รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562

คํานํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560 – 30 กันยายน 2561) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแตงตั้งขึ้น การ
ดําเนินการของคณะกรรมการยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการติดตาม และประเมิ น ผลฯ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับตัวชี้วัด และคาน้ําหนักเพื่อใหมีความเหมาะสม ชัดเจนและ
สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากขึ้น สําหรับการ
เก็ บ รวบรวมข อมู ล ซึ่งมี ทั้งเชิ งปริมาณและคุณภาพนั้น ขอมูล ที่เปนเชิงปริมาณ คณะกรรมการไดพยายาม
จัดระบบขอมูลของแตละสวนงานใหมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น โดยใชขอมูลที่สวนงานรายงานกองแผนงาน
และในปตอไปจะจัดระบบในสวนนี้ใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดภาระการกรอกขอมูลของสวนงานดวย
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งมีทั้งปจจัยภายในและภายนอก อาทิ การปรับเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตามเพื่อให
สวนงานสามารถพัฒนาใหทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มุงเนน
การทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งในหลายเรื่องมีความ
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นทุกฝาย รวมทั้งบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพื่อความสําเร็จรวมกัน
รายงานการติ ดตาม และประเมิ นผลฯ นี้ มี ส วนสํ าคั ญ 2 ส วน คื อ สวนที่ 2 ผลการติ ดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และสวนที่ 3
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
สวนงานฯ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝาย
ที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ คณะกรรมการได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี จ ากทั้ ง คณบดี
ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิช าการ สาย
สนับสนุน นักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
25 กุมภาพันธ 2562

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหั วหนาส วนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเที ยบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
สวนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
4. จํ า นวนส ว นงานและหั ว หน า ส ว นงานที่ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561)
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
2. การดํ า เนิ น งานที่ มีค วามกา วหน า การปรับ ปรุง และพั ฒ นา การแก ไ ข
ป ญ หาอุ ป สรรค เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา (ป 2560) และข อ สั ง เกต
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร
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17
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สารบัญ (ตอ)
สวนที่ 2 (ตอ)

สวนที่ 3

ภาคผนวก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) ศูนยคอมพิวเตอร
18) หอศิลป
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561)
รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560 - 30 กันยายน 2561)
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2560
สรุปคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
สรุ ป คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมิ น การบริห ารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา)
สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม
สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของ
กลุมตางๆ
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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64

67
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101
144
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174
176
253
259
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สารบัญ (ตอ)

11

- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ปฏิ ทิน การติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนินงานของสว นงาน และการ
ปฏิ บั ติห น า ที่ ของคณบดีแ ละหัว หนาส ว นงานที่เรี ย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะ
เที ย บเท า คณะ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุล าคม 2560 - 30
กันยายน 2561)

หนา

267

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

จํ า นวนส ว นงานและหั ว หนาสว นงานที่ติด ตาม และประเมิน ผลฯ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561)
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560 - 30 กันยายน 2561)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คะแนนผลการติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย สถาบัน สํานัก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

หนา
4
4
6
12
15
16

จ

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดี และ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทาง
ที่กํ า หนดในคู มื อ ฯ ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561 วั น ที่ 14
กุมภาพันธ 2561 และครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน
หัวหนาสวนงาน จําแนกเปน
จําแนกเปน
มี 14 ราย
1. คณะวิชา
14 สวนงาน 1. ปฏิบัติหนาที่ 240 วันขึ้นไป หรือครบปงบประมาณ
2. ศูนย สถาบัน สํานัก 3 สวนงาน 2. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน
มี 1 ราย
3. บัณฑิตวิทยาลัย
1 สวนงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 144 วัน ประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะ
3. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน
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)

2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนงาน
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
คาน้ําหนัก
(รอยละ)
(รอยละ)
มี 4 ดาน
มี 2 ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
30
30
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตา ม
ส ว น ที่ 1 ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป (ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู น ย
(ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู น ย

ฉ

สวนงาน
สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกั บ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่
3 คาน้ําหนักสวนละ 30)
ส ว นที่ 2 ผ ลการดํ า เ นิ น งานตา ม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่ จะดํ าเนิน การเพื่ อพั ฒนาหรื อแกไ ข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน
ดานที่ 3 แนวทางการปรั บปรุงและพัฒนาผล
การดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

หัวหนาสวนงาน
สถาบั น สํ า นั ก ยั ง ไม ไ ด มี ก ารเจรจาต อ รองกั บ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3
คาน้ําหนักสวนละ 30)
10
10
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
ส ว นงานที่ จ ะดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ แก ไ ข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
20
20
ส ว นที่ 3 ผล กา ร ปร ะเ มิ นคุ ณภ า พ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
10
หัวหนาสวนงาน
-100

รวม

100

3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีดังนี้
3.1 คณะวิชา มี 14 สวนงาน
ชื่อสวนงาน
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป
5. คณะอักษรศาสตร
6. คณะศึกษาศาสตร
7. คณะวิทยาศาสตร
8. คณะเภสัชศาสตร
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. คณะดุรยิ างคศาสตร
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14. วิทยาลัยนานาชาติ

คะแนน (รอยละ)
71.0 –
63.7 –
75.1 –
75.0 –
76.7 +
78.0 –
76.7 –
82.4 –
79.8 –
78.8 –
69.0 –
65.3 –
69.1 +
79.1 –

3.2 บัณฑิตวิทยาลัย
1. บัณฑิตวิทยาลัย

75.6 –

ช

3.3 ศูนย สถาบัน สํานัก มี 3 สวนงาน
87.6 –
83.0 –
84.7 –

1. สํานักหอสมุดกลาง
2. ศูนยคอมพิวเตอร
3. หอศิลป
หมายเหตุ
+
-

หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับความสําเร็จ

คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ดีเดน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง

4. สรุปขอมูลการดําเนินการที่มีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะในการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการ ไดนํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งานฯ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากร นักศึกษา มาประมวล และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้
4.1 การดํ า เนิ น การ การแก ไ ขป ญหา ที่มีค วามกา วหนา เมื่ อเทียบกั บปที่ผา นมาในภาพรวม
(ปงบประมาณ พ.ศ.2560)
4.1.1 ความเปนนานาชาติ มีการดําเนินการมากขึ้น อาทิ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากขึ้น การทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ การรับนักศึกษาตางชาติ การสงนักศึกษาไปดูงาน ฝกอบรมที่
ตางประเทศ การสนับสนุนใหอาจารยเผยแพร นําเสนอผลงานในตางประเทศ การเตรียมการเพื่อเขาสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรดวยระบบ AUN-QA
4.1.2 โครงสรางองคกร สวนงานตางๆ ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
4.1.3 การพัฒนาบุคลากร มีกลไกและมีการสนับสนุน อาทิ การสนับสนุนใหอาจารยขอทุนวิจัย
การจัดสรรทุนวิจัย การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การนําเสนอผลงานในตางประเทศ การอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนความรู การลาศึกษาตอ
4.1.4 ดานกายภาพ คณะวิชาตางๆ ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม กายภาพของ
คณะใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยมากขึ้น
4.2 เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการในภาพรวม
4.2.1 หลักสูตร
- ควรปรั บ ปรุ งให ทัน สมั ย สอดคล องกั บความต องการของผู เรี ยน ผู ป ระกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโนมทิศทางในอนาคต โดยยังคงเนนจุดเดน อัตลักษณ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
- ควรเปดวิชาเลือก รายวิชาที่เปนประโยชนตอการทํางาน และเปดโอกาสใหสามารถเรียน
ขามสาขา ขามคณะ เลือกเรียนตามความสนใจไดมากขึ้น
4.2.2 จํา นวนนัก ศึกษา มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะในระดั บบั ณฑิต ศึกษา ควรหาจํานวน
ซ

นักศึกษาเพิ่ม อาทิ

- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษา ผูประกอบการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับผูเรียนกลุมใหมๆ
- ขยายความรวมมือกับตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ยน และเพิ่มการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ ประเทศจีน
- เปดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ปริญญาโทควบเอก เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.2.3 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
- ควรปรับปรุงหองเรียน อุปกรณ และพัฒนาใหทันสมัย เพียงพอ และสอดคลองกับ
ลักษณะการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติของแตละสาขาวิชา อาทิ จัดเปน Smart Classroom
- จัดสรรพื้นที่สวนกลางของคณะที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนการสอน การสรางสรรค
ผลงาน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งขยายเวลา ยืดหยุนการใชพื้นที่
เพื่อใหนักศึกษาใชทํางานนอกเวลาเรียนมากขึ้น
4.2.4 การบริหารจัดการ
- ควรปรับปรุงระบบการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมาใช
- ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
4.2.5 ดานกายภาพ
- พระราชวั ง สนามจั น ทร ควรดู แลเรื่ อ งความสะอาดที่ ส ว นหนึ่ ง ยั ง ไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
จุดที่มีความเสี่ยงไมปลอดภัยภายในคณะใหมากขึ้น อาทิ การปรับพื้นที่ การเพิ่มไฟฟาสองสวาง การติดตั้งกลอง
วงจรปด
- City Campus เมืองทองธานี ควรเรงปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนมากขึ้น
- ศูนยสันสกฤตศึกษา และอาคารสมบูรณ บางพลัด ควรจัดสถานที่เฉพาะใหนักศึกษา
พบอาจารยไดสะดวกมากขึ้น รวมทั้งจัดสรรพื้นที่ใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
4.3.1 นักศึกษาตางชาติ มีจํานวนนอย
ควรขยายความร ว มมือกับ ตางประเทศใหมากขึ้น การพัฒ นาหลักสูตรนานาชาติ การ
จัดระบบที่เอื้ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
4.3.2 การเรียนการสอน สวนใหญยังเปนรูปแบบเดิมเนนการบรรยาย
- ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาชวย เนนการคิด
วิเคราะห สรางสรรค และการใชภาษาตางประเทศใหมากขึ้น
- จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรู การแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน
จริง การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ ใหมากขึ้น
- จัดอาจารยชาวตางชาติ อาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณเฉพาะทางมา
สอน ถายทอดความรู ประสบการณ เพื่อเพิ่มมุมมอง ประสบการณ แนวคิดใหนักศึกษามากขึ้น
- คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของอาจารย เนื่องจากอาจารยสวน
หนึ่งมีภารกิจภายนอกมากทําใหไมสามารถสอนไดเต็มที่ รวมทั้งควรนําผลจากการประเมินการเรียนการสอน
(โดยนักศึกษา) มาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางจริงจัง
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4.3.3 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณ และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาใหมากขึ้น รวมทั้งควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ จัดอาจารยมาดูแลให
คําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ ที่สรางสรรค มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชาตางๆ และหา
มาตรการจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึ้น
4.3.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรวางแผนเตรียมความพรอมพัฒนาอาจารย
บุคลากร และสื่อสารใหมีความรูความเขาใจเรื่อง EdPEx รวมทั้งการปรับวิธีการสอน การบริหารจัดการ การ
ทํางาน ฯลฯ เพื่อรองรับระบบดังกลาว
4.3.5 การทํางานวิจัย
- ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการดําเนินการใหมีความสะดวกรวดเร็ว ยืดหยุน ลดขั้นตอน
และเอื้ออํานวยความสะดวกแกอาจารยใหมากขึ้น และสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย
- ควรนําผลงานวิจัยงานสรางสรรคมาบริหารจัดการ ตอยอดเพิ่มมูลคา เพื่อหารายไดเขา
คณะและมหาวิทยาลัย
4.3.6 การบริการวิชาการ ควรวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการใหมีความเขมแข็ง เพื่อให
สามารถหารายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรมีบทบาทในการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ชุมชนใหมากขึ้น
4.3.7 การบริหารจัดการ
4.3.7.1 การบริหารงาน
- ควรนํ าภารกิจ ปญ หาที่จ ะตองแกไขซึ่งมีจํานวนมาก มาวิเคราะหและจัดเรีย งลําดับ
ความสําคัญของเรื่องที่จะตองดําเนินการ โดยควรมุงเนนเรื่องที่จะเกิดผลสําเร็จในระยะสั้นกอน
- ควรหาแนวทางใหภาควิชาตางๆ มีการพัฒนาไปพรอมๆ กัน และมีการทํางานในลักษณะ
บูรณาการรวมกัน มีการจัดกิจกรรมรวมกันใหมากขึ้น เพื่อสรางความเขมแข็งของคณะ
4.3.7.2 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
- ควรปรับและเพิ่มการสื่อสาร การถายทอดนโยบายใหทั่วถึง ชัดเจน ทันการณ และมี
กลไกการรับฟงความเห็น การมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาใหมากขึ้น
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษาสูสาธารณะใหมากขึ้นโดยใช
ชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย นําเทคโนโลยีมาชวย เพื่อใหคณะเปนที่รูจักมากขึ้น
4.3.8 แผนพัฒนาคณะ สวนงาน ควรมีการถายทอด สื่อสารใหบุคลากรไดทราบอยางทั่วถึง และ
มีการกํากับติดตามการทํางาน การใหคําปรึกษา แนะนําอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว
4.3.9 การเงิ น งบประมาณ ควรจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การการเงิ น งบประมาณให มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ชัดเจน สื่อสารใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ รวมทั้งวางแผนจัดหารายไดเพิ่ม อาทิ
การเปดหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ
4.3.10 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ควรกํากับติดตาม และดําเนินกิจกรรม โครงการ
ตามแผนที่กําหนด
5. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
เนื่องจากการทํางานของคณะ สวนงานมีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยคอนขางมาก จึงมีความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุน โดยสรุปคือ
5.1 หลักสูตร ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการเสนอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหรวดเร็วขึ้น
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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5.2 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
- ควรเรงดําเนินการแกไขปญหาระบบ iThesis ที่ยังไมเสถียร และจัดอบรมใหนักศึกษามีความ
เขาใจ สามารถปฏิบัติไดจริง และมีเจาหนาที่ที่มีความรูมาชวยแกไขปญหา
- ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต WIFI Application ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และ
การเขาถึงระบบฐานขอมูลตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 การใหบริการนักศึกษา ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การใหบริการของเจาหนาที่ของ
สว นกลาง อาทิ กองกิ จ การนั กศึ กษา กองบริ การการศึ กษา กองคลั ง และพั ฒ นาระบบที่เอื้อตอนักศึกษา
ตางชาติมากขึ้น อาทิ การจัดทําแบบฟอรมเอกสารเปนภาษาอังกฤษ
5.4 กิจกรรมนักศึกษา ควรสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา การอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาใหมากขึ้น อาทิ รถรับสง สถานที่
5.5 การบริหารจัดการ
- ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความ
คลองตัว ยืดหยุน ลดเอกสารและขั้นตอนการทํางาน
- ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานใหทันสมัย และเขาถึงขอมูล
ไดงาย สะดวกรวดเร็ว
- ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยาเขตฯ
5.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรเรงดําเนินการเรื่องความกาวหนา การขอกําหนด
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
5.7 ดานกายภาพ/สภาพแวดลอม/ความปลอดภัย ควรปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ ปรับปรุงพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง และหามาตรการปองกันและกําจัด
สุนัขจรจัด นกพิราบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งปรับปรุงระบบการจราจร เพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดอุบัติเหตุ
6. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
6.1 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
- ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ การศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย คณะวิชาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศนํามาถายทอด สื่อสาร และปรับใชกับคณะวิชา อาทิ การเปดสอนแบบตลาดวิชา การ
ปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขามคณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา
- ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธคณะ นําเสนอศักยภาพ ความเขมแข็งของคณะออกสูภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศและตางประเทศเพื่อใหเปนที่ รูจักมากขึ้น โดยอาศัยกลไกตางๆ อาทิ เทคโนโลยี อาจารย
เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุมชน
- ควรพัฒนาระบบ กลไกในการใหบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารระดับคณะวิชา อาทิ การพัฒนาผูบริหารรุนใหม
ในกลุมหัวหนาภาควิชา รองคณบดี เลขานุการภาควิชา เพื่อฝกทักษะ เรียนรูการบริหารงาน
6.2 หลักสูตร
- ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น ในเรื่องที่คณะมีความเขมแข็ง หรือรวมกับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อ
รองรับความตองการ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุมสังคมผูสูงอายุ แมบาน
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- การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากขึ้น อาทิ การเทียบโอนรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัย
การเรียนผานระบบ online
6.3 นักศึกษา
- ควรหารือร วมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิต วิทยาลัยในการปรั บระบบการรับนักศึกษา การสอบ
คัดเลือก ใหยืดหยุน เปดกวางใหมากขึ้น อาทิ การเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่องทุกวัน
- ควรมี/เพิ่มกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอแนวคิด ขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงและ
การพัฒนาคณะ การใหบริการ เพื่อใหการดําเนินการในสวนตางๆ สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
และการใหบริการตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ใหนักศึกษาหลายๆ คณะวิชาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน
เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีสวนชวยพัฒนาชุมชน สังคมใหมากขึ้น
6.4 การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
- ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย โดยควรเนน ผลลัพธ outcome ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาใหมากขึ้น
- ควรปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น แบบฟอร ม การประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนของอาจารย (โดย
นักศึกษา) เพื่อใหเกิดประโยชน มากขึ้น อาทิ ใหมีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแตละครั้ง เพื่อนําผล
มาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งตอไป โดยผานระบบ QR Code และเนนเรื่องการพัฒนา
กระบวนการสอน การเรียนรู การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอนแบบ Project based learning,
Problem based learning
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สวนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
1. ความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาที่และอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปนกรอบแนวทาง
การดําเนินงาน โดยขอบังคับฯ ดังกลาวกําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 สวน คือ การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
สภามหาวิ ทยาลัย ศิล ปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวัน ที่ 11 ตุล าคม 2560 ไดแต งตั้ ง
คณะกรรมการติด ตาม และประเมิ นผลการดําเนิ นงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
(ภาคผนวก 10 หนา 259)
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีฯ ตาม
ขอบังคับฯ นี้ ไดเริ่มดําเนินการครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการไดจัดทํา คูมือ การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเปนแนวทางในการทํางาน และได
เสนอรายงานการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสวนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดี ฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
สําหรับการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้นับเปนครั้งที่สอง ซึ่งในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดปรับปรุงตัวชี้วัด และคาน้ําหนักในแตละดานใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีมากขึ้น และไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ
ในสว นของการเก็ บ ข อมู ล ได กําหนดใหมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยขอมูล เชิงปริมาณ อาทิ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะกรรมการได
พยายามจัดระบบขอมูลของแตละสวนงานใหมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น โดยใชขอมูลที่สวนงานรายงานกอง
แผนงาน ขอมูลจากกองประกันคุณภาพการศึกษา และในปตอไปจะจัดระบบในสวนนี้ใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยลด
ภาระการกรอกข อ มู ล ของส ว นงานด ว ย สํ า หรับ เชิ งคุ ณ ภาพส ว นใหญ คื อ ข อมู ล จากการสนทนากลุ ม กั บ
ผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
นักศึกษา ซึ่งการเชิญมาสนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลที่ได
จากการสนทนากลุมทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนมาก
ผลของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีฯ
เป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ส ะท อ นประสิ ทธิ ภ าพ ความเขมแข็ง ของสว นงาน และการปฏิบั ติห น าที่ข องคณบดี ฯ จึ ง มี

ประโยชนมาก และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรนําไปใชในการชวยสนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะ
เพื่อใหสวนงานสามารถพัฒนา ขับเคลื่อนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ตามขอ 7 ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานที่สอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
(3) เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความสํ าเร็จ ของการบรรลุตามคํารับ รองการปฏิบัติห นาที่ในตํา แหน ง
หัวหนาสวนงาน
(2) เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
3. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ขอ 8 และขอ 10 ของขอบังคับฯ)
3.1 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้
(1) ในแต ล ะป ง บประมาณให ค ณะกรรมการกํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงานแต ล ะส ว นงานตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวใน (1)
(3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละ
สวนกันก็ได
3.2 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
(1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํามาใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
2

ในแตละปงบประมาณ ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรอง
การปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติห นา ที่ ของหั ว หน าสว นงาน รวมทั้งกําหนดระดั บ ของผลการประเมิน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ รวมทั้งแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน
ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปน
ผูนํา (Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ
(4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเกี่ยวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได
(5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันที่หัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ ที่กําหนดวา
- ในกรณีที่หัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไม
เกิ น สองร อ ยสี่ สิ บ วั น ให ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นรอบป นั้ น เป น ไปเพื่ อ การให
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ในกรณี ที่ หั ว หน า ส ว นงานปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นรอบป ง บประมาณนั้ น มาไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานในรอบนั้น
ตอสภามหาวิทยาลัยได
4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
พิจารณายกเวน การติ ดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติหน าที่ของหัวหนาสวนงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 6 ราย ดังนี้
4.1.1 คณบดีที่ปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 3 ราย คือ
(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)
4.1.2 คณบดีที่ครบวาระการดํารงตําแหนง หรือลาออกจากตําแหนง กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 3 ราย คือ
3

(1) รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
(2) อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ลาออกตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561
(3) รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 13 กันยายน 2561
4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีดังนี้ (ภาคผนวก 1 หนา 67)
ตารางที่ 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
สวนงาน มีจํานวน 18 สวนงาน
หัวหนาสวนงานจําแนกเปน
จําแนกเปน
มี 14 ราย
1. คณะวิชา
14 สวนงาน 1. ปฏิบัติหนาที่ 240 วันขึ้นไป หรือครบปงบประมาณ
2. ศูนย สถาบัน สํานัก 3 สวนงาน 2. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน
มี 1 ราย
3. บัณฑิตวิทยาลัย
1 สวนงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 144 วัน ประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะ
3. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน
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)

5. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 องค ป ระกอบ และค า น้ํ า หนั ก ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ดาน
1

องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด าน ที่ 1 ระ ดั บ ค วาม สํ าเร็ จ ใน ก า ร 60
ดําเนิน งานของสว นงาน ประกอบดว ย 3
สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน
สํ า นั ก ยั ง ไม ไ ด มี ก ารเจรจาต อ รองกั บ

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

1. หั ว หน าส ว นงาน รายงานผลการดํ า เนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจาต อ รองกั บ
อธิ ก ารบดี) โดยใช ข อมู ล เดีย วกับ ที่ หัว หนา ส วนงาน
รายงานผลการดําเนินงานกับกองแผนงาน (คาคะแนน
แปลงเปนรอยละ)
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ข
4

ดาน

2

3

องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และ
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.1)
สวนที่ 3 คาน้ําหนักสวนละ 30)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ใหคะแนน
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
10 1. หั ว หน าส ว นงาน รายงานผลการดํ า เนิ นงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
นโยบายของหั วหน าส วนงาน ประจํ า ปง บประมาณ
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
พ.ศ. 2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหา
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ใหคะแนน
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
20 1. หัว หนา สวนงานรายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
การศึ ก ษาภายใน (สกอ.) ป ก ารศึ ก ษา 2560
(แบบฟอรม ปค.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ
ด า นที่ 2 ระดั บ การมี ส ว นร ว มและความ 30
1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน
บริ ห ารงานของสว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ให
เลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1
ใหกับ
2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
2.3) สํานักงานคณบดี
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละ
กลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิด
คาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
(แต ล ะภาควิช า สาขาวิช า จั ด ประชุ ม ของแต ล ะ
ภาควิชา สาขาวิชา)
สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1)
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ข
ปญหา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
สงใหประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
ดานที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 10
1. ส ว นงานโดยคณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน นํ า
ผลการดําเนินงานของสวนงาน
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
5

