความพรอมยาก เหนื่อยสะสม
73. อยาใหตารางสอบติดกันจนเกินไป พวกหนูไมไหวคะอาจารยแงงง
74. อยากใหอาจารยทุกวิชาแจกไฟลที่ใชสอนคะ เพราะวาบางทีชีทเปนรูปขาวดํา เรียนในชีทคือมองไมเห็นเลยคะ อยากให
ทุกวิชาลงเอกสารการสอนไวใน e-learning กอนที่จะเริ่มการสอน คะ นักศึกษาจะไดสามารถเขาถึงไดงาย บางวิชาตอง
ไปขอเองคะ อยากใหแกไขเรื่องนี้คะ ขอบคุณคะ
75. แอรเย็นเกินไปบางหอง
76. อยากใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกทําโปรเจคกับ lab ตั้งแตป 2 ขึ้นไป เพื่อเปนการสรางเสริมประสบการณ และ ไมเปน
การจํากัดใหเฉพาะปสูงๆเทานั้น
77. คณบดีสอนดีมากๆ อยากใหสอนทุกวิชาเลย
78. เพิ่มสถานที่พักผอน แบบหองคาเฟ
79. ชอบอาจารยสอน pharmaceutical technology มากๆ เลยคะ สอนเขาใจงายและเอาใจใสดีมาก
80. เปนคณบดีที่ดีมากเลยครับ
81. ปรับทางเดินใหสะดวก
82. อยากจะขอใหคัดเลือกคนที่เขามาเรียนอยางถี่ถวนอีกที
83. เสนอใหมีการจัดพื้นที่ในการอานหนังสือมากขึ้น
84. ชวงยืดระยะเวลาสอบหนอยไดมั้ยคะ
85. อยากไดที่อานหนังสือชวงสอบที่เปดตลอดเวลาคะ
86. อยากใหพิจารณาเวลาตารางสอบใหม
87. อยากใหจัดที่จอดรถสําหรับนักศึกษา
88. ปรับปรุง Wifi
89. อยากใหพัฒนาสวนสมุนไพร และมีสวนการอานหนังสือ หรือทํางานที่มากขึ้น
90. อยากใหมีพื้นที่ผอนคลายในคณะเภสัชศาสตรมากขึ้น
91. อยากใหมีพื้นที่อานหนังสือมากขึ้น
92. ในสวนของการจัดตารางสอบ ชวยพิจารณาถึงวันหยุดในระหวางสอบ เพื่อเปนลดภาระของนักศึกษาลง และเพื่อใหการ
สอบออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
93. อยากใหคณะมีที่อานหนังสือเยอะๆ คะ อยากใหเปดใหอานนานๆ
94. ที่นั่งอานหนังสือนอย
95. ระยะเวลาในการสอบคอนขางกระชั้นชิดและรวดเร็ว อาจไมเพียงพอกับเวลาอานหนังสือเมื่อเทียบกับเนื้อหาบทเรียน
96. อยากใหมีที่อานหนังสือมากขึ้น
97. อยากใหมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมมากขึ้น บุคลากรสํานักงานตั้งใจทํางานดี
98. ไมอยากใหมีการสอบติดกัน เนื่องจากทําใหลามากๆ
99. ชวยเพิ่มสัปดาหสอบหนอยนะคะ สอบติดกันทุกวันไมไหวคะ
100. อยากใหมหาลัยมีพื้นที่อานหนังสือที่เหมาะสมมากกวานี้
101. ตารางสอบปนี้แยมากจริงๆ คะ
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102. อยากใหปรับปรุงเรื่องการจัดตารางสอบ อยากใหมีการเวนชวงใหนักศึกษาไดมีเวลาทบทวนตําราเรียน ไดมีเวลาอาน
หนังสือมากขึ้นคะ
103. อยากใหเพิ่มระยะเวลาใหใชหองสมุดคณะไดนานขึ้นคะ
104. อยากใหจัดสถานที่รอบๆคณะใหมีระเบียบกวานี้ และเพิ่มที่จอดรถสําหรับ นศภ.
105. อยากไดที่ติวหนังสือ และทํางานกลุมที่มีไฟพรอมมากกวาเพียงคาเฟในคณะคะ
106. ระยะเวลาของการสอบอยากใหมีก ารจัดที่ เหมาะสมมากกว านี้ การสอบติดๆกั นคิดว ามีแต ผลเสี ยคา อยากใหเพิ่ ม
ระยะเวลาสอบคา
107. พัฒนาเรื่องการมีที่นั่งอานหนังสือ หรือที่รอเรียนที่เพียงพอ
108. อยากใหมีที่อานหนังสือนอกเวลาเพิ่มมากขึ้นคา:)
109. เวลาในการเรียนและอานหนังสือในการสอบกลางภาคและปลายภาคไมเหมาะสมเนื้อหาเทาเดิมแตเวลาในการอาน
หนังสือนอยลงสงผลตอสุขภาพของนักศึกษาและผลการเรียนมาก
110. อยากใหมีชวงเวนอานหนังสือกอนสอบบาง มีที่รับประมานอาหารเที่ยงเพิ่มมากขึ้น ไดไมตองแยงกันกินขาวกอนเขาแลป
บาย และอยากใหเพิ่มไฟลตางๆ ทางออนไลนมากขึ้น อาจเนนการเรียนออนไลนมากขึ้นเปนตน
111. รอการพัฒนาในคณะอยูครับ ชอบแนวทางการพัฒนามากครับ
112. อยากใหจัดสถานที่สําหรับอานหนังสือในชวงสอบใหมากขึ้นคะ
113. จัดตารางสอบ ใหสอบ 2 สัปดาหนะครับ
114. อยากใหจัดวันสอบกลางภาค-ปลายภาคเวนวันสอบดวยคะ ไมใชสอบติดกัน 8 วัน
115. ควรใหระยะเวลาการสอบเปน 2 สัปดาหเนื่องจาก ระยะเวลาสัปดาหเดียวไมสามารถแบงเวลาไดพอ ไมมีเวลาพักผอน
116. อยากใหการสอบมิดเทอมและไฟนอลเปน 2 สัปดาหเหมือนเดิม
117. ควรปรับปรุงตารางสอบใหไมแนนจนเกินไป
118. ระยะเวลาการเรียนในภาคการศึกษานี้ไมคอยเหมาะสม การสอบติดตอกันโดยไมมีเวนมากเกินไป
119. อยากใหมีระยะเวลาปดเทอมมากขึ้น
120. อยากใหซอมบํารุงอุปกรณในหองคาเฟ
121. ชั่วโมง กรอ. พี่กอยดําเนินการชา ควรปรับปรุงอยางมาก
122. พื้นที่ภายในคณะที่ให นักศึกษา พักผอนคอนขางนอย สิ่งอํานวยความสะดวกนอย
123. อยากใหมีสถานที่สําหรับทํางานหรืออานหนังสือมากๆ และขยายเวลามากกวานี้
124. ตัดกิ่งไมที่ยื่นออกมาขวางทางเดิน
125. อยากใหมีบริเวณอานหนังสือมากขึ้น อยากใหเปดสถานที่ใหอานหนังสือ24ชั่วโมง และอยากใหจัดตารางสอบ 2สัปดาห
และมีวันหยุดระหวางสอบแตละวันบาง
126. ปรับปรุงตารางสอบโดยเลื่อนเปน 2 อาทิตยเหมือนเดิม
127. นาจะมีการปรับอัตราคาเลาเรียนของภาคพิเศษในชั่วโมงฝกงานใหต่ําลงกวานี้
128. ไมเลื่อนปดเทอมไมไดหรอคะ คณะอื่นก็ไมไดทํา ทําไมเราตองทําดวย แลวการสอบใบประกอบจะผานมั้ย มันจะใกลกับ
มิดเทอมหรือไม แลวงาน senior project ตองสงกอนสอบใบประกอบวิชาชีพเลยหรือคะ
129. อยากใหมีที่อานหนังสือ ทํางาน เยอะๆ บริการเต็มที่ นอกเวลา 2 ทุม
130. การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเสริมความสัมพันธนอยลง / การจัดตารางสอบอัดแนนเกินไป
131. ที่ใหนั่งเพื่ออานหนังสือในมุมสงบไมมี เพราะเจอแตเสียงเจี๊ยวจาว หนังสือในหองสมุดในคณะเองและในสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยเองควรบริจาครุนเกาๆไปใหโรงเรียนตางจังหวัดและจัดซื้อเลมใหมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
132. อยากไดพื้นที่อานหนังสือชวงกลางคืน ทุกวันนี้ตองไปอาศัยที่คณะอื่นเอาทั้งๆที่เปนคณะที่คอนขางตองอานหนังสือหนักที่
สุดแตไมมีที่อานเปนของตัวเอง
133. อยากใหแกไขตารางสอบ หากจะจัดติดกันทุกวันแบบนี้ชวยกรุณากระจายวิชาหนักออกจากกันไมใชเอาวิชาที่หนวยกิต
เยอะๆ มาจัดติดๆ กัน อานไมทัน ไมไดนอนเลยคะ
134. อยากใหทําราวบันไดเนื่องจากหนูเคยขาหัก ขึ้นบันไดตึกประโชติลําบากมากคะ อันตรายดวยคะ / อยากใหตัดตนไมที่ยื่น
มาบังทางเดิน และตนไมบริเวณขางคณะที่เปนที่จอดมอเตอรไซค
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135. อยากใหฝากเรื่องสอบคะ ทั้ง 2 เทอมนี้ตารางติดกันเกินไปคะ และก็เรื่องชั่วโมงกิจกรรม กรอ. คะ ไมเคยขึ้นครบตามที่
กําหนดสงเอกสารเลย จนปจจุบันนี้กิจกรรมที่ทํากับคณะก็ยังไมขึ้นเลยคะ
136. อยากใหพิจารณาเรื่องวันสอบ อัดมาใน 1 อาทิตย เพื่อเลื่อนวันปดเทอม มันเครียดเกินไป ขอสองอาทิตยเหมือนเดิมเถอะ
คะ / ปสี่มีงาน+ติวใบประกอบ ทั้ง MCQ OSPE เครียดมากๆ หัวจะลานแลว
137. หากมีพื้นที่ใหอานหนังสือเพิ่มขึ้นและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เชน กระดานไวทบอรดที่เอาไวเขียน หองติว หรือ
เปดคณะ 24 ชั่วโมงจะขอบพระคุณมากคะ
138. ตารางสอบติดกันเกินไป (8 วันติด) และเคยเห็นหนูวิ่งในหองเรียน (หองคอมคณะและหองชลอ)
139. การจัดสอบ ควรกลับไปสอบ 2 อาทิตยเหมือนเดิมคะ / เพิ่มที่บริเวณที่สามารถอานหนังสือ ไดคะ
140. สงเสริมวิชา ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับ การสื่อสาร คะ
141. ความหางของเกาอี้กับโตะในหองชลอ จําลอง และ ประโชติ หางกันมากเกินไป ไมสะดวกตอการจดบันทึก เมื่อนั่งเรียน
เปนเวลานาน
142. การจัดการสอบตอเนื่องกัน 8 วัน ไมมีวันหยุดพัก ทําใหศักยภาพนักศึกษาในการสอบตกต่ํา สุขภาพเสีย เนื้อหาที่เรียน
เทาเดิมแตบีบใหอยูในระยะเวลาที่นอยลง และยังมีกิจกรรมที่ตองทําระหวางเรียนอีก ควรพิจารณามีวันหยุดบางในชวง
สอบ
143. ที่นั่งคอนขางปวดหลัง
144. อยากใหมีการจัดสิ่งแวดลอมที่ดีกวานี้ รูสึกหองเรียนมีฝุนมาก อยากใหมีพื้นที่สวนตัวในการอานหนังสือมากกวานี้แบบใน
คาเฟ
145. อยากไดหองสมุด 24 ชม. เพราะเนื้อหาเยอะมาก ไมมีที่ใหอาน เพิ่มบริเวณที่ทํางานและที่อานหนังสือ อาจารยที่เชิญ
นํามาสอนเพิ่มบางรายวิชาอยากใหดูเรื่องชีทเพราะไมครบและขาดslideเหนื่อยแกะเพิ่ม
146. เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรคะ
147. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในดานการเรียนการสอนในแตละวัน เขาใจวาการเลื่อนการเปดปดภาคการศึกษาจะทํา
ใหตองเลื่อนตารางสอบ ดวยจํานวนวิชาที่มาก ทําใหนักศึกษาตองสอบติดกันมากเกินไป อีกทั้งยังมีงานที่ตองสงอีก
มากมายหลังจากสอบ ทําใหรูสึกวาบริหารเวลาในแตละวันไมไดเลย
148. คณะมีการปรับลดระยะเวลาการเรียนและปรับลดการสอบกลางภาคและปลายภาคใหเหลืออาทิตยเดียว ทําใหนักศึกษามี
ความหนักในการอานหนังสือ อานไมทันคะ วิชาแตละตัวก็เนื้อหาเยอะ จะใหอานลวงหนา อาจารยแตละวิชาก็สั่งงานกัน
เยอะมาก กิจกรรมของป 4 ก็เยอะมากคะ อยากใหเห็นใจเด็กมากกวานี้คะ
149. อยากใหพิจารณาเรื่องการสอบติดกัน เนื่องจากปกติเวลาพักผอนก็มีนอยอยูแลว ทั้งกิจกรรมทั้งเรียน พรีเซนต ทุกอยาง
ถูกอัดมาอยูในเวลาที่นอยมาก เวลาพักผอนเวลาอยูกับครอบครัวแทบไมมี อยากใหมองถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษามาก
ขึ้น
150. อยากใหสถานที่อานหนังสือ เปนของตัวเอง เหมือนคณะอื่นบาง ทั้งๆที่เปนคณะเภสัช ควรจะสงเสริมสถานที่การอานมาก
ขึ้นเพื่อสงเสริมการอานมากขึ้น
151. ทางกิจกรรมนักศึกษาเขามาควบคุมกิจกรรมที่นักศึกษาจัดเองมากเกินไป ทําใหรูสึกไมมีอิสระทางความคิด
152. อยากใหปรับปรุงการจัดตารางสอบที่สอบติดกัน 7-8 วัน เนื่องจากไมมีเวลาทบทวนบทเรียนตางๆในชวงสอบอยาง
เพียงพอ
153. อยากใหขยายชวงเวลาสอบใหหางกันหากติดกันมาก มีความรูสึกวาหนักมาก หลังจากที่ไดสอบกลางภาคที่ผานมา มัน
เหนื่อยมาก จนบางครั้งรูสึกทอแตก็ตองสูตอ ถาหากขยายไดจะเปนการชวยเหลือไมใหเครียดมากจนเกินไป การเลื่อน
เปดเทอมรูสึกวาโอเคแลว เพราะจะทําใหมีเวลามากขึ้น แตอยากใหขยายชวงเวลาสอบออกไปอีกนิดหนึ่ง
154. ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เชน จัดรถรางใหครบทุกสาย เพิ่มการรักษาความสะอาดใน ม. ทําถนน
ใหดีขึ้น
155. อยากใหเพิ่มพื้นที่ใชสอยของคณะอีก บูรณะสถานที่อื่นๆที่ ปลอยทิ้งไว เชน ลานจอดรถหนาอาคารปาฐอาศรม ดานหลัง
อาคารตึกนิรภัย ดานหลังอาคารปาฐอาศรม บริเวณริมสระเก็บน้ําขางๆหองสมุดคณะหรือสวนหลังตึก
156. อยากใหมีเวลา วางไดทํารายงานแตละวิชามากขึ้นและอานทบทวนบทเรียนมากขึ้นเชน การจัดสอบ อยากใหมีวันหยุด 12 วันกอนสอบใหญ
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157. อยากใหปรับปรุงตารางสอบกลางภาค ปลายภาคเนื่องจากตารางปจจุบันสอบติดกันทุกวัน 8 วันเตรียมตัวไมทัน ทําให
คะแนนที่อาจจะไดไมดีเทาที่ควรควรมีวันหยุดพักบาง
158. อาจารยกิจกรรม นักศึกษา เขามาควบคุมกึ่งบังคับกิจกรรมของ นักศึกษา โดยไมรับฟงความคิดเห็นของ นักศึกษา อยาง
แทจริง กิจกรรมภายในคณะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ “แยลง” ในทุกๆดาน ทําใหขาดการรูจักกันระหวางชั้นป โดยขาด
ความสามารถในการดูแลและบริหาร นักศึกษา ในดานของกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการจัดสอบกลางภาคที่ผานมา มีการ
พยายามใหตารางสอบสั้นลง คอนขางสงผลเปนอยางมากตอการสอบที่ผานมา
159. คณะมีการปรับลดระยะเวลาการเรียนและปรับลดการสอบกลางภาคและปลายภาคใหเหลืออาทิตยเดียว ทําใหนักศึกษามี
ความหนักในการอานหนังสือ อานไมทันคะ วิชาแตละตัวก็เนื้อหาเยอะ จะใหอานลวงหนา อาจารยแตละวิชาก็สั่งงานกัน
เยอะมาก กิจกรรมของป 4 ก็เยอะมากคะ อยากใหเห็นใจเด็กมากกวานี้คะ
160. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในดานการเรียนการสอนในแตละวัน เขาใจวาการเลื่อนการเปดปดภาคการศึกษาจะทํา
ใหตองเลื่อนตารางสอบ ดวยจํานวนวิชาที่มาก ทําใหนักศึกษาตองสอบติดกันมากเกินไป อีกทั้งยังมีงานที่ตองสงอีก
มากมายหลังจากสอบ ทําใหรูสึกวาบริหารเวลาในแตละวันไมไดเลย
161. หากเปนไปไดอยากใหมีล็อคเกอรสําหรับนักศึกษาที่ตึกอาคารประโชติ
162. เปนคณบดีตออีกหลายๆ ปเลยครับ
163. อาจารยมีความตั้งใจ ทุมเทใหคณะมาก
164. อยากใหอาจารยที่ปรึกษามาพบนักศึกษาในปกครองบางคะ
165. อยากใหมีกิจกรรมทางสังคมเยอะๆ
166. การเชื่อมตอเน็ตภายในมหาวิทยาลัยยังไมเสถียร เวลายายสถานที่อาจจะหลุดบอย อยากจะใหแกไขตรงนี้เพิ่มเติม
167. อยากใหหองน้ําตึกเกาชั้น1ดีเหมือนชั้นอื่นๆครับ
168. หองน้ําชั้น1 ตึกเกาเหม็น หองคอมเน็ตชา รอน
169. อยากใหปรับปรุงหองน้ําชั้น 1 ตึกเกาคะ
170. อยากใหขยายเวลาเปดตึก
171. อยากใหคณะเปดสถานที่ใหอานหนังสือกอนสอบที่ปดเที่ยงคืนกอนชวงสิบไปอีก1อาทิตย
172. เพิ่มพื้นที่การทํางาน อยากใหเอาที่ปริ้นกลับมาที่หองคาเฟ
173. ที่การทํางานมากขึ้นแบบมีแอรดวยครับ
174. ขอลานจอดรถครับ
175. ควรจัดทําพื้นที่ในคณะใหมากขึ้นเพียงพอตอจํานวน นักศึกษา
176. อยากใหปรับปรุงประตูหองน้ําหญิงชั้น 1 ตึกเกาคะ
177. อยากใหมีการจัดแหลงฝกงานตางประเทศอยางเพียงพอตอความตองการ
178. เพิ่มที่จอดรถยนตสําหรับนักศึกษา
179. อยากใหมีฟตเนสขนาดใหญเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ
180. ปรับปรุงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และ การเขาถึงวารสารตางๆที่ปกติตองเสียคาใชจาย
181. อยากเพิ่มพื้นที่ในที่สามารถอานหนังสือในชวงสอบไดอยางสะดวก, อยากใหปรับปรุง wifi ใหเชื่อมตอไดอยากมี
ประสิทธิภาพ
182. เพิ่มที่จอดรถสําหรับนักศึกษา ขยายเวลาปดตึกเกา เพราะงานกลุมที่ตองทําเยอะมาก หองสมุดคณะ หองคอมก็ปด ไมมี
สถานที่ทํางาน
183. ผมรูสึกวาบริเวณสวนหนาตรงหนาคณะเภสัชศาสตรไมคอยมีประโยชนครับ อยากใหปรับปรุงเปนพื้นที่ที่สรางประโยชน
ไดมากกวานี้ เชน ปรับใหเปนพื้นที่ที่สามารถใชในการอานหนังสือได เชน สรางเปนหองสมุดบริเวณหนาคณะสําหรับ
นักศึกษาซึ่งสามารถออกแบบใหสวย โชวภูมิทัศนของสวนหนาคณะได
184. อยากใหเพิ่มในสวนการชวยเหลือในการดําเนินการดานกิจกรรมนักศึกษา และเพิ่มในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกที่
อานหนังสือ อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรในหองคาเฟ บางครั้งหองคอมไมวาง นักศึกษาจะไดสามารถ คนควาและทํางานได
เพิ่มเติม
185. กิจกรรมนักศึกษามีความถดถอยอยางมาก สวนมากเปนผลมาจากการทํางานของรองคณบดีฝา ยกิจกรรมนักศึกษาที่ไมรับ
ฟงความคิดจากนักศึกษา ถึงรับฟงก็ไมปรับใช แตพยายามใชความคิดเห็นของตนเองเปนใหญ ทั้งๆที่คนทํางานก็คือ
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นักศึกษา มีการทํางานเหมือนเปนหัวหนาสั่งงานจนนักศึกษาหลายๆคนไมอยากรวมงานดวย เปนผลใหงานกิจกรรม
นักศึกษาไมกาวหนาเหมือนแตกอน
186. อยากใหมีที่นั่งอานหนังสือในคณะ มีหองสมุดเปด 24 ชั่วโมง มีรถรับสงทั่วมหาวิทยาลัย ตลอดเวลา และผานหนาคณะ
เภสัชศาสตรทางดานหลัง อยากใหมีการจัดกิจกรรมที่มาจากนักศึกษาเปนผูเสนอ
187. ควรปรับปรุงดังนี้
1) จัดตารางเวลาเรียนใหมลดเวลาเรียน (เรียนเฉพาะสิ่งที่สําคัญตอยอดไดและอัพเดท) เพิ่มเวลาเลน (ใหนักศึกษา
ผอนคลายความตึงเครียด มีชมรมกิจกรรมที่หลากหลาย ใหเวลาไดคนควาหาขอมูลเอง)
2) จัดตารางสอบใหมีวันพักบาง วันเวนวัน ใหสมองและรางกายไดพักผอนเต็มที่
3) จัดตั้งองคกรตรวจตราสุขภาพจิตเด็กที่เรียน คณะจะมีคุณภาพที่ดีไดอยางไร ที่สอนแบบกดดันใหเด็กตองเรียน
และรับผิดชอบอยางหนักที่จะไปดูแลสุขภาพผูปวยในอนาคต แตนักศึกษาหลายคนตองกลายเปนคนปวยเสียเอง
(โดยเฉพาะสุขภาพจิต) โดยไมมีบุคลากรหรืออาจารยใดมาใหความสนใจชวยเหลือแกปญหานี้
188. อยากใหมีกิจกรรมทางสังคมเยอะๆ
189. เพิ่มที่จอดรถยนตสําหรับนักศึกษา
190. ติดกลองวงจรปดตรงทางเขาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตรเนื่องจาดเปนมุมอับ และเคยมีการขโมยของในบริเวณนั้น
191. อยากใหเพิ่มพื้นที่ใชสอยของคณะอีก บูรณะสถานที่อื่นๆ ที่ปลอยทิ้งไว เชน ลานจอดรถหนาอาคารปาฐอาศรม ดานหลัง
อาคารตึกนิรภัย ดานหลังอาคารปาฐอาศรม บริเวณริมสระเก็บน้ําขางๆหองสมุดคณะหรือสวนหลังตึก
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

26

3.31

1.21

ขอเสนอแนะ
1. ควรตรวจสอบอุปกรณสงสัญญาณ Wifi ภายในคณะ เพราะมีบางจุดอุปกรณเสีย/ชํารุด และควรมีการฝก/อบรมเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยประจําคณะใหมีการวางตัว/ความสุภาพ/คําพูดตอ นักศึกษา ใหเหมาะสม เพราะในบางครั้งเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยเองที่นากลัว
2. พนักงานของกองกิจบริการแยมาก อยากใหมีการประเมินบาง / ไมมีใจรักในการบริการ / เวลานักศึกษาไปติดตอชอบทํา
หนาไมดี พูดจาก็ไมดี ขอใหปรับปรุงดวยครับ
3. อยากใหเพิ่มโตะดานใตคณะ / อยากใหมีตู ATM ใตคณะ
4. ลูกระนาดใหญไป ขับมอเตอรไซคขูดทุกครั้งเลย รถจะพังเอา ทําใหกวางๆจะไดไมขูด สีชัดเจนดี ทุกอยางดีหมด :)
5. ความสะอาดของหองน้ํา
6. ความสะอาดและอุปกรณในหองน้ํา
7. อาจารยแคลคูลัสสอนไมดีครับ
8. สิ่งที่ตองปรับปรุง
1) ตาขายกันนกที่ขึงเหนือศีรษะเกามาก สกปรก ตองเปลี่ยน
2) ที่จอดมอเตอรไซคไมพอ
3) ตึกเรียนขึ้นไดหลายมุมตอนกลางวันทําใหคนนอกขึ้นได เสี่ยงอันตราย
4) สภาพแถวสํานักงานโทรม ไมสมกับเปนคณะใหญ ภาพลักษณแย
5) ลิฟทสองตัวที่ติดสํานักงานตองมีระบบสลับชั้นจอด ไมงั้นจอดทุกชั้นทั้งสองตัว หรือเชื่อมแผงควบคุมแบบในหาง
6) ควรมีการตีเสนรอคิวลิฟทแบบตึกอักษรฯ
7) ไมมีฟุตบาทเดินไปทางตลาดอินดี้ มีรถเกาขวางอยูบนแทนปูน
8) ถนนขางช็อปจอดรถจนรถสวนลําบาก
9) หองนําชั้นลางมีกลิ่น ไมมีกระจกเปดระบายอากาศ โถปสสาวะระบายชามากบางตัว สกปรกมาก
10) ถังขยะไมพอ วันหยุดทีถังลนแยมาก วันหยุดยาวก็ควรมีแมบานมาเก็บและทําหองนํา
11) หองเรียนที่มีแตทีวีเรียนลําบาก ไมเหมาะสมกับการ lecture
12) ควรฉีดยุงบอยหนอยเพราะลอมดวยแหลงนํา
13) บริเวณรานอาหารควรสวางกวานี้ พื้นหินขัดตองลางทําความสะอาด ตึกเกาถึงเวลาจัดชุดใหญ
14) ควรทําหลังคาตรงที่จอดมอเตอรไซค
15) ฟุตบาทชํารุดหลายจุด
16) ไมมีปายคณะที่สมเกียรติฝงถนนบลูโรด
9. อาจารยที่ปรึกษาไมเห็นทําหนาที่อยางเต็มที่ แตลงนามใบเพิ่มถอน / อาจารยบางคนไมอยูภาคแมจะไมมีคาบสอน บางที
เขานอยวันมากในแตละสัปดาห มีตอกบัตรของ อาจารย ไหมครับ?
10. กังวลแทนรุนนองเรื่อง exit exam ภาษาอังกฤษ ภาคไมเห็นมีอะไรมาชวย
11. วิชา 600 ศึกษาทั่วไปคณะควรเปดใหสาขาอื่นลงได ไมใชจํากัดแคภาคตัวเอง
12. นักวิทยเรื่องมากในการเบิกอุปกรณ ทํางานไมเหมือนภาคอื่นที่มีใจใหบริการ
13. อาจารยคณะไมเขารวมกิจกรรมเลย เชน ไหวครู บายศรี
14. สภาพคณะเกาไมโมเดิรน
15. นกเต็มไปหมด อันตรายเรื่องโรคมาก ที่อื่นจางเหยี่ยวหรือยิงกระสุนเสียง
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะดุริยางคศาสตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

