รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563

คํานํา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 – 30 กันยายน 2562) 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. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการติ ดตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวชี้วัดและคาน้ําหนัก รวมทั้งการรายงานขอมูลของสวนงานใหชัดเจน และสะทอน
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ มากขึ้น โดยในการเก็บ
ขอมูลจะมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คณะกรรมการไดพยายามใหมีมาตรฐานเดียวกัน และลดภาระการกรอก
ขอมูล อาทิ ขอมูลเชิงปริมาณ จะใชขอมูลจากกองแผนงานและผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เปนหลัก ขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ขอมูลจากการสัมภาษณ มีคณะทํางานชวยกลั่นกรอง
ขอมูล
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดคํานึงถึงขอจํากัด ในการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งมีทั้งปจจัยภายในและภายนอก อาทิ Disruption
ระเบียบ ขอบังคับ งบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองคกร อยางไรก็ตาม เพื่อใหสวนงานสามารถพัฒนาใหทัน
กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และการทํ า งานที่ มุ ง เน น ผลลั พ ธ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการจึงไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ซึ่งในหลายเรื่องมีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น
ผูบริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางาน เพื่อใหงานของทุกฝาย ทุกระดับสัมฤทธิผล
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของส วนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานฯ และ
(2) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
นอกจากนั้ น ในปนี้คณะกรรมการยังได รวบรวมข อสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพื่อให
เห็นภาพรวมการดําเนินการที่ผานมา ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝายที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทั้งผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจํ าส วนงาน คณบดี ผูอํานวยการสํานัก บุ คลากรสายวิช าการ สายสนับ สนุ น นักศึกษา
ปจจุบัน และศิษยเกา จึงขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
24 มกราคม 2563

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหั วหนาส วนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเที ยบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
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. 2562
5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
2. การดําเนินงานที่มีความกาวหนาเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2561) และ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนา
ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุ ล าคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร

หนา
ก
ข
ฉ
ช
1
1
2
2
3
4
7
10

10
19

20
23
27
31
36
40
43
47
50
54
ข

สารบัญ (ตอ)
สวนที่ 2 (ตอ)

สวนที่ 3
ภาคผนวก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดี แ ละหั วหน าส วนงานที่เ รียกชื่ออยา งอื่น ที่มีฐานะเทียบเทา คณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ขอมูลสแกนจาก QR Code

รายชื่อสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา
2561
คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
คะแนนความเป น ผู นํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน
คะแนนความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ
คะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา)
สรุปจํานวนผูเขารวมสนทนากลุม

หนา
56
60
63
66
70
73
75
77
79
86

87
90
127
171
173
175
178
180
207

ค

สารบัญ (ตอ)
10

11

สรุปขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการสนทนากลุมของผูเกี่ยวของ
กลุมตางๆ
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร
11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป
เรื่องสําคั ญเรงดว นที่ต องดํ าเนิ นการ และข อสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาส ว นงานและหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560-2562
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป
5) คณะอักษรศาสตร
6) คณะศึกษาศาสตร
7) คณะวิทยาศาสตร
8) คณะเภสัชศาสตร
9) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร
11) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ

หนา
209
210
215
221
226
232
237
242
247
251
256
261
266
271
277
282
286
289
292
295
296
303
310
315
324
331
336
342
347
355
359
365

ง

สารบัญ (ตอ)

12
13

14

15

13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สํานักหอสมุดกลาง
17) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป
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
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการในการสนทนากลุมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิ่มเติม
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. 2562 (1 ตุ ล าคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
แบบสอบถาม
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส. 4)
- แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปส. 7)

หนา
372
380
387
391
393
397
399
405

412

417

จ

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. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562)
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหนาที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะ และผู อํา นวยการส ว นงานมี ฐ านะเที ย บเท าคณะ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หนา
4
4
6
14
17
18

ฉ

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
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.
2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทาง
ที่กําหนดในคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เสร็จแลว โดยสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้
1. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
สวนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. สวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 3
รวม
18

คณะ
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
1. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
มีจํานวน 18 ราย
(รวมคณบดีที่ครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ)
2. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน
ไดรับการยกเวนการติดตาม และประเมินผลฯจํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร
(ปฏิบัติหนาที่ 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน)
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปฏิบัติหนาที่ 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน)

2. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนงาน
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก
มี 4 ดาน
(รอยละ)
มี 2 ดาน
(รอยละ)
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
การดําเนินงานของสวนงาน
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผน
30
(นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติการประจําป
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิด รอยละ 60)
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
ช

สวนงาน
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

หัวหนาสวนงาน
10

20

30
10

ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน

-100

รวม

100

3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
2
3

สวนงาน
คณะวิชา มี 14 คณะ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สวนงานที่มฐี านะเทียบเทาคณะ มี 3 สวนงาน
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักดิจิทลั เทคโนโลยี
หอศิลป

คะแนน
(รอยละ)
+

74.6
+
76.1
+
81.4
+
81.5
+
79.2
+
81.4
+
81.7
+
86.6
+
88.1
+
86.2
+
75.9
+
74.6
+
69.8
+
86.2
90.6

+
–

87.1
+
88.9
+
95.4
ซ

หมายเหตุ
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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
คณะกรรมการได นํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของหั ว หน า
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขอมูลจากการสนทนากลุม
กับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร นักศึกษา มาสรุปประมวล
และสรุปนําเสนอในภาพรวม ดังนี้
4.1 การดํ า เนิ น การ การแก ไ ขป ญหา ที่มีค วามกา วหนา เมื่ อเทียบกั บปที่ผา นมาในภาพรวม
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
4.1.1 นักศึกษา ใหความสําคัญกับนักศึกษามากขึ้น อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การใหทุนศึกษา/สนับสนุนนักศึกษาไปประกวด ฝกงานและแสดงผลงานระดับประเทศและนานาชาติ
4.1.2 ข อ ตกลงความร ว มมื อ คณะวิ ช ามี ก ารทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกันมากขึ้น อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม workshop
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
4.1.3 การปรับโครงสราง ทุกสวนงานดําเนินการปรับโครงสรางสวนงานแลวเสร็จ
4.1.4 ดานกายภาพ
(1) วังทาพระ
คณะมัณฑนศิลป คณะโบราณคดี เขาไปจัดการเรียนการสอนที่วังทาพระแลว แมพื้นที่
บางสวนยังไมเสร็จเรียบรอย ซึ่งชวยสงเสริมการเรียนการสอน การเรียนรู และการทํางานมากขึ้น
(2) พระราชวังสนามจันทร
คณะวิชาตางๆ พยายามปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะมากขึ้น อาทิ พื้นที่
อเนกประสงคในการทํากิจกรรมตางๆ ที่นั่งพักผอน หองน้ํา โรงอาหารในสวนของคณะ เปนตน
(3) อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT)
วิทยาลัยนานาชาติยายไปจัดการเรียนการสอนที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) ทํา
ใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น และอยูใกลศูนยกลางแหลงเรียนรู สถานที่ฝก งานที่จะชวยเพิ่มประสบการณแกนักศึกษา
4.2 เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการในภาพรวม
4.2.1 ระบบ TCAS
(1) ควรระดมความคิดเกี่ยวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา เกี่ยวกับการสอบ
TCAS จากผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งนักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป
(2) คณะวิชาที่มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยตองพิจารณาความสามารถภาคปฏิบัติ ควร
ติดตาม ประเมินผลวิธีการคัดเลือก ทบทวนขอสอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ
เขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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(3) ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจงเรื่องการสอบ TCAS ของแตละคณะใหมากขึ้น เพื่อให
นักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจที่ถูกตอง ชัดเจน
4.2.2 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาบางคณะวิ ช า มี แ นวโน ม ลดลง โดยเฉพาะระดั บ
บัณฑิตศึกษา
(1) ควรวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ แรงจูงในการเขามาศึกษา
ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํ ามาวางแผนการทํางาน ทบทวนจํ านวนรับ นักศึกษา ใหสอดคลองกับ ความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวยเพื่อใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวน
นักศึกษาที่ลดลง และกระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน
(2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาใหนักศึกษาในตางจังหวัดมากขึ้น
4.2.3 หลักสูตร
(1) ควรสรางจุดเดน เอกลักษณของหลักสูตร และเมื่อมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรควรมีการ
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีศักยภาพสูงกวา รวมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศที่มีชื่อเสียง/มหาวิทยาลัยมีขอตกลงฯ การสรางหลักสูตรรวมกัน เพื่อเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของ
คณะวิชา
(2) ควรเน น ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู ฝ ก งานกั บ สถานประกอบการที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและ
ตางประเทศมากขึ้น
(3) ควรเพิ่มรายวิชาเลือกที่ชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบอาชีพ และเปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจมากขึ้น
(4) ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนไดดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซึ่งจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากขึ้น
4.2.4 การเรียนการสอน
(1) ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมีพื้นฐานทักษะความรู สราง
แรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนําความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนทั้งคุณคา และมูลคา
(2) ควรจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน/Conference กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่
คณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพื่อชวยเพิ่มประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ใหนาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของ
นักศึกษารุนใหม
(3) ควรบู ร ณาการสอน การจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ระหว า งสาขา คณะวิ ช าต า งๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และสรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา
(4) ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษาดูงานมากขึ้น เพื่อเสริมสราง
ประสบการณจริง การเรียนรูและแกไขปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสาร และ
การนําไปใชในการทํางานมากขึ้น
4.2.5 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และปลอดภัย อาทิ Smart Classroom รวมทั้งการวางแผน บริหาร
จัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณใหมีประสิทธิภาพ คุมคามากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณที่มีราคาสูง อาทิ
การใชงานรวมกัน การเชาใชอุปกรณ เปนตน
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(2) ควรให นักศึ กษาไปฝกงานกั บผู ประกอบการ หน วยงานภาครัฐ เอกชนที่มีเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู เสริมประสบการณ
4.2.6 ความเปนนานาชาติ
(1) ควรวางแผนและพัฒนาใหทุกคณะมีหลักสูตรนานาชาติ อยางนอย 1 หลักสูตร โดยอาจจะ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่มหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ
(2) ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพิ่มนักศึกษาตางชาติ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การใหทุนการศึกษา เชิญอาจารย วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากขึ้น
4.2.7 การวิจัย/ผลงานวิชาการ
(1) ควรมีการบูรณาการระหวางคณะวิชา และรวมมือกันจัดทําโครงการวิจัยขนาดใหญ ที่เนน
ประเด็นที่เปนความตองการของสังคม ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากขึ้น
(2) ควรผลักดัน หากลยุทธใหบุคลากรขอทุนวิจัยจากหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงาน
ระหวางประเทศใหมากขึ้น อาทิ เชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง เปนตน
4.2.8 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
(1) ควรเพิ่มการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึงบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากขึ้น เพื่อใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็วถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากขึ้น
(2) ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
สูภายนอกใหมากขึ้น โดยผานชองทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซึ่งจะชวยสราง
ชื่อเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น
4.2.9 ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร
(1) ควรพั ฒ นาผู บ ริ ห ารให มี ค วามสามารถทั้ ง ในศาสตร ที่ ต นเองเชี่ ย วชาญ และความรู
ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารที่ครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณ
การเงินบัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานในคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม โดยมีการวางแผนการบมเพาะอยาง
ตอเนื่อง อาทิ การรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน การมาชวยงานสวนกลางของคณะ มหาวิทยาลัย การสง
เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน
4.2.10 การพัฒนาบุคลากร
(1) ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหมากขึ้น
(2) ควรพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนให
สอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ เพื่อรองรับการทํางาน และทุกฝายสามารถพัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ
(2.1) อาจารย ควรพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค การมีสวนรวมในการหารายไดใหมาก
ขึ้น และพัฒนาการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง
(2.2) สายสนับสนุน จะตองพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางาน การบริการให
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการจัดทําคูมือการทํางานเพื่อใหการทํางานมีมาตรฐาน เปนแนวปฏิบัติของทุกฝาย
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4.2.11 การบริหารจัดการ
คณะวิชาที่ไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางองคกร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะวิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาใน
สายงาน
4.2.12 ดานกายภาพ/สิ่งแวดลอม/ความปลอดภัย
ควรปรั บ ปรุ งพั ฒ นาพื้นที่ใหส ามารถใช ป ระโยชน ไดคุมคา มีป ระสิทธิภ าพ รวมถึ งการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองน้ํา ภูมิทัศนที่รมรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย
ใหมากขึ้น
4.2.13 ศิษยเกา
(1) ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะมากขึ้น อาทิ รวมพัฒนา
หลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษาไปฝกงาน รวมทั้งการเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมของคณะอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน
(2) ควรจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ระหว า งรุ น พี่ รุ น น อ ง ศิ ษ ย เ ก า และผู บ ริ ห าร เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธระหวางกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันใหมากขึ้น และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
(3) ควรพั ฒ นาฐานข อมูล ศิษยเกาของคณะใหครบถ วน สมบูรณ มากขึ้น รวมถึ งควรมีการ