ดาน

4

องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
คุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหตนเองของสวนงาน การ
ประชุ มคณะกรรมการประจํา สวนงาน มาวิเคราะห
จัดเรียง ลําดับความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหา
และพัฒนาสวนงาน จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง
2. จัดทํารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสวน
งาน (แบบฟอรม ปค.6)
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณา
ใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/
หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
(แบบฟอรม ปค.7)
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ
4. นั ก ศึ ก ษาตอบแบบสอบถาม โดยผ า นระบบ
ออนไลน
5. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแตละคณะวิชา

5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ดาน
1

องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง 60
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดํ าเนินงานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู น ย
สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรอง
กับอธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2
และสวนที่ 3 คาน้ําหนักสวนละ 30)
สวนที่ 2 ผลการดํ าเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พั น ธสั ญ ญาของ

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

1. หั ว หน า ส ว นงาน รายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใช
ขอมูลเดียวกับที่หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน
กับกองแผนงาน (คาคะแนน แปลงเปนรอยละ)
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
10 1. หั ว หน า ส ว นงาน รายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่
6

ดาน

2

องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
หัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน
หรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3
อยางนอย 3 เรื่อง (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
เรื่อง)
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ข
ปญหา ฯลฯ (แบบฟอรม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
20 1. หั ว หน า ส ว นงานรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม
ปค.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 40
1. หั ว หน า ส ว นงานเขี ย นสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส ว น ง า น แ ล ะ
(Leadership)
ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และ
คุณลั กษณะส วนบุ คคล (Competency) ที่ ส งผลต อ
คุ ณลั กษณะส วนบุ คคล (Competency)
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
A4 (แบบฟอรม ปค.5)
สวนงาน
2. หัวหนาสวนงานเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน
4. เลขานุ ก ารส ว นงานส ง ให ค ณะกรรมการโดยผ า น
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ)
รวม
100

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1.1 คณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ
2561 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ใหความเห็นชอบการปรับปรุงตัวชี้วัด
และค าน้ํ า หนั กการติ ดตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหเหมาะสม ชัดเจน
สะทอนการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีมากขึ้น
6.1.2 วันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี้
6.1.2.1 มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน
(1) จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
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(2) ให หัว หนาสวนงาน จั ดทํา รายงานผลการดํ าเนิ นงานของส วนงาน และการปฏิบั ติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามที่
กําหนดในคูมือฯ และจัดสงคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
(ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
(3) เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเกา) ตอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ
(1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) เพื่อใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ
(1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(1.2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวน
งาน
(1.3) สํานักงานคณบดี
โดยให แต ล ะกลุ มดั งกล า วประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อตอบแบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลว
จัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
หลังจากนั้น เลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม
2561
(2) ให เ ลขานุ การส ว นงาน ประชาสัมพั น ธใหนั กศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online
6.1.2.3 ใหฝายเลขานุการฯ เผยแพรคูมือฯ ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
6.1.2.4 ใหฝายเลขานุการฯ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบขอมูล
ทางระบบ online ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
6.1.3 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
6.1.3.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) สงใหคณะกรรมการฯ
6.1.3.2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วันสุ ดทายที่นั กศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)
6.1.4 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญเขารวมสนทนากลุม
6.1.5 วันที่ 1-2 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ จัดสนทนากลุม
6.1.6 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
6.1.6.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอคณะกรรมการฯ
6.1.6.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
(แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน)
8

6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
6.2.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 6/2561) พิจารณา
6.2.1.1 รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จํานวน 18 สวนงาน
เนื่ องจากข อมู ลรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม
ปค.1) ที่สวนงานสวนใหญเสนอมา ยังมีความไมชัดเจน จึงมีมติโดยสรุป คือ
(1) ใหทุกส วนงานนําขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(แบบฟอรม ปค.1) กลับไปตรวจสอบ/สอบทานอีกครั้ง และเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม
2562
(2) เนื่ อ งจากการเก็ บ ข อ มู ล จากส ว นงานไม เ ป น ไปตามปฏิ ทิ น การทํ า งานที่
คณะกรรมการฯ กําหนดไว จึงใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอขยายระยะเวลาการเสนอรายงานผลการ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปอี ก สามสิ บ วั น โดยจะนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 (ตามขอ10 (5) วรรคสอง ของขอบังคับฯ กําหนดวาในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง)
6.2.1.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 เห็นชอบให
ขยายระยะเวลาเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จากภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 เปนภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ
2562
6.2.2 ภายในวัน ที่ 11 มกราคม 2562 หัวหนาสวนสงขอมูลรายงานผลการดํ าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปค.1) ที่ปรับแกไขแลวใหคณะกรรมการฯ
6.2.3 วันที่ 11-29 มกราคม 2562 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะห ประมวล
ขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)
6.2.4 วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน
ใหคะแนนในแตละดาน และพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบั ติห น า ที่ ของคณบดี และหั ว หนาสว นงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
6.2.5 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการฯ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานคณะกรรมการ
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 (ถามี)
6.2.6 วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
6.2.6.1 เตรี ย มข อ มู ล ในการนํ า เสนอ ร า ง รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ นงานของส วนงาน และการปฏิ บัติห นาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตอสภามหาวิทยาลัย
9

6.2.6.2 นําขอสังเกต ขอเสนอแนะจากหัวหนาสวนงานในการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานฯ (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ ครั้ง
ตอไป
6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้
6.3.1 ภายในวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ประธานคณะกรรมการ มี บั น ทึ ก ถึ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิจารณา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561)
6.3.3 เมื่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 พิจารณา
รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2562 วั น ที่ 13 มี น าคม 2562 แล ว นายกสภา
มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาทํางานตอไป
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สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการไดนํารายงานผลการดําเนินของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
สวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มาพิจารณาตรวจสอบ
และสอบทานขอมูลตางๆ แลว สรุปเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30
กันยายน 2561) รวมทั้งไดนําขอมูลจากการสนทนากลุม การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมิน
การบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเปน การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและ
พัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะที่เปนเรื่องเรงดวน และ
ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน รวมทั้งเรื่องที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยจะนําเสนอดังนี้
1. คะแนนการติ ดตาม และประเมิ นผลการดํา เนิน งานของสวนงาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จะนําเสนอจําแนกเปนกลุม ตามภารกิจของสวนงาน คือ (1) คณะ
วิชา (2) บัณฑิตวิทยาลัย และ (3) ศูนย สถาบัน สํานัก โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4-6 หนา 12-16
ทั้งนี้ ในการคํานวณคะแนนดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (ประเมิน
ส ว นงาน) และด า นที่ 1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน (ประเมิ น หั ว หน า ส ว นงาน) มี
รายละเอียดการคํานวณคะแนน ดังนี้
1) สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) คณะกรรมการฯ ยึดแนวทางดังนี้
1.1) ใชขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของกองแผนงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 (ขอมูล
ตามทีส่ วนงานรายงานกองแผนงาน)
1.2) การคิดคะแนนจะยึดตามตัวชี้วัด คาเปาหมาย ที่สวนงานเจรจาตอรองกับอธิการบดีเทานั้น
1.3) รายละเอี ยดการคิด คะแนนผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัว ชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 2 หนา 70
2) สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ซึ่งไมมีผลการดําเนินการในสวนนี้ (คาน้ําหนัก รอยละ 10) คณะ
กรรมการฯ ใหตัดคะแนนในสวนนี้ออกไป ซึ่งจะเหลือคาน้ําหนักรวมทั้งหมดรอยละ 90 ใหเทียบรอยละ 90 เปน
รอยละ 100

ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ผลการดําเนินงานของสวนงาน*

สวนงาน

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60)
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ตามแผน
ตามนโยบาย
คุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการประจําป ของหัวหนาสวนงาน
ภายใน (สกอ.)

ดานที่ 2
ดานที่ 3
ระดับการมีสวนรวม
แนวทางการ
และความรวมมือ ปรับปรุงและพัฒนา
ของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
ในสวนงาน
ของสวนงาน

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

19.7

9.6

14.7

22.0

5.0

71.0 –

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

16.5

7.7

18.2

16.3

5.0

63.7 –

3. คณะโบราณคดี

20.7

7.0

16.0

26.4

5.0

75.1 –

4. คณะมัณฑนศิลป

21.5

7.6

17.9

22.0

6.0

75.0 –

5. คณะอักษรศาสตร

23.0

9.7

16.6

22.4

5.0

76.7 +

6. คณะศึกษาศาสตร

16.0

9.5

18.3

27.2

7.0

78.0 –

7. คณะวิทยาศาสตร

23.1

9.7

15.0

23.9

5.0

76.7 –
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ผลการดําเนินงานของสวนงาน*

สวนงาน

8. คณะเภสัชศาสตร

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60)
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ตามแผน
ตามนโยบาย
คุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการประจําป ของหัวหนาสวนงาน
ภายใน (สกอ.)

ดานที่ 2
ดานที่ 3
ระดับการมีสวนรวม
แนวทางการ
และความรวมมือ ปรับปรุงและพัฒนา
ของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
ในสวนงาน
ของสวนงาน

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

26.1

10.0

18.0

22.3

6.0

82.4 –

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23.4

---

17.6

24.8

6.0

79.8 –
**

10. คณะดุริยางคศาสตร

25.1

9.3

16.8

25.6

2.0

78.8 –

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

21.4

10.0

16.9

19.7

1.0

69.0 –

12. คณะวิทยาการจัดการ

18.8

6.3

14.3

19.9

6.0

65.3 –

13. คณะเทคโนโลยีฯ

19.2

9.8

15.6

17.5

7.0

69.1 +

14. วิทยาลัยนานาชาติ

19.6

10.0

13.1

29.4

7.0

79.1 –

หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน
** คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ไมมีผลการดําเนินงานสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 10) เนื่องจาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาน
รักษาการคณบดีฯ ไมไดจัดทําแผนพัฒนาคณะ จึงใหตัดคะแนนในสวนนี้ออกไป ซึ่งจะเหลือคาน้ําหนักรวมทั้งหมด รอยละ 90 แลวเทียบรอยละ 90 ใหเปนรอยละ 100 ดังนั้น คะแนน
รวม 71.8 จากรอยละ 90 จึงเทียบเปน 79.8 จากรอยละ 100
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+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับความสําเร็จ:
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป ดีเดน
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนรอยละ 70-79 ดี

คะแนนรอยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนรอยละ 50-59
นอย
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง
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ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ผลการดําเนินงานของสวนงาน*

สวนงาน

1. บัณฑิตวิทยาลัย

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60)
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ตามแผน
ตามนโยบาย
คุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการประจําป ของหัวหนาสวนงาน
ภายใน (สกอ.)

ดานที่ 2
ดานที่ 3
ระดับการมีสวนรวม
แนวทางการ
และความรวมมือ ปรับปรุงและพัฒนา
ของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
ในสวนงาน
ของสวนงาน

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

22.8

9.4

16.0

25.4

2.0

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

75.6 –

หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับความสําเร็จ:
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป ดีเดน
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนรอยละ 70-79 ดี

คะแนนรอยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนรอยละ 50-59
นอย
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง
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ตารางที่ 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ผลการดําเนินงานของสวนงาน

สวนงาน

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของสวนงาน (รอยละ 60)
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ตามแผน
ตามนโยบาย
คุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการประจําป ของหัวหนาสวนงาน
ภายใน (สกอ.)
(---)

1. สํานักหอสมุดกลาง
2. ศูนยคอมพิวเตอร
3. หอศิลป

ไมประเมิน*

ดานที่ 2
ดานที่ 3
ระดับการมีสวนรวม
แนวทางการ
และความรวมมือ ปรับปรุงและพัฒนา
ของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
ในสวนงาน
ของสวนงาน

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

(รอยละ 30)

(รอยละ 30)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

30.0

30.0

26.6

1.0

87.6 –

30.0

27.0

25.0

1.0

83.0 –

27.5

28.0

27.2

2.0

84.7 –

หมายเหตุ * ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองตัวชี้วัด คาเปาหมาย กับอธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้ําหนักสวนละ 30
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับความสําเร็จ:
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป ดีเดน
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนรอยละ 70-79 ดี

คะแนนรอยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนรอยละ 50-59
นอย
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง
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2. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา (ป 2560) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหั ว หน า ส ว นงานฯ ข อ มู ล จากการสนทนากลุ ม ของผู เ กี่ ย วข อ งกลุ ม ต า งๆ ข อ เสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) รวมทั้งขอเสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ฯลฯ มาสรุปเปนประเด็น คือ การดําเนินงานที่มีความ
กาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2560) ขอเสนอแนะที่
เปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งเรื่องที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน เพื่อใหสวนงาน มหาวิทยาลัย และ
ทุกฝายที่เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอดังนี้ สําหรับ
รายละเอียดของแตละสวนงานอยูในภาคผนวก 8 หนา 176
1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 หลักสูตรของคณะไดรับการยอมรับจากภายนอก เปนผูนําและตนแบบใหกับสถาบันอื่นๆ
1.2 การผลักดันคณะสูความเปนนานาชาติเปนรูปธรรมมากขึ้น อาทิ จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง
อาจารย นักศึกษา กับตางประเทศ การจัด Workshop รวมกับศิลปน นักศึกษาตางชาติ มีการทําขอตกลง
ความรวมมือกับตางประเทศมากขึ้น
1.3 อาจารยเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
1.4 งานวิเทศสัมพันธมีการดําเนินงานเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
1.5 รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดานศิลปะและ
การออกแบบ QS Totally Arts Summit (Art and Design) 2018
1.6 ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ความสัมพันธ เครือขายกับตางประเทศ สามารถตอยอดในการ
ทําผลงานตางๆ ไดมาก
1.7 จัด Workshop ทําใหคณะไดรับความสนใจมากขึ้นในมุมมองของภายนอก
1.8 บุคลากรในคณะ นักศึกษาเกา มีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตามกําลังความสามารถ ตาม
ความถนัดของแตละคน
1.9 มีการพัฒนาพื้นที่หอศิลปของคณะ (Art Gallery) ใหเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวนสําหรับใช
เผยแพรผลงานของอาจารย นักศึกษา ศิลปนรับเชิญ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดานกายภาพ ควรแกปญหาพื้นที่อาคารเรียนที่พระราชวังสนามจันทรซึ่งไมเพียงพอรองรับนักศึกษา
ในการทํางาน และการจัดแสดงผลงานศิลปะ
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
หลักสูตร ลาสมัย มีความเปนนานาชาตินอย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย กาวทันความเปลี่ยนแปลง และ
นําไปใชประโยชน นําไปประกอบอาชีพ อาทิ การนํา IT มาใช
ทํางานศิล ปะและเผยแพร ผลงาน การทํ าประวัติผ ลงาน การ
ประชาสัมพันธ การตลาด
2. ควรปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการเปดหลักสูตรนานาชาติ
3. ควรปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหพัฒนานักศึกษาไดพัฒนาทักษะ
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อประโยชนในการทํางาน อาทิ
การใหเลือกเรียนวิชาโท การเปดรายวิชาที่หลากหลาย การเรียน
ขามสาขาวิชา

2. การเรียนการสอน
การกําหนดเงื่อนไขการทํา thesis ของนักศึกษาให ควรพิจารณาปรับกฎเกณฑ ใหมีความยืดหยุน และสรางโอกาส
ตองจัดพรอมกันทั้งรุน การจํากัดใหตองจัดภายในคณะ ประสบการณแกนักศึกษามากขึ้น อาทิ
ทําใหขาดโอกาสที่จะนําผลงานไปจัดแสดงภายนอก
1. การเปดโอกาสใหนักศึกษาจัดแสดงผลงาน thesis ได
อยางอิสระทั้งภายในและภายนอกคณะ ซึ่งจะเปนโอกาสใหมีผู
เขาชมที่หลากหลายมากขึ้น
2. นั กศึ กษาสามารถจัด แสดงผลงานได ตลอดเวลา เมื่ อ มี
ความพรอม
3. ปจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 พื้นที่สําหรับการทํางาน การสงงานของนักศึกษา 1. ควรจัดสรร แบงพื้นที่หอศิลปของคณะ (Art Gallery) ให
ไมเพียงพอ
นักศึกษาใชทํางาน สงงาน นอกเหนือจากการใชนําเสนอผลงาน
3.2 การจํากัดเวลาเปด-ปดอาคาร ทําใหนักศึกษาไมมี ของอาจารย ศิลปน และจัดกิจกรรม Workshop เพียงอยาง
พื้นที่ทํางาน
เดียว
3.3 หอง Studio แคบ และฝาเพดาน ระบบไฟฟา 2. ควรขยายเวลาเป ด -ป ด อาคารสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาให มี พื้ น ที่
ชํารุด มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได
ทํางานนอกเวลาไดมากขึ้น
3. ควรปรับ ปรุ งห อ ง Studio ให มี ขนาดใหญ ขึ้น และดู แ ล
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการทํางาน และปองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดกับนักศึกษา
4. ควรปรับปรุงการใช Shop รวมกันระหวางสาขา ใหสามารถ
ขอใชงานไดสะดวก และแบงสัดสวนพื้นที่ใชงานใหเหมาะสม
4. การบริการวิชาการ
การจัดกิจกรรม โครงการ รวมกับภาครัฐและเอกชน ควรดําเนินการโครงการหารายได ตามที่ไดแสดงวิสัยทัศนไว ให
ลดลง ทําใหไดรับงบประมาณจากภายนอกนอยลง
เปนรูปธรรม
5. การบริหารจัดการ
โครงการ กิ จ กรรม ที่ คิ ด ริ เ ริ่ ม วางแผนไว การ ควรเรงกํากับ ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆ
ดําเนินการยังไมคืบหนา
ตามที่ ว างแผนไว เพื่ อ ให ดํ า เนิ น การมี ค วามคื บ หน า อาทิ
โครงการภาคพิเศษนานาชาติ
6. การสื่อสาร
6.1 การถายทอดนโยบายยังไมทั่วถึง บุคลากรยังรับ 1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร ใหมีความชัดเจนทั่วถึง
ขอมูลขาวสารนอย
ในทุกระดับ
6.2 ปฏิสัมพันธระหวางอาจารย บุคลากรสนับสนุน 2. ควรหาแนวทางเพิ่ม ปฏิ สัม พันธ ระหว างอาจารย บุ คลากร
และระหวางภาควิชาลดนอยลงไป สงผลตอการประสานงาน สนั บ สนุ น และระหว า งภาควิ ช าให ม ากขึ้ น เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม
และการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
7. ดานกายภาพ
ควรใหคณะวิชาทางวังทาพระมีสวนรวมกันระดมความคิดเพื่อ
การวางแผนใชพื้นที่วังทาพระหลังการปรับปรุงเสร็จ วางแผนเรื่องการใชพื้นที่วังทาพระหลังการปรับปรุงเสร็จแลวให
แลว
เกิดประโยชนสูงสุด อาทิ
1. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. การแสดงผลงาน แสดงนิ ท รรศการประจํ า เพื่ อ เป น
ศูนยกลาง สถานที่สรางแรงบันดาลใจดานศิลปะ
3. การจัดบริการทางวิชาการ การอบรมดานศิลปะแกผสู นใจ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สกอ.
นโยบาย กฎเกณฑ ของ สกอ. เป น ป ญ หา และ
ขอจํากัดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาอาจารย
ดานศิลปะ อาทิ
- การกําหนดจํานวนนักศึกษา
- การขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ซึ่ ง คณะมี
ธรรมชาติที่แตกตางจากสาขาอื่นๆ สงผลตอการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมีจํานวนนอย
และเมื่ อ อาจารย มี ตํ าแหน ง ทางวิช าการจํ านวนน อ ย ก็
สงผลทําใหไมสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ได
2. การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ
ตอการดําเนินกิจกรรม
3. ดานกายภาพ
การปรับปรุงวังทาพระ ยังมีความลาชา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการช ว ยแก ไ ขป ญ หา
ขอจํากัดในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาทิ ทําหนังสือ
ชี้แจง สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นกับ สกอ. เพื่อใหรับทราบปญหา อุปสรรค และหา
แนวทางแกไขปญหารวมกัน

ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามที่กําหนดไว
ควรเรงดําเนินการปรับปรุงวังทาพระ เพื่อจะไดแกปญหาพื้นที่
พระราชวั ง สนามจั นทร ซึ่ ง ไม เ พี ยงพอรองรั บ นัก ศึ ก ษาในการ
ทํางาน และจัดแสดงผลงานศิลปะ

4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง)
4.1 มีวิสัยทัศน
4.2 มีความประนีประนอม สุภาพ ออนนอม เปนมิตร เกรงใจผูรวมงาน
4.3 บริหารงานในลักษณะความสัมพันธในคณะเปนแบบครอบครัว พี่นอง ไมใชกฎ อํานาจ ความรุนแรง
4.4 มีความยืดหยุน
4.5 มีความสามารถบริหารเพื่อลดความขัดแยง
4.6 เอาใจใสนักศึกษา
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
5.1 ควรมีภาวะความเปนผูนํามากขึ้น
5.2 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และแกไขปญหาตางๆ ใหรวดเร็ว และทันการณมากขึ้น
5.3 ควรเพิ่มทักษะการเปนผูบริหาร
5.4 ควรรวมแสดงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
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5.5 ควรพยายามบริหารจัดการงานตามพันธกิจในทุกดานของคณะใหมีความสมดุล
5.6 ควรจัดกิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา เพื่อรับฟงปญหาความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การจัดหารายได มีการหารือและศึกษาแนวทางการหารายได โดยการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในคณะใหม โดยหลักสูตรปริญญาตรีใหสวนกลางของคณะ บริหาร
จัดการโดยไมขึ้นอยูกับภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง สวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหภาควิชาบริหารหลักสูตรเชนเดิม
1.3 มี ส วั ส ดิ การ การบริ ก ารเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก นั ก ศึก ษาเพิ่ มขึ้ น อาทิ มี ห องสมุ ด จาก
หอสมุดกลางมาใหบริการยืม-คืนหนังสือที่อาคารสมบูรณเพื่ออํานวยความสะดวกในทุกวันพุธ มีรานคาสโมสร
นักศึกษาไปเปดเพื่อจําหนายอุปกรณการศึกษาโดยเปดบริการทุกวัน
1.4 สงเสริม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ สงไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทํางาน
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การลาศึกษาตอในหลักสูตรนอกเวลาราชการ จัดสรรทุนเพื่อสงเสริมให
บุคลากรทําผลงาน
1.5 มีการปรับปรุงดานกายภาพ ที่อาคารสมบูรณ อาทิ จัดพื้นที่เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมตางๆ
เพิ่มขึ้น มีสตูดิโอที่ชั้น 7 เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยใชงาน และจัดลานกีฬาภายนอกอาคารสมบูรณให
นักศึกษาไดออกกําลังกาย
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. จํานวนนักศึกษาลดลง
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวโนม
ลดลงราวรอยละ 40-50
2. การบริหาร
ระบบการทํางานในสํานักงานคณบดี ยังไมมีความ
ชัดเจน
3. การหารายได