78

3.75

1.12

ขอเสนอแนะ
1. อยากใหมีพื้นที่เอื้อเฟอหรือรองรับกับการที่นักศึกษาหลายๆ คนนํายานพาหนะจําพวกจักรยาน มอเตอรไซคมาเรียนให
สามารถมีที่ไดจอดไดเพียงพอไมกีดขวางทางเดินและสถานที่ เนื่องจากพื้นที่ที่จัดไวในปจจุบัน แคจักรยานยังจะหาที่จอด
ซุกไวยาก
2. ที่ผานมาไมคอยไดสัมผัสถึงการไดมีพื้นที่ในการนั่งรอกอนเขาเรียนเทาไหรนักแตเขาใจในความที่คณะไมไดใหญมากนัก ถา
ไมใชโถงกลางก็ไมรูจะนั่งรอตรงไหนไดที่พอจะเปนที่ใหสําหรับนักศึกษาไดพักบางชวงและสามสามารถใชสอยประโยชนใน
ขณะที่พักแตละวิชาไดเทาที่นาจะเปน แคอยากใหมีพื้นที่สําหรับพักรอเรียนใหสําหรับนักศึกษาหลายๆคนไดพอจะมีที่ได
นั่งทําการบานหรือพูดคุยปรึกษากันได โดยที่ไมตองเดินออกมานอกคณะ แครูสึกวาในปจจุบันไมเพียงกับการรองรับใน
วันที่นักศึกษามาเรียนกันเยอะๆ ดวยความเคารพขอบคุณครับ
3. มีการจัด ใหไดมีลงพื้นที่จริงตามหลายๆ วิชาเพราะสามารถทําใหเรียนรูเเละเขาใจมากกวาการนั่งเรียนอยูในหองอยาง
เดียว
4. ขอหองซอมวงเพิ่มคะ
5. อยากใหมีอุปกรณและหองซอมที่ดี
6. มีความสุขที่เรียนที่นี่ครับ
7. หองเรียนควรมีเยอะ ตามจํานวนนักศึกษา
8. อยากใหมีนองเรียนเพิ่มหองซอมเพิ่ม
9. ดีแลวครับ
10. อยากใหมีอาหารหลากหลายมากขึ้น
11. อยากใหเน็ตที่คณะใชเเอพ spotify ไดเพราะจําเปนตอการศึกษา
12. โรงอาหารรอนจริงๆ บางวันที่ไปนั่งรอเรียนตอนี่เหมือนอาบน้ําใหม
13. อุปกรณไมพรอมมากๆ ไมเหมาะสมกับคาเทอม
14. อาจารยสวนใหญสอนเนื้อหาเกาๆ ไมอิงยุคสมัย ไมเปดรับสิ่งใหมๆ บางคนอยากมากี่โมงก็มา บางทีก็ไมมา บางคนสอนไม
รูเรื่องใหไปคนควาเอง
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

25

3.49

1.01

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีสวัสดิการที่ดีกวานี้ อยากไดชีทเรียนที่เปนสี ไมใชขาวดํา ใหมันเทาเทียมกับคาเทอมที่แพง
2. ควรมีถังขยะเพิ่มขึ้นในหลายๆจุดในมหาวิทยาลัย
3. สายชําระในหองน้ํามีนอยมาก
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะวิทยาการจัดการ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

25

3.76

1.18

ขอเสนอแนะ
1. เมื่อเกิดความผิดพลาดในเรื่องสําคัญและจําเปนควรรีบอัพเดทการแกไข เชน การประกาศตารางสอบตกหลน ควรรีบแกไข
และอัพเดทโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชนของนักศึกษา
2. มีความเห็นดังนี้
1) เนื่องจากวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใชทรัพยากรรวมกันทําใหคณะอาจอํานวยความสะดวกไมไดเทาที่ควร
2) คณะยังสนับสนุนดานอาจารยพิเศษคอนขางนอยมากในการมาบรรยายพิเศษหรือสอนเพิ่มเติม
3) คณะสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาคอนขางมากรวมทั้งทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ทํากิจกรรมมาก
4) คณะควรใหความสําคัญกับนักศึกษาในสวนของการสนับสนุนดานวิชาการใหมากขึ้น เชน เวทีทางวิชาการ การ
แขงขันวิจัยหรือทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนดีมีเวทีแสดงศักยภาพ"
3. ปรับปรุงวิทยาเขตซิตี้แคมปส เมืองทองธานี ใหพรอมใชงาน
4. จัดหองให นักศึกษา ป.เอก ไดประชุมงานหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด เหมือนกับที่มหาลัยอื่นๆ มีหองให ป.เอก ไดประชุม
หลังเลิกเรียนและปดเวลา สองทุม ขอบคุณมาก
5. ระบบ I-thesis ยังไมเสถียร ควรปรับปรุงดวน ขอบคุณมาก
6. ปรับปรุงดานหองเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตเมืองทองธานี และการอํานวยความสะดวกดานหองสมุด
7. อยากใหมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเมืองทองมีประตูทางออกดานหาง Cosmo เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป
รับประทานอาหารชวงเวลากลางวัน
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

70

2.37

1.42

ขอเสนอแนะ
1. เรื่องอุปกรณไวสําหรับการศึกษา เปนสิ่งจําเปนมากที่สุด และไมมีเหตุผลอะไรที่จะหยุดพัฒนาและสงเสริม การเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองตามโลกใหทัน ตองไมมีอุปสรรคในการเรียน ทุกอยางตองพรอมและสนับสนุน
ตัวนักศึกษา อยากใหเก็บไปพิจารณา เพราะตัวขาพเจาเองที่เรียนมาจนจบปสี่ ก็เกิดความสงสัยระหวางเรียนอยูหลายครั้ง
ในการเรียนเวลาที่อุปกรณไมสามารถ support ตัวนักศึกษา และไมสามารถรองรับสิ่งที่เรียนรูไดดีพอ หวังวาสิ่งที่ขาพเจา
พิมพไว จะกอใหเกิดความพัฒนาแกไขปรับปรุงสูนองๆ รุนตอไป อยางรวดเร็วและตรงจุด ขอบคุณคะ
2. เรียนตัวสองตัวคาหนวยกิจสองหมื่นกวา แตอุปกรณการเรียนตางๆ ไมพรอม ไมคุมคาเทอม ไมตอบสนองการเรียน
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ex. สตูดิโอ ไมคอยมีอะไรที่พรอมสําหรับการเรียนการสอนแบบคณะนี้ รูสึกวาควร
เตรียมใหพรอมถาเกิดจะยายมาแลว รับผิดชอบกวานี้
3. กรุณานําเครื่องถายเอกสารที่มีเครดิตของมหาวิทยาลัย มาติดตั้งที่วิทยาเขตเมืองทองธานีดวยคะ :)
4. โถงขางลางตึกไมควรทําเปนหองเรียน ที่นั่งพักก็คอนขางมีนอย
5. อันนี้เปนวิทยาเขตเมืองทองนะครับ รูสึกเหมือน มหาวิทยาลัยยังไมเสร็จดี ตึกอาคารหองเรียนมีพื้นที่ไมพอเรียน แถม
ระบบการจัดการก็เหมือนไมเปนระบบ เชน ตารางเรียนนักศึกษาที่สับเปลี่ยนขณะที่เปดเทอมแลวและนักศึกษาไปเรียน
แลว เหมือนไมมีเจาหนาที่คอยจัดการหองเรียน อาจารยจะมาสอนบางครั้งหองเรียนกลับไมวาง ทั้งๆ ที่นัดแนะกัน
เรียบรอย การประชาสัมพันธที่มีแตบนเฟสบุคเขาไมถึงนักศึกษาทั้งหมด ที่จอดรถที่มีใหสําหรับอาจารย ที่จริงๆ แลวเหลือ
พื้นที่เยอะมาก แตกลับไมไดใชประโยชนอะไร สวนตัวคิดวาวิทยาเขตเดิมที่เรียน(เพชรบุรี) มีความพรอมกวามากๆ แมจะ
อยูนอกตัวเมืองก็ได กระนั้นในวิทยาเขตเมืองทองยังมีการกอสรางชวงนักศึกษาสอบอีกดวย ในเวลาเรียนก็ยังมีการ
กอสรางเสียงดังรบกวนตลอด หองเรียนก็เหมือนไมไดออกแบบเพื่อรองรับการศึกษา เชน หองไมเก็บเสียง เวลาอาจารย
พูดเสียงจะกองฟงยาก บางหองถึงขนาดมีรูโหวในหอง หรือกําแพงโหว ทั้งนี้อยากใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการและบริการ
โดยอางอิงพฤติกรรมของนักศึกษาเปนหลัก เพราะมหาวิทยาลัยควรจะถูกออกแบบโดยคํานึงการเรียนการศึกษาของ
นักศึกษาเปนหลัก โดยเริ่มจากการฟงความคิดเห็นลักษณะนี้อยางสม่ําเสมอ
6. ตึกเรียนที่เมืองทองควรเสร็จเรียบรอยกอนเปดภาคเรียน แตจนถึงตอนนี้หองยังไมเสร็จดี ผนังมีรู หองไมมีเพดานเสียงกอง
บางทีฟงที่อาจารยสอนไมรูเรื่องเลย ทั้งๆ ที่เปดเทอมแลวยังมีการกอสรางซอมแซมอยูอีก เสียงดังรบกวนการเรียนการ
สอนอยางมาก แมแตชวงสอบก็ยังมีการปรับปรุงซอมแซม จัดสรรเวลาไดแยมากๆ มีเหตุการณที่ของตกจากที่สูงลงมาที่
ทางเดิน ที่มีนักศึกษาเดินผานไปมา แตไมมีการประกาศหรือขอโทษใดๆ ความรับผิดชอบอยูที่ไหน ความเหมาะสม? ความ
ปลอดภัยควรเปนพื้นฐานสําหรับอาคารมิใชหรือ? อยางนอยควรออกมาขอโทษและทําใหเปนเรื่องสําคัญควรปรับปรุงแกไข
อยางมาก หรือตองใหมีคนบาดเจ็บหรือ? อุปกรณบันทึกเสียงที่เมืองทองมีใหใชแตพังไปเกือบครึ่ง ควรเปลี่ยนใหมไดหรือ
ยัง? บางตัวใชไดแตถานก็ตองซื้อเอง อยากรูวาคาบํารุงที่จายไปลงที่ไหนหมด ความพรอมของอุปกรณเปนสิ่งที่สําคัญตอ
นักศึกษานิเทศศาสตรมาก เพราะไมใชทุกคนที่จะมีทุนทรัพยในการซื้อหาอุปกรณมาใชงานเปนของตัวเอง การหยิบยืมจาก
มหาวิทยาลัยจึงเปนหนึ่งทางเลือกที่สําคัญอยางมาก แตอุปกรณชํารุดเสียมาก การนั่งโทษวานักศึกษาใชของอยางไมรักษา
ไมใชการแกปญหา เปนเพียงการกลาวถึงสาเหตุนึงเฉยๆ ถามีปญหาสวนนี้มากก็ควรจัดตั้งกฎที่เขมงวดมากขึ้น แตของที่
ชํารุดไปแลวก็ควรมีการเปลี่ยนออกเสียที คอมพิวเตอรบางเครื่องเปดโฟโตชอปก็คางแลว ทั้งๆที่คอมพิวเตอรสําคัญตอการ
เรียนการสอนในยุคสมัยนี้อยางมาก ควรมีสมรรถภาพที่ดีกวานี้มิใชหรือ? บันไดดีไซนไมเอื้ออํานวยตอการเดินของ
นักศึกษาหญิงที่ใสกระโปรงเลย นากังวลเปนอยางมาก ชองระหวางบันไดกวางมาก
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7. ตองการสายชําระในหองน้ําอาคารเรียน เวลา นักศึกษา ปวดหนัก ทิชชูไมไดทําใหรูสึกสะอาดเลย ขอความกรุณานําสาย
สายชําระมาติดและรบกวนบอกปาแมบาน ใหทําความสะอาดหองน้ําดวยคะ ไมใชแคมาเปลี่ยนทิชชู มันเหม็นทํารายจมูก
มาก บอกตามตรง // ขอถังขยะดวยคะ เคยเห็นโรงอาหารที่ไหนไมมีถังขยะบาง นี่เห็นที่มหาลัยนี้ที่แรก รูวาอยากจัด
ระเบียบถังขยะใหเปนที่ แตคุณจะให นักศึกษา เดินจากโรงอาหารยาวไปหลังหอหญิงเพื่อทิ้งกลองขนมกลองเดียวหรอ
ตรงลานจันทรกไ็ มมีถังขยะ ถามจริงวาอยากใหเราทิ้งขยะใหเปนที่จริงปาว ไมมีถังขยะอยูใกลๆ มารองรับขยะเลย คิดได
ไงอะ งง (วิทยาเขต มศก. เพชรบุรี)
8. อยากใหตึกเรียนที่ City Campus มีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยกวานี้ ปจจุบันเวลาเรียนก็ยังมีการกอสราง
และเสียงดังมารบกวนจนถึงเวลาสอบ
9. อยากใหอุปกรณและสถานที่ในการเรียนมีเพียงพอและเหมาะสมมากกวานี้
10. ไมคอยมีความเปนมหาวิทยาลัยเพราะมีหลายวิทยาเขตมากเกินไป มีคาบํารุงที่แพงไมสมกับสิ่งที่ไดรับมากเทาไหร การมี
เขตใหมที่เมืองทองธานีทําใหเพิ่มคาใชจายที่สูงขึ้น ทั้งยังเดินทางลําบากและมีการจราจรที่ติดขัด มีปญหาหลายอยางที่
นักศึกษาออกมาพูดถึงกันจึงอยากใหทางมหาวิทยาลัยรับฟงแลวนําไปปรับปรุงอยางที่สุด
11. อาคารเรียนที่วิทยาเขตเมืองทองธานียังไมพรอมที่จะใหนักศึกษาเขาไปใชเรียน ทั้งคุณภาพของหองเรียน ที่รองรับในการ
พักกลางวัน ไมมีโรงอาหารในมหาวิทยาลัย อาหารที่ขายราคาแพงไมเหมาะกับคุณภาพ มีการกอสรางระหวางที่นักศึกษา
กําลังมีการเรียนการสอน
12. เลิกกอสรางตอน นักศึกษา มีเรียนคะ เสียงดังนารําคาญ / การดําเนินงานเมื่อยื่นเรื่องตอคณะชามาก
13. หอ 2 ควรเพิ่มเครื่องซักผาและทําความสะอาดเครื่องซักผา
14. เสนอแนะดังนี้
1) ตึกคณะไอซีทีที่เมืองทองควรพรอมกวานี้ หองสตูดิโอก็ไมพรอมใหนักศึกษาใชงาน เนนแตการออกแบบแตการ
ใชงานจริงแทบไมได
2) ควรสนใจชีวิตความเปนอยูของนักศึกษามากกวา อยางเชน ความปลอดภัยของเด็ก เคยมีเหตุการณนักศึกษา
เดินอยูมีที่ครอบไฟจากเพดานรวงลงมา หรือ นักศึกษากําลังเรียน/สอบก็มีการซอมแซมตอเติมตึก ซึ่งมันไมควร
และไมเหมาะสมหรือไม?
3) หลักสูตรเหมือนจัดวิชาเรียนที่ไมคํานึงถึงเนื้อหา และบางวิชาไมเหมาะแกการสอบ
4) บุคลากรสื่อสารกันไมเขาใจ และตองผานขั้นตอนซับซอนวุนวายเกินไป อยางเชน คนจัดตารางสอนไมคุยกับ
อาจารย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หรือ มีวิชาหนึ่งมีสอบแตไมมีตาราง (คือไมไดคุยกันหรืออยางไร) หรือ การทําชีท
เอกสารประกอบการเรียนตองจายซ้ําจายซอน
5) รูสึกถึงความไมคุมคากับคาเทอมที่ตองเสียไป"
15. คณะควรอยูในวิทยาเขตเดียวคะ เรื่องที่จอดรถรูวาเปนเรื่องของมหาลัยแตวาที่จอดใตตนไมทําไมจอดไมไดคะ? งง? เสนก็
ตีใหเห็นอยู ตึกราวแลวนะคะ ใครคอรัปชั่นเงิน 4000 ที่จายทุกเทอม หรือคนคุมงานทําไดเทานี้?
16. อยากใหปรับปรุงเรื่อง internet โตะเรียน อุปกรณคอมพิวเตอรที่ไมมีคุณภาพ ฝายการเงินหรือฝายที่ตองติดตอกับ
นักศึกษาไมมีความเต็มใจที่จะใหบริการ เขางานไมเปนเวลาในเวลางานอยูๆ ก็หายไปตองใหนักศึกษารอ เวลาสอบถาม
อะไรก็ไมคอยอยากจะตอบมีการประชดประชันเหมือนมาขอเรียนฟรี แตพี่โจดีคะ ที่เหลือตองปรับปรุง
17. ไมเขาใจวาจะให นักศึกษา ประเมินไปทําไม ถาไมปรับปรุงหรือแกไขใหมันดีขึ้นเลย / บุคลากรของคณะนอยไปหรือเปลา
อยางพี่เอนี่ก็ทําเอกสารเกี่ยวกับ นักศึกษา เกือบทุกอยาง จะเบลอหรือจําไดนี่ก็แลวแตดวง สงสารก็สงสารแตเอกสารเราก็
จะหายหรือเปลาก็ไมรู ครูหรืออาจารยเองก็นอย งงมาก แตละสาขาหรือเอกมีคนละหนึ่งสองมากสุดก็สาม แตเด็กเยอะ
มากจะดูแลยังไงหมด / ตึกที่เมืองทองก็แย ทําไมไมกอสรางชวงปดเทอมใหมันจบๆ มาทําตอนเด็กเรียนอยูเสียงดังมาก สตู
นี่ก็ไมพรอมใชเด็กนิเทศมั นตองใชหรือ เปลา / คณะไมพรอมในหลายๆ อยา งมาก ทั้งที่เ ปนคณะที่ดูจะเกี่ยวของกั บ
เทคโนโลยีหรือความทันสมัยแตอะไรๆ มันแยมาก (ไมไดพูดถึงหลักสูตร) ถาไมพรอมก็ควรยุบคณะหรือเปลา สงสารเด็ก
18. อยากใหปรับปรุง
1) การรับนอง ใชระบบโซตัส รุนพี่ตะโกนใสนองๆ คิดวาไมนามีการรับนองแบบนี้ ไมกอใหเกิดความสนิทสนม การ
รูจักกัน หรือรักกันมากขึ้น เห็นแตเกิดความขัดแยง
2) รานอาหารที่คณะ (เมืองทองธานี) ไมมีประสิทธิภาพ ปจจุบันอยูในระหวางการปรับปรุง ควรปรับปรุงใหดีกวานี้
เชน การทําอาหารขางในขางในหองแอร ทําใหเกิดกลิ่นติดตัว
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3) อุปกรณการเรียนการสอน โปรเจคเตอร และคอมพิวเตอร ไมมีประสิทธิภาพ ในบางหองโปรเจคเตอรสีเพี้ยน
ควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณอยางนอยเดือนละ 2 ครั้งก็ยังดี
คณะอะไรเอยสงเสียงดังซอมแซมตึกในอาทิตยที่มีสอบ คณะไอซีทีไงจา วิทยาเขตที่มีแตตึกโดๆ หองเรียนที่ออกแบบใหไม
เก็บเสียง ไมเหมาะกับการเรียน สตูน้ํารั่ว ทางเดินไมมีรม แมคพังไมเพียงพอ พีซีไมมีไลทรูม พีซีแรมไมพอ การจัดวางโตะ
ผิดเพี้ยนไปหมด
อันนี้ไมเกี่ยวกับคณะแตเปนมหาวิทยาลัย ทางฝงเมืองทองมีการกอสรางที่เสียงดังมากๆระหวางการเรียนการสอนรวมไป
ถึงสอบ พื้นที่สวนกลางมีนอย การดําเนินงานสวนของกิจการนักศึกษาไมคอยสะดวก
(เมืองทอง) อยากใหรีบทําหองสตูดิโอที่เมืองทองใหเสร็จเพราะนักศึกษาเดือดรอนมาก ตองใชถายงานแตไมมีอะไรพรอม
เลยทั้งๆที่ผานมาเปนปแลว / คอมพิวเตอรในหองคอมมีแตคอมที่ไมมีคุณภาพ ระบบปฏิบัติการต่ํา ไมมีการอัปเดต เครื่อง
คาง โปรแกรมไมครบ / อยากใหหาสักหองเอาไวใหเด็กทํางาน เนื่องจากแตละเอกลวนมีงานมากมายและไมยอมใหเด็ก
ทํางานในบริเวณตึกเรียน (ทําฉาก เก็บของ ฯลฯ) / อยากใหเพิ่มจุดขายของใตอาคารเรียนเพราะในชวงกลางวันคนเยอะ
และอาหารไมเพียงพอตอความตองการ / อยากใหมีที่เก็บทิชชูในหองน้ําหญิงเพิ่มเพราะทิชชูหมดบอยมาก
เมืองทองควรหยุดกอสรางระหวางเรียน / ที่นั่งไมเพียงพอตอการพักเที่ยงและรอเรียน /อาจารยที่ถูกมาสอนแทนอาจารย
ประจําวิชาเกง แตสอนคนไมเปน! ควรปรับปรุงอยางยิ่งคะในเรื่องนี้
งดการกอสรางที่รบกวนทางการเรียนในขณะที่มีการเรียนของนักศึกษา
ไมควรใหอาจารยคนเดียวดูแลทุกอยาง และไมควรใหอาจารยพูดบั่นทอนจิตใจเด็ก
ไมคิดวามหาลัยชื่อดัง จะไมมีการสื่อสารภายในองคกร กระบวนการในการบริหารงานแยมากๆ บุคลากรไรคุณภาพ ไร
ความสามารถ เมื่อนักศึกษาไดรับปญหา แกปญหาไดไมตรงจุด ไมรูวาผานมาตรฐานการศึกษามาไดอยางไร แยมากจริงๆ
เอก CRM ควรมีการเปลี่ยนแปลง ไมรูวาเอาเงินคาเทอมที่จายไป ไปบริหารอะไรบาง อุปกรณก็ไมตองใชเหมือนเอกอื่น
แลปแมคก็ไมเคยไดใช อุปกรณตามหองเรียนก็กากๆ บางหองยังทําไมเสร็จเลย งงมาก ตั้งแตเรียนมา การฝกงานเพิ่มรอย
หยักใหสมองสุดละ
โปรดปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองเรียนดวนๆ ประสิทธิภาพต่ํามาก นึกวาคอมเมื่อ 20 ปที่แลว เสียคาเทอมตั้งหลายหมื่น
หาคอมดีๆ มาใหนักศึกษาหนอยไมไดหรือไง
นอกจากความถึกที่คณะใหแลวก็ไมมีความสุขในการเรียนหนังสือเลย ทั้งสถานที่เรียนและสภาพแวดลอม
ไอซีทีที่เมืองทอง หองสมุดปดบอยมากเลยคะ ไปทีไรก็ปดๆ คือถาพี่ที่ดูแลมีธุระตองไปทําเยอะก็หาคนชวยใหหองสมุดมัน
เปดตลอดเวลาดีกวาไหมคะ ทําอะไรไมไดก็เฝาไวใหมันเปดตลอด คอยเช็คยืมคืนตลอดก็ยังดี ธรรมชาติของหองสมุดมันไม
ควรปดบอยขนาดนี้
มหาลัยควรเขามาตรวจสอบดูแลการบริหารงานของคณะ วามีคุณภาพมากพอหรือไม มีการจัดการภายในคณะอยางไร
เด็กมีความสุขกับที่เปนอยูนี่หรือไม เปนคณะที่เกี่ยวกับการสื่อสารแตคนในคณะเองยังไมสื่อสารกัน เด็กมีปญหารองเรียนก็
ไดรับการแกไขแบบไปที ไมรูจะพึ่งใครในคณะนี้ไดบางคะ
อยากใหคณะมีการรับคําแนะนําและรับขอรองเรียนของนักศึกษา ใสใจกันมากกวานี้ ในบางเรื่องหากปลอยปะละเลยไป
ไมใชแคคณะที่เดือดรอนแตจะรวมไปถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งไมอยากใหเกิดขึ้น
ควรเพิ่มอาจารยที่ปรึกษาเอกลูกคาสัมพันธ ควรมีนักศึกษาไมเกิน 10 คนตออาจารยที่ปรึกษา 1 คน เพื่อใหอาจารยดูแล
นักศึกษาไดอยางทั่วถึง
ควรมีชองทางใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆเพิ่มเติม
การสื่อสารของอาจารยภายในคณะ ict ลมเหลวมาก แกปญหาใหนักศึกษาแบบขอไปที ไมคิดและทําใหรอบคอบ เจอ
ปญหาทีตองมาแกที ไมจริงจังกับการแกปญหาใหกับนักศึกษา ทํางานคนกันเองก็เกรงใจเกรงกลัวกันเอง นักศึกษาเสียทั้ง
เวลาและความรูสึก นักศึกษาหมดศรัทธาในการทํางานของอาจารยคณะนี้เปนอยางมาก ยังไงชวยลงมาดูระบบการ
บริหารงานและการแกปญหาของคณะนี้ดวยนะคะ ขอบคุณคะ
อยากไดพื้นที่สําหรับคิดสรางสรรคงานในวิทยาเขตเมืองทองที่ไมใชตูคอนเทนเนอรคะ กระจกใสสรางการเรียนรูไดดีนะคะ
หลายอยางมากคะ อยางเรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษารูสึกวาคอนขางต่ํา ทั้งดานสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ขอหามที่บางอยางนักศึกษาไมเขาใจและไมไดรับคําอธิบายวาผลเสียที่เกิดคืออะไร หองน้ําที่มีที่แขวนทิชชูเอาไว
วางโทรศัพทไมเคยมีทิชชูมาวาง อาคารที่สรางมาเพียงหนึ่งปแตมีรอยราว ที่จอดรถมีที่รมๆ แตไมใหจอด กิจกรรมที่คิดวา
อยากใหทางคณะจัดใหซึ่งคิดวามันเปนสิ่งที่ชีวิตนึงที่ไดเปนนักศึกษาควรไดอยางมีการจัดทริปให จะไดทํากิจกรรมรวมกัน
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ทั้งอาจารยทั้งเพื่อนๆ ไดรูจัก มี connection กับพี่นอง หรือเรื่องการพาไปดูงานนอกสถานที่ 4 ปที่เรียนมาไมเคยมีเรื่อง
อะไรแบบนี้เกิดขึ้น เวลาที่เห็นเพื่อนตาง ม. ไดรับก็คิดวาทําไมเราไมมีบาง คาเทอมก็แพงกวาสิ่งอํานวยความสะดวกกับ
สวนทาง ที่สําคัญการคิดราคาแบบเหมาเรียนแตละเทอมซึ่งเขาใจวาออกจากมหาลัยรัฐบาลแลวแตรูสึกวาแพงมากกับการ
มีเรียนแคเทอมละ 2 ตัว ขณะที่เพื่อนๆ ม. อื่นไดลดคาเทอม หลายอยางคิดวามหาลัยเองก็รูดีอยูแลววามีปญหาอะไรบาง
ไดแตหวังวาจะมีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง ลึกๆ ไมไดไมพอใจอะไรขนาดนั้นนะคะ เปนเพราะชินไปแลวดวยแตคิดวาที่
ตองพูดเพราะคงเปนการดีถานักศึกษารุนหลังๆ จะไดรับอะไรที่ดีขึ้นคะ
พัฒนาทุกอยางในวิทยาเขต เมืองทองธานี
เรื่องของอุปกรณการเรียน สถานที่ของการศึกษาควรปรับปรุงอยางเรงดวน มีการกอสรางรบกวนสมาธิ ทั้งในวันที่เรียนอยู
และวันสอบเชนกัน สภาพแวดลอมความปลอดภัยยังนอยอยู เพราะตัวตึกไมคอยปลอดภัย (เมืองทองธานี)
อุปกรณทําสําหรับถายทําหนังมีนอยมากเมื่อเทียบกับคาเทอมที่เสียไป
อยากใหมีการบริหารงานในสวนตางๆใหมีประสิทธิภาพกวานี้ นักเรียนเขาจะไปเขามหาวิทยาลัยอื่นกันหมดแลว
ระบบบริการนักศึกษายังไมทําตามนโยบาย Student first จะติดตอเรื่องแตละครั้งทําหนาตาไมคอยดีบางทีก็ไมอยูจะขอ
ยืมของตองรอนานมากเสียเวลาทั้งวัน การเรียนมีกิจกรรมใหนอยมากเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะแทบจะไมคอย
มีใหก็นอย ทั้งๆ ที่ควรไดรับกิจกรรมตางๆ มากกวานี้ยิ่งมาอยูเมืองทองยิ่งนอยลงจนเกือบจะแทบไมมี นักศึกษาตองดิ้นรน
หาเอง ถาไมสามารถบริหารไดทั่วถึงทุกวิทยาเขตจะทําแบงหลายวิทยาเขตทําไม จายคาเทอมไปเกือบสามหมื่นแตคุณภาพ
ชีวิตหลักรอย ไปสอบยังมีการมาทํากอสรางรบกวนเสียงดังเวลาสอบ เดินๆ อยูแผนสังกะสีที่ตอเติมรวงลงมาเกือบโดนหัว
ฝาทอเปนพลาสติกมีคนเดินผานฝาหักเขาโรงพยาบาล คุณภาพชีวิตอยูตรงไหน กิจกรรมไมมีทั้งกับคนในคณะและนอก
คณะความบันเทิงใดๆ ไมมีเลยสักอยาง งบตางๆ ก็นอย ทั้งๆ ที่คณะควรจะมีการเปดกวางดานอิสระความคิดตางๆ
มากกวานี้ การมาเรียนตองใสชุดนักศึกษาทั้งที่นักศึกษาตองเรียนปฏิบัติแทบจะทุกวิชา อุปกรณการเรียนก็มีนอยจะใชก็
ตองแยงกันใช พังบางขาดบาง หองเรียนก็เสียงกองแสงเขาเยอะมองโปรเจคเตอรไมเห็นไมเอื้ออํานวยตอการเรียน สตูก็ยัง
มีคุณภาพไมมากพอ การเรียนที่ดีคือการซัพพอรตนักศึกษาใหเปดกวางทางความคิดในการเรียนรูสิ่งตางๆ แตยังไมพบกับ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ มหาวิทยาลัยแหงศิลปะ(?) จริงหรือ
ตึกที่เมืองทองแย มีการทําการกอสรางทั้งระหวางที่มีการเรียนการสอน รวมไปถึงวันที่มีการสอบกลางภาค เสียงเจาะ
เพดานดังขึ้นไปถึงหองสอบ ไมมีความพรอมซักอยาง หองเรียนเสียงก็กอง วิทยากรผูกํากับจากขางนอกมาพูดยังถามเลย
วานี่หองเรียนจริงหรอ ขึ้นแท็กซี่เคายังถามเลยวานี่คือมหาลัยหรอ เรียนวิชาจัดไฟ พอเรียนอยู ไฟในหองตัดเพราะไฟไม
พอ งงมาก มีอะไรที่พรอมบาง คาเทอมก็แพงแตสวัสดิการไมดี
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
วิทยาลัยนานาชาติ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