ติดตามความกาวหนาของศิษยเกาอยางตอเนื่องดวย
5. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อใหการดําเนินการของสวนงานมีการพัฒนา ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลง และการดําเนินการที่
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี้
5.1 ภาพลั ก ษณ องค ก ร (Branding) ควรดํ า เนิ น การเรื่ อ งภาพลั กษณ (Rebranding) เพราะมี
ความสํา คัญ มากต อการดํ าเนิน งานในยุ คปจ จุบัน ในการสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสวนงานในทุกพันธกิจ ทั้งคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง เทคโนโลยีอาหารของชุมชน โดยการ
ดําเนินการตองมีการวางแผนเปนขั้นตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
5.2 งบประมาณ การหารายได งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ควร
วางแผนและการดําเนินการ อาทิ
(1) จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ที่ชัดเจน และการนํามาสนับสนุน
พันธกิจในดานตางๆ
(2) จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายในระยะ 5 ป เพื่อวางแผนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 การปรับบทบาทหนาที่ของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย จากบริบทที่
มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่
รูปแบบการดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถตอบสนอง สนับสนุนนโยบาย พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
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(1) หอศิลป
(1.1) สรางภาพลั กษณใหม (Rebranding) ใหหอศิล ปเปนสั ญลักษณของผู นําการ
สรางสรรคศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษใหม
(1.2) พัฒนาหอศิลป ใหไดทั้งคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และเปนศูนยกลาง
แหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(1.3) นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทางปญญา และแปลง
ใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
(1.4) เป นผูนําศิลปะใหเข าถึงชี วิตประจําวั นของสังคมที่กําลังเปลี่ ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสมัยใหม
(2) สํานักหอสมุดกลาง อาทิ
(2.1) ปรับ/จัดพื้นที่เปนหองประชุม สัมมนา เพื่อใหนักศึกษา และทุกกลุมวัย เขามาทํา
กิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
(2.2) จัดทําฐานขอมูลดิจิทัลในการศึกษาคนควา สามารถเขาถึงอยางสะดวก รวดเร็ว
(2.3) การบริหารจัดการรูปแบบใหมที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความประหยัด
คุมคา ลดตนทุ น อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดทั้งภายในประเทศและตางประเทศในการใชทรั พยากร
รวมกัน เพื่อลดตนทุน
(2.4) ปรั บ platform รู ป แบบการให บ ริ ก าร และการให บ ริ การเชิ งรุ ก โดยนํ า
เทคโนโลยีเขามาชวย
(3) สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ
(3.1) ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระยะเร ง ด ว น เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ที่จะตอบสนอง
สนับสนุน นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(3.2) ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล และการใช
ขอมูลรวมกันแบบครบวงจรทั้งมหาวิทยาลัย อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงดานการเงิน
(4) บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ
(4.1) ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสวนงาน
เพื่อกําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4.2) ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารจั ด การ และการให บ ริ การ ให มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเอื้ออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ
(4.3) ควรเรงพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ
ทักษะในการทํางาน การปรับตัว ทัศนคติรับความเปลี่ยนแปลง
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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
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ได มี คํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ที่ 2344/2560 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2560 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ นงานของส วนงาน และการปฏิ บัติ ห นาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะ
เที ย บเท า คณะ (ภาคผนวก 13 หน า 405) โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุ ร นต ถิ ร ะวั ฒ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีฯ ตาม
ข อบั งคั บ ฯ นี้ เริ่ ม ดํ า เนิ น การครั้ งแรกในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมิน ผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนด
หลั กเกณฑ ขั้ น ตอนการติ ดตาม และประเมิน ผลฯ แลว นํามาจัดทํา คูมือการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ใชเ ป น แนวทางในการปฏิบัติง าน และสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ง ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดใหความเห็นชอบคูมือฯ ดังกลาว และคณะกรรมการไดรายงานผล
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี ฯ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามลําดับ
ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 นั บ เป น การติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ตามขอบังคับฯ นี้ ซึ่งคณะกรรมการไดรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผานมา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช
ประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหชัดเจนมากขึ้น อาทิ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (แบบฟอรม ปส.1)