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ควรปรึกษา หารือหาแนวทางในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น อาทิ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท
ควรวางระบบโครงสราง และการบริหารงานในสํานักงานคณบดี
ใหมีความชัดเจน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ เพื่อเปน
ศูนยกลางในการดําเนินการเรื่องการจัดหารายไดของคณะให
แลวเสร็จโดยเร็ว

4. การปรับปรุงพื้นที่
การปรับปรุงอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรวาตาม คณะฯ จะตองวางแผนเตรียมการ เพื่อแกไขปญหาตอไป
แผนการปรับปรุงเดิมนั้นไมมีงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
ยังไมสามารถผลิตบัณฑิตที่พรอมใชงานจริง

2. เครือขาย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรแยกไปจัดการเรียนการ
สอนที่ อ าคารสมบู ร ณ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไม รู จั ก เพื่ อ น
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
ตางๆ จากเครือขายสังคม (Social Network) ที่ไมเปน
ทางการเปนหลัก
4. สภาพแวดลอมกายภาพ
อาคารสมบู ร ณ มี พ้ื น ที่ ก ารใช ส อยจํ า กั ด เช น ไม มี
พื้ น ที่ ใ ห อ าจารย ส ามารถตรวจงานนั ก ศึ ก ษาได อ ย า ง
สะดวก พื้นที่รองรับอาจารยพิเศษ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. สวัสดิการ
สวนหนึ่งยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน การ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การฝกภาคสนาม รถบัส
ไมเพียงพอ
2. งบประมาณ
งบประมาณดานกิจการนักศึกษามีจํานวนนอย
3. ระเบียบ ขอบังคับ
3.1 การออกระเบียบ ขอบังคับ สวนหนึ่งไมเหมาะ
กับบางคณะวิชา ที่จัดการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติ
3.2 ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ทางการเงิ น ยุ ง ยาก ไม
คลองตัวลาชา เปนอุปสรรคตอการดําเนินพันธกิจ อาทิ
การทําวิจัย
4. การบริหารจัดการ
4.1 ระบบการบริหารจัดการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยังไมมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการเบิกจายเงิน
มี ค วามล า ช า ส ว นกลางของทางมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า งาน
ลาชา
4.2 ไมไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญ
และจําเปนกับการปฏิบัติงาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ
1. มีความทันสมัย เนนจุดเดน อัตลักษณ ความพิเศษของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ชางสิบหมู เปนตน
2. หลักสูตรปริญญาตรีควบโท
3. ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม การฝ ก งาน เพื่ อ ประโยชน ใ นการไป
ทํ า งานซึ่ ง การดํ า เนิ น การจะต อ งเป น ไปตามเกณฑ ก ารขอ
ใบอนุญาตวิชาชีพสถาปนิกดวย
ควรส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได มี ก ารจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ให
มากขึ้น

ควรพัฒนาการสื่อสารใหเปนทางการและเขาถึงนักศึกษาปจจุบัน
และนักศึกษาเกาไดดียิ่งขึ้น
ควรจั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห เ หมาะสมและสามารถใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวก และจั ด สิ่ ง
อํานวยความสะดวกแกนักศึกษามากขึ้น อาทิ รถบัสเพื่อการออก
ภาคสนาม หรือศึกษานอกสถานที่ ใหเพียงพอตอความตองการ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือดานกิจการ
นักศึกษาใหมากขึ้น
ควรทบทวนระเบียบ ขอบังคับ ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน และ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติของคณะวิชาดวย

1. ควรปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ระเบียบ และระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัยควรปรับใหมีความคลองตัว ยืดหยุน ลดขั้นตอน
การทํางาน
2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงขอมูลที่สําคัญและจําเปนกับการ
ปฏิบัติงานใหทันสมัย และเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกรวดเร็ว
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
4.3 การติ ดต อประสานงานกั บส วนกลาง คณะไม เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ทราบวาตองประสานงานกับผูใด ทําใหการทํางานลาชา 3. ควรระบุ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานแต ล ะด า นให ชั ด เจน เพื่ อ ความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน
5. การปรับปรุงวังทาพระ
1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2. ควรแจงขอมูลขาวสารใหบุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเกา
ผูปกครองทราบขอมูลอยางเปนทางการอยางตอเนื่อง

4. คณบดี (อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู)
(ไมมีการประเมิน)
3. คณะโบราณคดี
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวมการนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ
1.2 ใหภาควิชาภาษาอังกฤษตรวจบทความของอาจารยกอนสงบทความตีพิมพในฐานขอมูล Scopus
1.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาและสรางสรรคงานวิจัย เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการขอทุนวิจัยเพื่อ
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
1.4 จัดการตั้งศูนยบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เชน การอบรมการสอบ TOEFL
และ IELTS การอบรมความรูภาษาตางประเทศ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. อัตรากําลังบุคลากร
อาจารยประจําและอาจารยผูรับผิด ชอบหลักสูต ร ควรเพิ่ ม อั ตรากํ าลั ง อาจารย ป ระจํ า และอาจารยผู รั บ ผิด ชอบ
ระดับบัณฑิตศึกษาไมเพียงพอ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2. สวัสดิการ
รถรับสงยังไมเพียงพอ และสภาพรถเกาไมปลอดภัย ควรเพิ่มจํานวนรถรับ-สงใหเพียงพอตอการใชงาน
3. ดานกายภาพของศูนยสันสกฤตศึกษา
3.1 ศูนยสันสกฤตศึกษา สถานที่คับแคบ ถนน 1. ควรจั ด สถานที่ เ ฉพาะให นั ก ศึ ก ษาพบอาจารย เนื่ อ งจาก
ทางเดินคอนขางเล็ก ไมปลอดภัย และเคยมีคดีนักศึกษา หองพักอาจารยมีพื้นที่ไมเพียงพอ
ถูกกระชากกระเปา
2. ควรเพิ่มสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนระหวางการ
3.2 บุคลากรสวนหนึ่งไมสะดวกที่จะเดินทางไปศูนย ปรับปรุงวังทาพระ
สันสกฤตศึกษา
3. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากพื้นที่
3.3 สถานที่จัดการเรียนการสอนระหวางการปรับปรุง วังทาพระอยูในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร เปนแหลงขอมูลที่มี
วังทาพระไมเพียงพอ เนื่องจากวัดมหาธาตุฯ จะไม ประโยชนตอการเรียนการสอนดานโบราณคดี และควรสื่อสาร
อนุญาตใหใชสถานที่ตอ
ใหนักศึกษาและบุคลากร ทราบถึงความคืบหนาในการปรับปรุง
วังทาพระดวย
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตร ลาสมัย
ควรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหนาสนใจและตรงกับ
ความตองการของผูเรียน
2. การพัฒนาคณะ
ควรพัฒนาคณะสูระดับสากล
3. การบริการทางวิชาการ
ควรจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนใหมากขึ้น
4. อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอกับ ควรเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนใหมากขึ้น
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
5. การบริหารจัดการ
ควรปรับแนวคิด ทัศนคติ วิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมกับ
สวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบโครงสร า งอิ น เทอร เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
โปรแกรม e-learning e-document และการเขาถึง
ระบบฐานขอมูลตางประเทศ ยังไมไดรับความสะดวก
เทาที่ควร
2. งบประมาณ
คณะมีงบประมาณคอนขางนอย
3. การพัฒนาบุคลการสายสนับสนุน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรปรั บปรุง และพัฒ นาระบบอินเทอรเ น็ต ของมหาวิ ทยาลั ย
โปรแกรม e-learning e-document และการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการศึกษา คนควา

ควรหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของคณะใหมากขึ้น
ควรจั ด การอบรมทั ก ษะด า นภาษาอั ง กฤษแก บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
4. สวัสดิการ
1. สนับสนุนรถรับ-สงไปศูนยสันสกฤตศึกษา
การไปศึ ก ษานอกสถานที่ การฝก ภาคสนาม ส ว น 2. สนับสนุนรถของมหาวิทยาลัยในการนํานักศึกษาไปศึกษา
ใหญใชรถของคณะ ซึ่งไมเพียงพอ
นอกสถานที่ การฝกภาคสนาม ใหมากขึ้น
3. ควรซอมรถมหาวิทยาลัยใหพรอมสําหรับการใชงาน เนื่องจาก
ประสบปญหารถเสียขณะเดินทางบอยครั้ง
4. ควรพัฒนาการใหบริการของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัย
5. กายภาพ
การปรับปรุงวังทาพระที่ยังไมแลวเสร็จและบุคลากร 1. ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
สวนหนึ่งไมสะดวกที่จะเดินทางไปศูนยสันสกฤตศึกษา 2. ควรสื่ อ สารกั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยเกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาในการปรับปรุงวังทาพระ

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว)
4.1 มีวิสัยทัศนกวาง มุงพัฒนาคณะสูความเปนนานาชาติ
4.2 มีภาวะความเปนผูนํา
4.3 มีความสามารถในการบริหารงาน การแกไขปญหา ทําใหบุคลากรในคณะใหการยอมรับ
4.4 สนับสนุนการทํางานเพื่อมุงสูสากล เชน การทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางชาติ
การเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานโบราณคดี
4.5 มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.6 มีการสื่อสารที่ดี กับบุคลากรและนักศึกษา
4.7 สามารถในการประสานสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ และศิษยเกาไดดี
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5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
-ไมมี4. คณะมัณฑนศิลป
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพดี อาทิ มีบุคลากรที่มีประสบการณตรงในสายวิชาชีพ
มาสอน ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง กระบวนการในการเรียนการสอน สงเสริมใหไดรูจักนักศึกษา
หลักสูตรอื่นๆ ดวย ทําใหเกิดการพึ่งพาในทางวิชาชีพ
1.2 มีการปรับหลักสู ตรใหเปน ไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx
รวมทั้งสนับสนุนอาจารย เจาหนาที่เขารวมการอบรมในเรื่องดังกลาว
1.3 มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาใหอาจารยในคณะ และทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาก
ขึ้น
1.4 สงเสริมดานงานวิจัย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย การเผยแพรผลงานวิชาการในตางประเทศ
มากขึ้น
1.5 มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศมากขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยน
อาจารย นักศึกษา การศึกษาดูงาน
1.6 มีการสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกดานบริการวิชาการมากขึ้น
1.7 ดานกายภาพ การปรับปรุงอาคาร มีการเรงรัด ติดตามการดําเนินการมากขึ้น และความพยายาม
ปรับปรุงพื้นที่ สิ่งแวดลอมภายนอกใหดีขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนโยบายจาก ทปอ. เรื่องการคัดเลือ ก
นักศึกษาโดยพิจารณาจาก Portfolio อยางเดียว โดยไม มี
การสอบปฏิ บั ติ เ ฉพาะทาง อาจทํ า ให ไ ด นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม มี
ความสามารถด า นศิ ล ปะที่ เ พี ย งพอ เนื่ อ งจากผลงานใน
Portfolio อาจไมไดมาจากความสามารถที่แทจริง

2. การเรียนการสอน
2.1 ผลกระทบที่ ต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ส มั ย คณบดี ค นก อ น
อาทิ การมีน โยบายรับนั กศึก ษาเพิ่มจํ านวนมาก สงผลต อ
คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา
2.2 อาจารยที่ปรึกษาบางทานทําหนาที่ไมเต็มที่ อาทิ ไม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรใหคณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเอง ใหเหมาะสม
กับธรรมชาติของคณะวิชาทางดานศิลปะ
2. เพิ่มการทดสอบปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในวันสอบสัมภาษณ
เพื่อชวยคัดเลือกนักศึกษาอีกทาง
3. ควรจัด Workshop ระยะสั้น 1-2 วัน เพื่อใหเห็นความ
สามารถของนักศึกษา ซึ่งจะชวยในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน
4. ควรหาวิธีพัฒนานักศึกษาที่รับเขามา เพื่อลดปญหากรณีที่
เรี ยนไม ไ ด ตอ งออก ซึ่ง จะส งผลต อการประเมิ น หลั กสู ต ร
(ระบบไมยอมใหเปลี่ยนวิชาเอก) อาทิ จัดติวพิเศษ สอนปรับ
พื้นฐานเพิ่ม
1. ควรพัฒนาอาจารยประจําใหสามารถรับภาระงานสอน
เพิ่มขึ้นควบคูกับการทําผลงานวิชาการดวย
2. ควรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกระบวนการเรี ย นการสอน การ
ประเมินผล ใหมีความเขมงวดมากขึ้น
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ดาน
ตรวจสอบเรื่องการคัดลอกผลงานของนักศึกษา ทําใหตองมี
การแกไขเกรดภายหลัง
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
การยายสถานที่มาเรียนที่นครปฐม เปนการชั่วคราว ยัง
ขาดความพรอม ไมเอื้อตอการเรียนการสอนเทาที่ควร อาทิ
หองเรียน โตะเรียน อุปกรณการเรียน
4. การบริหารจัดการ
4.1 การสื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ น โยบายจาก
มหาวิทยาลัยสูบุคลากรมีนอย
4.2 การออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ บุคลากรไมไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
4.3 ในการประชุ ม กรรมการประจํ า คณะ มี ม ติ ใ ห ยื่ น
คัดคานที่จะไมรับหลักการเกี่ยวกับการปรับโครงสราง แต
คณะไมดําเนินการสงเรื่องตอไปยังมหาวิทยาลัย

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี)
1.1 มีการ learning by doing มากเกินไป นักศึกษาบาง
คนไมมีประสบการณ หรือพื้นฐานมากพอ
1.2 ตารางสอนในชวงป 2 จัดรายวิชาคอนขางหนัก และ
บางรายวิ ช ามอบหมายงานค อ นข า งมาก ทํ า ให นั ก ศึ ก ษา
ทํางานไมทัน มีเวลาพักผอนนอย
1.3 Material (ผา) ที่นํามาศึกษา ไมมีในประเทศ ทําได
เพียงดูตัวอยางจากในรูป แตไมไดสัมผัสกับของจริง
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 อุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย และเสื่อมสภาพ อาทิ
คอมพิวเตอร
2.2 หองเรียน อาคารเรียน ปดใหบริการเร็วเกินไป ทําให
นักศึกษาไมมีสถานที่ทํางาน เนื่องจากจําเปนตองใชอุปกรณ
ดวย
2.3 การเป ด -ป ด ห อ งเรี ย น อาคารเรี ย น ไม เ ป น เวลา
บางครั้งไมสามารถติดตอเจาหนาที่ได (สนามจันทร)
3. การบริหารจัดการ
ผูปฏิบัติสวนหนึ่งไมรับฟง ไมปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
ตามนโยบายของผูบริหาร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ควรพั ฒ นาป จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ปรั บ ปรุ ง
หองเรียน โตะเรียน อุปกรณตางๆ ใหดีขึ้น
1. ควรปรั บ ปรุ ง กลไก วิ ธี ก ารสื่ อ สารระหว า งคณะกั บ
สวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธขอมูลใหภาควิชารับทราบอยางทั่วถึง จะได
เปนแนวปฏิบัติเดียวกันในคณะ
2. ควรมีการประชุมหารือจากพื้นฐานความเปนจริง โดยรับ
ฟงความคิดเห็นของอาจารย บุคลากร กอนมีการประกาศใช
ขอบังคับ หรือใหดําเนินการเรื่องตางๆ รวมทั้งรับฟงความ
คิดเห็น และใหมีการปรับแกไขไดหลังจากประกาศใชไปแลว
3. คณบดี ค วรเป น คนกลางที่ จ ะเชื่ อ มระหว า งคณะกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สร า งความเข า ใจที่ ชั ด เจนและตรงกั น
เพราะอาจมี บ างเรื่ อ งที่ ค ณะยั ง ติ ด ขั ด มี ข อ จํ า กั ด แต
มหาวิทยาลัยไมทราบ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการอธิบายเนื้อหา ใหมีความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ
เนื่องจากพื้นฐานของนักศึกษามีความแตกตางกัน
2. ควรพิจารณาจัดทําแผนการเรียนที่มีการกระจายรายวิชา
ในแต ล ะภาคเรี ย นให เ หมาะสม เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ ารในการ
จัดการเรียนการสอน
3. ควรพิ จ ารณานํ า วั ส ดุ ที่ มี ภ ายในประเทศมาเป น อี ก
ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการศึ ก ษา และเน น ลงปฏิ บั ติ ง านจริ ง ใน
ชุ ม ชน โดยพิ จ ารณาจากความต อ งการของทั้ ง ชุ ม ชนและ
ประเทศ ดวย
1. ควรสนั บ สนุ น อุ ป กรณ แ สดงผลงานที่ ดี ทั น สมั ย และ
เหมาะสมในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางดานศิลปะ
2. ควรพิจารณาจัดเจาหนาที่ นักศึกษา TA มาดูแลการ
ใหบริการหองเรียนนอกเวลา เพื่อขยายเวลาใหนักศึกษามี
สถานที่ทํางานไดมากขึ้น
3. ควรพัฒนาระบบ หรือชองทางการสื่อสารกับเจาหนาที่
สวนกลางของคณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรจั ด ประชุ ม บุ ค ลากร เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจ สร า งความ
รวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับ
มาบังคับใชเพียงอยางเดียว
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ดาน

4. งบประมาณ
4.1 การหารายไดของคณะยังมีนอย
4.2 การรายงานเรื่องการใชจายงบประมาณ ยังไมมี
ความชัดเจน มีความเรงรัด บุคลากรไมเขาใจในรายละเอียด
ตางๆ

5. สวัสดิการ
อาจารยที่จะตองเดินทางไป-กลับ เพื่อสอนที่นครปฐม
ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร
6. ดานกายภาพ
หองเรียน สภาพแวดลอม ไมเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน ยังไมคอยมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนศิลปะ สราง
แรงบันดาลใจดานศิลปะเทาที่ควร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรวางแผนจั ด ทํ า โครงการบริ ก ารวิ ช าการให มี ค วาม
เขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหคณะสามารถหารายไดเพิ่มขึ้น
2. คณะกรรมการประจํ าคณะควรชว ยติ ดตาม ตรวจสอบ
เรื่อง การใชงบประมาณใหมีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น
และคณะควรชี้แจงหรือสรุปรายงานใหเขาใจ และนําเสนอใน
รายงานการประชุ ม ของคณะ รวมทั้ ง เป ด เผยให บุ ค ลากร
สามารถเขาถึงได อาทิ เผยแพรในเว็บไซตของคณะ
ควรพิจารณาชวยเหลือดานสวัสดิการอาจารยที่เอื้อตอการ
เรียนการสอน อาทิ หอพัก รถรับสง ใหมากขึ้น
1. ควรปรับปรุงพื้นที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอม
ภายในคณะ ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
2. ควรมีการออกแบบหองเรียน พื้นที่เรียนรู ใหเหมาะสมกับ
การเรียนศิลปะมากขึ้น โดยออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใชงานไดหลากหลาย

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. นโยบายการรับนักศึกษาของ ทปอ.
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจาก Portfolio อย า ง มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ข อ คั ด ค า นต อ ทปอ. ในเรื่ อ งนโยบาย
เดี ย ว ไม มี ก ารสอบปฏิ บั ติ เ ฉพาะทาง ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพ คัด เลื อ กนั กศึ ก ษาโดยพิจ ารณาจาก Portfolio อยา งเดี ย ว
นักศึกษาที่รับเขามา
โดยควรมีจุดยืนในการรับนักศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของคณะวิชาทางดานศิลปะ
2. การบริหารจัดการ
2.1 การสื่ อ สารจากมหาวิ ท ยาลั ย สู ค ณะ ยั ง ไม ค อ ยมี 1. ควรปรับปรุงการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยสูคณะใหมากขึ้น
ความชัดเจน ทําใหบุคลากรไมทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตางๆ เพื่ อ ให ข อ มู ล ต า งๆ มาถึ ง บุ ค ลากร อาทิ เรื่ อ งมติ เ กี่ ย วกั บ
ที่ถูกตอง
โครงสราง การยุบภาควิชา/สาขาวิชา
2.2 การประกาศใชระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการปรับ 2. การปรับระเบียบ ขอบังคั บเกี่ยวกับการปรับโครงสรา ง
โครงสรางองคกร ยังไมชัดเจน มีบุคลากรบางสวนไมเขาใจ องคกร ควรใหมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ และควรให
จึงไมสามารถนําไปปฏิบัติได
บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนประกาศใช
รวมทั้งรับฟงปญหาและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมไดหลังจาก
ประกาศใชไปแลว
3. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน
หลักเกณฑ วิธีการในการประเมินเลื่อนระดับบุคลากร ควรทบทวนเรื่อ งหลั กเกณฑ วิธี การ ในการประเมินเลื่อ น
สายสนับสนุน ยากเกินไป เนื่องดวยภาระงานของบุคลากรที่ ระดับใหเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง เพื่อสรางขวัญ
เพิ่มขึ้น อาจไมมีเวลาทําผลงาน
กําลังใจในการทํางาน
4. สวัสดิการ
ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร
1. ควรใหเงินชดเชยในกรณีบุคลากรเสียชีวิต
2. บัตรประกันสุขภาพเมืองไทยฯ ควรพิจารณาเพิ่มทางเลือก
ในการส ง ค าเบี้ ย ประกั นเพิ่ ม (ตามความสมั ค รใจ) เพื่ อ ให
คุมครองคนในครอบครัวไดดวย
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ดาน
5. ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดระเบียบเรื่องการจราจร และความปลอดภัย อาทิ
- เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวดมากขึ้น
อาทิ มีการแลกบัตร รถที่ผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย
- ควรเพิ่มจํานวนรถราง และจํานวนรอบใหมากขึ้น
- ควรติดไฟบริเวณหองน้ําเพิ่มเพื่อความปลอดภัย
2. ควรเพิ่ ม ตู ATM ที่ ค ณะต า งๆ หรื อ ในบริ เ วณประตู
ดานหลังมหาวิทยาลัยเพิ่ม

4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล)
4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการ การรักษากฎระเบียบตางๆ
4.3 ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะในการทํางาน และการแกปญหาตางๆ ไดดี
4.4 มีธรรมาภิบาล
4.5 เขาพบงาย ชวยเหลือแกไขปญหาของนักศึกษาไดดี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
5.1 ควรมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใหมากขึ้น
5.2 ควรหาแนวทางสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใช
5. คณะอักษรศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเพิ่มจุดติดตั้งกลองวงจรปด และมีการปรับ
คุณภาพของกลองวงจรปด
1.2 มีการปรับปรุง ตกแตงภูมิทัศน สวนหยอม ทําใหคณะสะอาด เรียบรอยขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. การผลิตบัณฑิต
คณะได กํ า หนดนโยบายความร ว มมื อ ในการจั ด ส ง
นักศึกษาไปเรียนตางประเทศ คือ เรียนที่ประเทศไทย 3 ป
และไปตางประเทศ 1 ป
2. แผนพัฒนาคณะ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคณะที่กําหนดไว ปจจุบัน
ยังเห็นผลงานไมชัดเจน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

คณะควรติดตาม ประเมินผล ดวย เนื่องจากเปนโครงการที่ดี
และนักศึกษาไดรับประโยชนมาก
ควรกําหนดแผนการทํางานที่ชัดเจน และกํากับติดตามการ
ทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นผลงานที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
มากขึ้น แลวสื่อสารใหบุคลากรทราบดวย