15

3.22

1.29

ขอเสนอแนะ
1. Parking area
2. อยากใหมีหองเรียน โตะเรียนที่เทาเทียมกัน บางหองโตะกวาง บางหองโตะเล็ก ไมเทาเทียม
3. จัดอาจารยที่สอนรูเรื่อง ไมนาเบื่อ และหองเรียนแคบ บรรยากาศไมดี เกาอี้และโตะไมพอใช นักศึกษาบางหองไดหองดี ไม
เทาเทียม
4. อยากใหเวลาเรียนอํานวยการรวมกิจกรรมกับคณะอื่นมากขึ้น และสนับสนุนการทํากิจรรมในชื่อของคณะมากกวาเดิม
อยากใหมีบรรยากาศของความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรมากกวานี้
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คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ทางระบบ online
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
บัณฑิตวิทยาลัย
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน)

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

15

3.99

1.18

ขอเสนอแนะ
1. ปรับปรุงสถานที่ และเวลาการจัดสอนใหสอดคลอง กันมากขึ้นเพราะโดยสวนใหญนักศึกษาระดับปริญญาโทมักจะทํางาน
และทํางานในกรุงเทพ จึงอาจจะตองพิจารณาเรื่องสถานที่ดวย สวนอุปกรณควรมีพรอมสําหรับการปฏิบัติการหองแล็บ
เชน โปรแกรม อุปกรณใหเพียงพอตอนักศึกษาปริญญาโทที่มีจํานวนนอยใหพอเหมาะ
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ภาคผนวก 7
สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม

สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม
คณะกรรมการเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ เขารวมสนทนากลุม ในวันที่ 1-2 และ 22 พฤศจิกายน
2561 ประกอบดวยกลุมตางๆ ดังนี้
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
กลุม 3 เลขานุการสวนงาน + ผูแทนสายสนับสนุน
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาตรี + นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา +
นักศึกษาเกา
(ศูนย สถาบัน สํานัก มีเฉพาะกลุม 1 และ 3)
จํานวนผูเขารวมสนทนากลุมของแตละสวนงาน สรุปไดดังนี้

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สวนงาน

คณะจิตรกรรมฯ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ
คณะดุริยางคศาสตร
คณะสัตวศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักหอสมุดกลาง
ศูนยคอมพิวเตอร
หอศิลป
รวม

จํานวนผูเขารวมสนทนากลุม (คน)
จํานวนที่ กลุม กลุม
กลุม
กลุม
สวนงาน 1
2
3
4
เสนอชื่อ ผูทรง
(คน)
คุณ

17
17
18
18
18
17
17
17
18
18
17
19
14
18
10
5
5
5
268

วุฒิ

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
11

สาย
วิชา
การ

2
2
1
3
3
2
1
3
3
3
3
4
3
3
1

37

สาย
เลขา
สนับ
นุการ
สนุน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

3
3
3
2
3
3
3
3
5*
3
3
3
3
3
3
3
3
3
55

คกก.
นัก
ศึกษา

4
3
4
4
4
3
3
4
3
3
4
1
3

43

นศ.
บัณฑิต
ศึกษา

นศ.
เกา

3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
1
2

1
2
1
1
3
3

3
1

1
1

34

25

2
3
3
1
3

รวม
จํานวน คิดเปน
ผูเขา รอยละ
รวม
(คน)

14
8
10
15
18
17
11
16
19
16
11
18
8
15
7
5
5
4
217

82.35
47.06
55.56
83.33
100.00
100.00
64.71
94.12
105.56
88.89
64.71
94.74
57.14
83.33
70.00
100.00
100.00
80.00
80.97

หมายเหตุ * คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เสนอชื่อผูเขารวมสนทนากลุม กลุมผูแทนสายสนับสนุน จํานวน 3 คน
แตในวันสนทนากลุม มีผูมารวมใหขอมูล จํานวน 5 คน
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ภาคผนวก 8
สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุม
ของผูเกี่ยวของกลุมตางๆ

สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดานศิลปะและการออกแบบ QS
Totally Arts Summit (Art and Design) 2018
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สกอ.
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทมากขึ้นในการชวยแกไขปญหา
นโยบาย กฎเกณฑ ของ สกอ. เปนปญหา ขอจํากัดใน
การจัดการศึกษา และการพัฒนาอาจารยดานศิลปะ อาทิ ขอจํากัด อาทิ ทําหนังสือชี้แจง สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขา
ไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให สกอ. รับทราบ
- การกําหนดจํานวนนักศึกษา
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีธรรมชาติที่ ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
แตกต า งจากสาขาอื่ น ๆ ส ง ผลต อ การเสนอขอกํ า หนด
ตําแหนงทางวิชาการที่มีจํานวนนอย และทําใหไมสามารถ
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ได
4. คณบดี
4.1 มีความยืดหยุน
4.2 มีความสามารถบริหารเพื่อลดความขัดแยง
4.3 ควรพยายามรักษาสมดุลของการดําเนินงานพันธกิจหลัก
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 หลักสูตรของคณะไดรับการยอมรับจากภายนอก เปนผูนําและตนแบบใหกับสถาบันอื่นๆ
1.2 อาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
1.3 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศมากขึน้
1.4 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ความสัมพันธ เครือขายกับตางประเทศ สามารถตอยอดในการทําผลงานตางๆ
ไดมาก
1.5 บุคลากรในคณะ นักศึกษาเกา มีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตามกําลังความสามารถ ตามความถนัดของ
แตละคน
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
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2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ดานกายภาพ
การวางแผนใชพื้นที่วังทาพระหลังการปรับปรุงแลว
ควรรวมกันระดมความคิดวางแผนเรื่องการใชพื้นที่วังทาพระ
เสร็จ
หลังการปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ
- การแสดงผลงาน แสดงนิทรรศการประจํา เพื่อเปนแหลง
สรางแรงบันดาลใจดานศิลปะ
- การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- การจัดบริการทางวิชาการ การอบรมแกผูสนใจดานศิลปะ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีความประนีประนอม สุภาพ เปนมิตร
4.2 บริหารงานในลักษณะความสัมพันธในคณะเปนแบบครอบครัว พี่นอง ไมใชกฎ อํานาจ ความรุนแรง
4.3 วิธีการบริหารเปนแบบศิลปน มิใชมืออาชีพ
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการผลักดันคณะสูความเปนนานาชาติท่ีรูปธรรมมากขึ้น อาทิ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย กับ
สถาบันในตางประเทศ การจัด Workshop รวมกับศิลปน นักศึกษาตางชาติในงานแสดงนิทรรศการตางๆ
1.2 งานวิเทศสัมพันธ มีการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การบริการวิชาการ
การจัดกิจกรรม โครงการ รวมกับภาครัฐและเอกชน
ควรดําเนินการโครงการหารายได ตามที่ไดแสดงวิสัยทัศนไว
ลดลง ทําใหไดรับงบประมาณจากภายนอกนอยลง
ใหเปนรูปธรรม
2. การบริหารจัดการ
โครงการ กิ จ กรรม ที่ คิ ด ริ เ ริ่ ม วางแผนไว การ
ควรเรงกํากับ ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆ
ดําเนินการยังไมคืบหนา
ตามที่วางแผนไว เพื่อใหการดําเนินงานมีความกาวหนา อาทิ
โครงการภาคพิเศษนานาชาติ
3. การสื่อสาร
3.1 การถายทอดนโยบายยังไมทั่วถึง บุคลากรยังรับ
1. ควรปรับวิธี การสื่อสารภายในองคก ร ใหมีความชั ดเจน
ขอมูลขาวสารนอย
ทั่วถึงในทุกระดับ
3.2 ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งอาจารย บุ ค ลากรสาย
2. ควรหาแนวทางเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางอาจารย บุคลากร
สนับสนุน และระหวางภาควิชาลดนอยลงไป สงผลตอการ สายสนั บ สนุ น และระหว า งภาควิ ช าให ม ากขึ้ น เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม
ประสานงาน และการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีวิสัยทัศน
4.2 ควรแสดงภาวะผูนํามากขึ้น ในการปกปอง รวมรับผิดชอบไปกับผูปฏิบตั ิงาน
4.3 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ เพื่อการแกไขปญหาและงานสามารถดําเนินการไดตอไป
4.4 มีความสุภาพ ออนนอม เกรงใจผูรวมงาน
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการพัฒนาพื้นที่หอศิลปของคณะ (Art Gallery) ใหเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวนสําหรับใชเผยแพรผลงาน
ของอาจารย นักศึกษา ศิลปนรับเชิญ
1.2 จัด Workshop ทําใหคณะไดรับความสนใจมากขึ้นในมุมมองของภายนอก
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร
หลักสูตร ลาสมัย มีความเปนนานาชาตินอย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย กาวทันความเปลี่ยนแปลง
และนําไปใชประโยชน นําไปประกอบอาชีพ อาทิ การนํา IT มาใช
ทํ า งานศิ ล ปะและเผยแพร ผ ลงาน การทํ า ประวั ติ ผ ลงาน การ
ประชาสัมพันธ การตลาด
2. ควรปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการเปดหลักสูตรนานาชาติ
3. ควรปรับปรุงหลั กสูต ร เพื่ อใหพั ฒนานักศึก ษาได พัฒนา
ทักษะความสามารถที่หลากหลาย เพื่อประโยชนในการทํางาน
อาทิ การใหเลือกเรียนวิชาโท การเปดรายวิชาที่หลากหลาย การ
เรียนขามสาขาวิชา

2. การเรียนการสอน
ควรพิ จ ารณาปรั บ กฎเกณฑ ให มี ค วามยื ด หยุ น และสร า ง
การกําหนดเงื่อนไขการทํา thesis ของนักศึกษา
ใหตองจัดพรอมกันทั้งรุน ถูกจํากัดใหตองจัดภายในคณะ โอกาส ประสบการณแกนักศึกษามากขึ้น อาทิ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดแสดงผลงาน thesis ไดอยาง
ทําใหขาดโอกาสที่จะนําผลงานไปจัดแสดงภายนอก
อิสระทั้งภายในและภายนอกคณะ ซึ่งจะเปนโอกาสที่จะมีผูเขาชม
ที่หลากหลายมากขึ้น
- นักศึกษาสามารถจัดแสดงผลงานไดตลอดเวลา เมื่อมีความ
พรอม
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 พื้นที่สําหรับการทํางาน การสงงานของนักศึกษา
1. ควรจัดสรร แบงพื้นที่หอศิลปของคณะ (Art Gallery) ให
ไมเพียงพอ
นักศึกษาใชทํางาน สงงาน นอกเหนือจากการใชนําเสนอผลงาน
3.2 การจํากัดเวลาเปด-ปดอาคาร ทําใหนักศึกษาไมมี ของอาจารย ศิลปน และจัดกิจกรรม Workshop เพียงอยางเดียว
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
พื้นที่ทํางาน
2. ควรขยายเวลาเปด-ปดอาคารสําหรับนักศึกษาใหมีพื้นที่
3.3 หอง Studio แคบ และฝาเพดาน ระบบไฟฟา ทํางานนอกเวลาไดมากขึ้น
ชํารุด อาจจะเกิดอันตราย
3. ควรปรับปรุงหอง Studio ใหมีขนาดใหญขึ้น และดูแล
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการทํางาน และปองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดกับนักศึกษา
4. ควรปรับ ปรุ ง การใช Shop รว มกั น ระหว างสาขา ให
สามารถขอใช ง านได ส ะดวก และแบ ง สั ด ส ว นพื้ น ที่ ใ ช ง านให
เหมาะสม
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมาก
ตอการดําเนินกิจกรรม
ขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามที่กําหนดไว
2. ดานกายภาพ
การปรับปรุงวังทาพระ ยังมีความลาชา
ควรเรง ดํา เนิ น การปรับ ปรุ ง วัง ทา พระ เพื่ อ จะได แก ปญ หา
พื้นที่พระราชวังสนามจันทรซึ่งไมเพียงพอรองรับนักศึกษาในการ
ทํางาน และจัดแสดงผลงานศิลปะ
4. คณบดี
4.1 บุคลิกภาพเปนมิตร เปนกันเอง มีความเอาใจใสนักศึกษา
4.2 ควรจัดกิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา เพื่อรับฟงปญหา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การปรับปรุงวังทาพระ
ยังมีความลาชา สงผลกระทบตอการจัดการเรียน
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระ ใหแลวเสร็จ
การสอน รวมทั้ ง ด า นความรู สึ ก ของนั ก ศึ ก ษา และ โดยเร็ว
2. ควรสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ กํ า หนดเวลาการกลั บ ไป
ผูปกครอง
จัดการเรียนการสอนที่วังทาพระใหนักศึกษาและผูปกครองได
ทราบดวย
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย เนนจุดเดน อัตลักษณ ความ
พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ชางสิบหมู เปนตน

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 การจัดหารายได มีการหารือ ศึกษาแนวทางการหารายได โดยการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในคณะใหม โดยหลักสูตรปริญญาตรีใหสวนกลางของคณะ บริหารจัดการโดยไม
ขึ้นอยูกับภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง สวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหภาควิชาบริหารหลักสูตรเชนเดิม
1.3 มีการบริการหองสมุดจากหอสมุดกลางมาใหบริการยืม-คืนหนังสือที่อาคารสมบูรณ
1.4 มีการปรับปรุงดานกายภาพ ที่อาคารสมบูรณ อาทิ พื้นที่เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมตางๆ จัดลานกีฬาใหนักศึกษา
ไดออกกําลังกายภายนอกอาคารสมบูรณ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาลดลง
ควรปรึ ก ษา หารื อ หาแนวทางการในการเพิ่ ม จํ า นวน
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโนม นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให ม ากขึ้ น อาทิ หลั ก สู ต รควบ
ลดลงราวรอยละ 40-50
ปริญญาตรี-โท
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ดาน

2. การปรับปรุงวังทาพระ
คณาจารย ท ราบป ญ หาการปรั บ ปรุ ง อาคารคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรวาตามแผนการปรับปรุงเดิมนั้นไม
มีงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
คณะฯ จะตองวางแผนเตรียมการ เพื่อแกไขปญหาตอไป

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรปรับปรุงหลักสูตร อาทิ หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ระเบียบ ขอบังคับ
1.1 การออกระเบียบ ขอบังคับ สวนหนึ่งไมเหมาะ
ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน
กับบางคณะวิชา ที่จัดการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติ และคํานึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาดวย
1.2 ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ทางการเงิ น ยุ ง ยาก ไม
คลองตัวลาชา เปนอุปสรรคตอการดําเนินพันธกิจ อาทิ
การทําวิจัย
2. งบประมาณ
งบประมาณดานกิจการนักศึกษามีจํานวนนอย
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือดาน
กิจการนักศึกษาใหมากขึ้น
3. สวัสดิการ
สวนหนึ่งยังไมเอื้อ ตอการจัดการเรียนการสอน การ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน อํานวยความสะดวก และจัดสิ่ง
ทํากิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การฝกภาคสนาม รถบัส อํานวยความสะดวกแกนักศึกษามากขึ้น อาทิรถบัสเพื่อการออก
ไมเพียงพอ
ภาคสนาม หรือศึกษานอกสถานที่ใหเพียงพอตอความตองการ
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 3 เลขานุการ และผูแ ทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 สงเสริม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ สงไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณการทํางาน ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน การลาศึกษาตอในหลักสูตรนอกเวลาราชการ จัดสรรทุนเพื่อสงเสริมใหบุคลาการทําผลงาน
1.2 มีการปรับปรุงดานกายภาพ ที่อาคารสมบูรณ อาทิ จัดพื้นที่เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น มีสตูดิโอที่ชั้น
7 เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยใชงาน และจัดลานกีฬาภายนอกอาคารสมบูรณใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย
1.3 มีสวัสดิการ การบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพิ่มขึ้น อาทิ มีหองสมุดจากหอสมุดกลางมาใหบริการ
ยืม-คืนหนังสือที่อาคารสมบูรณเพื่ออํานวยความสะดวกในทุกวันพุธ มีรานคาสโมสรนักศึกษาไปเปดเพื่อจําหนายอุปกรณ
การศึกษาโดยเปดบริการทุกวัน
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การบริหาร
ระบบการทํางานในสํานักงานคณบดี ยังไมมีความ
ควรวางระบบโครงสร าง และการบริหารงานในสํานั กงาน
ชัดเจน
คณบดีใหมีความชัดเจน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การหารายได
ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพื่อ
เปนศูนยกลางในการดําเนินการเรื่องการจัดหารายไดของคณะให
แลวเสร็จโดยเร็ว
3. การปรับปรุงวังทาพระ
ควรมีการแจงขอมูลขาวสารแกเจาหนาที่สายสนับสนุนทราบ
ดวย
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. การบริหารจัดการ
1.1 ระบบตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ป ญ หา อาทิ ระบบการเบิ ก จ า ยเงิ น มี ค วามล า ช า
สวนกลางของทางมหาวิทยาลัยทํางานลาชา
1.2 ไมสามารถเขาถึงขอมูลที่สําคัญและจําเปนกับ
การปฏิบัติงาน
1.3 การติดตอประสานงานกับสวนกลาง คณะไม
ทราบว า ต อ งประสานงานกั บ ผู ใ ด ทํ า ให ก ารทํ า งาน
ลาชา
2. การปรับปรุงวังทาพระ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรปรับปรุงระเบียบ และระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให
สะดวกและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรควรปรับปรุงขอมูลที่สําคัญและ
จํ า เป น กั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ค ณะให ทั น สมั ย และ
เขาถึงขอมูลไดงาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. สวนกลางของมหาวิทยาลัย ควรระบุผูรับผิดชอบงานแตละ
ดานใหชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน
ดวย

ควรมีการแจงขอมูลขาวสารแกเจาหนาที่สายสนับสนุนทราบ

4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการปรับปรุงเรื่องสถานที่ในอาคารสมบูรณ แตยังไมเพียงพอกับความตองการใชงาน
1.2 การเผยแพรขาวสารไปยังนักศึกษาเกาทําไดอยางรวดเร็วขึ้น โดยการใชสื่อตางๆ อาทิ Facebook ของนักศึกษาเกา
หรือของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. การปรับปรุงวังทาพระ
สวนใหญจะทราบขาวแบบไมเปนทางการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วารที่ เ ป น ทางการให
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
นักศึกษาและนักศึกษาเกาไดทราบดวย

2. การหารายได
รูปแบบการบริหารงานในปจจุบัน ไมเอื้อตอการหา
ควรจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการแก ส ถาปนิ ก และบุ ค คล
รายไดของคณะ
ภายนอกเพื่อหารายได และอาจเปนที่ฝกงานของนักศึกษาได
ดวย
3. การสรางเครือขาย
คณะควรจัดงานที่ใหนักศึกษาเกาไดเขามารวมงานเพื่อให
เกิดความสัมพัน ธระหวางรุนพี่ และรุ นนอ ง เกิดเครือข ายที่ ดี
และจะเป น ประโยชน ต อ การทํ า งาน การประกอบอาชี พ ใน
อนาคต
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร
ยังไมสามารถผลิตบัณฑิตที่พรอมใชงานจริง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิจารณาเพิ่มการฝกงาน เพื่อประโยชนในการไปทํางาน
ซึ่งการดํ าเนิ นการจะตอ งเป นไปตามเกณฑก ารขอใบอนุ ญาต
วิชาชีพสถาปนิกดวย

2. เครือขาย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรแยกไปจัดการเรียนการ
ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันใหมาก
สอนที่ อ าคารสมบู ร ณ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไม รู จั ก เพื่ อ น ขึ้น
นักศึกษาตางคณะวิชา ในอนาคตอาจสงผลตอเครือขาย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
นั ก ศึ ก ษาเก า และนั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น ได รั บ ข า วสาร
ควรพัฒนาการสื่อสารใหเปนทางการและเขาถึงนักศึกษา
ตางๆ จากเครือขายสังคม (social network) ที่ไมเปน ปจจุบันและนักศึกษาเกาไดดียิ่งขึ้น
ทางการเปนหลัก
4. สภาพแวดลอมกายภาพ
อาคารสมบูรณมีพื้นที่การใชสอยจํากัด เชน ไม มี
ควรจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสมและสามารถใชงานไดอยางมี
พื้ น ที่ ใ ห อ าจารย ส ามารถตรวจงานนั ก ศึ ก ษาได อ ย า ง ประสิทธิภาพมากขึน้
สะดวก พื้นที่รองรับอาจารยพิเศษ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ควรเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จตามกําหนด
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะโบราณคดี
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
-ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุมกลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการนําเสนองานวิชาการในตางประเทศ
1.2 ใหสาขาวิชาภาษาอังกฤษตรวจบทความของอาจารยกอนสงตีพิมพในฐานขอมูล Scopus
1.3 จัดกองทุนพัฒนาและสรางสรรคงานวิจัย เพื่อสนับสนุนใหอาจารย ขอทุนวิจัยและนําไปขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ
1.4 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เชน การอบรมการสอบ TOEFL และ IELTS การ
อบรมความรูภาษาตางประเทศ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. อัตรากําลังบุคลากร
อาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรเพิ่มอัตรากําลังอาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบ
ระดับบัณฑิตศึกษาไมเพียงพอ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. สวัสดิการ
รถรับ สงไปศูนยสันสกฤตศึกษา ไมเพียงพอ
1. ควรเพิ่มจํานวนรถมหาวิทยาลัยใหเพียงพอตอการใชงาน
2. ควรพัฒนาการใหบริการของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัย
3. กายภาพ
3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา สถานที่คับแคบ
1. ควรจัด สถานที่ พ บนั ก ศึก ษาพบอาจารย เนื่ อ งจาก
3.2 บุคลากรสวนหนึ่งไมสะดวกที่จะเดินทางไปศูนย หองพักอาจารยมีพื้นที่ไมเพียงพอ
สันสกฤตศึกษา
2. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ
สื่อสารใหนักศึกษาและบุคลากร ทุกฝายทราบถึงระยะเวลาใน
การปรับปรุงวังทาพระ
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. หลักสูตร
2. การพัฒนาคณะ
3. การบริการทางวิชาการ
4. การบริหารจัดการ
สวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหนาสนใจและ
ตรงกับความตองการของผูเรียน
ควรพัฒนาคณะสูระดับสากล
ควรจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนใหมากขึ้น
ควรพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับคณะวิชาและ
ระดับมหาวิทยาลัย
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย
ระบบโครงสร า งอิ น เทอร เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
โปรแกรม e-learning e-document และการเขาถึง โปรแกรม e-learning e-document และการเขาถึงระบบ
ระบบฐานขอมูลตางประเทศ ยังไมไดรับความสะดวก ฐานขอมูลตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่ออํานวย
เทาที่ควร
ความสะดวกในการศึกษา คนควา
2. งบประมาณ
คณะมีงบประมาณคอนขางนอย
ควรหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของคณะใหมาก
ขึ้น
3. กายภาพ
การปรับปรุงวังทาพระที่ยังไมแลวเสร็จและบุคลากร
1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
สวนหนึ่งไมสะดวกที่จะเดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา
2. ควรสื่ อ สารกับ นั กศึ ก ษาและบุ คลากรทุ กฝ า ยเกี่ ยวกั บ
ระยะเวลาในการปรับปรุงวังทาพระ
4. คณบดี
4.1 มีวิสัยทัศนกวาง มุงพัฒนาคณะสูความเปนนานาชาติ เชน การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบัน
ในตางประเทศ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานโบราณคดี
4.2 มีความสามารถในการบริหารงาน การแกไขปญหา ทําใหบุคลากรในคณะใหการยอมรับ
4.3 มีการสื่อสารที่ดี กับบุคลากรและนักศึกษา
4.5 มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. การปรับปรุงวังทาพระ
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรประสบป ญ หาเรื่ อ งการ
เดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. อัตรากําลังบุคลากร
สายสนับสนุนมีไมเพียงพอกับภาระงาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนใหมากขึ้น
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. การพัฒนาบุคลการสายสนับสนุน
2. สวัสดิการ
การไปศึก ษานอกสถานที่ การฝกภาคสนาม สว น
ใหญใชรถของคณะ ซึ่งไมเพียงพอ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรจัดการอบรมทักษะดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรสาย
สนับสนุน
1. สนับสนุนรถรับ-สงไปศูนยสันสกฤตศึกษา
2. สนับสนุนรถของมหาวิทยาลัยในการนํานักศึกษาไปศึกษา
นอกสถานที่ การฝกภาคสนาม ใหมากขึ้น