3. บุคลากร
บุคลากรสวนใหญยังติดอยูกับในระบบราชการ การ ควรประสานกับมหาวิทยาลัย เชิญมาชี้แจงถึงความจําเปนใน
ปรับเปลี่ยนตนเองมีนอย สงผลตอการพัฒนาการทํางาน การปรับตัว การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันกั บ
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ดาน
4. การสื่อสาร
4.1 ยังไมราบรื่นสงผลตอบรรยากาศ และการทํางาน
รวมกันในคณะ
4.2 สวนใหญเปนหนังสือ ลายลักษณอักษร ทําให
บางครั้งมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ไมตรงกัน
4.3 มีนอย บุคลากรที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทานั้นที่ทราบขอมูลตางๆ สวนบุคลากรอื่นๆ
จะรับรูขอมูลขาวสารของคณะนอยมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ความเปลี่ยนแปลง และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1. ควรมีการพูดคุย ประชุมหารือแบบไมเปนทางการใหมาก
ขึ้น
2. ควรเพิ่มการสื่อสารที่หลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อความ
ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ทั่วถึงทันการณ รวมทั้งควรมีการ
สื่อ สาร 2 ทาง เพื่ อ เป ด โอกาสและรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น จาก
บุคลากรดวย
3. ควรเนนใหผูบริ หารทุ กระดับของคณะไดถา ยทอดขอมู ล
ขาวสาร ใหชัดเจน ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตร การเรียนการสอน
การจั ด กิ จ รรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เกี่ ย วกั บ นานาชาติ มี คณะควรจะมี ก ารจั ดกิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นการสอน การ
จํานวนนอย
เรี ย นรู ใ ห ม ากขึ้ น อาทิ การศึ ก ษานอกสถานที่ การจั ด
นิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการ
2. นักศึกษาตางชาติ
ควรขยายความร ว มมื อ กั บต า งประเทศให ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
มีจํานวนนอย
จํานวนนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยน
3. แผนพัฒนาคณะ
บุคลากรสวนใหญไมทราบวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ 1. ควรชี้แจง สื่อสารวิสัยทัศน แผนพัฒนาคณะ ใหบุคลากร
ทราบมากขึ้น เพื่อรวมมือในการทํางานรวมกัน
ของคณบดี
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาคระในระยะยาว เพื่อเปนแนวทาง
และเห็นทิศทางการพัฒนาคณะในระยะตอไป
4. การบริการวิชาการ
คณะยังมีบทบาทตอสังคม ชุมชนภายนอกนอย
ผู บ ริ ห ารควรมี บ ทบาท และการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงาน
ภายนอกใหมากขึ้น เพื่อสรางชื่อเสียงแกคณะอักษรศาสตร
และมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนที่รูจัก
5. การบริหารจัดการ
5.1 ภาควิชาสวนใหญตางคนตางทํางาน การทํางาน 1. ควรหาแนวทางให ภ าควิ ชาต างๆ ทํ า งานรว มกัน มากขึ้ น
รวมกันมีนอยมาก
เพื่อสรางความเขมแข็ง อาทิ การจัดกิจกรรมรวมกัน
5.2 สํานักงานคณบดี ผูบริหารยังมีการกํากับ ติดตาม 2. ผูบริหารคณะควรกํากับ ติดตาม สอบถามปญหาในการ
การตรวจสอบ ช ว ยแก ไ ขป ญ หา ให คํ า แนะนํ า ในการ ทํางาน และชวยใหคําปรึกษา แนะนํา หาแนวทางการแกไข
ทํางานแกบุคลากรสายสนับสนุนนอย
ปญหาในการทํางานแกบุคลากรสายสนับสนุนใหมากขึ้น
3. ควรสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้น
อาทิ การหาแนวทางใหมีตําแหนงที่สูงขึ้น การใหทุนสนับสนุน
เขารับอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
6. ขอตกลงความรวมมือ
คณะมีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ 1. ควรมีการดําเนินกิจกรรม โครงการ รวมกันอยางตอเนื่อง
จํ า นวนมาก แต ก ารดํ า เนิ น จั ด กิ จ กรรม โครงการยั ง ไม 2. เมื่อสัญญาขอตกลงความรวมมือครบกําหนด ควรมีการตอ
ตอเนื่อง ทําใหเสียโอกาส
อายุสัญญา เพื่อสรางความสัมพันธใหยั่งยืน
7. ประกาศตางๆ ของคณะ ไมรองรั บระเบีย บใหญของ ควรนําประกาศตางๆ ของคณะทั้งหมดมาพิจารณาทบทวน
มหาวิทยาลัย อาทิ เรื่องการเบิกจาย ทําใหการทํางานมี และปรับใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ความลาชามาก
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

8. กายภาพ
คณะมีการจัดทําชองทางการติดตอผูด ูแลสถานที่ในแต ควรจัดทําชองทางการติดตอผูดูแลสถานที่ในแตละชั้น และ
ละชั้น และผูดูแลอุปกรณโสตฯ แลวสวนหนึ่งแตยังไมครบ ผูดูแลอุปกรณโสตฯ ใหครบทุกหอง เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
ทั้งหมด
การติดตอสอบถาม

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยไมมีความชัดเจนเรื่องนโยบายการผลิต
บั ณ ฑิ ต เช น สั ด ส ว นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี :
บัณฑิตศึกษา เพื่อการวางแผนการรับนักศึกษา การทํางาน
ของคณะ ภาควิชา
2. การเผยแพรผลงานสูระดับนานาชาติ
อาจารย นักศึกษาส วนหนึ่งมีบ ทความ มี ผลงานที่ ดี
มาก แต ข าดทั ก ษะ ความสามารถในการแปลเป น
ภาษาอังกฤษ ทําใหเสียโอกาส
3. การทําวิจัย โครงการบริการวิชาการ
ปจจุบันอาจารยในคณะสวนใหญจะไมรับทุนการทํา
วิจัย หรือการจัดโครงการบริการวิชาการขนาดใหญจาก
หนวยงานภายนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยคิดสัดสวน การ
จัดสรรเงินเขามหาวิทยาลัยมากเกินไป

4. การสื่อสาร
เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี
การปรับเปลี่ยนขอบังคับ ระเบียบหลักเกณฑตา งๆ จํานวน
มาก และบางเรื่ องบุคลากรยังมี ความเขาใจที่ไ มชัด เจน
บางเรื่ อ งมี ป ญ หาในการนํ า ไปปฏิ บั ติ แต ก ระบวนการ
สื่อสารทําความเขาใจยังมีนอย
5. ระเบียบขอบังคับ
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฉบับใหมมีความยุงยาก
ซั บ ซ อ น ต อ งใช เ วลากั บ การทํ า งาน TOR การสื บ ราคา
คอนขางมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดนโยบายสัดสวนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี: บัณฑิตศึกษา ใหชัดเจน อาทิ 70:30
และประชาสัมพันธชี้แจงใหบุคลากรทราบดวย เพื่อวางแผน
การทํางานตอไป
มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ตั้ ง ศู น ย ภ าษา เพื่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น ช ว ย
อาจารยและนักศึกษา แปลบทความที่จะนําไปเผยแพรระดับ
นานาชาติ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรเป น ฝ า ยให ก ารสนั บ สนุ น และสร า ง
แรงจูง ใจใหอ าจารยทํา งานวิ จัย จัด ทํา โครงการบริก ารทาง
วิชาการกับภายนอกมาดําเนินการมากกวานี้ อาทิ ทบทวน
เรื่องการคิดสัดสวนการจัดสรรเงินเขามหาวิทยาลัย
2. การจัดตั้งศูนยนวัตกรรมควรเปดกวางใหคณะวิชาตางๆ ได
เข า มามี ส ว นร ว มด ว ย เพราะป จ จุ บั น จะเน น ไปทางด า น
นวัตกรรมดานอาหาร
อธิการบดีควรจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ
เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหาร การทํางาน เพื่อใหบุคลากรมี
ความเขาใจเรื่องตางๆ ที่ตรงกัน รวมทั้งเปนการรับฟงปญหา
ขอเสนอแนะโดยตรงจากบุคลากร และนําไปแกไขปญหา
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับ
การเบิกจายใหสามารถทํางานไดงาย และรวดเร็วขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบเรื่องการเบิก
จ า ยเงิ น และการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอน
กระบวนการทํ า งาน เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี ค วามชั ด เจน
ถูกตอง และเขาใจตรงกัน

6. ดานกายภาพ
อาคาร 50 ป มีสภาพทรุดโทรมลงมาก โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคาร 50 ป
บริเวณหองน้ําคอนขางเปลี่ยว และอันตราย
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ)
4.1 มุงมั่น ทุมเทในการทํางาน
4.2 มีความประนีประนอม เปนประชาธิปไตย
4.3 มีความเปนกันเองกับนักศึกษา
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
5.1 ควรเพิ่มความเปนผูนํา เพื่อสรางการยอมรับในคณะ
5.2 ควรทํางานเชิงรุก และรวดเร็วทันสถานการณ
5.3 ควรเพิ่มบทบาทการทํางานกับชุมชน สังคม ภายนอกใหมากขึ้น
5.4 ควรเพิ่มการสื่อสารกับบุคลากร และการเอาใจใสดูแลผูใตบังคับบัญชาใหมากขึ้น
5.5 ควรกํากับติดตามการทํางานใหมากขึ้น เพื่อใหงานบรรลุตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว
6. คณะศึกษาศาสตร
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการเปดหลักสูตรใหมอยางตอเนื่องตามความตองการของตลาดตั้งแตระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับ
ปริญญาและบัณฑิตศึกษา
1.2 จัดซื้อ ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทุกหองเรียน
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนภายในคณะใหเรียบรอย สวยงามขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรือ่ งเรงดวน
ดาน

1. ดานกายภาพ
1.1 มีนโยบายสรางศูนยเด็กเล็ก (กอนปฐมวัย) และ
การเปดหลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร แตอาคารสถานที่ยังไมพรอมที่จะรองรับ
1.2 พื้นที่จอดรถของคณะมีจํากัด โดยเฉพาะเมื่อมี
การจัดกิจกรรมตางๆ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน

2. สวัสดิการ
ศูนยออกกําลังกาย อาคารโสมสวลี

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. ควรเตรียมความพรอมดานสถานที่กอน โดยการประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย อาทิ การขอใชพื้นที่ตึกใหมของมหาวิทยาลัย
ในการรองรับ หลักสูตรกอนปฐมวัยหรือหลักสูตรอินเตอรของ
โรงเรียนสาธิต
2. ควรหาแนวทางรวมกับมหาวิทยาลัยในการสรางที่จอดรถให
เพียงพอกับความตองการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ดทํ าหลั กสู ตรระยะสั้นใหม ากขึ้น เพื่อเปด โอกาสให
ผูสนใจในกลุมตางๆ ไดเขามาศึกษามากขึ้น
2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เปดโอกาสใหชาวตางชาติเขา
มาศึกษา
1. ควรกํากับดูแลเรื่องความสะอาดใหมากขึ้น
2. ควรดูแลอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการใหมากขึ้น
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

3. ดานกายภาพ
3.1 โรงอาหาร มีพื้นที่จํากั ด สวนหนึ่งมาจากมี ควรสํารวจความตองการใชพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อ
นักศึกษาตางคณะมาใชบริการดวย
จัดพื้นที่ใหเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
3.2 หองกิจกรรมนักศึกษา หองวิชาเอก ยังไมเปน
สัดสวนเทาที่ควร

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. หลักสูตร
กระบวนการขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ควรปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการขั้นตอนการปรับปรุงและ
มีขั้นตอนมาก ลาชา ไมทันการณ
พัฒนาหลักสูตร ใหรวดเร็วขึ้น เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 ระบบ WIFI ของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม เ สถี ย ร 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย ให
เสถียรมากขึ้น และรองรับกับจํานวนผูใชบริการ
เทาที่ควร
2.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ยัง 2. ควรอนุญาตใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไมมีโอกาสเขาใชบริการ ระบบ WIFI ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและ ใชบริการ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยดวยเพื่อประโยชนตอ
จําเปนสําหรับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควายุค การเรียนการสอน และการศึกษาคนควายุคปจจุบัน
ปจจุบัน
3. สวัสดิการ
3.1 ระบบความปลอดภั ยในมหาวิทยาลั ยยังไม มี 1. ควรพั ฒ นาเรื่ อ งระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ให ม ากขึ้ น
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน ภายในหอพักนักศึกษา
โดยเฉพาะภายในหอพักนักศึกษา
2. ควรให ร ถรางรั บ ส ง นั ก ศึ ก ษาเข า มาในส ว นของคณะ
3.2 รถรางรับสงนักศึกษา บุคลากร
3.3 รถบัสของมหาวิทยาลัย ไมเพียงพอ และสวนหนึ่ง ศึกษาศาสตรดวย
เสียใชงานไมได สงผลกระทบตอการดําเนินการตางๆ อาทิ 3. ควรเรงซอมแซมรถที่ไมสามารถใชงานไดโดยเร็ว และดูแล
การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา การฝ ก งานภาคสนามตาม ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
หลักสูตร ซึ่งในบางครั้งตองระดมทุนเพื่อวาจางเหมารถ
จากภายนอก หรือตองยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ
4. งบประมาณ
ควรสนับสนุนงบประมาณการสรางอาคารเรียนของโรงเรียน
สาธิ ตมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เพื่ อรองรับ การเรีย นการสอน
หลักสูตรกอนปฐมวัยและหลักสูตรอินเตอรของโรงเรียนสาธิต
5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
การสื่ อสาร บางครั้ง มหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง การไมชั ด เจน ควรตรวจสอบขอมูลที่จะสื่อสาร สั่งการ โดยสรุปใหชัดเจน
คลุ ม เครื อ ทํ า ให มี ค วามเข า ใจคลาดเคลื่ อ น ไม ต รงกั น รวมทั้งควรระบุหนวยงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
รวมทั้งสงผลตอการปฏิบัติงานไมถูกตอง ลาชา
เพื่อการติดตอสอบถามกรณีตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
6. ดานกายภาพ
6.1 การเดินทาง การจราจรภายในมหาวิทยาลัย ขาด 1. ควรสราง cover way ที่เชื่อมระหวางตึกตาง ๆ
ความปลอดภัย มีอุบัติเหตุบอยครั้ง
2. การสรา งอุ โมงค หรื อสะพานลอยดา นหนา มหาวิ ทยาลั ย
6.2 พื้นที่จอดรถยนต มีจํานวนจํากัด
เพื่ออํานวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุ
6.3 ความปลอดภั ย พื้ น ที่ ห อพั ก มี งู และมู ล นก 3. ควรเพิ่ ม การดู แ ลให ม ากขึ้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
จํานวนมากทําใหไมปลอดภัย และขาดสุขลักษณะที่ดี
นักศึกษา และบุคลากร
6.4 การพัฒนาพื้นที่คณะศึกษาศาสตร ประสงคจะ 4. มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตรควรปรึกษา หารือกัน
ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพอยางตอเนื่อง เชน การ เพื่อแกไขปญหา และหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาดาน
สร างที่จ อดรถซึ่ง ไมเ พีย งพอ การเพิ่ มแสงสว างในเวลา กายภาพ เพื่อใหความปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมที่เปน
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
กลางคืน การปรับปรุงถนน สระวายน้ํา การปรับพื้นที่รก ระเบียบเรียบรอย
ราง เนื่องจากเปนพื้นที่สวนกลางของมหาวิทยาลัยและขัด
กับแผนแมบ ทของมหาวิทยาลัย ทํ าใหไมสามารถแกไ ข
ปญหาดังกลาวได

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ)
4.1 มีวิสัยทัศน
4.2 มีความเปนผูนํา (Leadership)
4.3 มีความสามารถดานการบริหาร และวิชาการ
4.4 มีเครือขายทางวิชาการ
4.5 มีความขยัน ตั้งใจ และทุมเทกับการทํางาน
4.6 รับฟงความคิดเห็นของทุกคน
4.7 มีการสื่อสารที่ดี และถายทอดขอมูลขาวสารสูบุคลากรอยางตอเนื่องในหลากหลายชองทาง
4.8 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
4.9 ใหความสําคัญกับนักศึกษา การดูแลชวยเหลือนักศึกษา
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
-ไมมี7. คณะวิทยาศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 ใหความสําคัญกับคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอนที่มีความเขมขน มีมาตรฐานสูง ทําใหสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่ผูประกอบการตองการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นตองการใหไปศึกษาตอ
1.2 การจัดโครงการติวภาษาอังกฤษ (IELTS TOEIC) ใหนักศึกษา ซึ่งชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ควรจัดโครงการลักษณะนี้อยางตอเนื่อง
1.3 มีการปรับปรุงหองเรียนรวมใหทันสมัยขึ้น เปนลักษณะ Smart Classroom เกิดประโยชน อาทิ
สามารถบันทึกวิดีโอใหนักศึกษาเรียนยอนหลังได เปนลักษณะ e-learning
1.4 การสนับสนุนดานการวิจัยทําไดดีอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดสรรทุนวิจัย
1.5 มีการพัฒนาดานกายภาพที่ชัดเจนขึ้น เชน การสรางตึกใหม การปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอมใน
คณะใหเรียบรอย ปลอดภัยมากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตร การเรียนการสอน
1.1 ในบางหลั ก สู ต ร ยั ง มีค วามคลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ 1. ควรเรงปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับระบบ
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาทิ ไมไดนําชื่ออาจารยที่ AUN-QA EdPEx รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
เกษียณอายุราชการออกไป
ระบบใหมดวย
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1.2 นัก ศึ ก ษาที่ ส อบไม ผา น ได ค ะแนนน อย มี จํา นวน 2. คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รควรตรวจสอบรายชื่ อ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตรใหรอบคอบมากขึ้น
3. คณะควรหาแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหมๆ สื่อการสอน การเรีย นผานระบบออนไลน เพื่อชว ย
พัฒนาการเรียนของนักศึกษาใหมากขึ้น
2. ดานกายภาพ
2.1 คณะมีนโยบายสรางตึกใหม และไดรับงบประมาณ มีการปรับแผนการดําเนินงาน โดยการหาพื้นที่ใหม แทนการ
ต อ เนื่ อ งจากคณบดี ท า นที่ ผ า นมา แต มี ป ญ หาในเรื่ อ ง ทุบตึกเกา (อาคารวิทยาศาสตร 2)
งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหยังมีความลาชา
2.2 การปรับปรุงหองน้ํา มีการดําเนินการแลว แตยังไม
ทั่วถึง

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. นักศึกษา การเรียนการสอน
1.1 การรับนักศึกษาใหม ไดนักศึกษาที่มีคุณภาพนอยลง 1. ควรจัดโครงการสอนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอม
1.2 มีการเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพมาเปนระบบ กอนเปดภาคเรียน
EdPEx
2. ควรวางแผนเตรียมพัฒนาอาจารยในเรื่องเทคนิค วิธีการ
สอน เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหดีขึ้น รวมทั้ง
ให ส อดคล อ งกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพแบบใหม ที่ จ ะ
นํามาใชดวย
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 หองปฏิบัติการไมเพียงพอกับนักศึกษาภาควิช า 1. ควรเรงรัดหาพื้นที่หองปฏิบัติการเพิ่มสําหรับภาควิชา
คอมพิวเตอรฯ
คอมพิวเตอรฯ ซึ่งที่กําลังดําเนินการอยูคือการสรางอาคาร
2.2 WIFI ของคณะไมเสถียร
เรีย นใหม ระหว างนี้ก็ ใชวิ ธีก ารจัดสรร โดยแบง ใช รว มกั บ
ภาควิชาอื่นๆ ภายในคณะ
2. ควรตรวจสอบอุปกรณ WIFI ของคณะในแตละจุด และ
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กิจกรรมนักศึกษา
กรณีที่เวลาจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน อาจารยบาง ควรมีการประสานงานกันระหวางผูรับผิดชอบดานการเรียน
ทานไมสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม มีการจัดสอบ การสอนกับผูแทนนักศึกษาของคณะ เพื่อชวยในการวางแผน
ยอย ทําใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมได
เมื่อมีการจัดกิจกรรมตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา
4. สวัสดิการนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาส ว นหนึ่ ง ไม ท ราบเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ สวั ส ดิ ก ารที่ ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหมากขึ้นใน
นักศึกษาควรจะไดรับ
ช อ งทางต า งๆ อาทิ เว็ บ ไซต สื่ อ ออนไลน ต า งๆ บอร ด
ประชาสัมพันธ
5. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน
มีขั้นตอน กระบวนการที่ยุงยาก ทําใหการเบิกจายลาชา ควรปรับขั้นตอน กระบวนการทํางาน เอกสารใหนอยลง มี
อาทิ ทุนวิจัย
ความยืดหยุน คลองตัวมากขึ้น
6. กายภาพ
มีการปรับปรุงหองน้ําที่อาคารวิทยาศาสตร 1 แลว สวน ควรเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ที่อาคารอื่นๆ กําลังทยอยดําเนินการ เนื่องจากติดปญหาเรื่อง
งบประมาณ
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
1. ฐานขอมูลวิจัย

ดาน

2. การบริการนักศึกษา
2.1 การใหบริการของกองกิจการนักศึกษา พบปญหา
อาทิ
- เจาหนาที่ไมเอื้ออํานวยใหนักศึกษามากนักในเรื่องการ
ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับนักศึกษา
- เจาหนาที่มีการแกไขโครงการจัดกิจกรรมนักศึกษาใน
เรื่องเดิมๆ หลายครั้ง (ปรับการใชประโยค การใชคํา) ทําให
การดําเนินการลาชา
- การขอความอนุเคราะหใชรถเพื่อทํากิจกรรม ไมคอย
ไดรับอนุมัติ
2.2 การใหบริการของกองบริการการศึกษาลาชา เชน การ
ขอ Transcript (ฉบับไมสมบูรณ) ดําเนินการประมาณ 4 วัน
3. ระบบ iThesis
3.1 การใชระบบ iThesis ยังไมชัดเจน การประชาสัมพันธ
ไมทั่วถึง
3.2 เมื่อมีปญหาการใชระบบ iThesis ไมมีผูใหคําปรึกษา
หรือไมมีผูที่เขาใจระบบอยางแทจริงที่จะชวยแกไขปญหา ทํา
ใหเสียเวลาในการทํางาน
4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการอบรมบุ ค ลากรในเรื่ อ ง
ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุนไปแลว แตยังไมมี
ประกาศ ระเบียบมารองรับเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรสนั บ สนุ น ฐานข อ มู ล วิ จั ย ให ม ากขึ้ น โดยสํ า รวจความ
ตองการของอาจารย และนักศึกษาในคณะตางๆ
ควรปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา
กองบริการการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับบริการที่สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ดวย

บัณฑิตวิทยาลัยควรประชาสัมพันธการใชระบบ iThesis การ
ให คํ า ปรึ ก ษาเมื่ อ มี ป ญ หาให ทั่ ว มากขึ้ น และจั ด อบรมให
นักศึกษามีความเขาใจ สามารถปฏิบัติไดจริง