4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 มีความสามารถในการบริหารงาน และพยายามแกไขปญหาตางๆ อยางรวดเร็ว
4.3 มีการสื่อสารที่ดี กับบุคลากรและนักศึกษา
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. สถานที่จัดการเรียนการสอนระหวางการปรับปรุงวัง
ควรเพิ่มสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนระหวางการ
ทาพระ ซึ่งสวนหนึ่งไปสอนที่วัดมหาธาตุฯ เนื่องจาก
ปรับปรุงวังทาพระ
ทางวัดจะไมอนุญาตใหใชสถานทีต่ อ
2. สวัสดิการ
รถรับสงยังไมเพียงพอ และสภาพรถเกาไมปลอดภัย
1. ควรเพิ่มจํานวนรถรับ- สงใหเพียงพอตอการใชงาน
2. ควรซอมรถมหาวิทยาลัยใหพรอมสําหรับการใชงาน
เนื่องจากประสบปญหารถเสียขณะเดินทางเปนประจํา
3. กายภาพ
3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา ถนนทางเดินคอนขางเล็ก
1. ควรเรง ปรั บ ปรุง ถนนและทางเทา บริ เ วณหน า ศู น ย
และผูใชถนนขับรถคอนขางเร็ว ไมปลอดภัย และเคยมี สันสกฤตศึกษา
2. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ เนื่องจากพื้นที่วังทาพระอยูใน
คดีกระชากกระเปา
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร เปนแหลงขอมูลที่มีประโยชนตอการ
3.2 การปรับปรุงวังทาพระ
เรียนการสอนดานโบราณคดี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. หลักสูตร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเปดสอนวิชาที่หลากหลายและตรง
กับความตองการของผูเรียน
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
สนับสนุนการแกปญหาเรื่องการเดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา
4. คณบดี
4.1 พยายามแกไขปญหาของคณะอยางเรงดวน โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ศูนยสันสกฤต
ศึกษา
4.2 สามารถประสานสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ และศิษยเกาไดดี และสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะมัณฑนศิลป
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 สงเสริมการวิจัย การทําผลงาน และจัดแสดงผลงานมากขึ้น
1.2 สงเสริมดานงานวิจัย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย การเผยแพรผลงานวิชาการในตางประเทศมากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การเรียนการสอน
1.1 ผลกระทบที่ตอเนื่องมาตั้งแตสมัยคณบดีคนกอน
1. จัดอาจารยพิเศษมาสอน ในขณะเดียวกันก็ตอ ง
อาทิ การมีนโยบายรับนักศึกษาเพิ่ม สงผลกับคุณภาพการ พัฒนาอาจารยประจําใหสามารถรับภาระงานสอนเพิ่มขึ้น
ควบคูกับการทําผลงานวิชาการดวย
เรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา
2. ควรปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอน การ
1.2 อาจารยที่ปรึกษาบางทานทําหนาที่ไมเต็มที่ อาทิ
ไมตรวจสอบเรื่องการคัดลอกผลงานของนักศึกษา ทําใหตอง ประเมินผล ใหมีความเขมงวดมากขึ้น
มีการแกไขเกรดภายหลัง
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การบริหารจัดการ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านบางคนไม รั บ ฟ ง ไม ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
ควรจัดประชุมบุคลากร เพื่อทําความเขาใจ สรางความ
รวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับ
ทํางานตามนโยบายของผูบริหาร
มาบังคับใชเพียงอยางเดียว
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีธรรมาภิบาลพอใชได
4.2 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิธีการรักษากฎระเบียบตางๆ
4.4 ควรหาแนวทางสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใช
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการสนับสนุนการแสดงผลงานในตางประเทศมากขึ้น
1.2 มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศมากขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา
การศึกษาดูงาน
1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกในการดําเนินการดานบริการวิชาการมากขึ้น
1.4 ดานกายภาพ การปรับปรุงอาคาร มีการเรงรัด ติดตามการดําเนินการมากขึ้น
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนโยบายจาก ทปอ. เรื่องการคัดเลือก
1. ควรใหคณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาของตนเอง
นักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว โดยไมมี ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาทางดานศิลปะ
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง อาจทําใหไดนักศึกษาที่ไมเกงเขา
2. ควรจัด workshop ระยะสั้น 1-2 วัน เพื่อใหไดเห็น
มา เนื่ องจากผลงานใน Portfolio อาจไมไ ดมาจากความ ผลงานของเด็ก จะชวยในการคัดเลือกนักศึกษาไดสวนหนึ่ง
สามารถที่แทจริง
3. เพิ่ ม การทดสอบปฏิ บั ติ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในวั น สอบ
สัมภาษณ เพื่อชวยคัดเลือกนักศึกษาอีกทาง
4. ควรหาวิธีพัฒนานักศึกษาไมเกงที่รับเขามา เพื่อลด
ป ญ หากรณี ที่ เ รี ย นไม ไ ด ต อ งออก ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การ
ประเมินหลักสูตร (ระบบไมยอมใหเปลี่ยนวิชาเอก) อาทิ จัด
ติวพิเศษ สอนปรับพื้นฐานเพิ่ม
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
การยายสถานที่มาเรียนที่นครปฐม แมจะชั่วคราว ยัง
ควรพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ปรับปรุง
ขาดความพรอม ไมเอื้อตอการเรียนการสอนเทาที่ควร อาทิ หองเรียน โตะเรียน อุปกรณตางๆ ใหดีขึ้น
หองเรียน โตะเรียน อุปกรณการเรียน
3. การบริหารจัดการ
3.1 การสื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ น โยบายจาก
1. ควรปรับปรุงกลไก วิธีการสื่อสารระหวางคณะกับ
สวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสื่อสาร การ
มหาวิทยาลัยสูบุคลากรมีนอย
3.2 การออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเปน ประชาสัมพันธขอมูลใหภาควิชารับทราบอยางทั่วถึง จะได
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ บุคลากรไมไดมีสวนรวมในการ เปนแนวปฏิบัติเดียวกันในคณะ
แสดงความคิดเห็น
2. ควรมี การประชุ ม หารื อจากพื้ นฐานความเป นจริ ง
3.3 ในการประชุม กรรมการประจํ าคณะ มีม ติใ หยื่ น โดยรั บฟงความคิดเห็ นของอาจารย บุคลากร กอนมีการ
คัดคานที่จะไมรับหลักการเกี่ยวกับการปรับโครงสราง แต ประกาศใชขอบังคับ หรือใหดําเนินการเรื่องตางๆ รวมทั้งรับ
คณะไมดําเนินการสงเรื่องตอไปยัง ก.บ.ม.
ฟ ง ความคิ ด เห็ น และให มี ก ารปรั บ แก ไ ขได ห ลั ง จาก
ประกาศใชไปแลว
3. คณบดีควรเปนคนกลางที่จะเชื่อมโยงระหวางคณะ
กับมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนและตรงกัน
เพราะอาจมี บ างเรื่ อ งที่ ค ณะยั ง ติ ด ขั ด มี ข อ จํ า กั ด แต
มหาวิทยาลัยไมทราบ
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. งบประมาณ
1.1 การหารายไดของคณะยังทําไดนอย
1. ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ
1.2 การรายงานเรื่องการใชจายงบประมาณ ยังไมมี เขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหคณะสามารถหารายไดเพิ่มขึ้น
ความชัดเจน มีความเรงรัด บุคลากรไมเขาใจ
2. คณะกรรมการประจํ าคณะควรช วยกันตรวจสอบ
เรื่องการใชงบประมาณใหมีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น
และควรชี้แจงหรือสรุปใหเขาใจ มีการนําเสนอในรายงาน
ของคณะ รวมทั้งเปดเผยใหบุคลากรสามารถเขาถึงได อาทิ
นําลงในเว็บไซต
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

2. สวัสดิการ
อาจารยที่จะตองเดินทางไป-กลับ เพื่อสอนที่นครปฐม
ควรพิจารณาชวยเหลือดานสวัสดิการอาจารยที่เอื้อตอ
ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร
การเรียนการสอน อาทิ หอพัก รถรับสง ใหมากขึ้น
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 มหาวิทยาลัยควรมีขอคัดคานตอ ทปอ. ในเรื่องนโยบายคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว
ไมมีการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง โดยควรมีจุดยืนในการรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาทางดานศิลปะ
3.2 ควรปรับปรุงการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยสูคณะใหมากขึ้น เพื่อใหขอมูลตางๆ มาถึงบุคลากร อาทิ เรื่องมติเกี่ยวกับ
โครงสราง การยุบภาควิชา/สาขาวิชา
3.3 การปรับระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการปรับโครงสรางองคกร ควรใหมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ และควรให
บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนประกาศใช รวมทั้งรับฟงปญหาและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดหลังจาก
ประกาศใชไปแลว
4. คณบดี
4.1 มีการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งชวยเหลือแกไขปญหาของนักศึกษาไดดี
4.2 ควรมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใหมากขึ้น
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการปรับหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx รวมทั้งสนับสนุน
อาจารย เจาหนาที่เขารวมการอบรมในเรื่องดังกลาว
1.2 มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารยในคณะ และทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น
1.3 มีการสงเสริมการทํางานผลงานวิชาการของอาจารยมากขึ้น
1.4 มีการทํา MOU กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศมากขึ้น
1.5 ดายกายภาพ (สนามจันทร) มีความพยายามปรับปรุงพื้นที่ สิ่งแวดลอมภายนอกใหดีขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
- ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ดานกายภาพ
หองเรียน สภาพแวดลอม ไมเหมาะสมกับการเรียนการ
ควรปรั บปรุ ง พื้ น ที่ ห อ งเรีย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร สภาพ
สอนเทาที่ควร
แวดลอมภายในคณะ ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ดานความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน ควรทบทวนเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ ในการประเมินเลื่อนระดับให
เหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง เนื่องดวยภาระงานที่เพิ่มขึ้น อาจไมมีเวลาทําผลงาน เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
3.2 ขอใหทบทวนเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร อาทิ
- การใหเงินชดเชยในกรณีบุคลากรเสียชีวิต
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- บัตรประกันสุขภาพเมืองไทยฯ ควรพิจารณาเพิ่มทางเลือกในการสงคาเบี้ยประกันเพิ่ม (ตามความสมัครใจ)
เพื่อใหคุมครองคนในครอบครัวไดดวย
4. คณบดี
4.1 ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
4.2 ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะในการทํางาน และการแกปญหาตางๆ ไดดี
4.3 เขาพบไดงาย
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพการเรียนการสอนดี อาทิ มีบุคลากรที่มีประสบการณตรงในสายวิชาชีพมาสอน ผูเรียน
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง กระบวนการในการเรียนการสอน สงเสริมใหไดรูจักนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ดวย ทําใหเกิดการ
พึ่งพาในทางวิชาชีพ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
- ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี)
1.1 มีการ learning by doing มากเกินไป แต
นักศึกษาบางคนไมมีประสบการณ หรือพื้นฐานมากพอ
1.2 ตารางสอนในช วงป 2 จัด รายวิช าคอ นข า งหนั ก
และบางรายวิชามอบหมายงานคอนขางมาก ทําใหนักศึกษา
ทํางานไมทัน มีเวลาพักผอนนอย
1.3 Material (ผา) ที่นํามาศึกษา ไมมีในประเทศ ทําได
เพียงดูตัวอยางจากในรูป แตไมไดสัมผัสกับของจริง
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 อุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย และเสื่อมสภาพ อาทิ
คอมพิวเตอร
2.2 ห อ งเรี ย น อาคารเรี ย น มี เ วลาป ด เร็ ว เกิ น ไป
นักศึกษาไมมีสถานที่ทํางาน เนื่องจากจําเปนตองใชอุปกรณ
ดวย
3. การบริหารจัดการ
การเปด-ปดหองเรียน อาคารเรียน ไมเปนเวลา บางครั้ง
ไมสามารถติดตอเจาหนาที่ได (สนามจันทร)
4. ดานกายภาพ
สถานที่ หองเรียน ยังไมคอยมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนศิลปะ สรางแรงบันดาลใจดานศิลปะเทาที่ควร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรมีการอธิบายเนื้อหา ใหมีความเขาใจกอนลงมือ
ปฏิบัติ เนื่องจากพื้นฐานของนักศึกษามีความแตกตางกัน
2. ควรจั ด รายวิ ช ากระจายในแต ล ะภาคเรี ย นให
เหมาะสม เพื่อไมใหเรียนหนักเกินไป
3. ควรนํ า Material (ผ า ) ในประเทศมาเป น อี ก
ทางเลือกหนึ่งที่จะศึกษา และลงปฏิบัติงานในชุมชนไดจริง
รวมทั้ง พิจารณาความตอ งการของทั้ง ชุมชนและประเทศ
ดวย
1. ควรสนับสนุนอุปกรณแสดงผลงานที่ดี ทันสมัย และ
เหมาะสมในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางดานศิลปะ
2. ควรพิจารณาจัดเจาหนาที่ นักศึกษา TA มาดูแลการ
ใชหองเรียนนอกเวลา เพื่อขยายเวลาใหนักศึกษามีสถานที่
ทํางานไดนานขึ้น
ควรมี ร ะบบหรื อ ช อ งทางการสื่ อ สารกั บ เจ า หน า ที่
สวนกลางของคณะที่ดีกวานี้
ควรมีการออกแบบหองเรียน พื้นที่เรียนรู ใหเหมาะสม
กั บ การเรี ย นศิ ล ปะมากขึ้ น โดยออกแบบให ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานไดหลากหลาย
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ควรจัดระเบียบเรื่องการจราจร และความปลอดภัย อาทิ
- เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวดมากขึ้น อาทิ มีการแลกบัตร รถที่ผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย
- ควรเพิ่มจํานวนรถราง/จํานวนรอบใหมากขึ้น
- ควรติดไฟเพิ่มบริเวณหองน้ําใหสวางขึ้น
3.2 ควรเพิ่มตู ATM ที่คณะตางๆ หรือในบริเวณประตูดานหลังมหาวิทยาลัยเพิ่ม
4. คณบดี
-ไมม-ี
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะอักษรศาสตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การสื่อสาร
การสื่อ สาร วิธีการสื่อสารภายในองค กร เพื่ อสรา ง
ควรมีการพูดคุย ประชุมหารือแบบไมเปนทางการใหมากขึ้น
ความเขาใจรวมกัน ยังไมราบรื่นสงผลตอบรรยากาศ และ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางบรรยากาศทีด่ ีในการ
การทํางานรวมกันในคณะ
พูดคุย
2. บุคลากร
บุคลากร สวนใหญยังติดอยูในระบบราชการ การ
ควรประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญมาชี้แจงถึงความจําเปน
ปรับเปลี่ยนตนเองมีนอย สงผลตอการพัฒนาการทํางาน ในการปรับตัว การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การบริการวิชาการ
ภาควิชาตางๆ ทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ควรเพิ่มชองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธการดําเนินการ
ภายนอก และมี บุ ค คลภายนอกเข า ร ว ม แต ก าร ตางๆ เพื่อใหเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น
ประชาสัมพันธสูภายนอกยังมีนอย
2. การบริหารจัดการ
ภาควิชาตางๆ ตางคนตางทํางาน การทํางานรวมกันมี
ควรหาแนวทางใหภาควิชาตางๆ ทํางานรวมกันมากขึ้น เพื่อ
นอยมาก
สรางความเขมแข็ง อาทิ การจัดกิจกรรมรวมกัน
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ระเบียบขอบังคับ
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฉบับใหมมีความยุงยาก
มหาวิทยาลั ยควรมอบหมายให ผูรั บผิด ชอบเรื่ องการเบิ ก
ซับ ซ อ น ต อ งใช เ วลากั บ การทํ า งาน TOR การสื บ ราคา จายเงิน และการจัดซื้อ จัดจ าง มาชี้ แจงขั้ นตอนกระบวนการ
ทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานมีความชัดเจน ถูกตอง และเขาใจ
คอนขางมาก
ตรงกัน
2. การสื่อสาร
อธิ ก ารบดี ค วรจั ด ประชุ ม บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เป น
เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี
การปรั บ เปลี่ ย นข อ บั ง คั บ ระเบี ย บหลั ก เกณฑ ต า งๆ ระยะๆ เพื่ อ ชี้ แ จงแนวทางการบริ ห าร การทํ า งาน เพื่ อ ให
จํานวนมาก และบางเรื่องบุคลากรยังมีความเขาใจที่ไม บุคลากรมีความเขาใจเรื่องตางๆ ที่ตรงกัน รวมทั้งเปนการรับฟง
ชัดเจน บางเรื่องมีปญหาในการนําไปปฏิบัติ แตกระบวนการ ปญหา ขอเสนอแนะโดยตรงจากบุคลากร และนําไปแกไขปญหา
สื่อสารทําความเขาใจยังมีนอย
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4. คณบดี
4.1 ความเปนผูนํายังไมโดดเดน ทําใหการยอมรับทั้งภายในคณะและภายนอกมีนอย
4.2 มีความประนีประนอม ยืดหยุน เปนประชาธิปไตย
4.3 มีความตั้งใจ ทุมเท ในการทํางาน
4.4 ควรเพิ่มความเปนกันเองกับบุคลากรใหมากขึ้น
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การผลิตบัณฑิต
คณะได กํ า หนดนโยบายความร ว มมื อ ในการจั ด ส ง
คณะควรเรงติดตาม เรื่อง นโยบายความรวมมือในการจัดสง
นักศึกษาไปเรียนตางประเทศ คือ เรียนที่ประเทศไทย 3 นักศึกษาไปเรียนตางประเทศ 3+1 ดวย เนื่องจากเปนโครงการ
ป และไปต า งประเทศ 1 ป ซึ่ ง คณบดี ท า นเดิ ม ได ทีด่ ี และนักศึกษาไดรับประโยชนมาก
ดําเนินการไปแลวบางสวน แตปจจุบันเรื่องนี้กลับไมได
ดําเนินการ
2. แผนพัฒนาคณะ
ปจจุบันการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะที่กําหนดไว
ควรมีแผนการทํางานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนที่วางไว
ยังไมเห็นผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
และกํากับติดตามงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นผลงานที่ชัดเจน
เปนรูปธรรมตามที่กําหนดไว
3. การสื่อสาร
การสื่ อ สารมี น อ ย บุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว มประชุ ม
ควรเพิ่มการสื่อสารในองคกร ในทุกระดับใหมากขึ้น และ
คณะกรรมการประจํ า คณะเท า นั้ น ที่ ท ราบข อ มู ล ต า งๆ ควรเน น ให ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของคณะได ถ า ยทอดสู ข อ มู ล
สวนบุคลากรอื่น ๆ จะรั บรู ขอมู ลขา วสารของคณะนอ ย ขาวสาร ใหชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วมากขึ้น
มาก
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. แผนพัฒนาคณะ
บุคลากรสวนใหญไมทราบวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ
1. คณะชี้แจง สื่อสารวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ ของคณบดี
ของคณบดี
ใหบุคลากรทราบ เพื่อรวมมือกันทํางาน
2. ควรจัดทําแผนระยะยาว เพื่อเปนแนวทาง และเห็นทิศ
ทางการพัฒนาคณะในระยะตอไป
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยไมมีความชัดเจนเรื่องนโยบายการผลิต
บัณ ฑิต เช น สั ดส วนการผลิ ต บัณ ฑิต ระดั บปริ ญญาตรี :
บัณฑิต ศึกษา เพื่ อการวางแผนการรั บนักศึ กษา การ
ทํางานของคณะ ภาควิชา
2. การทําวิจัย โครงการบริการวิชาการ
ปจจุบันอาจารยในคณะสวนใหญจะไมรับทุนการทํา
วิจัย หรือการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญจาก
หนวยงานภายนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยคิดสัดสวน การ
จัดสรรเงินเขามหาวิทยาลัยมากเกินไป
3. ศูนยนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
การตั้งศูนยฯ จะเนนเรื่องอาหารมากเกินไป

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดนโยบายสัดสวนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี: บัณฑิตศึกษา ใหชัดเจน อาทิ 70:30
และประชาสัมพันธชี้แจงใหบุคลากรทราบดวย เพื่อวางแผนการ
ทํางานตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย ควรเป น ฝ า ยให ก ารสนั บ สนุ น และสร า ง
แรงจู ง ใจให อ าจารย ทํ า งานวิ จั ย จั ด ทํ า โครงการบริ ก ารทาง
วิชาการ กับภายนอกมาดําเนินการมากกวานี้
ควรมีความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมฯ และ
ควรเปดกวางใหคณะวิชาตางๆ ไดเขามามีสวนรวมดวย เพราะมี
หลายคณะที่มีนวัตกรรมใหมๆ ที่นาสนใจ

4. คณบดี
ทํางานในลักษณะงานประจํา และเปนงานเชิงรับ
กลุม 3 เลขานุการ และบุคลากรสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเพิ่มจุดติดตั้งกลองวงจรปด และมีการปรับคุณภาพของ
กลองวงจรปด
1.2 มีการปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน สวนหยอม ทําใหคณะสะอาด เรียบรอยขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การสื่อสาร
การสื่อสารสวนใหญในปจจุบันจะเปนหนังสือ ลาย
ควรเพิ่มการสื่อสารที่หลากหลายชองทาง มากขึ้นเพื่อความ
ลักษณอักษร ทําใหบางครั้งมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ทั่วถึง และความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน รวมทั้งมีการสื่อสาร 2
ไมตรงกัน
ทาง เพื่อเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรดวย
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ขอตกลงความรวมมือ
คณะมี ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
1. ควรมีการดําเนินการ จัดกิจกรรมความรวมมือรวมกัน
ตางๆ จํานวนมาก แตการดําเนินการ การจัดกิจกรรมยังมี อยางตอเนื่อง
2. เมื่อสัญญาขอตกลงความรวมมือครบกําหนด ควรมีการ
นอย ทําใหเสียโอกาส
ตออายุสัญญา เพื่อสรางความสัมพันธใหยั่งยืน
2. การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
ควรสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้น
อาทิ การหาแนวทางใหมีตําแหนงที่สูงขึ้น การใหทุนสนับสนุน
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
เขารับอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

3. การบริหารจัดการงานในสํานักงานคณบดี
ผู บ ริ ห ารไม มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม การตรวจสอบ
ผูบริหารคณะควรกํากับ ติดตาม และสอบถามปญหาในการ
ทํางาน รวมทั้งชวยใหคําปรึกษา แนะนํา หาแนวทางการแกไข
สอบถามปญหาการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
ปญหาการทํางานใหมากขึ้น
4. ประกาศตางๆ ของคณะ ไมรองรับระเบียบใหญของ
ควรนําประกาศตางๆ ของคณะทั้งหมดมาพิจารณาทบทวน
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการเบิกจาย ทําใหการทํางานมี และปรับใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ความลาชามาก
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
ควรมีความเปนผูนําใหมากขึ้น
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการปรับภูมิทัศนใหมคี วามเปนระเบียบ เรียบรอยขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การเรียนการสอน
ควรจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดไว ยกเวนกรณีมี
แผนการเรียนการสอน สวนหนึ่งไมเปนไปตามเวลาที่
กําหนด อาทิ ชวงเวลาจัดสอบกลางภาค ซึ่งใกลกับการ เหตุจําเปนสุดวิสัย และชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจ
สอบปลายภาคมาก นักศึกษาไมมีเวลาอานหนังสือ
2. การจัดกิจรรมเสริมหลักสูตร
คณะมีหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนทางดาน
คณะควรจะมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การ
ภาษาต า งประเทศ แต ไ ม มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ เรียนรูมากขึ้น อาทิ การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ
นานาชาติ ที่จะสงเสริมการเรียนรู
การจัดประชุมวิชาการ
3. นักศึกษาตางชาติ
มีจํานวนนอย
ควรขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยน
4. กายภาพ
คณะมีการจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานที่ใน
ควรจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานที่ในแตละชั้น และ
แตละชั้น และผูดูแลอุปกรณโสตฯ แลวสวนหนึ่งแตยังไม ผูดูแลอุปกรณโสตฯ ใหครบทุกหอง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
ครบทั้งหมด
ติดตอสอบถาม
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การเผยแพรผลงานสูระดับนานาชาติ
อาจารย นักศึกษาสวนหนึ่งมีบทความ มีผลงานที่ดี
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนยภาษา เพื่อชวยสนับสนุนชวย
มาก แต ข าดทั ก ษะ ความสามารถในการแปลเป น อาจารยและนักศึกษา แปลบทความที่จะนําไปเผยแพรระดับ
ภาษาอังกฤษ ทําใหเสียโอกาส
นานาชาติ
2. กายภาพ
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคาร 50 ป ที่ปจจุบันทรุดโทรม
ลงมาก โดยเฉพาะบริเวณหองน้ําที่เปลี่ยว และอันตรายมาก
4. คณบดี
สามารถติดตอเขาพบไดงาย และยินดีใหคําปรึกษา และแนะนํา
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะศึกษาศาสตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 จัดซื้อ ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สื่อ ICT ในทุกหองเรียน
1.2 ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนในคณะใหเรียบรอย สวยงามขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ดานกายภาพ
1.1 มี น โยบายสร า งบ า นพั ก เด็ ก และการเป ด
1. ควรเตรี ย มความพร อ มด า นสถานที่ ก อ น โดยการ
หลั ก สู ต รอิ น เตอร ข องโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ประสานงานกับมหาวิทยาลัย อาทิ การขอใชพ้ืนที่ตึกใหมของ
ศิลปากร แตอาคารสถานที่ยังไมพรอมที่จะรองรับ
มหาวิทยาลัยในการรองรับหลักสูตรกอนปฐมวัยหรือหลักสูตร
1.2 พื้นที่จอดรถของคณะมีจํากัด โดยเฉพาะเมื่อมี อินเตอรของโรงเรียนสาธิต
การจัดกิจกรรมตางๆ
2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางที่จอด
รถใหเพียงพอกับความตองการ
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. หลักสูตรและการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรสงเสริมหลักสูตรดานการศึกษาผูใหญ โดยอาจจะ
จัดเปนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจเขามาศึกษา
2. ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ เ ป ด โอกาสให
ชาวตางชาติเขามาศึกษา

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา (Leadership)
4.2 มีความเปนนักวิชาการ สงเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัย การจัดทําวารสารวิชาการหลายฉบับ และการเรียนแบบ
ตลาดวิชา
4.3 มีความสามารถในการประสานงาน และสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวในองคกร
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ดานกายภาพ
1.1. มี น โยบายเป ด หลั ก สู ต รก อ นปฐมวั ย และ
1. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางอาคาร
หลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิตฯ
เรี ย นใหม เพื่ อ ให ร องรั บ หลั ก สู ต รก อ นปฐมวั ย และหลั ก สู ต ร
1.2 พื้นที่จอดรถของคณะมีจํากัด โดยเฉพาะเมื่อมี อินเตอรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางที่จอด
การจัดกิจกรรมตางๆ
รถใหเพียงพอกับความตองการ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
กระบวนการขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตร มีขั้นตอนมาก ลาชา ไมทันการณ
และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให ร วดเร็ ว ขึ้ น เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี ค วาม
ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ
2. งบประมาณ
ควรสนั บ สนุ น งบประมาณการสร า งอาคารเรี ย นของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนหลักสูตรกอนปฐมวัยและหลักสูตรอินเตอรของโรงเรียน
สาธิต
3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
การสื่อสาร บางครั้งมหาวิทยาลัยสั่งการไมชัดเจน
ควรตรวจสอบขอมูล ที่จะสื่อสาร สั่งการ โดยสรุปใหชัดเจน
คลุมเครือ ทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน และในตอนทายควรระบุหนวยงาน เจาหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบ
ในเรื่องนั้นๆ เพื่อการติดตอสอบถามกรณีตองการทราบขอมูล
รวมทั้งสงผลตอการปฏิบัติงานไมถูกตอง ลาชา
เพิ่มเติม
4. ดานกายภาพ
4.1 การเดินทาง การจราจรภายในมหาวิทยาลัย
1. ควรสราง cover way ที่เชื่อมระหวางตึกตาง ๆ
ขาดความปลอดภัย มีอุบัติเหตุบอยครั้ง
2. การสรางอุโมงคหรือสะพานลอยดานหนามหาวิทยาลัย
4.2 พื้นที่จอดรถยนต มีจํานวนจํากัด
เพื่ออํานวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุ
4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา (Leadership)
4.2 มีวิสัยทัศน มีความเปนนักวิชาการ สงเสริมการวิจัย การจัดทําวารสารวิชาการหลายฉบับ
4.3 รับฟงความคิดเห็นของคณาจารย
4.4 สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวในองคกรได
4.5 ใหความสําคัญกับนักศึกษา เชน การกําหนดทุนฉุกเฉินสําหรับนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการเปดหลักสูตรใหมอยางตอเนื่องตามความตองการของตลาดตั้งแตระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาและ
บัณฑิตศึกษา
1.2 มีการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสนับสุนนการเรียนการสอนมากขึ้น
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 เปนนักวิชาการ และนักบริหาร
4.2 มีเครือขายทางวิชาการ
4.3 รับฟงความคิดเห็นของทุกคน
4.4 มีก ารสื่อ สารที่ ดี และนํ าข อมู ลข าวสารของมหาวิ ทยาลั ยมาถ ายทอดสู บุค ลากรอย างตอ เนื่ องโดยใชสื่ อ และ
เทคโนโลยีตางๆ
4.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. สวัสดิการ
ศูนยออกกําลังกาย อาคารโสมสวลี

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรมีแมบานทําความสะอาดในชวงเชาและเย็น
2. ควรขยายเวลาการใหบ ริการ ถึ งเวลา 19.00 น. เพื่ อ
อํานวยความสะดวกแกผูที่จะมาใชบริการ

2. ดานกายภาพ
2.1 โรงอาหาร มีพื้นที่ จํากัด ส วนหนึ่ง มาจากมี
ควรจัดหองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอกใหเปนสัดสวน
นักศึกษาตางคณะมาใชบริการดวย
มากขึ้น
2.2 พื้นที่จอดรถ มีไมเพียงพอ
2.3 หองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอก ยังไมเปน
สัดสวนเทาที่ควร
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
กระบวนการขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการขั้นตอนการปรับปรุง
และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให ร วดเร็ ว ขึ้ น เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี ค วาม
หลักสูตร มีขั้นตอนมาก ลาชา ไมทันการณ
ทันสมัย
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ยังไมเสถียร
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย
เทาที่ควร
ใหเสถียรมากขึ้น และรองรับกับจํานวนผูใชบริการ
2.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ควรอนุ ญ าตให นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ยังไมมีโอกาสเขาใชบริการ ระบบ WIFI ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ ศิ ล ปากร ใช บ ริ ก าร ระบบ WIFI ของมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยเพื่ อ
และจําเปนสําหรับการเรียนการสอน การศึกษาคนควา ประโยชนตอการเรียนการสอน และการศึกษาคนควายุคปจจุบัน
ยุคปจจุบัน
3. สวัสดิการ
3.1 ระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยยังไมมี
1. ควรพัฒนาเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยใหมากขึ้น
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน ภายในหอพักนักศึกษา
โดยเฉพาะภายในหอพักนักศึกษา
3.2 รถรางรับสงนักศึกษา บุคลากร
2. ควรให ร ถรางรั บ ส ง นั ก ศึ ก ษาเข า มาในส ว นของคณะ
3.3 รถบัสของมหาวิทยาลัย ไมเพียงพอ และสวน ศึกษาศาสตรดวย
หนึ่งเสียใชงานไมได สงผลกระทบตอการดําเนินการ
3. ควรเรงซอมแซมรถโดยเร็ว และดูแลใหอยูในสภาพพรอม
ต า งๆ เช น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา การฝ ก งาน ใชงาน
ภาคสนามตามหลักสูตร ซึ่งในบางครั้งตองระดมทุนเพื่อ
ว า จ า งเหมารถจากภายนอก หรื อ ต อ งยกเลิ ก การจั ด
กิจกรรมโครงการ
4. ดานกายภาพ
4.1 การพัฒนาพื้นที่ คณะศึกษาศาสตร ประสงค
1. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตรรวมกันปรึกษา หารือ
จะปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพอยางตอเนื่อง เชน เพื่อแกไขปญหา และหาแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหสามารถ
การสรางที่จอดรถซึ่งไมเพียงพอ การเพิ่มแสงสวางใน ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพ ใหปลอดภัย และนาอยูขึ้น
2. ควรเพิ่ ม การดู แ ลให ม ากขึ้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
เวลากลางคืน การปรับปรุงถนน สระวายน้ํา การปรับ
พื้ น ที่ ร กร า ง เนื่ อ งจาก เป น พื้ นที่ ส ว นกลา งขอ ง นักศึกษา และบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย และขั ดกั บ แผนแมบ ทของมหาวิ ท ยาลั ย
ทําใหไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได
4.2 ความปลอดภัย
พื้ น ที่ ห อพั ก มี งู และมู ล นกจํ า นวนมากทํ า ให ไ ม
ปลอดภัย และขาดสุขลักษณะที่ดี
4. คณบดี
มีความขยัน ตั้งใจ และทุมเทกับการทํางาน
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะวิทยาศาสตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการพัฒนาดานกายภาพทีช่ ัดเจนขึ้น เชน การสรางตึกใหม
1.2 การสนับสนุนดานการวิจัยทําไดดีอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดสรรทุนวิจัย
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร การเรียนการสอน
1.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตร ยังพบขอบกพรองใน
1. ควรเรงปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ
บางจุด เชน การรักษามาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบ EdPEx รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
1.2 นักศึกษาที่สอบไมผาน ไดคะแนนนอย มีจํานวน ระบบใหมดวย
2. การรักษามาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตร ในกรณี
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
มีอาจารยเกษียณอายุไป คณะกรรมการประจําหลักสูตรควร
ตรวจสอบรายชื่ออาจารยอยางรอบคอบและตอเนื่อง
3. คณะควรคิดหาแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม สื่อการสอน การเรียนออนไลน เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาใหเรียนเขาใจ สอบผานมากขึ้น
2. การปรับปรุงดานกายภาพ
2.1 คณะมี น โยบายสร า งตึก ใหม ที่ มี งบประมาณต อ
มี ก ารปรั บ แผนการดํ า เนิ น งาน โดยการหาพื้ น ที่ ใ หม
เนื่องมาจากคณบดีทานเกา และไดดําเนินการไปบางสวน แทนการทุบตึกเกา (อาคารวิทยาศาสตร 2)
โดยการทยอยปรับ ปรุง แตมีปญหาในเรื่องงบประมาณที่
ไดมาไมเพียงพอ ทําใหยังมีความลาชา
2.2 การปรับปรุงหองน้ํา มีการดําเนินการแลว แตยังไม
ทั่วถึง
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. ระบบการเงินใหม
เจาหนาที่การเงินมีความลําบากในการทํางานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากยังไมมีความชํานาญระบบใหม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. มีการสงเจาหนาที่ไปอบรมกับมหาวิทยาลัย
2. คณะมี ก ารปรั บ แก ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ เงิ น วิ จั ย ให
สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัย

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 มีความตั้งใจทํางาน
4.3 เขาหาไดงาย รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร

203

4.4 มีการพัฒนาผูบริหารที่เปนคนรุนใหม
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 ใหความสําคัญกับคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอนที่มีความเขมขน มีมาตรฐานสูง ทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่
ผูประกอบการตองการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นตองการใหไปศึกษาตอ
1.2 มีการปรับปรุงหองเรียนรวมใหทันสมัยขึ้น เปนลักษณะ Smart Classroom ใชเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถบันทึก
วิดีโอใหนักศึกษาเรียนยอนหลังได เปนลักษณะ e-learning
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. นักศึกษา การเรียนการสอน
1.1 การรับนักศึกษาใหม ไดนักศึกษาที่มีคุณภาพลดลง
1. จัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอนปรับพื้นฐาน
1.2 มี ก ารเปลี่ ย นระบบการประกั น คุ ณ ภาพมาเป น กอนเปดภาคเรียน
ระบบ EdPEx
2. ควรวางแผนเตรียมพัฒนาอาจารยในเรื่องเทคนิค
วิธีการสอน เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหดีขึ้น
รวมทั้งใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพแบบใหมที่
จะนํามาใชดวย
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2.1 หองปฏิบัติการไมเพียงพอกับนักศึกษาภาควิชา
1. ควรเร ง รั ด หาพื้ น ที่ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม สํ า หรั บ
คอมพิวเตอรฯ
ภาควิชาคอมพิวเตอรฯ ซึ่งที่กําลังดําเนินการอยูคือการสราง
2.2 WIFI ของคณะไมเสถียร
อาคารเรียนใหม ระหวางนี้ก็ใชวิธีการจัดสรร โดยแบงใช
รวมกับภาควิชาอื่นๆ ภายในคณะ
2. ควรตรวจสอบอุปกรณ WIFI ของคณะในแตละจุด
และปรับปรุงใหใชงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน
มีขั้นตอน กระบวนการที่ยุงยาก ทําใหการดําเนินงาน
ควรปรับขั้นตอน กระบวนการ ในการจัดทําเอกสารใหมี
ลาชา อาทิ การเบิกจายทุนวิจัย
ความยืดหยุน คลองตัวมากกวานี้
4. กายภาพ
มีการปรับปรุงหองน้ําที่อาคารวิทยาศาสตร 1 แลว สวน
ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ
ที่อาคารอื่นๆ กําลังทยอยดําเนินการ เนื่องจากติดปญหา
เรื่องงบประมาณ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ควรสนับสนุนฐานขอมูลวิจัยใหมากขึ้น โดยสํารวจความตองการของอาจารย และนักศึกษาในคณะตางๆ
3.2 ระเบียบ ขอบังคับการเงิน ควรพิจารณาปรับขั้นตอน กระบวนการในการจัดทําเอกสารใหมีความยืดหยุน คลองตัว
มากกวานี้
3.3 เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายอะไร ควรดําเนินการอยางจริงจัง และกําหนดใหทุกคณะปฏิบัติแบบเดียวกัน อาทิ
โครงการรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การแยกขยะ
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3.4 การบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของบุคลากร มหาวิทยาลัยควรดูแลจัดสรรและตรวจสอบการไดรับสิทธิให
เขมงวด อาทิ บางคนไดสิทธิหองพักแตไมเขาพักเอง นําไปใหคนอื่นเชาตอ
3.5 ควรพัฒนาทางเทาใหครอบคลุมทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย
4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 การตัดสินใจรวดเร็ว
4.3 ถึงลูกถึงคน รับฟงปญหา และมีความสามารถในการแกปญหา
กลุม 3 ผูแ ทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอมในบริเวณคณะ ตัดตนไมที่มีความเสี่ยงอาจกอใหเกิดอันตราย
1.2 มีการปรับปรุงหองเรียนเปนลักษณะ Smart Classroom และจัดอบรมวิธีการใชงานใหกับอาจารยและเจาหนาที่
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. กายภาพ
การปรับปรุงซอมแซมอาคารวิทยาศาสตร 3 ยังมีความ
ลาชา เนื่องจากตองรอตามกระบวนการ แตไดมีการทยอย
ปรับปรุงไปทีละสวน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 การสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมบุคลากรไปแลว ควรเรง
ออกประกาศ ระเบียบมารองรับ เพื่อจะไดมีความชัดเจนในการดําเนินการ
3.2 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควบคูไปกับสายวิชาการ เพื่อใหสามารถพัฒนาการทํางาน
ไปพรอมๆ กันได อาทิ การเปลี่ยนไปใชระบบ EdPEx
4. คณบดี
4.1 ดูแลเอาใจใส ใหการชวยเหลือแกปญหาในการทํางานของบุคลากรดี
4.2 รับฟงความคิดเห็น ใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
4.3 มีการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมรวมกับบุคลากร
4.4 เขาพบไดงาย
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กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการจัด โครงการติ วภาษาอัง กฤษ (IELTS TOEIC) ใหนัก ศึก ษา นับ เปน โครงการที่ ดีม ากที่ ชวยพัฒ นาทั กษะ
ภาษาอังกฤษ ควรจัดใหมีโครงการแบบนี้อยางตอเนื่อง
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1.1 การใหขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบ iThesis ยังไม
คณะควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง รวมทั้งการจัด
ชัดเจน การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
อบรมใหนักศึกษามีความเขาใจ สามารถลงมือปฏิบัติได
1.2 เวลานักศึกษาพบปญหาระบบ iThesis ไมสามารถ
แกไขเองได และไมมีผูใหคําปรึกษา
2. การประชาสัมพันธ
นักศึก ษาส วนหนึ่ งไม ทราบเกี่ย วกับสิ ทธิ สวัสดิ การที่
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหมาก
นักศึกษาควรจะไดรับ
ขึ้นในชองทางตางๆ อาทิ เว็บไซต สื่อออนไลนตางๆ บอรด
ประชาสัมพันธ
3. กิจกรรมนักศึกษา
อาจารย บ างท า นไม ส นั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว ม
ควรมีการประสานงานกันระหวางผูรับผิดชอบดานการ
กิจกรรม ในกรณีที่เวลาจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน โดยมี เรียนการสอนกับผูแทนนักศึกษาของคณะ เพื่อชวยในการ
การจัดสอบยอย ทําใหนักศึกษาเขารวมไมได
วางแผนเมื่อมีการจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา ใหไดรับความสะดวกมากขึ้น ปญหาที่พบ อาทิ
- เจาหนาที่ไมเอื้ออํานวยใหนักศึกษามากนักในเรื่องการใหขอมูลที่เปนประโยชนกับนักศึกษา
- การเขียนเสนอโครงการ เจาหนาที่ใหมีการปรับแกไขในเรื่องเดิมๆ หลายครั้ง (ปรับการใชประโยค การใชคํา)
- การขอความอนุเคราะหใชรถเพื่อทํากิจกรรม ไมคอยไดรับอนุมัติ
- การขอ Transcript (ฉบับไมสมบูรณ) ดําเนินการชามาก (4 วัน)
4. คณบดี
- ไมม-ี
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะเภสัชศาสตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน Soul University ประเทศเกาหลี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. หลักสูตรและการสอน
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. การบริการวิชาการ
- การหารายได
- การจัดโครงการบริการวิชาการ

2. สภาพแวดลอมกายภาพ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเนนภาคปฏิบัติ (Practice) ใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษา
สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรจัด ทําหลัก สูตรระยะสั้ น เพื่อ ให บุคคลภายนอกที่
สนใจเขามาศึกษา
2. ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รเชิ ง บู ร ณาการ อาทิ Science+
Business
3. ควรจั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการนานาชาติ ที่ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของตลาด
4. ควรเนนใหนําผลงานวิจัย ไปใชประโยชน ตอยอดเพื่อหา
รายได อาทิ การสรางผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน อาจปลูกตนไมที่
ออกดอกปละครั้ง เพื่อสรางจุดสนใจ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเภสัชศาลา
3.2 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน การปลูกตนไมที่ออกดอกปละครั้ง เพื่อสรางจุดสนใจ
4. คณบดี
4.1 มีวิสัยทัศนเพื่อการพัฒนา
4.2 มีความเปนผูนํา (Leadership) มากขึ้น
4.3 สามารถควบคุมอารมณไดดี
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กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีก ารบู รณาการเทคโนโลยีเ พื่ อการเรีย นการสอนดํ า เนิ นการได ในระดั บหนึ่ งแลว แต ไ มเ ต็ม รู ปแบบ เนื่ อ งจาก
คณาจารยบางทานมีทักษะทางเทคโนโลยีไมมากนัก
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. จํานวนนักศึกษา ลดลง มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
- นโยบายขยายเวลาเรียนเปน 6 ป
- มีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. การบริหารจัดการ
- เจาหนาที่ฝายสนับสนุนยังทํางานไมสม่ําเสมอ
- ระบบการเดินเอกสารยังไมมีประสิทธิภาพ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิจารณาเปดหลักสูตรปริญญาโทควบเอก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1.ควรพั ฒ นาระบบงานธุ ร การและสารบรรณให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรอบรมพั ฒ นา ทั ก ษะการทํ า งาน และปรั บ วิ ธี คิ ด
วิธี การทํ างานของบุค ลากรสายสนั บสนุน ให มีป ระสิท ธิภ าพ
มากขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ควรแปลเอกสาร/ระเบียบ/ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ตางชาติ
3.2 ควรปรับปรุงเรื่องระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหครบถวน ทันสมัยและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
4. คณบดี
4.1 เปนผูมีวิสัยทัศน
4.2 มีความประนีประนอม
4.3 ควรพัฒนาเพิ่มทักษะในการบริหารงาน
4.4 ควรสรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยไมตองใช KPI มาเปนขอกําหนด
กลุม 3 เลขานุการ และผูแ ทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
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2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
สวนใหญ ใชเ ทคโนโลยีเ ปนตั วกลางในการสื่อ สาร
ควรจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรในด า น IT เพื่ อ นํ า มาใช
ระหวางสายสนับสนุนกับคณาจารย ทําใหบางครั้งไม ประกอบ/พัฒนาการทํางาน
ชัดเจน คลาดเคลื่อน
2. การบริหารจัดการ
ไมมีเจาหนาที่ประจําภาควิชา ที่จะชวยสนับสนุน
ควรจัดใหเจาหนาที่ประจําภาควิชา เพื่อชวยทํางานและ
การทํางาน
ประสานงานในดานตางๆ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- ควรเรงรัดดําเนินการเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ ขั้นตอนวิธีการในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญพิเศษ
ของสายสนับสนุน
- ควรพิจารณาจัดสรรกําลังคนคืน เมื่อเกษียณอายุ เพื่อใหอัตรากําลังเพียงพอตามภารกิจ
4. คณบดี
4.1 มีวิสัยทัศน
4.2 ทํางานเชิงรุก
4.3 เขาถึงงาย
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. หลักสูตรและการเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให
มากขึ้น

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
2.1 หองอานหนังสือมีจํานวนนอยและมีขนาดเล็ก
1. ควรเพิ่มหองอานหนังสือ และหอง common room
2.2 อุปกรณสวนหนึ่งเสื่อมสภาพ อาทิ โปรเจคเตอร
2. ควรปรับปรุงอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหอยูในสภาพ
สีเพี้ยน
พรอมใชงาน
3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
ควรพัฒนาเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ
ดวย เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. สวัสดิการนักศึกษา
1.1 นักศึกษาสวนหนึ่งไมทราบ ไมเขาใจสิทธิ สวัสดิการ
1. ควรสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ สิ ท ธิ สวั ส ดิ ก ารที่
ที่มหาวิทยาลัยจัดให ทําใหเสียโอกาส
นักศึกษาควรไดรับอยางตอเนื่อง
1.2 การพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยยังไม
2. เพิ่มหองคนควากลุมในหอสมุด
เสถียร
3. ควรพัฒนาระบบ WIFI ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 เอกสาร ขอมูล ขาวสาร ยังเปนภาษาไทยไมเอื้อตอ
4. ค ว ร แ ป ล เ อ ก ส า ร /ร ะ เ บี ย บ / ข อ บั งคั บ ข อ ง
นักศึกษาตางชาติ
มหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวย ความสะดวกแก
นักศึกษาตางชาติ
2. กายภาพ
พื้นที่สวนกลาง การดูแลไมทั่วถึง พื้นที่สวนหนึ่งรกราง
1. ควรปรับปรุงพัฒนา และดูแลสภาพแวดลอมภายใน
สกปรก อันตราย มีขยะจํานวนมาก และมีสัตวเลี้ยง
มหาวิ ท ยาลั ย ให ส วยงาม สะอาด เป น ระเบี ย บเพื่ อ
สุขลักษณะที่ดี
2. ควรติ ด ตั้ ง กล อ งวงจรป ด ให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ น
มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัย
4. คณบดี
-ไมม-ี
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
คณบดีมีความพยายามที่จะแกไขปญหา รวมทั้งนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ไปพิจารณาดําเนินการ
สงผลใหการทํางานเกิดผลลัพธที่นาพอใจมากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การบริหารจัดการ
การแกไขปญหาและพัฒนาคณะ มีกิจกรรม โครงการ
ควรมีการวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญเรื่องเรงดวนที่
ที่ ต อ งดํ า เนิ น การจํ า นวนมาก แต ค ณะยั ง ไม ไ ด มี ก าร จะตองดําเนินงาน และมุงเนนในเรื่องนั้นๆ ใหเกิดผลสําเร็จ
วิเคราะห และจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน ทําให
งานสําคัญเรงดวนบางเรื่อง มีการดําเนินการที่ลาชา ไมทัน
การณ
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ระเบียบ ขอบังคับ
มีกฎเกณฑ ขั้นตอนมาก ยุงยาก ซับซอน วิธีการ
1. ควรปรับระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความยืดหยุน เอื้อตอ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน ทําใหการทํางานมีความลาชา
การทํางานลดขั้นตอนการทํางาน
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ เพื่อความ
ชัดเจนในการทํางาน การติดตอประสานของทุกฝาย
4. คณบดี
-ไมม-ี
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. งานวิจัย โครงงาน
ระบบยังไมเอื้อ และสรางแรงจูงในการทํางาน สงผล
คณะควรใหทุนสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ในการสราง
ตอจํานวนผลงานของคณะ
ผลงานที่เปนทรัพยสินทางปญญาใหมากขึ้น และผลงานตางๆ
เหลานั้นจะชวยสรางรายไดใหกับคณะวิชาดวย
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ดาน
2. การสื่อสารภายในองคกร

2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. การทํางานวิจัย โครงงาน ทรัพยสินทางปญญา
1.1 อาจารยในคณะสวนใหญจะขอทุนสนับสนุน โดย
ไมผานคณะเนื่องจากมีระบบยังไมเอื้อ มีขั้นตอนที่ยุงยาก
ใชเวลามาก และสรางแรงจูงในการทํางาน สวนใหญจึงไป
ขอทุนสนับสนุนทีส่ ํานักบริการวิชาการแทน
1.2 คณะมีการทํางานวิจัย โครงงาน รวมกับชุมชน
ภาคเอกชน จํ า นวนมาก แต เ มื่ อ ผลงานสํ า เร็ จ แล ว
ภาคเอกชนจะเปนผูนําผลงานไปใชประโยชน และสราง
รายไดจํานวนมาก
1.3 การสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานวิจัย โครงงาน
ของอาจารย นัก ศึ กษาที่ ไ ดรั บ รางวั ล ออกสู ภายนอกมี
นอย ทําใหภายนอกไมคอยไดรูจักคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเพิ่มใหการสื่อสารภายในองคกรใหมีมากขึ้น อาทิ
1. เมื่อคณบดีไปประชุมที่ตางๆ แลวควรนําผลการประชุม
ขอเสนอแนะ มาเผยแพรตอบุคลากรในคณะใหรับทราบอยาง
ทั่วถึง
2. คณบดี ค วรนํ า ที ม ผู บ ริ ห ารไปพบปะบุ ค ลากรแต ล ะ
ภาควิชา เพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรพิ จ ารณาทบทวนปรั บ ขั้ น ตอน การสนั บ สนุ น การ
ทํางานวิจัยโครงงาน ใหสะดวก ยืดหยุนและรวดเร็ว มากขึ้น
2. คณะควรคิดรูปแบบวิธีการ ที่จะนําผลงานวิจัย โครงงาน
ทรัพยสินทางปญญา มาใชประโยชนและสรางรายไดใหแกคณะ
3. ควรประชาสัมพันธ ผลงานวิจัย โครงงาน ของอาจารย
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได
ทราบ โดยผ า นสื่ อ ช อ งทางที่ ห ลากหลาย อาทิ จั ด ทํ า ป า ย
โปสเตอร ติดบริเวณหนามหาวิทยาลัย ลงขาวสาร แถลงขาว ซึ่ง
จะชวยสรางชื่อเสียงแกคณะ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
รูจักคณะวิศวกรรมฯ มากขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ระเบียบ ขอบังคับ
ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจาง
1. ควรรวบรวม สํ า รวจ สอบถามคณะวิ ช า ถึ ง ป ญ หา
มีขั้นตอนที่ยุงยาก ซับซอน มีความเขาใจไมตรงกัน ทําให อุปสรรคในการทํางาน เรื่องที่มีความยุงยากซับซอน เรื่องที่มี
การทํางานลาชา
ความเขาใจไมตรงกัน แลวอบรม ชี้แจง อาทิ การจัดซื้อจัดจาง
วัสดุ ครุภัณฑตามระเบียบฉบับใหม การสืบราคาสินคา การเบิก
จายเงินโครงการวิจัย บริการวิชาการ
2. ควรจัดทําคูมือเรื่องเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางระบบใหม
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการทํ า งาน และการดํ า เนิ น งาน
เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว
2. การสื่อสารประชาสัมพันธ มีนอย ลาชาไมทันการณ ไม
ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ข อง
ทั่วถึง
มหาวิ ท ยาลั ย ให มี ความเข ม แข็ ง แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ า พ
มากขึ้น
4. คณบดี
มีความเปนผูนํา ทํางานเร็ว
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กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานในสํานักงานคณบดี ทําใหขอบเขตการทํางานมีความชัดเจนขึ้น และลดความ
ซ้ําซอนในการทํางาน
1.2 เริ่มนํากิจกรรม 5 ส. มาใชอยางเปนรูปธรรม ชวยทําใหเอกสารที่สะสมจํานวนมาก มีการจัดเก็บที่เปนระบบ
รวมทั้งนําไปทําลาย ทําใหสภาพแวอมในการทํางานสะอาด เรียบรอย และมีพื้นที่ใชงานมากขึ้น
1.3 มีการติดกลองวงจรปดเพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงกลองวงจรปดที่มีอยูเดิมใหทันสมัยขึ้น
1.4 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะมากขึ้น อาทิ การดูแลตัดแตงกิ่งไม การปรับปรุงทางเดิน ทําใหคณะสะอาด
สวยงาม ปลอดภัย
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การสื่อสาร
การสื่อสารยังไมทั่วถึง และรับทราบเฉพาะในงานที่
1. คณบดีเพิ่มการสื่อสารใหทั่วถึง และรวดเร็วมากขึ้นโดย
รับผิดชอบเทานั้น
ผานชองทางตางๆ
2. ควรแจง ข า วสาร การดํ า เนิน การ นโยบายต า งๆ ในที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ และให นํ า ไปถ า ยทอดสู
บุคลากรในระดับตางๆ ตอไป
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. กายภาพ
พื้นที่ของคณะหลายจุดที่เปนจุดอับ อันตราย และ
1. ควรมี ก ารสํ า รวจพื้ น ที่ ที่ เ ป น จุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั บ ทั้ ง หมด
บางจุดมีสัตวมาอาศัยอยูเชน นกพิราบและหนู
ภายในคณะ แลวดําเนินการปรับปรุงพัฒนา อาทิ การติดตั้งไฟ
สองสวาง
2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและกําจัด
นกพิราบและหนู ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพื่อความปลอดภัยและ
สุขลักษณะของบุคลากร
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือเรื่องเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางระบบใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน และการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว
4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 กลาตัดสินใจ คิดเร็ว ทํางานเร็ว และมีการวางแผนการทํางานที่เปนระบบ
4.3 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
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กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการประชุมนักศึกษามากขึ้น เพื่อชี้แจงเรื่องตางๆ ทําใหนักศึกษารับทราบขอมูล ขาวสารตางๆ มากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรติดตั้งเครื่อง printer สําหรับบริการนักศึกษาดวย
2. ควรประสานกับหองสมุดในการจัดซื้อหนังสือที่สําคัญๆ
เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน อาทิ textbook journal และ
ควรมีการ update หนังสือใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
3. ควรขยายเวลาในการปดอาคารเรียน จาก 2 ทุม เปน 4
ทุม เพื่ อให นั ก ศึ กษาได มี พื้น ที่ ใ นการทํ า งาน การจั ดกิ จ กรรม
ตางๆ

2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. กายภาพ
พื้ น ที่ ข องคณะมี ห ลายจุ ด ที่ เ ป น จุ ด อั บ มื ด และ
1. ควรมีการสํารวจพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง ทั้งหมดภายในคณะ
อันตราย และบางจุดมีสัตวมาอาศัยอยู เชน นกพิราบ หนู และปรับปรุงพัฒนา อาทิ การติดตั้งไฟสองสวาง
แมลงสาบ และบางจุดไมถูกสุขลักษณะ
2. ควรหามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและกําจัด
นกพิราบและหนู ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพื่อความปลอดภัยและ
สุขลักษณะของบุคลากร
3. ควรปรับปรุงพื้นที่ลางจานของคณะใหถูกสุขลักษณะ โดย
ปรับใหสูงขึ้น เพื่อปองกันสัตวที่จะเขามากินเศษอาหาร
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
ระบบ WIFI ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
เพราะบางจุดไมมีสัญญาณ
2. การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ไม เ อื้ อ อํ า นวยต อ นั ก ศึ ก ษา และการทํ า งานยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร อาทิ การใหคําแนะนํา การให
ขอมูลแกนักศึกษาเมื่อไปติดตอสอบถาม และไมมีระบบ
การทํางานแทนกัน ทําใหการทํางานลาชา จิตใหบริการมี
นอย
3. สวัสดิการ
โรงอาหารไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
4. ระเบียบ ขอบังคับ
การเบิกจายเงินเดินทาง การเบิกจายคาวัสดุ และการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรจัดใหมีระบบ WIFI ใหมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย
ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของหนวยงานสนับสนุน
ที่ใหบริการแกนักศึกษาทั้งหมด อาทิ กองบริการการศึกษา กอง
คลัง ใหทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
1. การให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ไปติ ด ต อ ขอข อ มู ล ขอ
คําแนะนํา ควรใหรายละเอียดขอมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว
2. การใหบริการดวยความเต็มใจ
3. การทํางานแทนกัน เพื่อมิใหนักศึกษาเสียเวลาในการมา
ติดตอ

ควรพิ จ ารณาทบทวนเรื่ อ งระเบี ย บการเบิ ก จ า ยเงิ น การ
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ดาน
จัดซื้อที่มีขั้นตอนยุงยากและใชเวลามาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ใหมีความยืดหยุน และรวดเร็วมากขึ้น