1. ควรเรงออกประกาศ ระเบียบในเรื่องความกาวหนาของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ จะได มี ค วามชั ด เจนในการ
ดําเนินการ
2. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ควบคูไปกับสายวิชาการ เพื่อใหสามารถพัฒนาการทํางานไป
พรอมๆ กัน อาทิ การปรับการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ระบบ EdPEx
5. การกํ า หนดนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และการนํ า ไป เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายอะไร ควรดําเนินการอยางจริงจัง
ปฏิบัติไมตอเนื่อง
ต อ เนื่ อ ง พร อ มทั้ ง กํ า หนดให ทุ ก คณะปฏิ บั ติ แ บบเดี ย วกั น
อาทิ โครงการรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การแยกขยะ
6. ระเบียบ ขอบังคับการเงิน
มี ข้ั น ตอน กระบวนการ เอกสารจํ า นวนมาก มี ค วาม ควรพิจารณาปรับขั้นตอน กระบวนการในการจัดทําเอกสาร
ลาชา ขาดความยืดหยุน
ใหมีความยืดหยุน คลองตัวมากกวานี้
7. สวัสดิการ
การบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัยควรดูแลจัดสรรและตรวจสอบการไดรับสิทธิ
บางคนไดสิทธิหองพักแตไมเขาพักเอง นําไปใหคนอื่นเชาตอ หองพักใหเขมงวด
8. ดานกายภาพ
ควรพัฒนาทางเทาใหครอบคลุมทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี)
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 การตัดสินใจรวดเร็ว
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4.3 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.4 ดูแลเอาใจใส ใหการชวยเหลือแกปญหาในการทํางานของบุคลากรดี
4.5 เขาพบไดงาย รับฟงความคิดเห็น ใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
4.6 มีการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมรวมกับบุคลากร
4.7 มีการพัฒนาผูบริหารที่เปนคนรุนใหม
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
-ไมมี8. คณะเภสัชศาสตร
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน Soul University ประเทศเกาหลี
1.2 มีการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดําเนินการไดในระดับหนึ่งแลว แตไมเต็มรูปแบบ
เนื่องจากคณาจารยบางทานมีทักษะทางเทคโนโลยีไมมากนัก
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรเน น ภาคปฏิ บั ติ (Practice) ให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษา
สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง

2. จํานวนนักศึกษาลดลง มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
2.1 นโยบายขยายเวลาเรียนเปน 6 ป
ควรพิจารณาเปดหลักสูตรปริญญาโทควบเอก
2.2 มีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปดการเรียนการสอน
มากขึ้น

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
2.1 หองอานหนังสือมีจํานวนนอยและมีขนาดเล็ก
2.2 อุปกรณสวนหนึ่งเสื่อมสภาพ อาทิ โปรเจคเตอร
สีเพี้ยน
3. การบริการวิชาการ
3.1 การหารายได
3.2 การจัดโครงการบริการวิชาการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรบูรณาการใชทักษะภาษาอั งกฤษในการเรียนการสอนให
มากขึ้น
1. ควรเพิ่มหองอานหนังสือ และหอง common room
2. ควรปรั บปรุ งอุ ป กรณ สื่อ การเรีย นการสอนให อ ยูใ นสภาพ
พรอมใชงาน
1. ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้น เพื่อใหบุคคลภายนอกที่สนใจ
เขามาศึกษา
2. ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ อาทิ Science+Business
3. ควรจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
4. ควรเนน ให นําผลงานวิ จัย ไปใชป ระโยชน ต อยอดเพื่ อหา
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ดาน
4. การบริหารจัดการ
4.1 ไม มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า ภาควิ ช า ที่ จ ะช ว ย
สนับสนุนการทํางานดานธุรการของอาจารย
4.2 ระบบงานธุ ร การและสารบรรณยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพ
5. บุคลากรสายสนับสนุน
เจาหนาที่ฝายสนับสนุนยังทํางานไมสม่ําเสมอ

6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
6.1 ส ว นใหญ ใ ช เ ทคโนโลยี เ ป น ตั ว กลางในการ
สื่อ สารระหวา งสายสนั บสนุ น กับ คณาจารย ทํ า ให
บางครั้งไมชัดเจน คลาดเคลื่อน
6.2 เว็บไซตของคณะเภสัชศาสตรเปนภาษาไทย ไม
เอื้อตอนักศึกษาตางชาติ
7. สภาพแวดลอมกายภาพ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1.1 ระบบพัฒนาระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยยัง
ไมเสถียร
1.2 พื้ นที่ใ นห องสมุ ดสํ าหรับการศึก ษาคน คว า
ประชุมกลุมยอย
2. สวัสดิการนักศึกษา
นักศึกษาสวนหนึ่งไมทราบ ไมเขาใจสิทธิ สวัสดิการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให ทําใหเสียโอกาส
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 การขอกํา หนดตํา แหนง ชํ า นาญการ ชํ า นาญ
พิเศษ ของสายสนับสนุนยังไมชัดเจน
3.2 เมื่อเกษียณอายุแลวไมไดรับอัตรากําลังคืน ทํา
ใหอัตรากําลังไมสอดคลองกับภารกิจ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
รายได อาทิ การสรางผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
1. ควรพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ควรจั ด ให เ จ า หน า ที่ ป ระจํ าภาควิ ช า เพื่ อ ช ว ยทํ า งานและ
ประสานงานในดานตางๆ
1. ควรอบรมพัฒนา ทักษะการทํางาน และปรับวิธีคิดวิธีการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรในด า น IT เพื่ อ นํ า มาใช
ประกอบ/พัฒนาการทํางาน
1. ควรจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรในด า น IT เพื่ อ นํ า มาใช
ประกอบ/พัฒนาการทํางาน
2. ควรพัฒนาเว็บไซตของคณะเภสัชศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ
ดวย เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน อาจปลูกตนไมที่
ออกดอกปละครั้ง เพื่อสรางจุดสนใจ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบ WIFI ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรเพิ่มหองคนควากลุมในหองสมุด

ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ สิทธิ สวัสดิการที่นักศึกษาควรไดรับ
อยางตอเนื่อง
1. ควรเรงรัดดําเนินการเรื่องขอบังคับ ระเบียบ ขั้นตอนวิธีการ
ในการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญพิเศษ ของสาย
สนับสนุน
2. ควรพิ จารณาจั ดสรรกํา ลัง คนคื น เมื่ อเกษี ยณอายุ เพื่ อให
อัตรากําลังเพียงพอตามภารกิจ

4. การบริหารจัดการ
4.1 การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ เ อกสาร ข อ มู ล 1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเภสัชศาลา
2. ควรแปลเอกสาร/ระเบียบ/ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขาวสาร ยังเปนภาษาไทยไมเอื้อตอนักศึกษาตางชาติ
เปนภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ
4.2 ฐานขอมูลไมครบถวน ขาดความเชื่อมโยงกัน
3. ควรปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งระบบฐานข อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ให
ครบถวน ทันสมัยและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
5. ดานกายภาพ
พื้นที่สวนกลางการดูแลไมทั่วถึง พื้นที่สวนหนึ่งรก 1. ควรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และดู แ ลสภาพแวดล อ มภายใน
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ราง สกปรก อันตราย มีขยะจํานวนมาก และมีสัตวเลี้ยง มหาวิทยาลัยใหสวยงาม สะอาด เปนระเบียบเพื่อสุขลักษณะที่ดี
ทําใหไมปลอดภัย
2. ควรติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
เพื่อความปลอดภัย
3. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เชน การปลูกตนไมท่ี
ออกดอกปละครั้ง เพื่อสรางจุดสนใจ

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน)
4.1 มีวิสัยทัศนเพื่อการพัฒนา
4.2 มีความเปนผูนํามากขึ้น
4.3 ทํางานเชิงรุก
4.4 สามารถควบคุมอารมณไดดี
4.5 มีความประนีประนอม
4.6 เขาถึงงาย
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
5.1 ควรพัฒนาทักษะการบริหารงานเพิ่มขึ้น
5.2 ควรสรางแรงจูงใจ ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยไมตองใช KPI มาเปนขอกําหนด
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 คณบดีมีความพยายามที่จะแกไขปญหา รวมทั้งนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ ไป
พิจารณาดําเนินการ สงผลใหการทํางานเกิดผลลัพธที่นาพอใจมากขึ้น
1.2 มีการประชุมนักศึกษามากขึ้น เพื่อชี้แจงเรื่องตางๆ ทําใหนักศึกษารับทราบขอมูล ขาวสารตางๆ
มากขึ้น
1.3 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานในสํานักงานคณบดี ทําใหขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน
ขึ้น และลดความซ้ําซอนในการทํางาน
1.4 เริ่มนํากิจกรรม 5 ส. มาใชอยางเปนรูปธรรม ชวยทําใหเอกสารที่สะสมจํานวนมาก มีการจัดเก็บที่
เปนระบบ รวมทั้งนําไปทําลาย ทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานสะอาด เรียบรอย และมีพื้นที่ใชงานมากขึ้น
1.5 มีการติดกลองวงจรปดเพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงกลองวงจรปดที่มีอยูเดิมใหทันสมัยขึ้น
1.6 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะมากขึ้น อาทิ การดูแลตัดแตงกิ่งไม การปรับปรุงทางเดิน ทําให
คณะสะอาด สวยงาม ปลอดภัย
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรติดตั้งเครื่อง printer สําหรับบริการนักศึกษาดวย
2. ควรประสานกับหองสมุดในการจัดซื้อหนังสือที่สําคัญๆ เพื่อ
ใชสําหรับการเรียนการสอน อาทิ textbook journal และควรมี
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
การ update หนังสือใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
3. ควรขยายเวลาในการปดอาคารเรียน จาก 2 ทุม เปน 4 ทุม
เพื่อใหนักศึกษาไดมีพื้นที่ในการทํางาน การจัดกิจกรรมตางๆ

2. งานวิจัย โครงงาน
ระบบยังไมเอื้อ และสรางแรงจูงในการทํางาน สงผล คณะควรใหทุนสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ในการสรางผลงาน
ตอจํานวนผลงานของคณะ
ที่เปนทรัพยสินทางปญญาใหมากขึ้น และผลงานตางๆ เหลานั้น
จะชวยสรางรายไดใหกับคณะดวย
3. การบริหารจัดการ
การแกไขปญหาและพัฒนาคณะ มีกิจกรรม โครงการ ควรมี ก ารวิ เ คราะห จั ด เรี ย งลํ าดั บ ความสํ า คั ญ เรื่ อ งเร ง ด ว นที่
ที่ตองดําเนินการจํานวนมาก แตคณะยังไมไดมีวิเคราะห จะตองดําเนินงาน และมุงเนนในเรื่องนั้นๆ ใหเกิดผลสําเร็จ
และจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน ทําใหงานสําคัญ
เรงดวนบางเรื่อง มีการดําเนินการที่ลาชา ไมทันการณ
4. การสื่อสารภายในองคกร
การสื่อสารยังไมทั่วถึง และรับทราบเฉพาะในงานที่ ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองคกรใหมีมากขึ้น อาทิ
รับผิดชอบเทานั้น
1. เมื่อคณบดีไปประชุมที่ตางๆ แลวควรนําผลการประชุม
ขอเสนอแนะ มาเผยแพรตอบุคลากรในคณะใหรับทราบอยาง
ทั่วถึง โดยผานชองทางตางๆ
2. คณบดี ค วรนํ า ที ม ผู บ ริ ห ารไปพบปะบุ ค ลากรแต ล ะ
ภาควิชา เพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ
3. 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 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. การทํางานวิจัย โครงงาน ทรัพยสินทางปญญา
1.1 อาจารยในคณะสวนใหญจะขอทุนสนับสนุน โดย
ไมผานคณะเนื่องจากระบบยังไมเอื้อ มีขั้นตอนที่ยุงยาก
ใชเวลามาก สวนใหญจึงไปขอทุนสนับสนุนที่สํานักบริการ
วิชาการแทน
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
2. ดานกายภาพ
พื้ น ที่ ข องคณะมี ห ลายจุ ด ที่ เ ป น จุ ด อั บ มื ด และ
อันตราย และบางจุดมีสัตวมาอาศัยอยู เชน นกพิราบ หนู
แมลงสาบ และบางจุดไมถูกสุขลักษณะ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาทบทวนปรับขั้นตอน การสนับสนุนการทํางาน
วิจัยโครงงาน ใหสะดวก ยืดหยุนและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อสราง
แรงจูงในการทํางาน
2. คณะควรคิ ด รู ป แบบวิ ธี ก าร ที่ จ ะนํ า ผลงานวิ จั ย โครงงาน
ทรัพยสินทางปญญา มาใชประโยชนเพื่อสรางรายไดใหแกคณะ
3. ควรประชาสั ม พั น ธ ผลงานวิ จั ย 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
รูจักคณะวิศวกรรมศาสตรฯ มากขึ้น
1. ควรมีการสํารวจพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง ทั้งหมดภายในคณะ และ
ปรับปรุงพัฒนา อาทิ การติดตั้งไฟสองสวาง
2. ควรหามาตรการหรื อ แนวทางในการป อ งกั น และกํ า จั ด
นกพิราบและหนู ซึ่งมีอยูจํานวนมาก เพื่อความปลอดภัยและ
สุขลักษณะของบุคลากร
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
3. ควรปรับปรุงพื้น ที่ลางจานของคณะใหถูกสุ ขลักษณะ โดย
ปรับใหสูงขึ้น เพื่อปองกันสัตวที่จะเขามากินเศษอาหาร

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
ระบบ WIFI ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
เพราะบางจุดไมมีสัญญาณ
2. การใหบริการของหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา กองคลัง
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 จิตบริการมี
นอย

3. สวัสดิการ
โรงอาหารไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรจั ด ให มี ร ะบบ
มหาวิทยาลัย

WIFI ให มี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ น

ควรปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของหนวยงานสนับสนุนที่
ใหบริการแกนักศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะกองบริการการศึกษา
กองคลัง กองกิจการนักศึกษา ใหทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาทิ
1. การให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ไปติ ด ต อ ขอข อ มู ล ข อ
คําแนะนํา ควรใหรายละเอียดขอมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว
2. การใหบริการดวยความเต็มใจ
3. การทํางานแทนกัน เพื่อมิใหนักศึกษาเสียเวลาในการมา
ติดตอ
มหาวิ ท ยาลั ย ช ว ยดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งโรงอาหารให
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา

4. ระเบียบ ขอบังคับ
การเบิกจายเงินคาเดินทาง การเบิกจายคาวัสดุ และ 1. ควรพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบการเบิกจายเงิน การจัดซื้อ
การจัดซื้อที่มีขั้นตอนยุงยาก มีความเขาใจไมตรงกัน ทําให จัดจาง ใหมีความยืดหยุน และรวดเร็วมากขึ้น
2. ควรรวบรวม สํารวจ สอบถามคณะวิชา ถึงปญหาอุปสรรคใน
การทํางานลาชา
การทํางาน เรื่องที่มีความยุงยากซับซอน เรื่องที่มีความเขาใจไม
ตรงกัน แลวอบรม ชี้แจง อาทิ การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณ ฑ
ตามระเบี ย บฉบั บ ใหม การสื บ ราคาสิ น ค า การเบิ ก จ า ยเงิ น
โครงการวิจัย บริการวิชาการ
3. ควรจัดทําคูมือเรื่องเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางระบบใหม เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน และการดําเนินงานเปนไป
ดวยความถูกตอง รวดเร็ว
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ มีนอย ลาชาไมทันการณ ไม ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ข อง
ทั่วถึง
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร)
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 กลาตัดสินใจ คิดเร็ว ทํางานเร็ว และมีการวางแผนการทํางานที่เปนระบบ
4.3 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
-ไมมี39

10. คณะดุริยางคศาสตร
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการหารือเรื่องการทําระบบการทดสอบความสามารถทางดนตรีของคณะดุริยางคศาสตรเอง เพื่อ
เปนมาตรทดสอบที่เปนมาตรฐานตอไป
1.2 มีการปรับการบริหารการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น อาทิ การจัดตารางสอน
1.3 จัดซื้ออุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนทดแทนของเกา อาทิ คียบอรด และเปยโนไฟฟา ทําใหมี
เครื่องดนตรีสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ และคุณภาพการสอนดีขึ้น
1.4 มี ความร วมมื อกั บหน วยงานภายนอก มีการสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไปรวมงานกับ
หนวยงานภายนอก โดยใชเครือขายของอาจารยในคณะ
1.5 มีการทําบันทึกความเขาใจกับหนวยงานภายนอก ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
1.6 มีโครงการ Thailand Jazz Competition 2018 โดยใชงบประมาณแผนดินเปนรางวัล และ
จัดหางบประมาณจากภายนอกเปนงบประมาณการดําเนินการ
1.7 ดานกายภาพ มีความพยายามแกไขปญหาเรื่องสถานที่จัดการเรียนการสอน เชน การขออนุญาต
กอสร างอาคารเรีย นบริเวณโรงอาหาร และอาจจะขยายการเรียนการสอนไปยังชั้น 5 อาคารสํานั กงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน ในอนาคต
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. จํานวนนักศึกษาลดลง
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนลดลงมาก ซึ่ง
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. การหารายได
มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง ศู น ย ส ง เสริ ม
บริการเพื่อจัดหารายได
3. การปรับปรุงวังทาพระ
การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย อาจารยสวน
ใหญไมทราบความคืบหนาในการดําเนินการ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
1.1 วิ ช าเลื อ กมี น อ ยมาก ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาต อ ง
ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ไมไดสนใจ
1.2 หลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตร แยกเป น สาขาวิ ช า
ตางๆ ทําใหนักศึกษา บัณฑิตมีองคความรูไมครบถวน มี

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ควรพิจารณาระบบการคัดเลือกนักศึกษาใหเหมาะสมมากขึ้น

ควรเรงดําเนินการ เรื่อง การจัดตั้งศูนยสงเสริมบริการ
ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา นักศึกษา
เกา ไดทราบความคืบหนาอยางตอเนื่อง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาเปดรายวิชาเลือกใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจไดมากขึ้น และเพื่อประโยชนใน
การทํางาน
2. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร อาทิ
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ดาน
ความชํานาญเพียงดานเดียว

2. อาจารย
2.1 อาจารยบางทานไมคอยรับผิดชอบตอการสอน
ไมมาสอน หรือมาสาย หรือใหนักศึกษารุนพี่มาสอนรุน
นองแทนตนเอง
2.2 อาจารยบางสาขาวิชามีความเห็นไมตรงกันและ
ทําใหนักศึกษาลําบากใจ นอกจากนั้นในบางครั้งสงผล
กระทบตอคะแนนของนักศึกษาดวย
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียน
4. ทุนการศึกษา มีจํานวนนอย
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
นักศึกษาไดรับขาวสารจากทางสื่อเครือขายสังคม
หรื อ จากการบอกเล า ด ว ยวาจามากกว า การประกาศ
อยางเปนทางการจากคณะ
6. บทบาทของนักศึกษาเกา
ชมรมศิ ษ ย เ ก า ไม มี โ อกาสมี ส ว นร ว มในการแสดง
ความเห็นดานการบริหารงาน และหลักสูตรของคณะ
7. สภาพแวดลอมกายภาพ
7.1 คณะมีพื้นที่ใหนักศึกษานอย มีเพียงโถงบริเวณ
ขางอาคารคณะเทานั้นที่เปนที่นั่งพักผอน ซึ่งมักมีปญหา
เมื่อฝนตก นักศึกษาไมมีที่หลบฝน
7.2 จะมีการเปดใชอาคารสวน Music Plus เพื่อ
เปนพื้นที่สวนกลางสําหรับคณาจารยและนักศึกษาไดใช
ร ว มกั น รวมทั้ ง ยั ง เป น พื้ น ที่ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก
บุคคลภายนอกในอนาคต

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. อาจารย
อาจารยสวนหนึ่งไมมาสอน มาสอนสาย ใหรุนพี่มา
สอนแทน
2. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2.1 เกณฑการพิจารณาผลงานสรางสรรค เพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการยังไมชัดเจน
2.2 ไมมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานสรางสรรค
3. ระเบียบ ขอบังคับดานการเงิน
เมื่อปรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว ระเบียบ
ขอบังคับ การบริหารงานมีความยุงยาก ซับซอนมากกวา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
- จัดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนรวมกันในชั้นปแรกๆ ใน
รายวิชาที่เปนพื้นฐานจําเปนตอการทํางาน แลวคอยแยกเปน
สาขาวิชาเอกในภายหลัง
- การปรับปรุงหลักสูตร ควรเชิญนักศึกษาเกาเขามาชวยให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดวย จะเปนประโยชนมากขึ้น
1. คณะ มหาวิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการทํางานของ
อาจารยดวย เพราะมีผลกระทบตอนักศึกษามาก
2. ควรนําระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย (โดย
นักศึกษา) มาใชในการประเมินผลอาจารยดวย เพื่อใหอาจารยมี
ความรับผิดชอบตอการทํางานมากขึ้น
3. ควรมี ช อ งทางให นั ก ศึ ก ษาได แ จ ง ข อ คั บ ข อ งใจต อ การจั ด
การศึกษาของอาจารย ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบดวย
ควรจัดหาเครื่องดนตรี อุปกรณใหมมาทดแทนชุดเกาที่ชํารุ ด
หรือมีการซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดี
ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาใหทั่วถึงมากขึ้น
ควรมีการสื่อสารอยางเปนทางการจากคณะวิชาใหมากกวานี้

คณะควรใชศักยภาพของนักศึกษาเกาใหมากขึ้น และควรยก
สถานะของชมรมศิษยเกาเปนสมาคมศิษยเกา
1. 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
ระหวางเรียน หรือระหวางรอเรียน
2. ควรวางแผนการใหประโยชนจากพื้นที่ Music Plus ใหเต็มที่

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัย ควรจัดทําระบบตรวจสอบการทํางานของอาจารย
ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย ควรช ว ยดูแ ล ชี้แ จงเพื่ อ สร า งความเข า ใจให กั บ
อาจารยของคณะดวย
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน ปรับแกไขระเบียบขอบังคับ
ด า นการเงิ น ให มี ค วามยื ด หยุ น และจั ด ทํ า คู มื อ เพื่ อ ให ก าร
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ดาน

เดิม
4. สวัสดิการ
การเดินทางไปเรียน จัดกิจกรรมตางๆ ยังไมไดรับ
ความสะดวก รถของมหาวิทยาลัยมีจํานวนที่ไมเพียงพอ
กับความตองการใชบริการ
5. การใหบริการของสวนกลาง
5.1 เจาหนา ที่สว นกลางไม เปน มิต ร ไมมี การแจ ง
หนาที่รับผิดชอบ ทําใหคณะวิชาไมทราบวาตองติดตอ
ประสานงานกับผูใด
5.2 กองบริ ก ารการศึ ก ษา ย า ยงานทะเบี ย นไป
พระราชวังสนามจันทน ทําใหไมไดรับความสะดวก การ
ติดตอมีความลาชา
6. การปรับปรุงวังทาพระ
6.1 การสื่อสาร การประชาสัมพันธมีนอย
6.2 อาจารย นักศึกษา และนักศึกษาเกาสวนใหญไม
ทราบความคืบหนาในการดําเนินการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ดําเนินการมีความชัดเจน
ควรชวยเหลือคณะวิชาในการบริการรถรับสง เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหมากขึ้น อาทิ ศูนยสันสกฤตศึกษา-สํานักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน
1. ลดขั้นตอนการสงเอกสารคํารองตางๆ เชน ใหสามารถสงคํา
รองตางๆ ในระบบออนไลนได
2. ควรจัดสถานที่ใหบริการสําหรับงานบริการการศึกษาตางๆ
และงานอื่นๆ ในจุดเดียว โดยเฉพาะในวังทาพระ