4. คณบดี
-ไมม-ี

215

สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะดุริยางคศาสตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
-ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุมกลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการหารือเรื่องการทําระบบการทดสอบความสามารถทางดนตรีของคณะดุริยางคศาสตรเองเพื่อเปนมาตรทดสอบ
ที่เปนมาตรฐานตอไป
1.2 มีการปรับการบริหารการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น อาทิ การจัดตารางสอน
1.3 จัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนทดแทนของเกา อาทิ คียบอรด และเปยโนไฟฟา ทําใหมีเครื่องดนตรี
สนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ และคุณภาพการสอนดีขึ้น
1.4 มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก มีการสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไปรวมงานกับหนวยงานภายนอก
โดยใชเครือขายของอาจารยในคณะ
1.5 มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับหนวยงานภายนอก ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
1.6 มีโครงการ Thailand Jazz Competition 2018 โดยใชงบประมาณแผนดินเปนรางวัล และจัดหางบประมาณ
จากภายนอกเปนงบประมาณการดําเนินการ
1.7 ดานกายภาพ จะดําเนินการขยายพื้นที่จัดการเรียนการสอนไปยังชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชั้น ใน
อนาคต
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาลดลง
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนลดลงมาก ซึ่ง
ควรพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษา ใหเหมาะสมมากขึ้น
มาจากหลายสาเหตุ อาทิ ระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา TCAS ทําใหคณะดุริยางค
ศาสตร เ สี ย โอกาส เนื่ อ งจากคณะวิ ช าที่ เ ป ด สอนใน
สาขาวิ ช าที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ไม ไ ด ใ ช
ระบบ TCAS และจะสงผลตอรายไดของคณะในอนาคต
2. การปรับปรุงวังทาพระ
การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย อาจารยสวน
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ใหญไมทราบความคืบหนาในการดําเนินการ
ไดทราบความคืบหนาอยางตอเนื่อง
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. ดานกายภาพ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มีก ารเปด ใช อ าคารส วน Music Plus เพื่ อเป นพื้ น ที่
สวนกลางสําหรับคณาจารยและนักศึกษาไดใชรวมกัน รวมทั้ง
ยัง เปน พื้ น ที่บ ริ การทางวิ ช าการแก บุ คคลภายนอกในอนาคต
ดังนั้นจึงควรพัฒนาการใชสอยจากพื้นที่นี้ใหเต็มที่
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
1.1 เกณฑ การพิ จารณาผลงานสร างสรรค เพื่อ ขอ
มหาวิทยาลัยควรชวยดูแล ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจใหกับ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการยังไมชัดเจน
อาจารยของคณะดวย
1.2 ไมมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานสรางสรรค
2. ระเบียบ ขอบังคับดานการเงิน
มีความยุงยาก ซับซอน
มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาทบทวน ปรั บ แก ไ ขระเบี ย บ
ขอบังคับดานการเงินใหมีความยืดหยุน และจัดทําคูมือเพื่อใหการ
ดําเนินการมีความชัดเจน
3. สวัสดิการ
รถของมหาวิทยาลัยมีจํานวนที่ไมเพียงพอกับความ
ตองการใชบริการ
4. การปรับปรุงวังทาพระ
การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย อาจารยสวน
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ใหญไมทราบความคืบหนาในการดําเนินการ
ไดทราบความคืบหนาอยางตอเนื่อง
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 3 เลขานุการ และผูแ ทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีความพยายามแกไขปญหาเรื่องสถานที่จัดการเรียนการสอน เชน การขออนุญาตกอสรางอาคารเรียนบริเวณโรง
อาหาร และอาจจะขยายการเรียนการสอนไปยังชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ในอนาคต
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. การหารายได
มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง ศู น ย ส ง เสริ ม
บริการเพื่อจัดหารายได
2. การปรับปรุงวังทาพระ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยสงเสริมบริการ
ดวย

ควรมีการแจงขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ระเบียบ ขอบังคับ
เมื่อปรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ระเบียบ
ควรพิ จ ารณาทบทวนปรั บ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ให มี ค วาม
ขอบังคับ การบริหารงานมีความยุงยาก ซับซอนมากกวา ยืดหยุน สะดวก รวดเร็ว และเอื้ออํานวยตอการทํางานมากขึ้น
เดิม
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
2. การใหบริการของสวนกลาง
1. ลดขั้นตอนการสงเอกสารคํารองตางๆ เชน ใหสามารถสง
2.1 เจาหนาที่สวนกลางไมเปนมิตร ไมมีการแจง
หนาที่รับผิดชอบ ทําใหคณะวิชาไมทราบวาตองติดตอ คํารองตางๆ ในระบบออนไลนได
2. ควรจัดสถานที่บริการงานบริการการศึกษาตางๆ และ
ประสานงานกับผูใด
2.2 กองบริการการศึกษา ยายงานทะเบียนไปวิทยา งานอื่นๆ ในจุดเดียว โดยเฉพาะในวังทาพระ
เขตพระราชวังสนามจันทน ทําใหไมไดรับความสะดวก
การติดตอมีความลาชา
3. สวัสดิการ
ไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง
ควรชวยเหลือคณะวิชาในการบริการรถรับสง เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหม ากขึ้ น อาทิ ศู นย สัน สกฤตศึ กษา-สํา นัก งาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน
4. การปรับปรุงวังทาพระ
ควรมีการแจงขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
ดวย
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนในชวงปที่ผานมา
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. การปรับปรุงวังทาพระ
นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกาไมทราบขาวสาร
เรื่องการปรับปรุงภายในวังทาพระเลย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรมีการแจงขาวสารใหนักศึกษาทราบดวย

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
1.1 วิ ช าเลื อ กมี น อ ยมาก ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาต อ ง
1. ควรพิ จ ารณาเป ด รายวิ ช าเลื อ กให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให
นักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจไดมาขึ้น และเพื่อ
ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ไมไดสนใจ
1.2 หลั ก สู ตรดุ ริ ย างคศาสตร แยกเป น สาขาวิ ช า ประโยชนในการทํางาน
2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ
ตางๆ ทําใหนักศึกษา บัณฑิตมีองคความรูไมครบถวน มี
- จัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนรวมกันในชั้นปแรกๆ ใน
ความชํานาญเพียงดานเดียว
รายวิชาที่เปนพื้นฐานจําเปนตอการทํางาน แลวคอยแยกเปน
สาขาวิชาเอกในภายหลัง
- การปรับปรุงหลักสูตรควรเชิญนักศึกษาเกา เขามาชวยให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดวย จะเปนประโยชนมากขึ้น
2. อาจารย
2.1 อาจารยบางทานไมคอยรับผิดชอบตอการสอน
1. คณะ มหาวิทยาลัย ควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของ
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ไมมาสอน หรือมาสาย หรือใหนักศึกษารุนพี่มาสอนรุน อาจารยดวย เพราะมีผลกระทบตอนักศึกษามาก
2. ควรนําผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย
นองแทนตนเอง
2.2 อาจารยบางสาขาวิชามีความเห็นไมตรงกันและ (โดยนั ก ศึ ก ษา) มาใช ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ทําใหนักศึกษาลําบากใจ นอกจากนั้นในบางครั้งสงผล อาจารยดวย เพื่อใหอาจารยมีความรับผิดชอบตอการทํางาน
กระทบตอคะแนนของนักศึกษาดวย
มากขึ้น
3. ควรมีชองทางใหนักศึกษาไดแจงขอคับของใจตอการจัด
การศึกษาของอาจารย ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบดวย
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
ควรหาเครื่องดนตรีใหมมาทดแทนชุดเกาที่ชํารุด หรือมีการ
ซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดี
4. ทุนการศึกษา มีจํานวนนอย
ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาใหทั่วถึงมาก
ขึ้น
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
นักศึกษาไดรับขาวสารจากทางสื่อเครือขายสังคม
ควรมีการสื่อสารอยางเปนทางการจากคณะวิชาใหมากกวา
หรื อ จากการบอกเล า ด ว ยวาจามากกว า การประกาศ นี้
อยางเปนทางการจากคณะ
6. บทบาทของนักศึกษาเกา
ชมรมศิ ษ ย เ ก า ไม มี โ อกาสมี ส ว นร ว มในการแสดง
คณะควรใชศักยภาพของนักศึกษาเกาใหมากขึ้น และควร
ความเห็นดานการบริหารงาน และหลักสูตรของคณะ
ยกสถานะของชมรมศิษยเกาเปนสมาคมศิษยเกา
7. สภาพแวดลอมกายภาพ
คณะมีพื้นที่ใหนักศึกษานอย มีเพียงโถงบริเวณขาง
คณะควรจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี บ ริ เ วณที่ ใ ช พั ก ผ อ น
อาคารคณะเทานั้นที่เปนที่นั่งพักผอน ซึ่งมักมีปญหาเมื่อ ระหวางเรียน หรือระหวางรอเรียน
ฝนตก นักศึกษาไมมีที่หลบฝน
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. อาจารย
สวนหนึ่งไมมาสอน มาสอนสาย ใหรุนพี่มาสอนแทน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มหาวิ ทยาลั ย ควรจั ดทํ าระบบตรวจสอบการทํ างานของ
อาจารยในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

2. การปรับปรุงวังทาพระ
นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกาไมทราบขาวสาร
ควรมีการแจงขาวสารใหนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกาได
เรื่องการปรับปรุงภายในวังทาพระเลย
ทราบดวย
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
-ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุมกลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 คณะสนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาที่ตางประเทศอยางตอเนื่องทุกป และกระจายไปทุกสาขาวิชา
1.2 คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน อาทิ สนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน
40,000 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน) ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาลดลง
1.1 การจัด Roadshow เปนกลุมยอยระดับสาขาวิชา
1. ควรทํ า การประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ง รุ ก มากขึ้ น อาทิ การให
ไดผลไมคอยดี ขาดความนาสนใจ
ทุนการศึกษากับนักเรียนในพื้นที่
1.2 มีมหาวิทยาลัยอื่นที่เปดสอนในสาขาเดียวกันมา
2. ควร Roadshow โดยไปพรอมกันของทุกคณะที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะมีเวลาจัดกิจกรรม และมีนักเรียนเขา
ทํา MOU กับโรงเรียนในพื้นที่
1.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอย
รวมมากขึน้
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
หลักสูตรสวนใหญยังลาสมัย ทําใหไมมีจุดเดนเพื่อให
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และ
นักศึกษามาสมัครเรียน
วิเคราะหเพื่อหาจุดเดนที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น
2. ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช
สอดคล อ งเน น การใช เ ทคโนโลยี ใ ห ม ากขึ้ น อาทิ เกษตร 4.0
รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ฟารม มีปญหา อาทิ
1.1 น้ําทวมฟารม ซึ่งเกิดจากพื้นที่รอบนอกมีการ
สรางคันกั้นน้ํา น้ําถูกกัก ระบายออกไมได ทําใหการเขา
ไปดูแลฟารมลําบาก เนื่องจากระดับน้ําสูงพอสมควร รถ
เขาไมได
1.2 ทรัพยสินในฟารมสูญหาย เชน อุปกรณ พันธุปลา
แมจะมีปอมยามเล็กๆ แตบริเวณฟารมเปนพื้นที่คอนขาง
รก ทําใหการดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทําไดลําบาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเขาไปเจรจาพูดคุยเพื่อหาวิธีแกไขปญหาในระยะยาว
2. เพิ่มการดูแลความปลอดภัย
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4. คณบดี
4.1 คณบดีและทีมบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมคณะสม่ําเสมอ
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
คณะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง อาทิ งบประมาณฝกอบรม 10,000 บาท/คน/ป มีการสงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนทําวิจัยรวมกับอาจารย
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาลดลง มีหลายสาเหตุ อาทิ
1.1 การเขาสู Aging Society
1. ควรหาวิธีสรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ
1.2 มหาวิทยาลัยอื่นมาทํา MOU กับโรงเรียนในพื้นที่ ใหทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี พัฒนาการทําโครงการวิจัยของ
1.3 สถาบันที่อยูนอกระบบ TCAS มีโอกาสคัดเลือก นักศึกษาใหเปนผลงานเดน สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
2. ปรับเปลี่ยนการทํา Roadshow ใหมีความนาสนใจ โดย
นักศึกษากอน
การนํ า จุ ด เด น ของรายวิ ช ามานํ า เสนอในมิ ติ ใ หม ๆ เช น การ
ประยุกต นวั ตกรรม เทคโนโลยี สื่อการสอน แทนการนําเสนอ
แบบเดิมๆ
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
1. การบริการวิชาการ
โครงการหารายได รูปแบบยังไมชัดเจน

2. การพัฒนาฟารม
ยัง ดํ า เนิ น การได ไ มเ ต็ ม ที่ เนื่ อ งจากไมมี เ ครื่อ งจั ก ร
ขนาดใหญที่จะพัฒนาพื้นที่ เชน รถไถ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. หองปฏิบัติการ
การดําเนินการยังมีความลาชา

2. การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ
การดําเนินการยังมีความลาชา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรพัฒนาการขายผลิตภัณฑของคณะใหเปนระบบ และ
ครบวงจรมากขึ้น อาทิ การผลิตดินถุง (มีงานวิจัยรองรับ) การ
ปลูกขาวโพด เปนรูปแบบศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ
2. ควรพัฒนาหองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO เพื่อ
สามารถรับงานจากภายนอกไดมากขึ้น
มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนการของงบประมาณใหคณะ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรชวยผลักดัน เรื่อง หองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO
เพื่อใหสามารถแขงขันกับหองปฏิบัติการภายนอก ซึ่งจะทําให
สามารถรับงานไดมากขึ้น ชวยในการหารายไดของคณะ อาทิ รับ
บริการตรวจวัด วิเคราะหสารเคมี สิ่งแวดลอม เปนตน
ควรเรงผลักดัน เรื่อง การขอจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดาน
การเกษตรฯ เพื่อรองรับการหารายได (คณะฯ ไดสงเรื่องระเบียบฯ
ไปกองนิติการระยะหนึ่งแลว)
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ดาน

3. ฟารม มีปญหา อาทิ
3.1 น้ําทวมฟารม ซึ่งเกิดจากพื้นที่รอบนอกมีการ
สรางคันกั้นน้ํา น้ําถูกกัก ระบายออกไมได ทําใหการเขา
ไปดูแลฟารมลําบาก เนื่องจากระดับน้ําสูงพอสมควร รถ
เขาไมได
3.2 ทรัพยสินในฟารมสูญหาย เชน อุปกรณ พันธุปลา
แมจะมีปอมยามเล็กๆ แตบริเวณฟารมเปนพื้นที่คอนขาง
รก ทําใหการดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทําไดลําบาก
4. การปรับปรุงโรงเรือน
การดําเนินการยังมีความลาชา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเขาไปเจรจาพูดคุยเพื่อหาวิธีแกไขปญหาในระยะยาว
2. เพิ่มการดูแลความปลอดภัย

ควรเรงรัดผูรับเหมาใหเขามาดําเนินงาน

4. คณบดี
-ไมม-ี
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการจัดศึกษาดูงานภายนอกอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาไดประสบการณมากขึ้น โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี ซึ่ง
ภายในคณะฯ ยังมีคอนขางนอย
1.2 คณะสนับสนุนทุนในการเขารวมการประชุมวิชาการ การตีพิมพผลงานวิจัย อยางตอเนื่อง
1.3 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยใหนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกามีสวนรวม อาทิ การเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาบรรยายในหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการทํางาน
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาลดลง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอย เนื่องจาก
ควรปรั บ ปรุ ง การประชาสั ม พั น ธ ค ณะฯ โดยเน น ด า น
สภาพแวดลอม การเดินทางไมสะดวก
เทคโนโลยีใหมากขึ้น เพื่อใหมีความนาสนใจ และสามารถแขงขัน
กับมหาวิทยาลัยอื่นได
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
ล า สมั ย เนื้ อ หารายวิ ช าเดิ ม ๆ ไม ไ ด เ น น การนํ า ไป
ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เนื้อหารายวิชาใหทันสมัย
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ ไม มี จุ ด เด น เพื่ อ ให สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ รวมทั้งเนนการ
นักศึกษามาสมัครเรียน
นําไปใชประโยชนในการทํางานใหมากขึ้น
2. การเรียนการสอน
2.1 เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยาย
1. ควรปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอน โดยควรเนนการฝก
2.2 เอกสารประกอบการสอนส ว นใหญ เ ป น ปฏิบัติใหมากขึ้น
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนใหอยูใน
PowerPoint ที่มีเนื้อหาไมคอยสมบูรณ
ระบบ online และใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น
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ดาน

2. กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมไมนาสนใจ นักศึกษาเขารวมนอย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ และ
จัดอาจารยมาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ
2. ควรหามาตรการจูงใจ ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึน้

3. การพัฒนาฟารม
3.1 พื้นที่ฟารมแยกออกไปคอนขางไกล ถนนเปนดิน
1. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปฟารมใหมากขึ้น
มีหลุมบอ การเดินทางไมสะดวก
2. ควรจั ด เจ า หน า ที่ ดู แ ลฟาร ม เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง จั ด หา
3.2 ฟาร ม ไม ค อ ยได รั บ การพั ฒ นา ไม ทั น สมั ย เครื่องจักรมาพัฒนาพื้นที่เพิ่ม เชน รถไถ
เนื่องจากมีบุคลากรดูแลฟารมมีจํานวนนอย
3. ควรเพิ่ ม จํ า นวนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นฟาร ม และใน
3.3 เครื่องมือ อุปกรณ มีจํานวนนอย ไมเพียงพอ
หองปฏิบัติการใหเพียงพอกับการใชงาน
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ชวยติดตามเรื่องวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา มีปญหาไมสามารถนําไปใชสมัครสอบเขารับ
ราชการในดานการประมงได
3.2 การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
- ควรเพิ่มจํานวนรถราง/เพิ่มรอบ ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
- ควรมีหลังคาสําหรับทางเดินเทาและทางจักรยาน เนื่องจากอากาศรอนมาก
- ควรมีความเขมงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ในเรื่องการตรวจบัตรผานเขา-ออก การใหรถจักรยานยนต
ภายนอกเขามาในมหาวิทยาลัย
4. คณบดี
-ไมม-ี
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะวิทยาการจัดการ
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
สามารถบริการจัดการประชุมกรรมการคณะไดดี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
1. ควรเรงเปดหลักสูตรใหมที่นักศึกษาสนใจ และเปนความ
โดยภาพรวมดี แตยังขาดจุดเดนที่ทําใหนักศึกษาสนใจ ตองการของผูประกอบการ
สมัครเรียน
2. ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยเน น ภาษาต า ง
ประเทศ ใหมากขึ้น
3. ควรปรับการประชาสัมพันธหลักสูตร ใหนาสนใจและมี
นักศึกษามาสมัครเพิ่มขึ้น
2. งบประมาณรายไดลดลง
มีปญหาเงินรายไดลดลง
ควรมี ก ารวิ เ คราะห ร ายรั บ รายจ า ยแต ล ะด า น เพื่ อ วาง
แผนการบริหารจัดการงบประมาณใหดีขึ้น
3. การขยายการศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี
ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยา
การบริหารจัดการยากขึ้น แตนับเปนการสรางโอกาส
ที่ดี เพราะทําเลที่ตั้งเปนศูนยกลางของการจัด Event
เขตฯ จะชวยใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวขึ้น
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
- ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 เปดโอกาสใหรองคณบดีฝายตางๆ ไดแสดงศักยภาพและสรางผลงาน อาทิ การเปดหลักสูตรปริญญาโทสาขาบัญชี
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 ใหความสําคัญกับนักศึกษามาก อาทิ การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตางประเทศ
1.2 การพยายามเขาสูความเปนนานาชาติมากขึ้น เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ
1.3 การกระจายภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษามีระบบที่ดีขึ้น มีการประชุมวางแผนและทําตามเกณฑของ สกอ.
1.4 สนับสนุนใหมีการตีพิมพ นําเสนอผลงานวิจัย อยางตอเนื่อง
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. การบริหารจัดการรายไดของคณะ
เงินรายไดลดลง มาจากหลายปจจัย อาทิ
1.1 จํานวนนักศึกษาลดลง
1.2 คาใชจายเงินเดือนของบุคลากรในคณะเพิ่มขึ้น
1.3 มีการรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับการ
เปดหลักสูตรใหม แตการดําเนินการไมเปนไปตามเวลาที่
กําหนด ทําใหมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
1.4 การบริหารตนทุน
2. การบริหารจัดการ
2.1 ทีมรองคณบดีแตละฝาย ทํางานในลักษณะตาง
คนตางทํา ไมมีทิศทางที่ชัดเจน
2.2 ไมมีศูนยกลางในการบริหารงาน ทําใหขาดความ
คลองตัว คณะตองเสียโอกาสการดําเนินการในหลายเรื่อง
2.3
การทํ า งานไม มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล อาทิ แผนยุทธศาสตร โครงการ งานที่คณบดี
มอบหมาย

3. การสื่อสาร
บางครั้งขาดความตอเนื่อง และยังไมชัดเจน

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
2. การทํางานวิจัย
อาจารยรุนใหมยังขาดทักษะการทํางานวิจัย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรคิดริเริ่มโครงการหารายไดอยางเปนรูปธรรม โดย
กํา หนดใหมี ผู รับ ผิ ดชอบที่ ชั ดเจน รวมทั้ งพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการ
2. ควรวางแผนการหารายไดดวยวิธีการอื่นๆ โดยพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในแตละดาน เชน การเปดหลักสูตรในตางประเทศ
หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เปนตน
3. ควรเรงรัดการเปดหลักสูตรใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
1. ควรบูรณาการการทํางานของทีมรองคณบดีแตละฝายใหมี
ความเชื่อมโยงกัน โดยใหมีศูนยกลางในการประสานงาน
2.ควรพัฒนา และเพิ่มทักษะการบริหาร การทํางานของทีม
รองคณบดี
3. ทีมบริหาร ควรรับผิดชอบการทํางานรวมกันเปนทีม ไมใช
ใหภาระหนักตกอยูที่คณบดีเพียงคนเดียว
4. ควรมี การกํากั บ ติ ดตาม และประเมินผล และกํ าหนด
ผูรับผิดชอบหลัก รวมทั้งเรงดําเนินการแผน/โครงการตางๆ ให
แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
5. ควรเร ง สร า งบรรยากาศการทํ า งานให ดี ขึ้ น เพื่ อ ให
บุคลากรรูสึกถึงการไดรับความสําคัญ และไดรับความเสมอภาค
ในการปฏิบัติงาน
1. ควรปรับปรุงการสื่อสารใหมีความสม่ําเสมอ ตอเนื่อง
2. ควรมีความชัดเจน เพื่อใหการถายทอดลงสูแตละระดับมี
ความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรวางแผนทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคตใหชัดเจน และ
มีความยั่งยืน
1. ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเนื่อง
2. ควรมีการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีทักษะการทํางานวิจัย
ชวยเหลือใหคําแนะนํา อาทิ ระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา เพื่อสามารถ
สรางผลงานและนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ชวยผลักดันใหมีระบบการหารายไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ กําหนด KPI เกี่ยวกับการหารายได เพื่อชวยกระตุนใหมี
โครงการที่ทําใหเกิดรายได และทุกคนมีสวนรวม
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4. คณบดี
-ไมม-ี
กลุม 3 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
สามารถรับนักศึกษาตางชาติไดตามเปาหมาย (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. งบประมาณเงินรายไดของคณะ
1.1 งบประมาณเงินรายได
1.1.1 ขาดทุนตอเนื่องติดตอกัน 3 ป
1.1.2 มี ง บประมาณค า ใช จ า ยสู ง ผิ ด ปกติ และ
รายไดลดลง
1.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
1.2.1 การจัดสรรงบประมาณไมมีความคลองตัว
การนําเอางบประมาณไปกองไว ทําใหการดําเนินงานมี
ความลาชา ติดขัด
1.2.2 ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของงานสําคัญ
เร ง ด ว นที่ จ ะต อ งอนุ มั ติ ง บประมาณ อาทิ ควรให
ความสําคัญเรงดวนกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณสนับสนุน
การเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรพิ จ ารณาลํ า ดับ ความสํ า คั ญก อ นหลัง ในการอนุ มั ติ
งบประมาณ โดยใหความสําคัญกับนักศึกษา การเรียนการสอน
2. ควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานที่มีคาใชจายสูง อาทิ
1) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรขาดทุน 2) การมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแตละครั้งมีตนทุนหลายดาน (ที่พัก คารถรับสง เปน
ตน) ประกอบกับ มีการจัด กิจกรรมหลายโครงการในช วงเวลา
ใกล เ คี ย งกั น หากสามารถบริ ห ารการจั ด กิ จ กรรมที่ มี รู ป แบบ
เดียวกัน ใหดําเนินการพรอมกัน จะชวยลดคาใชจายลงได ดีกวา
การจัดกิจกรรมยอยหลายๆ ครั้ง อาทิ การจัดนักศึกษาไปเรียนรู
วัฒนธรรมที่เขาวัง
3. ควรเรงดําเนินการหารายไดเพิ่ม อาทิ เรงเปดหลักสูตร
โลจิสติกส ซึ่งกําลังเปนที่ตองการของตลาด
4. ควรหาบุคลากรที่มีประสบการณในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณโดยตรงมาชวยแกปญหา

2. การสื่อสาร
การถายทอดขอมูล ขาวสาร ไมมีความชัดเจน ทําให
ควรปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสื่ อ สาร ให เ กิ ด ความเข า ใจที่ ต รงกั น
ขาดความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน
เพื่อใหการทํางานมีเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน และควรเปนการ
สื่อสาร 2 ทาง โดยรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน
ดว ย เนื่ อ งจากหลายคนมี ป ระสบการณ ทํ า งานมานาน อาจมี
แนวความคิดที่เปนประโยชนในการทํางาน
3. การบริหารจัดการ
3.1 การบริหารงานแบบไมกระจายอํานาจ และการ
1. ควรกระจายอํานาจมากขึ้น โดยพิจารณามอบหมายให
สื่ อ สารของที ม บริ ห ารที่ ไ ม ชั ด เจน ทํ า ให บุ ค ลากรขาด บุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบงานที่มีความซับซอนมากขึ้น
แรงจูงใจในการทํางาน
ไมใชทุกงานรวมอยูที่รองคณบดีทั้งหมด
3.2 ภาระงานบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ยั ง ไม ค อ ย
2. ควรเกลี่ ยงานภาระงาน ของบุ คลากรสายสนับ สนุ นให
เหมาะสม
เหมาะสม จัดคนใหเหมาะสมกับงาน
3.3 ไมมกี ารกํากับ ติดตามนโยบาย
3. ควรมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามงานอย า งต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก
นโยบาย/แผนงาน/โครงการบางอยางไมไดดําเนินการตอ อาทิ
แผนการสรางอาคารที่มีศูนยปฏิบัติการฯ หองพัก หองประชุม
เคยมีการออกแบบแผนผังมาแลว

226

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. การพัฒนาบุคลากร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตอ อาทิ
การใหทุนการศึกษาเรียนในคณะ เพื่อจะไดนํามาปรับใชในการ
ทํางาน รวมถึงทําใหมีทักษะในการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นดวย

2. การจัดซื้อ จัดจาง
มีขั้นตอนมาก อาทิ การสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อ
กับตลิ่งชันหลายรอบ ทําใหการดําเนินการมีความลาชา จัดจาง โดยลดขั้นตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ กับตลิ่ง
ชัน หรือใชวิธีการสงเอกสารทางระบบ online เพื่อใหมีความ
สงผลกระทบกับการบริการวิชาการ
คลองตัวขึ้น
3. การปรับโครงสรางสํานักงาน
บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสทําผลงานเพื่อขอเลื่อน
ควรทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับ ปจจุบันบุคลากรในสวนของ Viridian ยังไมอยูใน ใหครอบคลุมทุกตําแหนง (Viridian) เพื่อความกาวหนาในสาย
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
งาน
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน
2. ระเบียบ ขอบังคับการจัดซื้อ จัดจาง
มีความยุงยาก ซับซอน ขาดความคลองตัว

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรจัดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
ใหครอบคลุมทุกตําแหนง เพื่อความกาวหนาในสายงาน
ควรปรั บ ระเบี ย บ ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ให มี ค วาม
ยืดหยุน ลดขั้นตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัว และรวดเร็วขึ้น

3. กายภาพ
สถานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ไม
จัดสถานที่เรียนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สํานักงาน
เพียงพอ
อธิการบดี ตลิ่งชัน ในวันเสาร อาทิตย
4. คณบดี
- ไมม-ี
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
การติดตามความคืบหนา การสื่อสารเกี่ยวกับงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนามากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
ไมเนนการฝกปฏิบัติ ทําใหนักศึกษาขาดทักษะในการ
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนภาคปฏิบัติ การฝกงานจริง
ปฏิบัติงานจริง
ใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณและเปนประโยชนตอการทํางาน
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
2. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาขามสาขาได
เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
3. ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ช าเลื อ กเสรี เพราะช ว ยทํ า ให
นักศึกษาไดเรียนรูในสิ่งที่สนใจ สิ่งที่จะนําไปใชประโยชนในการ
ทํางาน และการเพิ่มทักษะประสบการณ นอกเหนือจากความรูใน
สาขาวิชาเอก

2. การเรียนการสอน (ระดับปริญญาบัณฑิต)
2.1 วิธีการสอนยังเปนรูปแบบเดิมๆ ไมนาสนใจ
1. ควรปรับวิธีการสอนใหทันสมัย นาสนใจ นําเทคโนโลยีมา
2.2 อาจารยสวนใหญจะกําหนดกรอบความคิด ไม ใชประกอบใหมากขึ้น
คอยเปดโอกาสใหมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. ควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย และ
2.3 การจั ด ตารางสอบกลางภาคในระยะเวลา 1 กระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห เปดโอกาสใหแสดงความคิด อาทิ
สัปดาห แนนเกินไป
การทํางานกลุม การอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงานในชั้น
เรียน
3. การพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน
ตามที่ เ หมาะสมกั บ สาขาวิ ช า จะช ว ยให นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละ
นําไปใชจริงไดดีขึ้น อาทิ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท เนนการปฏิบัติจริง สาขารัฐประศาสนศาสตร เนน
การศึกษาดูงาน สาขาการโรงแรม เนนการฝกงาน
4. การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรเนนทักษะ
การสื่อสาร เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสาร และนําไปใชงานได
จริง
3. การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (พระราชวั ง
สนามจันทร)
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ใหมี
3.1 การบริการนักศึกษา ยังลาชา ความเอาใจใส จิต
ความรวดเร็ว เอาใจใสและเต็มใจใหบริการนักศึกษา
ใหบริการมีนอย
2. ควรปรับ ทบทวนวิธีการจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.2 การจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษา
ใหนักศึกษาใหเหมาะสมมากขึ้น
ยังไมควรเรงดําเนินการตั้งแตนักศึกษาเขามาศึกษา
3.3 ดานกายภาพ
3. ควรปรับปรุงดานกายภาพ สถานที่เรียน สิ่งอํานวยความ
สะดวก ใหมากขึ้น
4. การสื่อสาร
ชอ งทางการติ ด ต อ สื่อ สารมี น อย ข อ มู ล ขา วสารไม
ควรสรางเครือขาย ชองทางการติดตอสื่อสาร ใหนักศึกษา
ทั่วถึง
ปจจุบันและนักศึกษาเกาไดทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ
ของคณะใหมากขึ้น
5. การขยายการศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี
1. ควรเรง ปรั บปรุ งอาคารเรี ยนใหเ สร็จ โดยเร็ ว โดยไมใ ห
กระทบกับการเรียนการสอน
2. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับนักศึกษา
มากขึ้น
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ดานกายภาพ
1.1 พื้นที่จัดกิจกรรมนักศึกษาไมเพียงพอ
1. ควรดูแล และสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรมนักศึกษาให
1.2 City Campus เมืองทองธานี อยูระหวางการ มากขึ้ น อาทิ ห อ งซ อ มดนตรี ช มรม Music Club พื้ น ที่ จั ด
ปรับปรุง และการเดินทางไมสะดวก
กิจกรรมนักศึกษา
2. คว รอ นุ ญ า ตให ก าร ใช ง าน โร งยิ ม เ ป น ลั ก ษณ ะ
อเนกประสงค เนื่ อ งจากเป น สถานที่ เ ดี ย วที่ ส ามารถรองรั บ
นักศึกษาจํานวนมากได
3. ควรเรงปรับปรุงอาคารเรียนที่ City Campus เมืองทอง
ธานี ให เสร็จ โดยเร็ว และอํา นวยความสะดวกในการเดิน ทาง
ใหกับนักศึกษามากขึ้น
4. คณบดี
-ไมม-ี
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันในตางประเทศ
1.2 เริ่มมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ และมีการสงนักศึกษาของคณะไปดูงานตางประเทศ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรสวนหนึ่งลาสมัย การปรับปรุงมี
ควรพิจารณาทบทวนและปรั บปรุงหลัก สูตรอยา งตอเนื่อ ง
นอย และไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่ อ ทั น ต อ ความเปลี่ ย นแปลง และนั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า ไปใช
ประโยชนในการทํางาน
2. จํานวนนักศึกษา
ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลง และความตองการของผูประกอบการ
3. งบประมาณ
3.1 ระบบ วิ ธี การจั ดสรรงบประมาณ และการ
1. ควรจัดทําระบบ วิธีการจัดสรรงบประมาณใหชัดเจน และ
บริหารจัดงบประมาณ ยังไมชัดเจน และสวนใหญไม แจงใหทุ กฝายที่เ กี่ยวของทราบ และยึดเป นแนวปฏิ บัติในการ
ทราบแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินการ
ทํางาน
3.2 แผนการใชจายงบประมาณไมชัดเจน และสงผล
2. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณทั้งในระยะสั้น และ
ตอ การดํ าเนิน งาน และการพั ฒนาคณะทั้ง ในระยะสั้ น ระยะยาว และบริหารจัดการตามแผนที่กําหนดไว
และระยะยาว
3. ในแต ล ะป ง บประมาณจะต อ งวางแผนบริ ห ารจั ด การ
เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินการและการพัฒนา
คณะ
4.การบริหารจัดการ
ระบบยังไมชัดเจน อาทิ
4.1 คณบดี ยังมีทักษะการบริหารจัดการนอย ทําให
ควรทบทวน และจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานใน
การบริหารจัดการ การสั่งการ การจัดระบบการทํางาน สํานักงานคณบดีใหม ใหการทํางานมีความเชื่อมโยง ประสานกัน
การบริ ห ารงบประมาณ ฯลฯ ยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
เทาที่ควร
4.2 งานในสํานักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน
ตางคนตางทํางาน การประสานงาน เชื่อมโยงกัน มีนอย
ไม จั ด ระบบให ส ามารถทํ า งานแทนกั น ส ง ผลต อ
ประสิท ธิ ภ าพในการทํา งานสนั บสนุ นภารกิจ ของคณะ
คณบดี อาจารย และนักศึกษา รวมทั้งการติดตอ สื่อสาร
กับหนวยงานภายนอก
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 ควรมีภาวะความเปนผูนํา
4.3 ควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง
4.4 ควรฝกทักษะ ประสบการณดานการบริหารใหมากขึ้น
4.5 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และแกไขปญหาตางๆ ใหรวดเร็วทันการณ เพื่อมิใหมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของคณะ
4.6 ควรมีความรับผิดชอบงาน และการตัดสินใจที่ไดดําเนินการไปแลว
4.7 ควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารใหชัดเจนเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน และเพิ่มการสื่อสารกับคณาจารยใหมากขึ้น
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 เริ่มจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท
1.2 เริ่มมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
1.3 มีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. อาจารย
มีคุ ณวุ ฒิร ะดับ ปริ ญญาเอกจํ า นวนน อย และส ว น
ใหญสําเร็จการศึกษาภายในประเทศ
2. งบประมาณ
การจั ด สรรงบประมาณ และการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณตางๆ ยังไมชัดเจน ทําใหบางครั้งคณะเสีย
โอกาสในการทํางาน อาทิ กรณีมีโครงการเรงดวน แต
คณะไมมีงบประมาณสนับสนุน
3. การบริหารจัดการ
คณะมี ก ารจัด การศึก ษา 2 แห ง คื อ วิ ทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี และเมื อ งทองธานี การบริ ห าร
จัดการ การติดตอประสานงาน ระบบการทํางานยังไม
ชั ด เจน มี ค วามล า ช า ในการทํ า งาน อาทิ การรั บ -ส ง
เอกสาร การติดตอสื่อสาร ใชเวลาคอนขางนาน
4. ผูบริหารระดับกลาง อาทิ ตําแหนง รองคณบดี ผูชวย
คณบดี
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ มีนอย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมากขึ้น อาทิ ทุนการศึกษา
ควรจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และขั้นตอน
การทํางานใหชัดเจน

ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานของทั้งวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี ใหชัดเจน เพื่อใหการ
ทํ า งาน การติ ด ต อ ประสาน เป น ไปอย า งรวดเร็ ว และ
ประชาสัมพันธแจงใหบุคลากรทราบโดยทั่วกัน
ควรมีการเตรียมสรางผูบริหารระดับกลาง เพื่อเขามาชวย
ทํางาน ใหคําแนะนํา เรียนรู ทักษะการบริหาร และเตรียมกาวสู
การเปนผูบริหารในอนาคต
ควรเพิ่มการสื่อสาร และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการ
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
บุ ค ลากรส ว นใหญ ไ ม ท ราบข า วสาร ทิ ศ ทางการ ดํ า เนิ น งานของคณะและผู บ ริ ห าร ให บุ ค ลากรได ท ราบต อ
พัฒนาคณะ หรืองานที่ผูบริหารคณะกําลังดําเนินการ
ต อ เนื่ อ ง ทั่ ว ถึ ง และรวดเร็ ว เพื่ อ การมี ส ว นร ว ม โดยใช ช อ ง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย
6. ดานกายภาพ อาคารเรียน
6.1 สวนหนึ่งไมเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน
ควรสํารวจหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ แลวปรับปรุงให
เชน บางหองมีแสงสวางมากเกินไป
เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากขึ้น
6.2 สถานที่คับแคบ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ระเบียบขอบังคับ
ไมเอื้อตอการทํางาน อาทิ กระบวนการจัดซื้อ จัด
มหาวิท ยาลัย ควรปรับ ปรุ งระเบี ยบ ข อบั งคั บ ให ยืด หยุ น
จางมีขั้นตอน มีเอกสารจํานวนมาก การดําเนินการลาชา และพัฒนาการทํางานของสวนกลางใหรวดเร็วมากขึ้น
ไมทันตอการจัดการเรียนการสอน และดําเนินงานของ
คณะ
4. คณบดี
4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 มีความเปนกันเองกับอาจารย และนักศึกษา
4.3 เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางาน
4.4 ทีมรองคณบดีสวนหนึ่งขาดประสบการณการทํางาน สงผลตอการทํางานของคณะ
กลุม 3 ผูแ ทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทันสมัย กาวทัน
การปรับปรุงหลักสูตรมีนอย และลาสมัยเมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชาที่ใกลเคียง ความเปลี่ ย นแปลง และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูประกอบการ
กัน สงผลตอจํานวนนักศึกษาที่เขามาศึกษามีนอยลง
2. ควรปรับระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น
2. การเชิญอาจารยพิเศษ
ในแตละรายวิชา มีการเชิญอาจารยพิเศษจํานวน
ควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑการเชิญอาจารยพิเศษให
มาก และส งผลตองบประมาณค าใชจายประจําปของ ชัดเจน อาทิ แตละวิชาควรเชิญอาจารยพิเศษไดไมเกินกี่ชั่วโมง
คณะ
เพื่อมิใหมีการเชิญอาจารยมากจนเกินไป และสงผลกระทบกับ
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ดาน
3. แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจําป
การทํางานสวนใหญจะเปนงานประจํา การทํางาน
เชิ ง รุ ก เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น และผลั ก ดั น แผนพั ฒ นาคณะ
แผนปฏิบัติการประจําป ยังไมชัดเจน ทําใหคณะพัฒนา
คอนขางชา
4. งบประมาณ และการหารายได
4.1 งบประมาณ
นักศึกษามีแนวโนมลดลง สงผลตองบประมาณเงิน
รายไดของคณะที่ลดลงดวย แตคาใชจายของคณะมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป และการหารายไดจากภายนอกมา
ชวยสนับสนุนมีนอยมาก ในระยะตอไปอาจจะตองนํา
เงินสะสมมาใชจนเกิดผลกระทบในระยะยาว
4.2 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณไมชัดเจน
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ มีนอยและใหขอมูลที่ไม
ชัดเจน
6. ทีมรองคณบดี การมอบหมายงานไมชัดเจน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
งบประมาณประจําปของคณะ
ผูบริหารควรทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น และขับเคลื่อนการ
ทํางานตามแผนพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการประจําป ที่กําหนด
ไว
1. ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณบนพื้นฐานขอมูล
และตามแผนที่กําหนดไว เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอตอการ
ดําเนินการและการพัฒนาคณะในแตละป
2. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
3. ควรจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณใหชัดเจน
4. ควรสื่อสาร ชี้แจงเรื่องงบประมาณของคณะใหบุคลากร
ทราบเพื่อความเขาใจ และรวมมือกันทํางาน
ผูบริหารควรสื่อสาร ใหขอมูลที่ชัดเจน เพื่อความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน
ควรมอบหมายงานใหตรงกับตําแหนง เพื่อความชัดเจนใน
การทํางาน และลดภาระงานของคณบดี

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณที่มีการรองเรียนการ
ดําเนินงานของคณะ เพื่อแกไขปญหา และลดผลกระทบที่จะเกิดกับคณะ
4.2 ควรกล าที่ จะเผชิญ หน ากั บป ญหา และพยายามแกไ ขป ญหาต างๆ ดว ยตนเอง ไมผ ลัก ภาระ ป ญหาใหกั บ
ผูใตบังคับบัญชาตองดําเนินการแทน
4.3 ควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง
4.4 ควรมีภาวะความเปนผูนํา
4.5 ควรทํางานเชิงรุก และขับเคลื่อนคณะตามแผนที่กําหนดไว
4.6 ควรพัฒนาวิธีการสื่อสารขอมูล เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
กลุม 4 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ปจจุบันเมื่อมีขอรองเรียนจากนักศึกษา จะมีการดําเนินการ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. ดานกายภาพ
1.1 พื้นที่ของคณะที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
และอาคาร กสท. บางรัก (เดิม) กวางขวาง เหมาะสม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเรงปรับปรุงพื้นที่ในเมืองทองธานีใหแลวเสร็จโดยเร็ว
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ดาน
กับการเรียนการสอน การทํากิจกรรม
1.2 พื้ น ที่ ข องคณะที่ เ มื อ งทองธานี คั บ แคบมาก
และสวนหนึ่งยังมีการปรับปรุง สงผลตอการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา และทําให
นักศึกษามีคาใชจายเพิ่มขึ้น
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงคอนขางนอย รายวิชา
สวนหนึ่ง ลาสมัย ไมนาสนใจ ไมไดนําไปใชประโยชนใน
การทํางาน
1.2 รายวิชาในหลักสูตร จําเปนตองมีอาจารยพิเศษ
มาสอน ถายทอดความรูประสบการณการทํางานจริงแก
นักศึกษา เพื่อประโยชนในการทํางาน
2. ปจจัยสนับสนุน การเรียนการสอน
สวนหนึ่งลาสมัย ไมทันกับความเปลี่ยนแปลง

3. กิจกรรมนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เมืองทองธานี มีคอนขาง
นอย และเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ซึ่งตางจากที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมจํ า นวนมาก
และมีนักศึกษาจากตางคณะมารวมงานดวย
4. สวัสดิการ
4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน มีจํานวนนอย
4.2 หองพยาบาล และหองสมุด
ห อ งพยาบาล และห อ งสมุ ด อยู ใ นบริ เ วณ
เดียวกัน มีเจาหนาที่ประจําการ 1 คน กรณีเจาหนาที่
ไมมา หองพยาบาล และหองสมุด จะไมเปดใหบริการ
สงผลกระทบตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา
5. การมีสวนรวมของนักศึกษา
การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การมีสวนรวม
ของศิษยเกา ในการพัฒนาคณะมีนอยมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารเทศฯ จะตองมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง เพื่อใหทันกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารเทศฯ ควรเนนภาคปฏิบัติ
การฝกงาน และการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจริง
ซึ่งจะเปนประโยชนมากตอการเรียนรูของนักศึกษา และการ
ทํางานในอนาคต
ควรจั ด หาป จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ เ พี ย งพอ
ทันสมัยและปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบ Software และโปรแกรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝน
เรียนรู และกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ควรเพิ่ม สนับสนุน เอื้ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาที่
เมืองทองธานีจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น

1. ควรเพิ่มทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสรางประสบการณ เปดโลกทัศน
และประโยชนในการทํางานตอไป
2. ควรจัดระบบ มอบหมายใหมีเจาหนาที่ทําการแทน กรณี
ผูรับผิดชอบประจําไมมา หรือติดภารกิจ เพื่อมิใหมีผลกระทบ
ตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา
1. ควรเพิ่มการมีสวนรวม ของศิษยเกาในการพัฒนาคณะ
ใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยสรางความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน
มากขึ้น
2. ในการออกกฎระเบียบขอบังคับ จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ
กฎระเบียบเรื่องการแตงกาย ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษาดวย เพื่อการมีสวนรวม
3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาพบคณบดี เพื่อรับฟงความ
คิด เห็ น ความตอ งการของนั กศึ ก ษา รวมทั้ งเป น การสื่ อ สาร

234

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
สรางความรูความเขาใจรวมกัน

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
มีความเปนกันเองกับนักศึกษา
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
วิทยาลัยนานาชาติ
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีความพยายามขยายการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ มากขึ้น อาทิ ประเทศจีน
1.2 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติยายไปจัดตั้งจัดการศึกษาที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยเตรียมยายภายใน
เดือนมกราคม 2562 ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีและจะชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ
- มีพื้นที่จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา มากขึ้น
- สอดคลองกับหลักสูตร การเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน ที่ควรตั้งอยูในศูนยกลางเมือง
- สามารถขยายจํานวนรับนักศึกษาไดมากขึ้น
- การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากร
- การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองคกร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดคาใชจายในการบริหารจัดการ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. จํานวนนักศึกษา
1.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย
1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก

2. การเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรพยายามประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศ
ตางๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากนักศึกษาจีนที่
ตองการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปดการเรียนการสอน
ตอไป เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และชื่อเสียงแกคณะ
มหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลง แนวโนมทิศทางในอนาคต อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ควรมีเรื่อง e-Commerce เพื่อใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน
3. การหาอาจารยที่มีชื่อเสียงมาชวยสอน เพื่อชวยดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน
4. ควรพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิตบัณฑิตใหรอบคอบมาก
ขึ้น เพื่อใหคาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม รวมทั้ง
คาใชจายของคณะที่มีแนวโนมสูงขึ้น
1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย การเขาถึง
องคความรูใหมๆ อาทิ การเรียนสอนผานระบบ online การให
นักศึกษาฟงการบรรยายรายวิชาตางๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลก
2. ควรให ความสํ า คั ญ กั บ การเรี ย นการสอน เรื่ อ ง eCommerce ใหมากขึ้น เพื่อประโยชนตอการทํางาน การประกอบ
อาชีพ
3. ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจบริบทความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการทํางาน
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ดาน
3. งานวิจัย ยังมีจํานวนนอย
4. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย

5. การพัฒนาบุคลากร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการทํางานวิจัย และมีที่ปรึกษา
ใหคําแนะนํา เพื่อชวยใหมีงานวิจัยมากขึ้น
1. ควรกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่
เขมขนมากขึ้น เพื่อใหอาจารยมีผลงานตามเกณฑที่กําหนด และ
นําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรให ข วั ญ กํ า ลั ง ใจแก อ าจารย บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานสูง และอาจารยที่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการได
ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 ระยะ คือ
ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีอยูแลวใหทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ควรจางอาจารยที่มี
ชื่ อ เสี ย ง มี ค วามรู ค วามสามารถ มาช ว ยทํ า งาน เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให
นักศึกษามาเรียน รวมทั้งสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง การดําเนินการเพื่อมอบปริญญา
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ แก น ายเอมมานู เ อล ฌ็ อ ง -มิ เ ชล เฟรเดริ ก มาครง
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งชวยสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย และความสัมพันธระหวางประเทศ
4.3 มีความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศที่มีความรวมมือ ชวยใหการทํางานรวมกันในการจัดการศึกษาเปนไปอยาง
ราบรื่น
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้น ชวยสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
1.2 สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจะลดภาระงานสอน ชวยใหอาจารยไดมีโอกาสไปศึกษาตอ
และมีคุณวุฒิสูงขึ้น
1.3 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากขึ้น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปดโลกทัศนใหมใหกวางขึ้น และ
นํามาใชในการพัฒนาคณะ หลักสูตร การเรียนการสอน
1.4 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติไปจัดตั้งสํานักงาน และจัดการศึกษา ที่อาคาร กสท. บางรัก เพียงแหงเดียว ภายใน
เดือนมกราคม 2562 ชวยแกไขปญหาดานพื้นที่ การสื่อสาร การบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
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2.2 ขอแสนะแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
ในป ก ารศึ ก ษานี้ (2560) คณะได ค ะแนนผลการ
ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลและมีสายสนับสนุนรับผิดชอบ
ประกันคุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช
เก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
2. งานวิจัย
2.1 อาจารยสวนหนึ่งยังขาดทักษะการวิจัย
ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
2.2 การทํางานวิจัยแตละเรื่องตองใชเวลา และ ในการทํางานวิจัย และวิพากษผลงานวิจัย
อาจจะไมเสร็จตามกําหนดเวลา ที่คณะกําหนดไว
3. สื่ อสาร ระหวา งตลิ่ งชั น กสท. บางรัก คอ นขา งช า
ควรเพิม่ การสื่อสาร และดําเนินการใหรวดเร็วมากขึ้น
บางครั้งไมทราบขอมูล
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
กพอ.กํ า หนดเกณฑ ก ารขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทาง
วิชาการใหม ทําใหมีปญหา อาทิ ความลาชาในขั้นตอน
การดํ า เนิน งาน บางกรณี ตอ งใช เ วลาในการหาผู อ า น
คอนขางนาน รวมทั้งการเทียบเคียงสาขาที่มีความคาบ
เกี่ ย วกั น เป น สหสาขาวิ ช า การท อ งเที่ ย วและ
ศิลปวัฒนธรรม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. มหาวิทยาลัยควรชี้แจง สรางความเขาใจกับบุคลากรให
มาก และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกัน
2. ในบางสาขาวิชาที่มีค วามคาบเกี่ยวกัน หรือเปนสห
สาขาวิชา เชน การทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาจจะเปนผูนําในการทําเรื่องเสนอไปยัง สกอ. เพื่อให
การดําเนินการมีความชัดเจนมากขึ้น

4. คณบดี
4.1 ทุมเทกับการทํางาน มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 ใหอิสระในการทํางาน
4.3 มีความยืดหยุน
กลุม 3 เลขานุการ+ผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการเสนอปรับโครงสรางองคกร ทําใหการทํางาน สายการบังคับบัญชาในสํานักงานคณบดีมีความชัดเจนมากขึ้น
1.2 ดานกายภาพ ไดดําเนินการขออนุมัติไปจัดการศึกษา ที่อาคาร กสท. บางรัก แตเพียงแหงเดียว และจะยายไปใน
เดือนมกราคม 2562 ชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ การสื่อสาร การบริหารจัดการ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา 2560 คณะไดคะแนนผลการประกัน
ควรพัฒนา และฝกเจาหนาที่สายสนับสนุนใหมีความรู ความ
คุ ณ ภาพลดลงโดยอยู ร ะดั บ พอใช ส ว นหนึ่ ง มาจาก เข า ใจเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให
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ดาน
อาจารยที่เปนผูรับผิดชอบลาศึกษา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
สามารถดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในการประกั น
คุณภาพการศึกษาใหครบถวน ชัดเจน

2. ปจจัยสนับสนุน ความพรอม เมื่อคณะยายไปอาคาร
กสท. บางรัก
ควรวางแผนการเตรี ย มความพร อ มด า นสิ่ ง อํ า นวยความ
2.1 บุคลากรสวนหนึ่งมีปญหาในการเดินทาง การ
สะดวก อุปกรณตางๆ ใหเพียงพอและทันตามกําหนดเวลาซึ่ง
ปรับตัว
2.2 ในชวงแรกๆ ปจจัย อุปกรณ สิ่งอํานวยความ คณะเอื้ออํานวย โดยใหเหลื่อมเวลาเขา ออกในการทํางาน
สะดวก ตางๆ อาจจะยังไมพรอม ไมเพียงพอ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา ไมเอื้อตอนักศึกษาตางชาติ
อาทิ
- แบบฟอรม ขอมูลเอกสาร ระเบียบเปนภาษาไทย
- ระบบการลงทะเบี ย น
ขั้ น ตอนการติ ด ต อ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
2. การใหบริการของสวนกลาง
2.1 การให คํ า แนะนํ า แก นั ก ศึ ก ษาของหน ว ยงาน
สนับสนุน โดยเฉพาะกองบริการการศึกษา และกองคลัง
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
2.2 การทํางานของกองบริการการศึกษา กองคลัง
ไมประสานงานกันทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลาใน
การติดตอ
2.3 จิ ต ให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ มี น อ ย ไม เ ต็ ม ใจ
ใหบริการนักศึกษา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรปรับแบบฟอรมตางๆ และเว็บไซต เปนภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
2. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการลงทะเบี ย น การติ ด ต อ
ประสานงาน ที่จะอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน การใหบริการ
การใหคําแนะนําแกนักศึกษาของหนวยงานสนับสนุนทั้งหมด
โดยเฉพาะ กองบริการการศึกษา กองคลัง
2. ควรประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบการทํางานของกอง
บริการการศึกษา กองคลัง ใหมีความชัดเจน และประสานงาน
กั น ลดขั้ น ตอนการทํ า งาน เพื่ อ เอื้ อ อํ า นวยความสะดวกแก
นักศึกษาใหมากขึ้น
3. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี จิ ต รั ก บริ ก าร ดู แ ลเอาใจใส
นักศึกษาใหมากขึ้น

4. คณบดี
4.1 ใหอิสระในการทํางาน
4.2 มีความยืดหยุนในการทํางาน
กลุม 4.1 ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
- ระบบ iThesis ไมเสถียรเปนปญหาเสียเวลาในการดําเนินการ และสําเร็จการศึกษาชาลง คณะ และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมาดูแล และเรงการแกไขปญหานี้ใหนักศึกษา
- ควรเรงการปรับแบบฟอรม ขอมูล เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และระบบการทํางาน การลงทะเบียน ที่เอื้อตอ
นักศึกษาตางชาติ
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร
1.1 ระดับปริญญาตรี
เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ มื่ อ
เที ย บกับ มหาวิ ท ยาลัย ชั้ น นํา อื่ น ๆ ที่ เ ป ดสอนในสาขา
เดีย วกัน หรื อใกลเคี ยงกั น จะมี ความเข มขน นอยกว า
มาก
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
- มี Course work เพียง 1 ภาคการศึกษา หลังจาก
นั้นนักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ทําใหรูสึกวาไมคุม
กับคาลงทะเบียนที่ตองจายไป
- คาลงทะเบียนคอนขางสูง
2. การประชาสัมพันธใหขอมูลการจัดการศึกษา
การใหขอมูล การประชาสัมพันธ เมื่อเปดรับสมัคร
เขาศึกษา และการปฏิบัติจริงเมื่อเขามาศึกษาแลวสวน
หนึ่งไมตรงกัน ซึ่งควรแจงเหตุผลใหนักศึกษาทราบ
3. หลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา
เมื่อมีการปรับหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา คณะ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาส ว นหนึ่ ง ไม ท ราบไม เ ข า ใจ
เกณฑที่ปรับเปลี่ยน สงผลตอการสําเร็จการศึกษา
4. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
4.1 อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอนลาสมัย
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ
4.2 ในบางสาขาคณะไมมีอุปกรณ สนับสนุนการ
เรียนการสอน อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ตองการอุปกรณ
สนับสนุนการเรียน เชน เวที เครื่องเสียง
5. กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสนับสนุน
5.1 การจัดกิจกรรมนักศึก ษา และงบประมาณ
สนับสนุนมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคณะวิชาๆ ใน
มหาวิทยาลัย และในหลายเรื่อง
5.2 การจัดกิจรรมนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษา
ตองออกคาใชจายเอง
6. อาจารย
6.1 อาจารยสวนใหญเปนคนไทย ทําใหรูสึกวาไมใช
การเรียนหลักสูตรนานาชาติ
6.2 สวนใหญอาจารยทานเดิมจะสอนตั้งแตป 1-4
ทําใหไดมุมมองความคิดที่ไมหลากหลาย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรใหมาก
ขึ้น เพื่อประโยชนในการทํางาน
2. ควรเพิ่ ม ความรู ใ นด า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง นั ก ศึ ก ษา
จะตองนําไปใชในการทํางานดวย อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ควร
เพิ่มเนื้อหาความรูดานการตลาด ระบบเสียง แสง
3. ควรปรับ ปรุ งพั ฒ นาหลั กสู ต รมีเ นื้ อ หาเพิ่ มขึ้ น และ
เหมาะสมกับคาลงทะเบียน