ควรมีก ารสื่อสาร ประชาสั มพั นธ ใหบุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ย
รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาเก า ได ท ราบความคื บ หน า อย า ง
ตอเนื่อง

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ)
(ไมมีการประเมิน)
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 สนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาที่ตางประเทศอยางตอเนื่องทุกป และกระจายไปทุกสาขาวิชา
1.2 มีการจัดศึกษาดูงานภายนอกอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาไดประสบการณมากขึ้น โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีที่ในคณะฯ ยังมีคอนขางนอย
1.3 มีแผนพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน อาทิ สนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้น ทุนเขารวมการประชุมวิชาการ การ
ตีพิมพผลงานวิจัย ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
1.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางทั่วถึง อาทิ งบประมาณฝกอบรม สงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนทําวิจัยรวมกับอาจารย
1.5 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยใหนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกามีสวนรวม อาทิ การ
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการทํางาน
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. จํานวนนักศึกษาลดลง
1.1 การจั ด Roadshow เป น กลุ ม ย อ ยระดั บ 1. ควรทําการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึ้น อาทิ
1.1 การใหทุนการศึกษากับนักเรียนในพื้นที่
สาขาวิชาไดผลไมคอยดี ขาดความนาสนใจ
1.2 เนนดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น เพื่อใหมีความนาสนใจ
1.2 มีมหาวิทยาลัยอื่นที่เปดสอนในสาขาเดียวกันมา
ทํา MOU กับโรงเรียนในพื้นที่
และสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได
1.3 สถาบันที่อยูนอกระบบ TCAS มีโอกาสคัดเลือก 2. ควรปรับการจัด Roadshow อาทิ
นักศึกษากอน
2.1 จัดพรอมกันกับทุกคณะที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ซึ่งจะมีเวลาจัดกิจกรรม และมีนักเรียนเขารวมมากขึ้น
2.2 ปรับเปลี่ยนใหมีความนาสนใจ โดยการนําจุดเดนของ
รายวิ ช ามานํ า เสนอในมิ ติ ใ หม ๆ เช น การประยุ ก ต น วั ต กรรม
เทคโนโลยี สื่อการสอน แทนการนําเสนอแบบเดิมๆ
3. ควรหาวิธีสรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ ให
ทุ น การศึ ก ษานั ก เรี ย นเรี ย นดี พั ฒ นาการทํ า โครงการวิ จั ย ของ
นักศึกษาใหเปนผลงานเดน สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. หลักสูตร
ล า สมั ย เนื้ อ หารายวิ ช าเดิ ม ๆ ไม ไ ด เ น น การนํ า ไป 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เนื้อหารายวิชาใหทันสมัย
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ รวมทั้งเนนการ
นําไปใชประโยชนในการทํางานใหมากขึ้น
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําไปประยุกตใช สอดคลอง
กับยุคปจจุบัน เนนการใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น อาทิ เกษตร 4.0
รวมถึงการปรับรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
3. ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย และ
วิเคราะหเพื่อหาจุดเดนที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น
2. การเรียนการสอน
2.1 เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยาย
1. ควรปรับ รู ปแบบวิ ธีก ารเรีย นการสอน โดยควรเนน การฝ ก
2.2 เอกสารประกอบการสอนสวนใหญเปน Power ปฏิบัติใหมากขึ้น
Point ที่มีเนื้อหาไมคอยสมบูรณ
2. ควรปรั บปรุง และพั ฒนาเอกสารประกอบการสอนให อยูใ น
ระบบ online และใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น
3. กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมไมนาสนใจ นักศึกษาเขารวมนอย
1. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหนาสนใจ และจัด
อาจารยมาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมใหมๆ
2. ควรหามาตรการจูงใจ ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึ้น
4. การบริการวิชาการ
โครงการหารายได รูปแบบยังไมชัดเจน
1. ควรพัฒนาการขายผลิตภัณฑของคณะใหเปนระบบ และครบ
วงจรมากขึ้น อาทิ การผลิตดินถุง (มีงานวิจัยรองรับ) การปลูก
ขาวโพด เปนรูปแบบศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ
2. ควรพัฒนาหองปฏิบัติการใหผานมาตรฐาน ISO เพื่อสามารถ
รับงานจากภายนอกไดมากขึ้น
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ดาน
5. การพัฒนาฟารม ยังดําเนินการไดไมเต็มที่ มาจาก
หลายสาเหตุ อาทิ
5.1 พื้นที่ฟารมแยกออกไปคอนขางไกล ถนนเปนดิน
มีหลุมบอ การเดินทางไมสะดวก
5.2 ฟาร ม ไม ค อ ยได รั บ การพั ฒ นา ไม ทั น สมั ย
เนื่องจากบุคลากรดูแลฟารมมีจํานวนนอย
5.3 เครื่องมือ อุปกรณ มีจํานวนนอย ไมเพียงพอ ไม
มีเครื่องจักรขนาดใหญที่จะพัฒนาพื้นที่ เชน รถไถ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. หองปฏิบัติการ
การดําเนินการยังมีความลาชา

2. สวัสดิการ
การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย

3. การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการดานการเกษตรฯ
การดําเนินการยังมีความลาชา
4. ฟารม มีปญหา อาทิ
4.1 น้ําทวมฟารม ซึ่งเกิดจากพื้นที่รอบนอกมีการ
สรางคันกั้นน้ํา น้ําถูกกัก ระบายออกไมไดเนื่องจากระดับ
น้ําสูงพอสมควร รถเขาไมได ทําใหการเขาไปดูแลฟารม
ลําบาก
4.2 ทรัพยสินในฟารมสูญหาย เชน อุปกรณ พันธุ
ปลา แม จะมี ป อ มยามเล็ ก ๆ แต บ ริ เวณฟาร ม เป น พื้ น ที่
คอนขางรก ทําใหการดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทําได
ลําบาก
5. การปรับปรุงโรงเรือน
การดําเนินการยังมีความลาชา
6. เรื่องวุฒิการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาส ว นหนึ่ ง มี ค วามเข า ใจคลาดเคลื่ อ นว า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา มีปญหาไมสามารถ
นําไปใชสมัครสอบเขารับราชการในดานการประมงได

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปฟารมใหมากขึ้น
2. ควรจัดเจาหนาที่ดูแลฟารมเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดหาเครื่องจักรมา
เพิ่มพัฒนาพื้นที่ เชน รถไถ
3. ควรเพิ่มจํานวนเครื่องมือ อุปกรณในฟารมและในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอกับการใชงาน
4. มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนการของบประมาณใหคณะ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรช ว ยผลั ก ดั น เรื่ อ งห อ งปฏิ บั ติ ก ารให ผ า นมาตรฐาน ISO
เพื่อใหสามารถแขงขันกับหองปฏิบัติการภายนอก ซึ่งจะทําให
สามารถรับงานไดมากขึ้น ชวยในการหารายไดของคณะ อาทิ รับ
บริการตรวจวัด วิเคราะหสารเคมี สิ่งแวดลอม เปนตน
1. ควรเพิ่ ม จํา นวนรถราง/เพิ่ ม รอบ ให เ พี ย งพอกั บ จํ า นวน
นักศึกษา
2. ควรมีหลังคาสําหรับทางเดินเทาและทางจักรยาน เนื่องจาก
อากาศรอนมาก
3. ควรมีความเขมงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ในเรื่องการ
ตรวจบัตรผานเขา-ออก การใหรถจักรยานยนตภายนอกเขามาใน
มหาวิทยาลัย
ควรเร ง ผลั ก ดั น เรื่ อ ง การขอจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการด า น
การเกษตรฯ เพื่อรองรับการหารายได (คณะฯ ไดสงเรื่องระเบียบฯ
ไปกองนิติการระยะหนึ่งแลว)
1. ควรเขาไปเจรจาพูดคุยกับชุมชนรอบๆ ฟารม เพื่อหาวิธีแกไข
ปญหาในระยะยาว
2. เพิ่มการดูแลความปลอดภัย

ควรเรงรัดผูรับเหมาใหเขามาดําเนินงาน
คณะและมหาวิ ท ยาลั ย ช ว ยสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ เรื่ อ งวุ ฒิ
การศึกษาของนักศึกษาที่สําเร็จจากคณะสัตวศาสตรฯ และการ
สอบเขารับราชการในสาขาวิชาตางๆ ใหนักศึกษาที่เขามาศึกษา
ไดมีความเขาใจที่ชัดเจน
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4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม)
คณบดีและทีมบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมคณะสม่ําเสมอ
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
-ไมมี12. คณะวิทยาการจัดการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 สามารถรับนักศึกษาตางชาติไดตามเปาหมาย (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)
1.2 ใหความสําคัญกับนักศึกษา อาทิ การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตางประเทศ
1.3 การพยายามเขาสูความเปนนานาชาติ เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ สามารถรับ
นักศึกษาตางชาติไดตามเปาหมาย
1.4 การติดตามความคืบหนา การสื่อสารเกี่ยวกับงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนา
มากขึ้น
1.5 สนับสนุนใหมีการตีพิมพ นําเสนอผลงานวิจัย อยางตอเนื่อง
1.6 การกระจายภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษามีระบบที่ดีขึ้น มีการประชุมวางแผนและทําตามเกณฑ
ของ สกอ.
1.7 สามารถบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดดี
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
1.1.3 จํานวนนักศึกษาลดลง
1.1.4 ค า ใช จ า ยเงิ น เดื อ นของบุ ค ลากรในคณะ
เพิ่มขึ้น
1.1.5 มีการรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อรองรับ
การหลักสูตรใหม แตการดําเนินการไมเปนไปตามเวลาที่
กําหนด ทําใหมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
1.1.6 การบริหารตนทุน
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

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. ควรคิ ด ริ เ ริ่ ม โครงการหารายได อ ย า งเป น รู ป ธรรม โดย
กํ า หนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการ
2. ควรวางแผนการหารายไดดวยวิธีการอื่นๆ โดยพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในแตละดาน เชน การเปดหลักสูตรในตางประเทศ
หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เรงเปดหลักสูตรโลจิสติกส
ซึ่งกําลังเปนที่ตองการของตลาด
3. ควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานที่มีคาใชจายสูง อาทิ 1)
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรขาดทุน 2) การมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยนแตละครั้งมีตนทุนหลายดาน (ที่พัก คารถรับสง เปน
ตน) ประกอบกับมีการจัดหลายโครงการในชวงเวลาใกลเคียงกัน
หากสามารถบริ ห ารการจั ด กิ จ กรรมที่ มี รู ป แบบเดี ย วกั น ให
ดํ า เนิ น การพร อ มกั น จะช ว ยลดค า ใช จ า ยลงได ดี ก ว า การจั ด
กิ จ กรรมย อ ยหลายๆ ครั้ ง อาทิ การจั ด นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นรู
วัฒนธรรมที่เขาวัง
4. ควรหาบุค ลากรที่ มีป ระสบการณใ นการบริ ห ารจัด การด า น
งบประมาณโดยตรงมาชวยแกปญหา
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ความสําคัญเรงดวนกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณสนับสนุน 5. ควรเรงรัดการเปดหลักสูตรใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
การเรียนการสอน
6. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ในการอนุมัติงบประมาณ
โดยควรใหความสําคัญกับนักศึกษา การเรียนการสอนกอน
2. การบริหารจัดการ
2.1 ทีมรองคณบดีแตละฝาย ทํางานในลักษณะตาง 1. ควรบูร ณาการการทํา งานของทีม รองคณบดีแ ตล ะฝ ายให มี
คนตางทํา ไมมีทิศทางที่ชัดเจน
ความเชื่อมโยงกัน โดยใหมีศูนยกลางในการประสานงาน
2.2 ไมมีศูนยกลางในการบริหารงาน ทําใหขาดความ 2. ควรพัฒนา และเพิ่มทักษะการบริหาร การทํางานของทีมรอง
คลองตัว คณะตองเสียโอกาสการดําเนินการในหลายเรื่อง คณบดี
2.3 การทํางานไมมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 3. ทีมบริหาร ควรรับผิดชอบการทํางานรวมกันเปนทีม ไมใชให
อาทิ แผนยุทธศาสตร โครงการ งานที่คณบดีมอบหมาย ภาระหนักตกอยูที่คณบดีเพียงคนเดียว
2.4 การบริหารงานแบบไมกระจายอํานาจ
4. ควรมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล และกํ า หนด
2.5 ภาระงานบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ยั ง ไม ค อ ย ผูรับผิดชอบหลัก รวมทั้งเรงดําเนินการแผน/โครงการตางๆ ให
เหมาะสม
แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว อาทิ แผนการสรางอาคารที่มีศูนย
ปฏิ บั ติ ก ารฯ ห อ งพั ก ห อ งประชุ ม เคยมี ก ารออกแบบแผนผั ง
มาแลว
5. ควรเรงสรางบรรยากาศการทํางานใหดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรรูสึก
ถึ ง การได รั บ ความสํ า คั ญ และได รั บ ความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน
6. ควรกระจายอํานาจมากขึ้น โดยพิจารณามอบหมายใหบุคลากร
สายสนับสนุนรับผิดชอบงานที่มีความซับซอนมากขึ้น ไมใชทุกงาน
รวมอยูที่รองคณบดีทั้งหมด
7. ควรเกลี่ยงานภาระงาน ของบุคลากรสนับสนุนใหเหมาะสม จัด
คนใหเหมาะสมกับงาน
3. การสื่อสาร
3.1 บางครั้งขาดความตอเนื่อง และยังไมชัดเจน
1. ควรปรับปรุงการสื่อสารใหมีความสม่ําเสมอ ตอเนื่อง
3.2 การถายทอดขอมูล ขาวสาร ไมมีความชัดเจน ทํา 2. ควรมีความชัดเจน เพื่อใหการถายทอดลงสูแตละระดับมีความ
ใหข าดความเข าใจกั นระหวา งผู บริ หารกั บผู ปฏิ บัติ งาน เขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน
และการสื่อสารของทีมบริหารที่ไมชัดเจน ทําใหบุคลากร 3. ควรปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน เพื่อให
การทํางานมีเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน และควรเปนการสื่อสาร 2
ขาดแรงจูงใจในการทํางาน
ทาง โดยรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ด ว ย
เนื่องจากหลายคนมีประสบการณทํางานมานาน อาจมีแนวความคิด
ที่เปนประโยชนตอการทํางาน

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. หลักสูตร
1.1 โดยภาพรวมดี แตยังขาดจุดเดนที่ทําใหนักศึกษา 1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อาทิ
สนใจสมัครเรียน
- เร ง เป ด หลั ก สู ต รใหม ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ และเป น ความ
1.2 ไมเนนการฝกปฏิบัติ ทําใหนักศึกษาขาดทักษะใน ตองการของผูประกอบการ
การปฏิบัติงานจริง
- เนนภาษาตางประเทศใหมากขึ้น
- เน น ภาคปฏิ บั ติ การฝ ก งานจริ ง ให ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณและเปนประโยชนตอการทํางาน
2. ควรปรั บ การประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต ร ให น า สนใจและมี
นักศึกษามาสมัครเพิ่มขึ้น
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ดาน

2. การเรียนการสอน (ระดับปริญญาบัณฑิต)
2.1 วิธีการสอนยังเปนรูปแบบเดิมๆ ไมนาสนใจ
2.2 อาจารยสวนใหญจะกําหนดกรอบความคิด ไม
คอยเปดโอกาสใหมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู
2.3 การจั ด ตารางสอบกลางภาคในระยะเวลา 1
สัปดาห แนนเกินไป

3. การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (พระราชวั ง
สนามจันทร)
3.1 การบริการนักศึกษา ยังลาชา ความเอาใจใส จิต
ใหบริการมีนอย
3.2 การจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษา
ยังไมควรเรงดําเนินการตั้งแตนักศึกษาเขามาศึกษา
4. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
5. การทํางานวิจัย
อาจารยรุนใหมยังขาดทักษะการทํางานวิจัย

6. งบประมาณ
มีปญหาเงินรายไดลดลง
7. การพัฒนาบุคลากร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาขามสาขาไดเพื่อ
เพิ่มทักษะที่หลากหลาย
4. ควรใหความสําคัญกับวิชาเลือกเสรี เพราะชวยทําใหนักศึกษา
ไดเรียนรูในเรื่องที่สนใจ สิ่งที่จะนําไปใชประโยชนในการทํางาน
และการเพิ่มทักษะ ประสบการณ นอกเหนือจากความรูในสาขา
วิชาเอก
1. ควรปรับวิธีการสอนใหทันสมัย นาสนใจ นําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบใหมากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และกระตุนให
นักศึ กษาคิ ดวิเ คราะห เปด โอกาสใหแสดงความคิด อาทิ การ
ทํางานกลุม การอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. การพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงานตามที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา จะชวยใหนักศึกษาเรียนรูและนําไปใชจริง
ไดดีขึ้น อาทิ สาขาการจัดการงานนิท รรศการและงานอีเวน ท
เนนการปฏิบัติจริง สาขารัฐประศาสนศาสตร เนนการศึกษาดูงาน
สาขาการโรงแรม เนนการฝกงาน
4. การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรเนนทักษะการ
สื่อสาร เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสาร และนําไปใชงานไดจริง
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ใหมีความ
รวดเร็ว เอาใจใสและเต็มใจใหบริการนักศึกษา
2. ควรปรับ ทบทวนวิธีการจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ให
นักศึกษาใหเหมาะสมมากขึ้น
ควรวางแผนทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคตใหชัดเจน และมี
ความยั่งยืน
1. ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเนื่อง
2. ควรมี การพั ฒนาอาจารยรุ นใหมใ หมี ทัก ษะการทํ างานวิจั ย
ชวยเหลือใหคําแนะนํา อาทิ ระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา เพื่อสามารถ
สรางผลงานและนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป
ควรมีการวิเคราะหรายรับ รายจายแตละดาน เพื่อวางแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณใหดีขึ้น
1. ควรสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตอ อาทิ
การใหทุนการศึกษาเรียนในคณะ เพื่อจะไดนํามาปรับใชในการ
ทํางาน รวมถึงทําใหมีทักษะในการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นดวย
2. ควรจั ด ทํ า มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง ของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนใหครอบคลุมทุกตําแหนง เพื่อความกาวหนาในสายงาน

8. การสื่อสาร
ชอ งทางการติ ด ต อ สื่อ สารมี น อย ข อ มู ล ขา วสารไม ควรสรางเครือขาย ชองทางการติดตอสื่อสาร ใหนักศึกษาปจจุบัน
และนักศึกษาเกาไดทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของคณะ
ทั่วถึง
ใหมากขึ้น
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
9. ระเบียบ ขอบังคับการจัดซื้อ จัดจาง
มีขั้นตอนมาก อาทิ การสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัด
กับตลิ่งชันหลายรอบ ทําใหการดําเนินการมีความลาชา จาง โดยลดขั้นตอนการสงเอกสารระหวางวิทยาเขตฯ กับตลิ่งชัน
สงผลกระทบกับการบริการวิชาการ
หรื อ ใช วิ ธี ก ารส ง เอกสารทางระบบ online เพื่ อ ให มี ค วาม
คลองตัวขึ้น
10. การขยายการศึกษาไป City Campus เมืองทองธานี
การบริหารจัดการยากขึ้น แตนับเปนการสรางโอกาส ควรนําระบบ IT มาชวยในการบริหารจัดการระหวางวิทยาเขตฯ
ที่ดี เพราะทําเลที่ตั้งเปนศูนยกลางของการจัด Event
จะชวยใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวขึ้น
11. ดานกายภาพ
ควรปรับปรุงดานกายภาพ สถานที่เรียน สิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมากขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุน

2. ระเบียบ ขอบังคับการจัดซื้อ จัดจาง
มีความยุงยาก ซับซอน ขาดความคลองตัว
3. ดานกายภาพ
3.1 ตลิ่ งชั น สถานที่ จั ดการเรี ยนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา ของคณะที่ตลิ่งชัน ไมเพียงพอ
3.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พื้นที่จัดกิจกรรม
นักศึกษาไมเพียงพอ
3.3 City Campus เมืองทองธานี อยูระหวางการ
ปรับปรุง และการเดินทางไมสะดวก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน
ใหครอบคลุมทุกตําแหนง เพื่อความกาวหนาในสายงาน
ควรปรับระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง ใหมีความยืดหยุน
ลดขั้ น ตอนการส ง เอกสารระหว า งวิ ท ยาเขตฯ เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานมีความคลองตัว และรวดเร็วขึ้น
1. จั ดสถานที่ เรี ยนให นักศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ที่ สํ านั กงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน ในวันเสาร อาทิตย ใหมากขึ้น
2. ควรดูแล และสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมาก
ขึ้น อาทิ หองซอมดนตรีชมรม Music Club พื้นที่จัดกิจกรรม
นักศึกษา
3. ควรอนุญาตใหการใชงานโรงยิม เปนลักษณะอเนกประสงค
เนื่องจากเปนสถานที่เดียวที่สามารถรองรับนักศึกษาจํานวนมาก
ได
4. ควรเรงปรับปรุงอาคารเรียนที่ City Campus เมืองทองธานี
ใหเสร็จโดยเร็ว และอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับ
นักศึกษามากขึ้น

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง)
4.1 มีความเปนผูนํา
4.2 เปดโอกาสใหรองคณบดีฝายตางๆ ไดแสดงศักยภาพและสรางผลงาน อาทิ การเปดหลักสูต ร
ปริญญาโท สาขาบัญชี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
- ไมมี-
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 เริ่มจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท
1.2 เริ่มมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ และมีการสงนักศึกษาของคณะไปดูงานตางประเทศ
1.3 แกไขเรื่องรองเรียนจากนักศึกษา จะมีการดําเนินการ การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
1.4 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันในตางประเทศ
1.5 เริ่มมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. ดานภายภาพ
หองเรียนสวนหนึ่งไมเหมาะสมกับการจัดการเรียน ควรสํารวจความตองการ ปญหาเรื่องหองเรียน การใชพ้ืนที่ของ
การสอน
นักศึกษา แลวดําเนินการปรับปรุง จัดใหเหมาะสมกับการเรียน
การสอน การทํากิจกรรมตางๆ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงคอนขางนอย รายวิชา
สวนหนึ่ง ลาสมัย ไมนาสนใจ ไมไดนําไปใชประโยชนใน
การทํางาน
1.2 รายวิ ช าในหลั ก สู ต รส ว นหนึ่ ง ล า สมั ย การ
ปรับปรุงมีนอย และไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว
1.3 รายวิชาในหลักสูตร จําเปนตองมีอาจารยพิเศษ
มาสอน ถายทอดความรูประสบการณการทํางานจริงแก
นักศึกษา เพื่อประโยชนในการทํางาน