ควรดําเนินการตามขอมูลที่ไดแจงนักศึกษาไว กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน ใดๆ ควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน
คณะ บั ณฑิ ตวิ ทยาลัย ควรสื่อสาร ประชาสั มพั นธ สรา ง
ความเข า ใจกั บ นั ก ศึ ก ษาให ม ากขึ้ น เช น จั ด ประชุ ม เพื่ อ ให
นักศึกษาไดปรับ ตัวไดทั นตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องการ
สําเร็จการศึกษา
1. ควรจั ด หาป จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย น ที่ ทั น สมั ย มา
ใหบริการแกนักศึกษา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม
Application เพื่อสงเสริมการคนควา การเรียนรู การทํางาน
2. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียน ที่สอดคลองกับการ
เรียนของแตละหลักสูตร
1. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมนักศึกษาให
มากขึ้น
2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ใหมากขึ้น
ควรมี อ าจารย ช าวต า งชาติ และจั ด อาจารย ผู ส อนที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มมุมมอง ประสบการณ แนวคิดของ
นักศึกษา
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ระบบ iThesis
1.1 ยั ง ไม เ สถี ย ร จะต อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
คอนขางมาก เนื่องจากระบบยังไมเสถียร ตองใชเวลาใน
การดํ า เนิ น การค อนข า งนาน บุ ค ลากรส ว นหนึ่ ง ยั ง ไม
เขาใจและไมส ามารถใหคําแนะนําได และสงผลให
นักศึกษาบางรายสําเร็จการศึกษาชาลง
1.2 แมบัณฑิตจะจัดอบรม มีคูมือแตก็ยังไมสามารถ
แกไขปญหาได
2. การบริหารงานจัดการศึกษา
2.1 ระบบบริ หารจัดการศึกษาไมเอื้อตอนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ
- ขอมูล เอกสาร แบบฟอรมเปนภาษาไทย
- ระบบการรับเขาศึกษา การลงทะเบียน ขั้นตอน
การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย จะตองปรับปรุงและพัฒนาการ
ดํา เนิ น การตั้ ง แต กระบวนการรั บ นั กศึ ก ษาเข า มาจน
สําเร็จการศึกษา เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุงยาก ซับซอน
เสียเวลา
- การแจ ง ข อ มู ล ข า วสารไม ทั่ ว ถึ ง ล า ช า ทํ า ให
นักศึกษาไมทราบขอมูล

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาดําเนินการ
แกไขปญหาโดยดวน เพราะมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา
2. ควรมีความยืดหยุน กรณีเกิดความลาชา เนื่องจากเปน
ความไมสมบูรณของระบบของมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ในการจัดการศึกษาใหเอื้อตอนักศึกษาตางชาติมากขึ้น
อาทิ
- การพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ
- การจั ด ทํ า แบบฟอร ม ข อ มู ล เอกสารทั้ ง หมดเป น
ภาษาอังกฤษ
- ระบบการลงทะเบีย น การติดตอ ประสานงานที่ สะดวก
รวดเร็ว
2. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
ให มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้ น ตอนการทํ า งาน โดยนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวย
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใหบริการนักศึกษา อาทิ ระบบการลงทะเบียน
การจ า ยค า ลงทะเบี ย น ให มี ก ารทํ า งานที่ ป ระสานงานกั น มี
ขั้นตอนการติดตอที่ชัดเจน และแจงนักศึกษาทราบ
4. เมื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึ ก ษา อาทิ เกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา การสอบ
ภาษาอังกฤษ จะตองคํานึงถึงการรับรู รับทราบของนักศึกษา
และสื่อสาร ใหเขาใจเปนไปอยางทั่วถึง เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาด
และอาจจะทําใหนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา

3. การใหบริการ
การติ ด ต อ ประสานกั บ หน ว ยงานส ว นกลาง อาทิ
ควรพัฒนาระบบการบริการเปน one stop service เพื่อ
บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา กองคลัง ไมไดรับ ความรวดเร็วในการใหบริการ
ความสะดวก อยู ค นละแห ง และการให ข อ มู ล ให
คําแนะนําไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลา
ในการติดตอประสานงานมาก
4. คณบดี
- ไมม-ี
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กลุม 4.2 นักศึกษาเกา
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมมีขอมูล2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. หลักสูตร
โดยภาพรวมหลักสูตรอยูในระดับดี เปนหลักสูตร 2
ปริ ญ ญา และเน น การปฏิ บั ติ ช ว ยให นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณ จ ริ ง มี ป ระโยชน ต อ การทํ า งานมาก
สามารถทํางานไดทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
การนําไปใชในธุรกิจสวนตัว
2. การฝกงาน
เน น การฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละได ฝ ก งานในต า งประเทศ
ไดรับประสบการณที่ดี และ เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือก
สถานที่ฝกงานได และคณะสามารถจัดหาสถานที่ฝกงาน
ตามที่นักศึกษาตองการได อาทิ การฝกงานในรานมิชลิน
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให ม ากขึ้ น อาทิ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร อุปกรณตางๆ
4. สวัสดิการ
มีก ารจั ด สรรทุน ใหไ ปนํ าเสนอผลงาน อบรมที่
ต า งประเทศ ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ดี ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณเรียนรูสิ่งใหมๆ เปดโลกทัศน และมีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น
5. สถานที่
5.1 คับแคบและไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร
5.2 เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ผู ป กครองใช ตั ด สิ น ใจส ง
ลูกหลานมาเรียน เมื่อเทียบกับคาใชจาย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิจารณาในรายละเอียด และปรับใหทันสมัยมากขึ้น

ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกในตางประเทศใหมากขึ้น จาก 3
เดื อ น เป น 6 เดื อ น ซึ่ ง จะเป นประโยชน ตอ นั ก ศึก ษามากขึ้ น
เนื่องจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการปรับตัว หลังจาก
นั้นจะไดใชเวลาในการเรียนรู สรางประสบการณ
ควรปรับปรุงและพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ใหเพียงพอและทันสมัยมากขึ้น
ควรเพิ่มทุนนําเสนอผลงาน อบรมในตางประเทศใหมากขึ้น

การยายไปอาคาร กสท. บางรัก เป นสิ่ง ที่ดี ทํา ใหมี พื้น ที่
เพิ่มขึ้น และมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูมากขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
- ไมม-ี
4. คณบดี
- ไมม-ี
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ และ
ความเปลี่ยนของสังคมในยุคปจจุบัน
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเป ด หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูเรียน
2. เปดหลักสูตรในลักษณะตลาดวิชา เพื่อใหคนภายนอกเขา
มาเรียนรายวิชาตางๆ และเก็บเปนหนวยกิตเพื่อขอรับปริญญา
3. เป ดใหนั กศึก ษาระดับปริญ ญาตรี เรี ยนรายวิช าระดั บ
บัณฑิตศึกษาลวงหนา
2. ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
เปดรายวิชาสอน เพื่อปรับความรูภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ลดลงอยางตอเนื่อง
สามารถเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได
3. ระบบการเงิน การจายเงินยังมีความลาชา
ควรปรั บปรุงระบบการจายเงินให มีประสิ ทธิภาพมากขึ้ น
อาทิ คาตอบแทนอาจารยภายนอก Reader อานผลงานและมี
ระบบแจงใหอาจารยทราบ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
-ไมม-ี
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 2 ผูแทนสายวิชาการ
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการบูรณาการทํางานกับคณะวิชาในการจัดโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการดําเนินการประสบความสําเร็จ
อยางดี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรใหมากขึ้น
มีหลักสูตรพหุวิท ยาการที่มีคุณคา และประเทศมี
2. ควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาใหเขามาศึกษา
ความต อ งการกํ า ลั ง คนด า นนี้ เช น หลั ก สู ต รจั ด การ
จดหมายเหตุ แ ละสารสนเทศมรดกทางวั ฒ นธรรม
สารสนเทศเพื่อการศึกษา แตมีนักศึกษามาเรียนนอย
2. นักศึกษา
จํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเนื่อ ง และไมไ ด
ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรใหมากขึ้น
นักศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนด
3. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
ในอนาคตยังไมมีความชัดเจน จะยังคงเปนสวนงาน
1. ผู บ ริ ห าร บุ ค ลากรของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ควรร ว มกั น
หรือไม
พิจารณาบทบาท และการทํา งานของบัณฑิ ตวิท ยาลั ยในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาสถานภาพตอไปในอนาคต
2. ควรพั ฒ นาการทํา งานของบุค ลากรให มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เพื่อสรางคุณคา ความสําคัญของงานในบัณฑิตวิทยาลัย
3. การปรับสถานภาพใดๆ ควรวิเคราะหอยางรอบดาน และ
รอบคอบ
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. อาจารย
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง และอาจารย
วิทยาการ หลายหลักสูตร แตไมมีอาจารยประจํา ที่ ประจํา ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดวย เพื่อใหสามารถทํางานได
สังกั ดบั ณฑิต วิท ยาลัย มีเ พียงอาจารยอั ตราจา งซึ่ งทํ า ตอเนื่องและเต็มเวลา
สัญญาจางเปนปตอป
4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
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กลุม 3 เลขานุการ และผูแ ทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. หลักสูตรพหุวิทยาการ การดําเนินการมีขอจํากัด อาทิ
1.1 ปจจัย อุปกรณสนับสนุนไมเพียงพอ
1.2 ไมมีอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
ทําใหการติดตอประสานงาน การดูแลนักศึกษา การ
นัดประชุม มีความลาชา รวมทั้งเมื่อหลักสูตรจะตองเขา
สูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จะมี
ผลกระทบมากขึ้น
1.3 งบประมาณมีจํานวนจํากัด
1.4 สถานที่คับแคบ ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน
2. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดทิศทางในอนาคตของ
บัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจนวาจะมีสถานภาพอยางไร ทํา
ให บุ ค ลากรมี ค วามสั บ สน ขาดความมั่ น ใจ และขวั ญ
กําลังใจในการทํางาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรจัดสรรพื้น ที่ งบประมาณให แกบัณ ฑิตวิท ยาลั ย
เพิ่มขึ้น
2. ควรจัดสรรอาจารยประจํา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดวย
เพื่อใหสามารถทํางานไดเต็มเวลา การดูแลนักศึกษา การติดตอ
ประสานงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทาง สถานภาพของบัณฑิต
วิทยาลัยในอนาคตใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดมีเวลาในการ
ปรับตัวลวงหนา มีความรูสึกมั่นคงในการทํางาน
2. ควรสื่อสาร ชี้แจงเรื่องสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัยให
บุคลากรเขาใจ เพื่อขวัญกําลังใจในการทํางาน

3. การปรับโครงสราง
การปรับโครงสราง การปรับงานตางๆ ควรใหเวลาเพื่อการ
มหาวิทยาลัยไดนํางานลงทะเบียน งานการสําเร็จ
การศึกษา รวมทั้งอัตรากําลังของบัณฑิตวิทยาลัย ไปที่ เตรียมการ การปรับตัว ในการทํางาน
กองบริการการศึกษา โดยเรงรัดเกินไป ทําใหปรับตัวไม
ทั น และขาดความมั่ น คงว า จะต อ งนํ า ไปรวมกั บ
หนวยงานใดอีก
4. ภาระงาน
บุคลากรมีภาระงานมาก โดยตองรับผิดชอบทั้งใน
ควรจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหกับบัณฑิตวิทยาลัย
ส ว นของหน ว ยงานสนั บ สนุ น ดู แ ลประสานหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด และในสวนที่บัณฑิตวิทยาลัย
เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รพหุ
วิทยาการ
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4. คณบดี
(ไมมีการประเมิน)
กลุม 4 ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเกา
1. หลักสูตรพหุวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเอกลักษณไมมีในสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปน
หลักสูตรที่ดี ไดรับความรูที่หลากหลายดาน การเรียนการสอนเนนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนประโยชนตอการไปปฏิบัติงาน
2. ปจจัยสนับสนุน
ในชวงปแรกๆ ที่เปดหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษามาก จะมีปญหาอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ แต
ในชวงปตอๆ มาจํานวนนักศึกษาลดลง ปญหาเรื่องปจจัยสนับสนุนลดลง
3. สวัสดิการ มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่เพียงพอ
4. กายภาพ
ในชวงปแรกๆ ที่เปดหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษามาก จะมีปญหาดานสถานที่คอนขางคับแคบ ไมไดรับความสะดวก
แตในชวงปตอๆ มาจํานวนนักศึกษาลดลง ปญหาเรื่องสถานที่ลดลง
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
สํานักหอสมุดกลาง
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
พยายามดําเนินการใหเปนหองสมุดที่เปนสากล ทันสมัย รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. จํานวนนักศึกษา
มาใชบริการหองสมุดลดลง

อาทิ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรหาแนวทางใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากขึ้น

1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย ชวยรณรงค หรือจัด
กิจกรรมที่จะชวยใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากขึ้น
2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษารัก
การอานหนังสือมากขึ้น
3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การใช
ชีวิตของคนรุนใหมซึ่งใชระบบ IT มากขึ้น
4. ควรมีการแนะนําหนังสือที่เขามาใหม เพื่อเปนการดึงดูด
ความสนใจ ใหนักศึกษาเขามาอาน

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหสํานักหอสมุดมากขึ้น เพื่อนํามาใชในการพัฒนาจัดทํา E-book รองรับความ
ตองการของนักศึกษา
4. ผูอํานวยการ
4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.2 มีการประสานสัมพันธที่ดีกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีเครือขายจํานวนมาก
กลุม 2 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
1.1 มีการจัดทําระบบ e-book และ thesis online เพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย และนักศึกษา
1.2 มีนโยบายใหหองสมุดเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
1.3 มีความพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับอัตรากําลัง โดยไดดําเนินการวิเคราะหคางาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลาที่ใชในการทํางานในแตละขั้นตอน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน ขั้นตอนการทํางาน
1.4 ผูอํานวยการนําความรูที่มีในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอทุนจาก วช. และนํามาใหบุคลากรรวมทําวิจัย
ซึ่งชวยสรางรายไดใหกับสํานักหอสมุดกลางอีกทางหนึ่ง
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. งบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยานอย และ
งบประมาณสวนใหญเปนงบบุคลากร ทําใหไมเพียงพอตอ
การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ใหม ๆ เพื่ อ รองรั บความต อ งการของ
นักศึกษา
2. อัตรากําลัง
ภายใน 5 ป จะมี บุ ค ลากรทยอยเกษี ย ณอายุ
โดยเฉพาะตําแหนงบรรณารักษ แตตามแผนอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัย ไมไดจัดสรรกรอบอัตราทดแทนให

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ควรชวยสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปจัดซื้อหนังสือ software เพื่อใหการบริการ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาจั ด สรรกรอบอั ต ราทดแทนผู
เกษียณอายุ ตามความจําเปนและเรงดวน โดยเฉพาะตําแหนง
ทางดานวิชาชีพ อาทิ ตําแหนงบรรณารักษ ซึ่งการทํางานจะตอง
ใชเวลาในการฝกฝน และหากมีไมเพียงพออาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน การใหบริการได

4. ผูอํานวยการ
4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล
4.2 มีความเปนผูนํา
4.3 เขาถึงงาย ใหโอกาสกับบุคลากรทุกระดับ
4.4 การบริหารแบบมีสวนรวม โดยรับฟงความคิดของทุกฝาย
4.5 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง อาทิ สงบุคลากรไปอบรม ไปศึกษาดูงาน หาทุนจากภายนอกเพื่อให
บุคลากรไดทําวิจยั
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
ศูนยคอมพิวเตอร
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการปรับแผนการติดตามผลการทํางานจากทุกรอบ 6 เดือน เปนทุกไตรมาส แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงานเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure)
ยั ง ไม ร องรั บ ระบบการให บ ริ ก าร และระบบการ
ควรเรงดําเนินการติดตั้ ง และวางระบบโครงสรางพื้นฐาน
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเทาที่ควร
และอุปกรณตางๆ ใหครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และทุกวิทยา
เขต เพื่อใหสามารถรองรับการใหบริการแกนักศึกษา และระบบ
การบริหารจัดการ ในมหาวิทยาลัยไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จัดโครงการบริการวิชาการ
ผูเขาอบรมสวนใหญจะสนใจ และสามารถเขาอบรม
ควรปรับรูปแบบ วิธีการจัดอบรมโครงการบริการทางวิชาการ
เพียงครึ่งวัน
เปนครึ่งวันเชา เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถกลับทํางาน
ในชวงบายได
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
3.1 ควรลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบ LAN WIFI ใหม ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหคลอบคลุมทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย
3.2 ควรเชิญสวนงานตางๆ มาปรึกษาหารือ เพื่อปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะประหยัดงบประมาณ มีฐานขอมูลและการทํางานที่เชื่อมโยงกัน
3.3 มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรสนับสนุนใหนักศึกษาใชระบบ Internet เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู และ
แนะนําใหนักศึกษาใชระบบ Internet ในทางที่สรางสรรค
3.4 มหาวิทยาลัยควรสํารวจนักศึกษาที่ยังไมมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน การศึกษาคนควา อาทิ notebook tablet
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาเรียนรูในปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล การศึกษาสืบคนไดสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น อาทิ จัดโครงการนักศึกษายืมอุปกรณ หรือผอนชําระในราคาถูก
4. ผูอํานวยการ
4.1 มีวิสัยทัศน มีความคิดที่ทันสมัย
4.2 มีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน และรวมกันตัดสินในการทํางานรวมกัน
4.3 มีเครือขายมาก
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กลุม 2 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มีการผลักดันใหเกิดงานในหลายดาน อาทิ SU Service ในรูปแบบ Single Sign-on
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมม-ี
2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
-ไมม-ี
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ปจจัยสิ่งสนับสนุนดานการเรียนการสอน
1.1 อุป กรณ คอ นข างเกา ล าสมัย อาทิ WIFI ของ
หอพักนักศึกษา
1.2 สัญ ญาณอินเทอร เน็ต ชา ไมเ สถีย ร เนื่องจาก
นักศึกษา 70% ใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง และ
30% ใช สื บ ค น ข อ มู ล ทํ า ให มี ก ารดึ ง สั ญ ญาณกั น
คอนขางมาก
2. งบประมาณ
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และพัฒนา IT
มีจํานวนนอย ไมเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว เนื่องจากอุปกรณมีราคาคอนขางสูง
3. การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ
ความคิดเห็นของผูดูแลระบบ IT ของคณะวิชา กับ
ทางศู น ย ค อมพิ ว เตอร ส ว นหนึ่ ง ไม ต รงกั น ทํ า ให เ ป น
อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ย การเชื่ อ มโยง
ขอมูล การจัดทําฐานขอมูล
4. กายภาพ
การสรางอาคารใหม ปรับปรุงอาคาร การออกแบบ
ไมไดคํานึงถึงการวางระบบ IT และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ
IT ไมเหมาะสม ไมรอบรับการจัดเก็บ การทํางาน ทําให
อุปกรณ IT เสียบอย สิ้นเปลืองงบประมาณ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี น โยบาย Block การเข า ระบบ
อะไรบาง ในชวงเวลาใด เพื่อใหระบบสามารถใหบริการ รองรับ
การเรียนการสอน การศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยกสัญญาณ Internet
ระหวาง นักศึกษา และ Office เพื่อจะทําใหระบบเร็วขึ้น ไมดึง
สัญญาณกัน
1. ควรเพิ่ ม สัด สว นงบประมาณของมหาวิ ทยาลั ย ดา นการ
พัฒนาระบบ IT ใหมากขึ้น
2. ควรสนับสนุนงบประมาณใหศูนยคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น เพื่อ
นํามาใชใ นการปรั บปรุง และพั ฒนาระบบใหเ ปน ไปตามแผนที่
กําหนดไว
มหาวิทยาลัยควรเชิญสวนงานตางๆ มาปรึกษาหารือ เพื่อ
ปรั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให เ ป น ระบบเดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยประหยัดงบประมาณ มีฐานขอมูลและ
การทํางานที่เชื่อมโยงกัน
การสรางอาคารใหม หรือปรับปรุงอาคาร มหาวิทยาลัยควร
ใหศูนยคอมพิวเตอรเขาไปมีสวนรวมรับทราบ ใหความคิดเห็น
ดวย เพื่อใหการติดตั้งระบบ IT มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
การทํางาน

4. ผูอํานวยการ
4.1 ตัดสินใจ และทํางานเร็ว รวมทั้งมีการกํากับติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง
4.2 เมื่อรับทราบปญหาจะพยายามแกปญหาตางๆ อยางรวดเร็ว
4.3 เอาใจใสบุคลากรในหนวยงาน
4.4 สนับสนุนผลักดันใหบุคลากรทุกคนมีความกาวหนา อาทิ สนับสนุนใหเขาสอบมาตรฐาน ITDT
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สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของกลุม ตางๆ
หอศิลป
กลุม 1 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
-ติดภารกิจ ไมไดเขารวมสนทนากลุม 2 เลขานุการ และผูแทนสายสนับสนุน
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-ไมม-ี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การปรับปรุงวังทาพระ
ควรเร ง ปรั บ ปรุ ง วั ง ท า พระ ให แ ล ว เสร็ จ ตามระยะเวลา
มี ค วามล า ช า ส ง ผลกระทบต อ การวางแผนการ
ดํ า เนิ น กิ จ การของหอศิ ล ป แ ละจํ า นวนผู เ ข า ชม ที่กําหนดไว
นิทรรศการ
2. การซอมอาคารที่หอศิลปสนามจันทร ซึ่งชํารุด
ควรเร ง ซ อ มอาคารหอศิ ล ป วั ง สนามจั น ทร ให แ ล ว เสร็ จ
โดยเร็ว
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน
1. การจัดนิทรรศการ
2. การประกวดผลงานศิลปกรรม
3. การบริการวิชาการ
4. การบริหารจัดการ
5. ผลงานศิลปกรรม

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. งบประมาณ
ในการดูแลผลงานศิลปกรรมมีจํานวนจํากัด

2. การประชาสัมพันธหอศิลป
หอศิลปสนามจันทร ยังไมเปนที่รูจัก เมื่อมีการจัด

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพัฒนาการจัดนิทรรศการใหไดมาตรฐานระดับสากล
ควรปรับวิธีการและเกณฑการตัดสินการประกวดผลงาน
ศิลปกรรม
ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานศิลปะแกเยาวชน
ควรแบงบทบาทหนาที่ของหอศิลปของคณะวิชา และหอ
ศิลปของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
1. ควรวางแผนการจัดเก็บผลงานศิลปกรรม
2. ควรกํ า หนดแนวทาง ในการจั ด หารายได จ ากผลงาน
ศิลปกรรมและดําเนินการใหชัดเจนเปนรูปธรรม
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. มหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนงบประมาณในการดูแล เก็บ
รักษาผลงานศิลปกรรมซึ่งเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรชวยติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณการจั ด กิ จ กรรมด า นศิ ล ปะ
เนื่องจากการดําเนินงานในนามของมหาวิทยาลัย ชวยเพิ่มความ
นาเชื่อถือ และเพิ่มจํานวนเงินสนับสนุน มากกวาการดําเนินงาน
ในนามของหอศิลป
มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการชวยประชาสั มพัน ธห อ
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
กิจกรรม นิทรรศการมีผูมารวมงาน เขาชมงานนอย
ศิลปสนามจันทรใหเปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น
3. การปรับปรุงวังทาพระ
มี ค วามล า ช า ส ง ผลกระทบต อ การวางแผนการ
ควรเร ง ปรั บ ปรุ ง วั ง ท า พระ ให แ ล ว เสร็ จ ตามระยะเวลา
ดํ า เนิ น กิ จ การของหอศิ ล ป แ ละจํ า นวนผู เ ข า ชม ที่กําหนดไว
นิทรรศการ
4. พื้นที่จัดเก็บผลงานศิลปกรรม
มี จํ า นวนจํ า กั ด เนื่ อ งจากหอศิ ล ป ต อ งแบ ง พื้ น ที่
มหาวิทยาลัยและหอศิลป รวมกันพิจารณาหาพื้นที่สําหรับ
สํ า หรั บ การจั ด นิ ท รรศการถาวรและนิ ท รรศการ การจัดเก็บผลงานศิลปกรรม เพิ่มเติม
หมุนเวียน
4. ผูอํานวยการ
4.1 มีความสามารถในการบริหารงาน
4.2 มีการสื่อสารกับบุคลากรภายในหนวยงานไดดี
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ภาคผนวก 9
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 10
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาคณะ
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
- คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การในการสนทนากลุ ม การติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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ภาคผนวก 11
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ลําดับที่
วัน เดือน ป
1
17 สิงหาคม 2561

2

ภายใน
30 สิงหาคม 2561

3

11 กันยายน 2561

4

12 กันยายน 2561

5

ภายใน
14 กันยายน 2561

การดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 พิจารณา
1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รายชื่อสวนงาน และหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. แนวทางการจัดสนทนากลุม
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ เรื่อง
การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการมอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) แจง เรื่อง การติดตาม และ
ประเมิ นผลการดํ าเนิน งานของส วนงาน และการปฏิบัติ หน าที่ ของหัว หน าส วนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ในเบื้องตน
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
พิจารณา เรื่อง การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ ดําเนินการ
1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน
1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห นา ที่ ข องหั ว หน าส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ในส ว นของการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
1.2 ใหหัวหนาสวนงาน จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 256030 กันยายน 2561) ตามที่คณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการ
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
(ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
1.3 เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทน
คณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
เกา) ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ
2.1 จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) เพื่อใหเลขานุการสวนงาน
จัดสงใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมด
ในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี
โดยให แ ต ล ะกลุ ม ดั ง กล า วประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ ตอบแบบสอบถามการ
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ลําดับที่

6
7

8

วัน เดือน ป

ภายใน
8 ตุลาคม 2561
ภายใน
12 ตุลาคม 2561

9

ภายใน
16 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561

10
11

1-2 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561

12
13

22 พฤศจิกายน 2561
ภายใน
29 พฤศจิกายน 2561

14

29 พฤศจิกายน 2561

การดําเนินการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
หลังจากนั้น เลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 12
ตุลาคม 2561
2.2 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผล และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online
2.3 เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (ผูแทนสายสนับสนุน) ภายใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
3. ฝายเลขานุการ ดําเนินการ
3.1 เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ในส ว นของการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
3.2 นํ า แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษา
ตอบขอมูลทาง online ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
1. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4)
สงคณะกรรมการ
2. วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)
คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญเขารวมสนทนากลุม
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 พิจารณา
รูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม
จัดสนทนากลุม
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 พิจารณา
กําหนดวันในการจัดสนทนากลุม เพิ่มเติม
จัดสนทนากลุม เพิ่มเติม
1. หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน
2561) ตอคณะกรรมการ
2. เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจํา
สวนงาน)
ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ ครั้งที่ 1/2561 พิจารณา
1) กําหนดรูปแบบ ลําดับหัวขอการนําเสนอ เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน
2) ใหขอเสนอแนะ แนวทางการเขียนสรุปการสนทนากลุมในเบื้องตน
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ลําดับที่

วัน เดือน ป

15

20 ธันวาคม 2561

16

25 ธันวาคม 2561

17

9 มกราคม 2562

18
19

ภายใน
11 มกราคม 2562
14–29 มกราคม 2562

20

30 มกราคม 2562

21

13 กุมภาพันธ 2562

22

ภายใน
20 กุมภาพันธ 2562

23

ภายใน
27 กุมภาพันธ 2562

24

6 มีนาคม 2562

การดําเนินการ
3) ใหอนุกรรมการที่รับผิดชอบในแตละสวนงานสรุปการสนทนากลุมตามรูปแบบ
วิธีการที่กําหนด แลวสงใหนําเสนอคณะกรรมการที่รับผิดชอบในแตละสวนงานพิจารณา
ตอไป
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 พิจารณา
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บัติ ห นา ที่ข องหั ว หน าส ว นงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) จํานวน 18
ส ว นงาน มี ม ติ โ ดยสรุ ป ให ทุ ก ส ว นงานนํ า ข อ มู ล รายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป (แบบฟอร ม ปค.1) ไปตรวจสอบ/สอบทาน และเสนอ
คณะกรรมการ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ เรื่อง พิจารณาขอ
ขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน จากภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 เปนภายในวันที่
27 กุมภาพันธ 2562
(ตามข อ 10 (5) วรรคสอง กํ า หนดว า ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม ส ามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง)
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอีกสามสิบวัน จากภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 เปน
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
สวนงาน สง ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม
ปค.1) ที่ตรวจสอบ/สอบทานแลว ตอคณะกรรมการ ผานกองแผนงาน
ฝายเลขานุการฯ สรุป วิเคราะห ประมวลขอมูล และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561)
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 พิจารณา
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561) (ตอ)
คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1
ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานคณะกรรมการ ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ 2562 (ถามี)
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 พิจารณา
1) เตรียมขอมูลในการนําเสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
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ลําดับที่

วัน เดือน ป

25

13 มีนาคม 2562

26

10 เมษายน 2562

27

ภายใน
19 เมษายน 2562

หมายเหตุ

การดําเนินการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อ ย า ง อื่ น ที่ มี ฐ า น ะ เ ที ย บ เ ท า ค ณ ะ ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 1
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอสภามหาวิทยาลัย
2) นําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากหัวหนาสวนงานในการติดตาม และประเมินผล
การดํ า เนิ น งานของส ว นงานฯ มาพิ จ ารณาเพื่ อ เป น แนวทางในการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งตอไป
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
พิจารณา รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม
2562
นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใชประโยชนในการทํางาน
ตอไป

1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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