2. จํานวนนักศึกษา ลดลง
3. ปจจัยสนับสนุน การเรียนการสอน
สวนหนึ่งลาสมัย ไมทันกับความเปลี่ยนแปลง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะตองมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลั กสูต รอยางรวดเร็ว และต อเนื่ อง เพื่อ ใหทั นกั บ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง กาว
ทันความเปลี่ยนแปลง
- ควรเนนภาคปฏิบัติ การฝกงานใหมากขึ้น เพื่อเสริมการ
เรียนรูและนําไปใชประโยชนในการทํางานในอนาคต
- ควรปรับ ระบบการบริห ารจัดการหลัก สูตร ใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น
3. ควรเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจริงมาถายทอดความรู
ซึ่ง จะเป นประโยชน ม ากต อ การเรี ย นรู ข องนั ก ศึก ษา และการ
ทํางานในอนาคตใหมากขึ้น
ควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
และความตองการของผูประกอบการ
ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่เพียงพอ ทันสมัย
และปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง อาทิ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ระบบ
Software และโปรแกรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝน เรียนรู
และกาวทันความเปลี่ยนแปลง

4. กิจกรรมนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เมืองทองธานี มีคอนขาง ควรเพิ่ม สนับสนุน เอื้ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาที่เมือง
นอย และเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ซึ่งตางจากที่วิทยาเขต ทองธานีจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น
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ดาน
สารสนเทศเพชรบุรี ที่มีการจัดกิจกรรมจํานวนมาก และ
มีนักศึกษาจากตางคณะมารวมงานดวย
5. อาจารย
5.1 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนนอย และสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาภายในประเทศ
5.2 การเชิญอาจารยพิเศษ ในแตละรายวิชา มีการ
เชิญอาจารยพิเศษจํานวนมาก และสงผลตองบประมาณ
คาใชจายประจําปของคณะ
6. 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
7. การบริหารจัดการ ระบบยังไมชัดเจน อาทิ
7.1 คณบดี ยังมีทักษะการบริหารจัดการนอย ทําให
การบริหารจัดการ การสั่งการ การจัดระบบการทํางาน
การบริ ห ารงบประมาณ ฯลฯ ยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทาที่ควร
7.2 งานในสํานักงานคณบดี บุคลากรสายสนับสนุน
ตางคนตางทํางาน การประสานงาน เชื่อมโยงกัน มีนอย
ไม จั ด ระบบให ส ามารถทํ า งานแทนกั น ส ง ผลต อ
ประสิ ทธิ ภ าพในการทํา งานสนั บสนุน ภารกิจ ของคณะ
คณบดี อาจารย และนักศึกษา รวมทั้งการติดตอ สื่อสาร
กับหนวยงานภายนอก
7.3 คณะมีการจัดการศึกษา 2 แหง คือ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี การบริหารจัดการ
การติดตอประสานงาน ระบบการทํางานยังไมชัดเจน มี
ความลาชาในการทํางาน อาทิ การรับ-สงเอกสาร การ
ติดตอสื่อสาร ใชเวลาคอนขางนาน
8. งบประมาณ และการหารายได
8.1 งบประมาณ
นักศึกษามีแนวโนมลดลง สงผลตองบประมาณเงิน
รายไดของคณะที่ลดลงดวย แตคาใชจายของคณะมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป และการหารายไดจากภายนอกมา
ชวยสนับสนุนมีนอยมาก ในระยะตอไปอาจจะตองนําเงิน
สะสมมาใชจนเกิดผลกระทบในระยะยาว
8.2 ระบบ วิ ธี การจัด สรรงบประมาณ และการ
บริหารจัดงบประมาณ ยังไมชัดเจน ทําใหบางครั้งคณะ
เสียโอกาสในการทํางาน อาทิ กรณีมีโครงการเรงดวน แต
คณะไมมีงบประมาณสนับสนุน
8.3 บุคลากรสวนใหญไมทราบแนวปฏิบัติ ขั้นตอน
การเสนอตั้งงบประมาณ ดําเนินการไมถูกตอง
8.4 แผนการใชจายงบประมาณไมชัดเจน และสงผล
ตอการดําเนินงานงาน และการพัฒนาคณะทั้งในระยะสั้น

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมากขึ้น อาทิ ทุนการศึกษา
2. ควรพิ จ ารณากํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารเชิ ญ อาจารย พิ เ ศษให
ชัดเจน อาทิ แตละวิชาควรเชิญอาจารยพิเศษไดไมเกินกี่ชั่วโมง
เพื่อมิใหมีการเชิญอาจารยมากจนเกินไป และสงผลกระทบกับ
งบประมาณประจําปของคณะ
ผูบริหารควรทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น และขับเคลื่อนการทํางาน
ตามแผนพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการประจําป ที่กําหนดไว

1. ควรทบทวน และจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานใน
สํานักงานคณบดีใหม ใหการทํางานมีความเชื่อมโยง ประสานกัน
การมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การทํางานของทั้งวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี และเมือ งทองธานี ใหชัดเจน เพื่ อให การ
ทํ า งาน การติ ด ต อ ประสาน เป น ไปอย า งรวดเร็ ว และ
ประชาสัมพันธแจงใหบุคลากรทราบโดยทั่วกัน

1. ควรจัดทําระบบ วิธีการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณ ใหชัดเจน และแจงใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ และ
ยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน
2. ผูบริหารควรบริหารจัดการงบประมาณบนพื้นฐานขอมูล และ
ตามแผนที่ กํ า หนดไว เพื่ อ ให มี ง บประมาณเพี ย งพอต อ การ
ดําเนินการและการพัฒนาคณะในแตละป
3. ควรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณทั้งในระยะสัน้ และระยะ
ยาว และบริหารจัดการตามแผนที่กําหนดไว
4. ควรสื่อสาร ใหขอมูล สรางความเขาใจในขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณกับบุคลากรทุกฝาย
5. ควรจัดทําแผนการหารายไดจากภายนอกที่ชัดเจน เพื่อนํามา
สนับสนุนภารกิจในคณะ
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ดาน

และระยะยาว
8.5 การหารายได ไมมีแผนการหารายไดที่ชัดเจน
9. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
9.1 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ มีนอย และใหขอมูล
ที่ไมชัดเจน
9.2 บุ คลากรส วนใหญ ไม ท ราบทิศ ทางการพั ฒ นา
คณะ หรืองานที่ผูบริหารคณะกําลังดําเนินการ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. ผู บ ริ ห ารควรสื่ อ สาร ให ข อ มู ล ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ความเข า ใจที่
ถูกตองตรงกัน
2. ควรเพิ่มการสื่อสาร และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการ
ดําเนินงานของคณะและผูบริหาร ใหบุคลากรไดทราบตอเนื่อง
ทั่วถึง และรวดเร็ว เพื่อการมีสวนรวม โดยใชชองทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย
10. ทีมรองคณบดี การมอบหมายงานไมชัดเจน
ควรมอบหมายงานใหตรงกับตําแหนง เพื่อความชัดเจนในการ
ทํางาน และลดภาระงานของคณบดี
11. การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง อาทิ ตําแหนง รอง ควรมีการเตรียมสรางผูบริหารระดับกลาง เพื่อเขามาชวยทํางาน
คณบดี ผูชวยคณบดี
ใหคําแนะนํา เรียนรู ทักษะการบริหาร และเตรียมกาวสูการเปน
ผูบริหารในอนาคต
12. สวัสดิการ
12.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน มีจํานวนนอย
1. ควรเพิ่มทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศ
12.2 หองพยาบาล และหองสมุด
และตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสรางประสบการณ เปดโลกทัศน
หองพยาบาล และหองสมุดอยูในบริเวณเดียวกันมี และประโยชนในการทํางานตอไป
และเจาหนาที่ประจําการ 1 คน กรณีเจาหนาที่ไมมา 2. ควรจั ด ระบบ มอบหมายให มี เ จ า หน า ที่ ทํ า การแทน กรณี
หองพยาบาล และหองสมุด จะไมเปดใหบริการ สงผล ผูรับผิดชอบประจําไมมา หรือติดภารกิจ เพื่อมิใหมีผลกระทบตอ
กระทบตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา
การเขาไปใชบริการของนักศึกษา
13. การมีสวนรวมของนักศึกษา
การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การมีสวนรวม 1. ควรเพิ่มการมีสวนรวม ของศิษยเกาในการพัฒนาคณะใหมาก
ของศิษยเกา ในการพัฒนาคณะมีนอยมาก
ขึ้น ซึ่งจะชวยสรางความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันมากขึ้น
2. ในการออกกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ จั ด กิ จ กรรมต า งๆ อาทิ
กฎระเบียบเรื่องการแตงกาย ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษาดวย เพื่อการมีสวนรวม
3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาพบคณบดี เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ความตองการของนักศึกษา รวมทั้งเปนการสื่อสาร สรางความรู
ความเขาใจรวมกัน
14. ดานกายภาพ อาคารเรียน
14.1 หองเรียนสวนหนึ่งไมเหมาะกับการจัดการเรียน ควรสํ า รวจห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ แล ว ปรั บ ปรุ ง ให
การสอน เชน มีแสงสวางมากเกินไป
เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากขึ้น
14.2 สถานที่คับแคบ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. ดานภายภาพ
พื้นที่ของคณะที่เมืองทองธานี คับแคบมาก และสวน ควรเรงปรับปรุงพื้นที่ในเมืองทองธานีใหแลวเสร็จโดยเร็ว
หนึ่งยังมีการปรับปรุง สงผลตอการเรียนการสอน การจัด
กิ จ กรรมต า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา และทํ า ให นั ก ศึ ก ษามี
คาใชจายเพิ่มขึ้น
1. ระเบียบ ขอบังคับ ของสวนกลางไมเอื้อตอการทํางาน มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหยืดหยุน และ
อาทิ กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งมี ขั้ น ตอน มี เ อกสาร พัฒนาการทํางานของสวนกลางใหรวดเร็วมากขึ้น
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ดาน
จํานวนมาก การดําเนินการลาชา ไมทันตอการจัดการ
เรียนการสอน และดําเนินงานของคณะ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพชร)
4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 มีความเปนกันเองกับอาจารยและนักศึกษา
4.3 เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามาทํางาน
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
5.1 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และมีการตัดสินใจ แกไขปญหาที่รวดเร็วทันการณ เพื่อมิใหสงผล
กระทบกับคณะ
5.2 ควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5.3 ควรทํางานเชิงรุก และขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคณะที่กําหนดไว
5.4 ควรพัฒนาทักษะดานการบริหารใหมากขึ้น
5.5 ควรพัฒนาวิธีการสื่อสารขอมูลใหชัดเจน เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
5.6 ควรมอบหมายงานใหทีมรองคณบดีที่ตรงกับตําแหนงงาน และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อให
งานบรรลุตามที่กําหนดไว
5.7 ควรพัฒนาทักษะการบริหารของทีมรองคณบดี
14. วิทยาลัยนานาชาติ
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้น ชวยสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
1.2 มีความพยายามขยายการรับนักศึกษาไปยังประเทศตางๆ มากขึ้น อาทิ ประเทศจีน
1.3 สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจะลดภาระงานสอน ชวยใหอาจารยไดมี
โอกาสไปศึกษาตอ และมีคุณวุฒิสูงขึ้น
1.4 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากขึ้น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปดโลกทัศนใหมให
กวางขึ้น และนํามาใชในการพัฒนาคณะ หลักสูตร การเรียนการสอน
1.5 มีการเสนอปรับโครงสรางองคกร ทําใหการทํางาน สายการบังคับบัญชาในสํานักงานคณบดีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
1.6 ดานกายภาพ ไดขออนุมัติยายไปจัดตั้งจัดการศึกษาที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก โดยเตรียม
ยายภายในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเปนแนวโนมที่ดีและจะชวยแกไขปญหาตางๆ อาทิ
- มีพื้นที่จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา มากขึ้น
- สอดคลองกับหลักสูตร การเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน ที่ควรตั้งอยูในศูนยกลางเมือง
- สามารถขยายจํานวนรับนักศึกษาไดมากขึ้น
- การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากร
- การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองคกร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยลดคาใชจายในการบริหาร
จัดการ
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2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ระบบ iThesis ยังมีปญหาในการใชงาน ทําใหเสียเวลา คณะชวยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหมาชวย
ในการดําเนินการ และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จ ดูแล และเรงการแกไขปญหาเรื่องนี้โดยเรงดวน
การศึกษาชาลง
2. แบบฟอรม เอกสารไมเอื้อตอนักศึกษาตางชาติ
ควรเรงการปรับแบบฟอรม ขอมูล เอกสารเปนภาษาอังกฤษ และ
ระบบการทํางาน การลงทะเบียน ที่เอื้อตอนักศึกษาตางชาติ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
1.1 ระดับปริญญาตรี
เนื้อหาของหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่นๆ ที่เปดสอนในสาขาเดียวกัน
หรือใกลเคียงกัน จะมีความเขมขนนอยกวามาก
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
- มี Course work เพียง 1 ภาคการศึกษา หลังจาก
นั้นนักศึกษาตองคนควาดวยตนเอง ทําใหรูสึกวาไมคุมกับ
คาลงทะเบียนที่ตองจายไป
- คาลงทะเบียนคอนขางสูง
2. การฝกงาน
การฝกงานในตางประเทศในระยะเวลา 3 เดือน นอย
ไป เนื่ อ งจากในช ว งแรกนั ก ศึ ก ษาต อ งใช เ วลาในการ
ปรั บ ตั ว หลั ง จากนั้ น จะได ใ ช เ วลาในการเรี ย นรู สร า ง
ประสบการณ
3. จํานวนนักศึกษา
3.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนนอย
3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรใหมากขึ้น เพื่อ
ประโยชนในการทํางาน
2. ควรเพิ่ มความรูในดา นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวของซึ่ง นักศึ กษาจะตอ ง
นําไปใชในการทํางานดวย อาทิ หลักสูตรอีเวนตฯ ควรเพิ่มเนื้อหา
ความรูดานการตลาด ระบบเสียง แสง
3. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมีเนื้อหาเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับ
คาลงทะเบียน

ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกงานในตางประเทศใหมากขึ้น จาก 3
เดื อ น เป น 6 เดื อ น ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษามากขึ้ น
เนื่องจากในชวงแรกนักศึกษาตองใชเวลาในการปรับตัว หลังจาก
นั้นจะไดใชเวลาในการเรียนรู สรางประสบการณ
1. ควรพยายามประชาสัม พัน ธการรั บนั กศึ กษาไปยั งประเทศ
ตางๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากนักศึกษาจีนที่
ตองการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนมาก
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเปดการเรียนการสอนตอไป
เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการ และชื่ อ เสี ย งแก ค ณะ
มหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
เปลี่ ย นแปลง แนวโน ม ทิ ศ ทางในอนาคต อาทิ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ ควรมีเรื่อง e- Commerce เพื่อใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบัน
3. การหาอาจารยที่มีชื่อเสียงมาชวยสอน เพื่อชวยดึงดูดให
นักศึกษามาเรียน
4. ควรพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิตบัณฑิตใหรอบคอบมากขึ้น
เพื่อใหคาธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม รวมทั้งคาใชจาย
ของคณะที่มีแนวโนมสูงขึ้น

4. การเรียนการสอน
ยังเปน รูปแบบเดิม ๆ ไม ทันตอการเปลี่ยนแปลงใน 1. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย การเขาถึงองค
การเขาถึงองคความรูใหมๆ
ความรูใหมๆ อาทิ การเรียนสอนผานระบบ online การให
นักศึกษาฟงการบรรยายรายวิชาตางๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
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5. การประชาสัมพันธ การใหขอมูลการจัดการศึกษา
การใหขอมูล การประชาสัมพันธ เมื่อเปดรับสมัครเขา
ศึกษา และการดําเนินการจริงเมื่อเขามาศึกษาแลวสวน
หนึ่งไมตรงกัน ซึ่งควรแจงเหตุผลใหนักศึกษาทราบดวย
6. 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
7. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
7.1 อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอนลาสมัย
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมตางๆ
7.2 บางสาขาในคณะไมมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน
การสอน อาทิ หลั ก สู ต รอี เ วนต ฯ ต อ งการอุ ป กรณ
สนับสนุนการเรียน เชน เวที เครื่องเสียง
8. กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณสนับสนุน
8.1 การจัด กิ จกรรมนัก ศึ กษา และงบประมาณ
สนับสนุนมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคณะวิชาๆ ใน
มหาวิทยาลัย และในหลายเรื่อง
8.2 การจัดกิจรรมนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษาตอง
ออกคาใชจายเอง
9. สวัสดิการ
มี ก ารจั ด สรรทุ น ให ไ ปนํ า เสนอผลงาน 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
10. การประกันคุณภาพการศึกษา
ในป ก ารศึ ก ษานี้ (2560) คณะได ค ะแนนผลการ
ประกันคุณภาพลดลงโดยอยูระดับพอใช ซึ่งมาจากหลาย
สาเหตุ อาทิ
10.1 อาจารยที่เปนผูรับผิดชอบเดิมลาศึกษา
10.2 เจาหนาที่สายสนับสนุน ยังขาดความรูความ
เขาในหลักเกณฑ วิธีการเขียน การรายงานขอมูล
10.3 คณะเก็บขอมูลไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
10.4 กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
11. งานวิจัย
งานวิจัยมีจํานวนนอย มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
11.1 อาจารยสวนหนึ่งยังขาดทักษะการวิจัย
11.2 การทํางานวิจัยแตละเรื่องตองใชเวลา และ
อาจจะไมเสร็จตามกําหนดเวลา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ของโลก
2. ควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน เรื่อง e- Commerce
ใหมากขึ้น เพื่อประโยชนตอการทํางาน การประกอบอาชีพ
3. ควรสอนใหนักศึกษาเขาใจบริบทความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการทํางาน
ควรดํ า เนิ น การตามข อ มู ล ที่ ไ ด แ จ ง นั ก ศึ ก ษาไว กรณี มี ก าร
ปรับเปลี่ยน ใดๆ ควรสื่อสารใหนักศึกษาทราบ เพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจกับนักศึกษาใหมากขึ้น เชน จัดประชุม เพื่อใหนักศึกษาได
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องการสําเร็จการศึกษา
1. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนใหเพียงพอ ทันสมัยมา
ใหบริการแกนักศึกษา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรม
Application เพื่อสงเสริมการคนควา การเรียนรู การทํางาน
2. ควรจัดหาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
การเรียนของแตละหลักสูตร
1. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น
2. ควรอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให
มากขึ้น

ควรเพิ่มทุนนําเสนอผลงาน อบรมในตางประเทศใหมากขึ้น

1. ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูล และมีสายสนับสนุนรับผิดชอบ
เก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
2. ควรพัฒนา และฝกเจาหนาที่สายสนับสนุนใหมีความรู ความ
เข า ใจเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให
สามารถดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในการประกั น
คุณภาพการศึกษาใหครบถวน ชัดเจน

1. ควรพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการทํางานวิจัย
2. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ใน
การทํางานวิจัย และวิพากษผลงานวิจัย
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12. อาจารย
12.1 อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
12.2 อาจารยสวนใหญเปนคนไทย ทําใหรูสึกวาไมใช
การเรียนหลักสูตรนานาชาติ
12.3 สวนใหญอาจารยทานเดิมจะสอนตั้งแตป 1-4
ทําใหไดมุมมองความคิดที่ไมหลากหลาย
13. การสื่อสาร
คอนขางชา บางครั้งไมทราบขอมูล
14. การพัฒนาบุคลากร
การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรยังไมชัดเจน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่เขมขนมาก
ขึ้น เพื่อใหอาจารยมีผลงานตามเกณฑที่กําหนด และนําไปขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรใหขวัญกําลังใจแกอาจารย บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูง และอาจารยที่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได
3. ควรมีอาจารยชาวตางชาติ และจัดอาจารยผูสอนที่หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อเพิ่มมุมมอง ประสบการณ แนวคิดของนักศึกษา
ควรเพิ่มการสื่อสารใหมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น
ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร เปน 2 ระยะ คือ
ระยะสั้น จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีอยูแลวใหทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะยาว สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ควรจางอาจารยที่มี
ชื่ อ เสี ย ง มี ความรู ค วามสามารถ มาช ว ยทํ า งาน เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให
นักศึกษามาเรียน รวมทั้งสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

15. สถานที่
15.1 คับแคบและไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร
การยายไปอาคาร กสท. บางรัก เปนสิ่งที่ดี ทําใหมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
15.2 เป น ป จ จั ย หนึ่ งที่ ผู ป กครองใช ตั ด สิ น ใจส ง และมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูมากขึ้น
ลูกหลานมาเรียน เมื่อเทียบกับคาใชจาย

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. ระบบ iThesis
1.1 ยังไมเสถียร
จะตอ งปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาค อนข างมาก เนื่ อ งจาก
ระบบยังไมเสถียร ตองใชเวลาในดําเนินการคอนขางนาน
บุคลากรสวนหนึ่งยังไมเขาใจและไมสามารถใหคําแนะนํา
ได และสงผลใหนักศึกษาบางรายสําเร็จการศึกษาชาลง
1.2 แมบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอบรม มีคูมือ แตก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาได
2. การบริหารงานจัดการศึกษา
2.1 ระบบบริหารจัดการศึกษาไมเอื้อตอนักศึกษา
ตางชาติ อาทิ
- ขอมูล เอกสาร แบบฟอรมเปนภาษาไทย
- ระบบการรับเขาศึกษา การลงทะเบียน ขั้นตอนการ
ติดตอประสานกับหนวยงานตางๆ
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
- บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย จะตอ งปรั บปรุง และพั ฒนาการ
ดําเนินการตั้งแตกระบวนการรับนักศึกษาเขามาจนสําเร็จ
การศึกษา 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
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาดําเนินการแกไข
ปญหาโดยดวน เพราะมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา
2. ควรมีความยืดหยุน กรณีเกิดความลาชา เนื่องจากเปนความไม
สมบูรณของระบบของมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในการจัดการศึกษาใหเอื้อตอนักศึกษาตางชาติมากขึ้น อาทิ
- การพัฒนาเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ
- การจั ด ทํ า แบบฟอร ม ข อ มู ล เอกสารทั้ ง หมดเป น
ภาษาอังกฤษ
- ระบบการลงทะเบี ย น การติ ด ต อ ประสานงานที่ ส ะดวก
รวดเร็ว
2. พัฒนาระบบการรับเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ใหมี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวย
3. ควรประชุ มหารือเพื่ อปรั บปรุ งพัฒ นาระบบการทํ างานของ
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3. การใหบริการของสวนกลาง
3.1 การติดตอประสานกับหนวยงานสวนกลาง อาทิ
บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา กองคลัง ไมไดรับ
ความสะดวก อยู ค นละแห ง และการให ข อ มู ล ให
คําแนะนําไมตรงกัน ทําใหนักศึกษาสับสน และเสียเวลา
ในการติดตอประสานงานมาก
3.2 จิ ต ให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ มี น อ ย ไม เ ต็ ม ใจ
ใหบริการนักศึกษา
4. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
กพอ. กํ า หนดเกณฑ ก ารขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทาง
วิชาการใหม ทําใหมีปญหา อาทิ ความลาชาในขั้นตอน
การดํ า เนิ น งาน บางกรณี ต อ งใช เ วลาในการหาผู อ า น
คอนขางนาน รวมทั้งการเทียบเคียงสาขาที่มีความคาบ
เกี่ ย ว กั น เ ป น ส ห ส า ข า วิ ช า ก า ร ท องเ ที่ ย ว แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักศึกษา อาทิ ระบบ
การลงทะเบี ย น การจ า ยค า ลงทะเบี ย น ให มี ก ารทํ า งานที่
ประสานงานกัน มีขั้นตอนการติดตอที่ชัดเจน และแจงนักศึกษา
ทราบ
4. เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาทิ เกณฑการสําเร็จการศึกษา การสอบภาษาอังกฤษ จะตอง
คํานึงถึงการรับรู รับทราบของนักศึกษา และสื่อสาร ใหเขาใจ
เปน ไปอยางทั่วถึ ง เพื่อมิ ใหเ กิด ขอผิ ดพลาด และอาจจะทํ าให
นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษา
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน การใหบริการ การ
ให คํ า แนะนํ า แก นั ก ศึ ก ษาของหน ว ยงานสนั บ สนุ น ทั้ ง หมด
โดยเฉพาะ กองบริการการศึกษา กองคลัง
2. ควรพัฒนาระบบการบริการเปน one stop service เพื่อ
ความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ควรพัฒนาบุคลากรใหมีจิตรักบริการ ดูแลเอาใจใสนักศึกษาให
มากขึ้น
1. มหาวิทยาลัยควรชี้แจง สรางความเขาใจกับบุคลากรใหมาก
และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน
2. ในบางสาขาวิชาที่มีความคาบเกี่ยวกัน หรือเปนสหสาขาวิชา
เชน การทองเที่ย วและศิลปวัฒนธรรม มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร
อาจจะเป น ผู นํ า ในการทํ า เรื่ อ งเสนอไปยั ง สกอ. เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการมีความชัดเจนมากขึ้น

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)
4.1 มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
4.3 มี ค วามเข า ใจในวั ฒ นธรรมของประเทศที่ มี ค วามร ว มมื อ ช ว ยให การทํ า งานร ว มกั น ในการจั ด
การศึกษาเปนไปอยางราบรื่น
4.4 ใหอิสระในการทํางาน
4.5 มีความยืดหยุนในการทํางาน
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
- ไมมี-
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15. บัณฑิตวิทยาลัย
1. การดําเนินการที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูป ระกอบการ และความเปลี่ยนของสังคมในยุคปจจุบัน
1.2 มีการบูรณาการทํางานกับคณะวิชาในการจัดโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยว และการดําเนินการ
ประสบความสําเร็จอยางดี
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมมี2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. หลักสูตร
มี ห ลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ เช น หลั ก สู ต รจั ด การ
จดหมายเหตุ แ ละสารสนเทศมรดกทางวั ฒ นธรรม
สารสนเทศเพื่อการศึกษา แตมีนักศึกษามาเรียนนอย
2. นักศึกษา
2.1 จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
2.2 ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ลดลงอยางตอเนื่อง
2.3 ไมไดนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนด

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ แนะนําหลักสูตรใหมากขึ้น
2. ควรใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาใหเขามาศึกษา
1. ควรเปดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2. เปดหลักสูตรในลักษณะตลาดวิชา เพื่อใหคนภายนอกเขามา
เรียนรายวิชาตางๆ และเก็บเปนหนวยกิตเพื่อขอรับปริญญา
3. เป ด ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เรี ย นรายวิ ช าระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาล ว งหน า ควรสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ แนะนํ า
หลักสูตรใหมากขึ้น
4. เปดรายวิชาสอน เพื่อปรับความรูภาษาอังกฤษใหนักศึกษา
สามารถเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได

3. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
ในอนาคตยังไมมีความชัดเจน จะยังคงเปนสวนงาน 1. ผูบริหาร บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ควรรวมกันพิจารณา
หรือไม
บทบาท และการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุน
ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และส ว นงาน เพื่ อ เป น ข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาสถานภาพตอไปในอนาคต
2. ควรพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางคุณคา ความสําคัญของงานในบัณฑิตวิทยาลัย
3. การปรับสถานภาพใดๆ ควรวิเ คราะหอย างรอบดาน และ
รอบคอบ
4. ระบบการเงิน การจายเงินยังมีความลาชา
ควรปรับปรุงระบบการจายเงินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
คาตอบแทนอาจารยภายนอก Reader อานผลงาน และมีระบบ
แจงใหอาจารยทราบ
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. หลักสูตรพหุวิทยาการ การดําเนินการมีขอจํากัด อาทิ
1.1 ไมมีอาจารยประจํา ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 ปจจัย อุปกรณสนับสนุนไมเพียงพอ
1.3 ไมมีอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย มีเพียง
อาจารยอัตราจางซึ่งทําสัญญาจางเปนรายป ทําใหการ
ติดตอประสานงาน การดูแลนักศึกษา การนัดประชุม มี
ความลาชา รวมทั้งเมื่อหลักสูตรจะตองเขาสูระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จะมีผลกระทบมาก
ขึ้น
1.4 งบประมาณมีจํานวนจํากัด
1.5 สถานที่คับแคบ ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน
2. สถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดทิศทางในอนาคตของ
บัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจนวาจะมีสถานภาพอยางไร ทํา
ให บุ ค ลากรมี ค วามสั บ สน ขาดความมั่ น ใจ และขวั ญ
กําลังใจในการทํางาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรพื้นที่ งบประมาณใหแกบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดสรรอาจารยประจํา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยดวย เพื่อให
สามารถทํ า งานได เ ต็ ม เวลา การดู แ ลนั กศึ ก ษา การติ ด ต อ
ประสานงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรกํ า หนดทิ ศ ทาง สถานภาพของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยในอนาคตใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดมีเวลาในการ
ปรับตัวลวงหนา มีความรูสึกมั่นคงในการทํางาน
2. ควรสื่ อ สาร ชี้ แ จงเรื่ อ งสถานภาพของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให
บุคลากรเขาใจ เพื่อขวัญกําลังใจในการทํางาน

3. การปรับโครงสราง
มหาวิทยาลัยไดนํางานลงทะเบียน งานการสําเร็จ การปรั บ โครงสร า ง การปรั บ งานต า งๆ ควรให เ วลาเพื่ อ การ
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

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช)
(ไมมีการประเมิน)
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16. สํานักหอสมุดกลาง
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 พยายามดําเนิ นการให เปน หองสมุดที่ เปน สากล ทัน สมัย รองรับนโยบายของมหาวิทยาลั ยและ
รัฐบาล
1.2 มีการจัดทําระบบ e-book และ thesis online เพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารย และนักศึกษา
1.3 มีนโยบายใหหองสมุดเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
1.4 มีความพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเกี่ย วกับ อัตรากําลัง โดยไดดําเนิน การวิเคราะหคางาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใชในการทํางานในแตละขั้นตอน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงาน
ขั้นตอนการทํางาน
1.5 ผูอํานวยการนําความรูที่มีในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดขอทุนจากภายนอก และนํามาให
บุคลากรรวมทําวิจัย ซึ่งชวยสรางรายไดใหกับสํานักหอสมุดกลางอีกทางหนึ่ง
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
-ไมมี2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. จํานวนนักศึกษา
มาใชบริการหองสมุดลดลง

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

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรหาแนวทางให นัก ศึก ษาเขา มาใชบ ริก ารหอ งสมุ ดมากขึ้ น
อาทิ
1. ขอความรวมมือคณะวิชา อาจารย ชวยรณรงค หรือจัด
กิจกรรมที่จะชวยใหนักศึกษาเขามาใชบริการหองสมุดมากขึ้น
2. ควรจัดตั้งชมรมรักการอาน เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษารัก
การอานหนังสือมากขึ้น
3. ปรับบทบาทหองสมุดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การใช
ชีวิตของคนรุนใหมซึ่งระบบ IT มากขึ้น
4. ควรมีการแนะนําหนังสือที่เขามาใหม เพื่อเปนการดึงดูด
ความสนใจ ใหนักศึกษาเขามาอาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะวิ ช า ควรช ว ยสนั บ สนุ น งบประมาณ
เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปจัดซื้อหนังสือ software เพื่อใหการบริการ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาจั ด สรรกรอบอั ต ราทดแทนผู
เกษียณอายุ ตามความจําเปนและเรงดวน โดยเฉพาะตําแหนง
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ดาน
ของมหาวิทยาลัย ไมไดจัดสรรกรอบอัตราทดแทนให

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ทางดานวิชาชีพ อาทิ ตําแหนงบรรณารักษ ซึ่งการทํางานจะตอง
ใชเวลาในการฝกฝน และหากมีไมเพียงพออาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน การใหบริการได

4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน)
4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล
4.2 มีความเปนผูนํา
4.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.4 มีความสามารถในการประสานสัมพันธที่ดีกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และมีเครือขายจํานวนมาก
4.5 การบริหารแบบมีสวนรวม รับฟงความคิดของทุกฝาย
4.6 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง อาทิ สงบุคลากรไปอบรม ไปศึกษาดูงาน หาทุนจาก
ภายนอกเพื่อใหบุคลากรไดทําวิจัย
4.7 เขาพบงาย ใหโอกาสกับบุคลากรทุกระดับ
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
-ไมมี17. ศูนยคอมพิวเตอร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการปรับแผนการติดตามผลการทํางานจากทุกรอบ 6 เดือน เปนทุกไตรมาส แลวเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
1.2 มีการผลักดันงานหลายอยางใหเกิดขึ้น อาทิ SU Service ในรูปแบบ Single Sign-on
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. ภารกิจหลัก
โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure)
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 อุปกรณคอนขางเกา ลาสมัย อาทิ WIFI ของ
หอพักนักศึกษา
2.2 สัญญาณอินเทอรเน็ตชา ไมเสถียร 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

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

ควรมีการวางระบบโครงสรางพื้นฐาน และเรงดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณใหครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และทุกวิทยาเขต
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย Block การเขาระบบอะไรบาง
ในชวงเวลาใด เพื่อใหระบบสามารถใหบริการ รองรับการเรียน
การสอน การศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยกสัญญาณอินเทอรเน็ต
ระหวางนักศึกษาและการทํางานใน Office ของเจาหนาที่ เพื่อให
ระบบเร็วขึ้น ไมดึงสัญญาณกัน
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. การบริการวิชาการ

ดาน

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนดานการเรียนการสอน
1.1 อุปกรณคอนขางเกา ลาสมัย อาทิ WIFI ของ
หอพักนักศึกษา
1.2 สัญญาณอินเทอรเน็ตชา ไมเสถียร 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

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ในการจัดอบรมโครงการตางๆ ไมควรใชเวลาเกินครึ่งวันตอครั้ง
เพราะถาหากจัดเต็มวัน คนสวนใหญจะเขาอบรมเฉพาะชวงเชา
และชวงบายมักจะหายไป

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการลงทุนจัดโครงสรางพื้นฐานใหมทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยทําใหระบบ LAN WIFI ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
มีความเร็วมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรมีการพูดคุยกับคณะวิชาตางๆ เพื่อปรับระบบ
ทางดาน IT ใหเปนระบบเดียวกันทั้งหมด เพราะปจจุบันแตละ
หนวยงานมี Database ของตัวเอง ทําใหไมมีความเชื่อมโยงกัน
3. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายวาจะ Block ไมใหนักศึกษาเข า
ระบบอะไรบาง ในชวงเวลาใด และควรรวมกับคณะวิชาในการ
แนะนําใหนักศึกษาใชระบบอินเทอรเน็ตในทางที่สรางสรรค
4. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการแยกสัญญาณ อินเทอรเน็ต
ระหวางนักศึกษาและเจาหนาที่ใน Office เพื่อจะทําใหระบบเร็ว
ขึ้น ไมดึงสัญญาณกัน
5. มหาวิทยาลัยควรสํารวจนักศึกษาที่ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ตางๆ ได อาทิ notebook tablet และสนับสนุนนักศึกษาเหลานี้
โดยอาจมีอุปกรณใหยืมใช หรือผอนชําระในราคาถูก เนื่องจากมี
นั ก ศึ ก ษาบางส ว นที่ มี ฐ านะลํ า บากไม ส ามารถเข า ถึ ง อุ ป กรณ
เหลานี้ได

2. งบประมาณ
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และพัฒนา 1. ควรเพิ่มสัดสวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยดานการพัฒนา
IT มี จํ า นวนน อ ย ไม เ พี ย งพอดํ า เนิ น งานตามแผนที่ ระบบ IT ใหมากขึ้น
กําหนดไว เนื่องจากอุปกรณมีราคาคอนขางสูง
2. ควรสนับสนุนงบประมาณใหศูนยคอมพิวเตอรเ พิ่มขึ้น เพื่ อ
นํามาใชใ นการปรั บปรุง และพั ฒนาระบบใหเ ปน ไปตามแผนที่
กําหนดไว
3. การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ
ความคิดเห็นของผูดูแลระบบ IT ของคณะวิชา กับ มหาวิทยาลัยควรเชิญสวนงานตางๆ มาปรึกษาหารือ เพื่อปรับ
ทางศูนย คอมพิว เตอร สวนหนึ่ งไมตรงกัน ทํ าใหเป น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
อุปสรรคตอการพัฒนาระบบเครือขาย การเชื่อมโยง ซึ่งจะช วยประหยั ดงบประมาณ มี ฐานขอ มูล และการทํ างานที่
ขอมูล การจัดทําฐานขอมูล
เชื่อมโยงกัน
4. กายภาพ
การสรางอาคารใหม ปรับปรุงอาคาร การออกแบบ การสรางอาคารใหม หรือปรับปรุงอาคาร มหาวิทยาลัยควรให
ไมไดคํานึงถึงการวางระบบ IT และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ ศูนยคอมพิวเตอรเขาไปมีสวนรวมรับทราบ ใหความคิดเห็นดวย
IT ไมเหมาะสม ไมรอบรับการจัดเก็บ การทํางาน ทําให เพื่อใหการติดตั้งระบบ IT มีความเหมาะสม สอดคลองกับการ
อุปกรณ IT เสียบอย สิ้นเปลืองงบประมาณ
ทํางาน
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4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน)
4.1 มีวิสัยทัศนกวางไกล ทันสมัย
4.2 เปนคนตัดสินใจรวดเร็ว ทํางานเร็ว และมีการกํากับติดตามงานตลอด
4.3 เมื่อรับทราบปญหาจะพยายามแกปญหาตางๆ อยางรวดเร็ว
4.4 มีการกระจายอํานาจในการบริหาร ไมไดเปนผูตัดสินใจเพียงผูเดียว
4.5 เอาใจใสบุคลากรในหนวยงาน พยายามผลักดันใหทุกคนมีความกาวหนาโดยใหบุคลากรเขาสอบ
มาตรฐาน ITDT
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
-ไมมี18. หอศิลป
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
-ไมมี2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ

1. การปรับปรุงวังทาพระ
มีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนการดําเนิน ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
กิจการของหอศิลป และจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ
ไว
2. การซอมอาคารที่หอศิลปสนามจันทร ซึ่งชํารุด
ควรเรงซอมอาคารหอศิลปสนามจันทร ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ดาน

1. การจัดนิทรรศการ
2. การประกวดผลงานศิลปกรรม
3. การบริการวิชาการ
4. การบริหารจัดการ
5. ผลงานศิลปกรรม

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. งบประมาณ
ในการดูแลผลงานศิลปกรรมมีจํานวนจํากัด

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาการจัดนิทรรศการใหไดมาตรฐานระดับสากล
ควรปรั บ วิ ธี ก ารและเกณฑ ก ารตั ด สิ น การประกวดผลงาน
ศิลปกรรม
ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานศิลปะแกเยาวชน
ควรกําหนดบทบาทหนาที่ของหอศิลปของคณะวิชา และหอศิลป
ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
1. ควรวางแผนการจัดเก็บผลงานศิลปกรรม
2. ควรกํ า หนดแนวทาง ในการจั ด หารายได จ ากผลงาน
ศิลปกรรมและดําเนินการใหชัดเจนเปนรูปธรรม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรชวยสนับสนุนงบประมาณในการดูแล เก็บ
รักษาผลงานศิลปกรรมซึ่งเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
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ดาน

2. การประชาสัมพันธหอศิลป
หอศิลปสนามจันทร ยังไมเปนที่รูจัก เมื่อมีการจัด
กิจกรรม นิทรรศการมีผูมารวมงาน เขาชมงานนอย
3. การปรับปรุงวังทาพระ
มีความลาชา สงผลกระทบตอการวางแผนการดําเนิน
กิจการของหอศิลป และจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ
4. พื้นที่จัดเก็บผลงานศิลปกรรม
มี จํ า นวนจํ า กั ด เนื่ อ งจากหอศิ ล ป ต อ งแบ ง พื้ น ที่
สําหรับการจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรช ว ยติ ด ต อ ประสานงานกั บ หน ว ยงาน
ภายนอกที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณการจั ด กิ จ กรรมด า นศิ ล ปะ
เนื่องจากการดําเนินงานในนามของมหาวิทยาลัย ชวยเพิ่มความ
นาเชื่อถือ และเพิ่มจํานวนเงินสนับสนุน มากกวาการดําเนินงาน
ในนามของหอศิลป
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชวยประชาสัมพันธหอศิลป
สนามจันทรใหเปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น
ควรเรงปรับปรุงวังทาพระ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว
มหาวิทยาลัยและหอศิลป รวมกันพิจารณาหาพื้นที่สําหรับการ
จัดเก็บผลงานศิลปกรรม เพิ่มเติม

4. ผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท)
4.1 มีความสามารถในการบริหารงาน
4.2 มีสื่อสารกับบุคลากรภายในหนวยงานไดดี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
-ไมมี-
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สวนที่ 3
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขอมูล
จากการสนทนากลุ ม ผู เ กี่ ย วข อ งกลุ มต า งๆ อาทิ ผูทรงคุ ณวุ ฒิในคณะกรรมการประจํ าสว นงาน บุค ลากร
นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามตอการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานตางๆ มาพิจารณาแลว เพื่อใหสวนงานสามารถดําเนินการ
และพัฒนาไดทันกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่
มุงเน น ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล คณะกรรมการจึ งใหขอเสนอแนะในภาพรวมตอการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในบาง
ประเด็นเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นทุกฝายตองรวมมือกันเพื่อใหงานสําเร็จ โดยสรุปดังนี้
ดาน
1. การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
1.1 ปจจัยภายนอก อาทิ
1.1.1 ความเปลี่ ย นแปลงจากบริ บ ทของสั ง คมโลก
ประเทศ และนโยบายภาครัฐ อาทิ
- การรับคนเขาทํางานของหนวยงาน บริษัทที่มี
ชื่ อ เสี ย ง มี แ นวโน ม ไม มุ ง เน น เรื่ อ งปริ ญ ญา แต เ น น เรื่ อ ง
ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการทํางาน
- การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ไดออก ราง พระราชบัญญัติมา
หลายฉบั บ และมี ค วามเกี่ ย วข อ ง สั ม พั น ธ กั บ ส ว นงาน
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ อาทิ การเสนอของบประมาณการ
วิจัย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1.1.2 จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.3 มีหลายมหาวิทยาลัย เปดหลักสูตร สาขาวิชาที่
ใกล เคี ยงกั บหลั กสู ตรที่ เป นความเข มแข็ งของคณะวิ ชา ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ซึ่งกระทบตอการทํางาน วิถีชีวิต ของบุคลากรในทุกระดับ ทั้ง
ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา
1.1.5 ประชากรเขาสูยุค Aging Society ซึ่งกระทบ
ตอสังคม วิถีชีวิต ความตองการปจจัยในดานตางๆ
1.1.6 ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
1.2 ปจจัยภายใน อาทิ
1.2.1 อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ยึดติดกับการ
ทํางานรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนมีนอย
1.2.2 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
1.2.3 การทํางานเปนทีม การบูรณาการในการทํางาน

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
1. ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาที่ดูแล รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การดําเนินการเพื่อปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ
1.1 ศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
ของมหาวิทยาลัย คณะวิชาทั้งในประเทศและตางประเทศ
แลวนํามาถายทอดใหบุคลากรในคณะวิชา มหาวิทยาลัย ได
เรียนรูรวมกัน แลวนํามาปรับใชกับคณะวิชา อาทิ การเปด
สอนแบบตลาดวิชา การปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขาม
คณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
1.2 ควรนําผลงานวิจัยสรางสรรค มาบริหารจัดการ ตอ
ยอดเพิ่มมูลคา เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย และชวย
ขับเคลื่อนความเจริญของสังคมและประเทศชาติ
2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธนําเสนอคณะ ศักยภาพ ความ
เขมแข็ งออกสูสังคมภายนอก ทั้งในระดับ ประเทศและ
ตางประเทศเพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้น โดยอาศัยกลไกตางๆ
อาทิ เทคโนโลยี อาจารย เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ชุมชน
3. ควรเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชนใหมากขึ้น
ดวยการทําวิจัย การบริการทางวิชาการ โดยใชจุดแข็ง และ
ศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหนักศึกษาเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้นเพื่อสรางการเรียนรู
ประสบการณ
4. ควรพัฒนาระบบ กลไกในการใหบุคลากร นักศึกษา ศิษย
เกา มีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การเตรียมความพรอมในการสรางผูบริหารระดับคณะ
วิชา อาทิ การพัฒนาผูบริหารรุนใหมในกลุมหัวหนาภาควิชา
รองคณบดี เลขานุการภาควิชา การใหมาชวยงานสวนกลาง

รวมกัน

ดาน

1.2.4 งบประมาณ
2. หลักสูตร

3. นักศึกษา

4. การปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
ของคณะ เพื่อฝกทักษะ เรียนรูการบริหารงาน
1. ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น ในสิ่งที่คณะมีความ
เขมแข็ง หรือรวมกับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อรองรับความตองการ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุมสังคมผูสูงอายุ กลุมที่
ตองการพัฒนาทักษะการทํางาน แมบาน
2. การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนมากขึ้น อาทิ การ
เทียบโอนรายวิชาระหวางมหาวิทยาลัย การเรียนผานระบบ
online
1. ควรหารือรวมกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยในการ
ปรับ ระบบการรั บนั กศึก ษา การสอบคั ดเลือก ใหยืด หยุ น
เปดกวางใหมากขึ้น อาทิ การเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ทุกวัน
2. ควรมี / เพิ่ ม กลไกให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการเสนอ
แนวคิด ขอเสนอแนะ ตอการปรับปรุงและการพัฒนาคณะ
การใหบริการ เพื่อใหการดําเนินการในสวนตางๆ สอดคลอง
กับความตองการของนักศึกษา และการใหบริการตางๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ใหนักศึกษาหลายๆ
คณะวิชาไดมาทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความรัก ความ
สามัคคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีสวนชวยพัฒนา
ชุมชน สังคมใหมากขึ้น
1. ควรปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
โดยควรเนน ผลลัพธ outcome ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาให
มากขึ้น
2. ควรปรับวิธีการประเมิน แบบฟอรมการประเมินผลการ
เรี ย นการสอนของอาจารย (โดยนั ก ศึ ก ษา) เพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชน มากขึ้น อาทิ
- ใหมีการประเมินหลังจบการเรียนการสอนในแตละครัง้
เพื่อ นํา ผลมาใชปรั บปรุง พัฒ นาการเรี ยนการสอนในครั้ ง
ตอไป โดยผานระบบ QR Code
- การประเมินควรเนนเรื่องการพัฒนากระบวนการสอน
การเรียนรู การพัฒนาทักษะของนักศึกษา อาทิ การสอน
แบบ Project based learning, Problem based learning
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