กํ า หนดให ทุ ก ส ว นงานใช ค ะแนนผลการดํ า เนิ น การของกองแผนงานที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แลว เพื่อใหที่ประชุมดังกลาวชวยกลั่นกรองขอมูล และขอมูลที่
นํามาใชคิดคะแนนมีมาตรฐานเดียวกัน การรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ (แบบฟอรม
ปส.6) ใหใชขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (ในปที่ผานมา) เพื่อใหการรายงานความคืบหนา/
ความสําเร็จในการดําเนินการ มีกรอบที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกําหนดเกณฑการให
คะแนนด ว ย จากนั้ น คณะกรรมการได นํ า หลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือฯ
ดังกลาว แลว
ในสวนของการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ ไดกําหนดใหมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยขอมูลเชิงปริมาณ อาทิ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป สําหรับ ขอมูล เชิ งคุณภาพส วนใหญ คือ ขอมูลจากการสนทนากลุมกับ ผูเกี่ ยวของกลุมต างๆ อาทิ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ซึ่งการเชิญมา
สนทนากลุมนี้แสดงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดวย นอกจากนั้นขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม
ทําใหทราบปญหา ขอมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมิติตางๆ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมาก
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 2 สวน คือ (1) สวนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของส วนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ และ
(2) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานฯ
นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติด ตาม และประเมิน ผลฯ ตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึ งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานํ าเสนอดว ย
(ภาคผนวก 11 หนา 295) เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินการที่ผานมา
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เปนสวนหนึ่งที่สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เขมแข็งของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีฯ ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของควรนําไปใชประโยชนในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการทํ า งาน การสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น เพื่ อ ให ส ว นงานสามารถพั ฒ นา ขั บ เคลื่ อ นได มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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
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(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
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) ใหคณะกรรมการจัดทํ ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติหน าที่ของหัวหน า
สวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันที่หัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว
4. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามขอ 11 ของขอบังคับฯ กําหนดวา
- ในกรณีที่หัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณนั้นมามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแต
ไม เ กิ 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
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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 งร อยยี่ สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานในรอบ
นั้นตอสภามหาวิทยาลัยได
4.1 คณะกรรมการไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2562 พิจารณาขอยกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมเกิน 120 วัน จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ปฏิบัติหนาที่ประมาณ
81 วัน (12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562)
(2) อาจารย นฤชร สังขจั นทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติหนาที่ประมาณ 106 วัน (17 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562)
4.2 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สวนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. สวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 3
รวม
18

คณะ
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
1. ปฏิบัติหนาที่มากกวา 240 วัน ถึง ครบปงบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
มีจํานวน 18 ราย
(รวมคณบดีที่ครบวาระการดํารงตําแหนง/ลาออกกอนสิ้นสุดปงบประมาณ)
2. ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 120 วัน
ไดรับการยกเวนการติดตาม ประเมินผลฯ จํานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร
(ปฏิบัติหนาที่ 12 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 81 วัน)
2.2 อาจารยนฤชร สังขจันทร รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปฏิบัติหนาที่ 17 มิ.ย. - 30 ก.ย. 62 ประมาณ 106 วัน)

5. องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30 1. ขั้นตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจําป
1.1 ส ว นงาน กรอกข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานตาม
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ
ตอรองกับอธิการบดี)

คาน้ําหนัก
รอยละ

ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พั นธสั ญญาของหั ว หน า
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)

ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)

ด า นที่ 2 ระดั บ การมี ส ว นร ว มและความ 30
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

MIS ตามที่กองแผนงานกําหนด
1.2 กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน
สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ม.
1.3 ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ
หั ว หน า ส ว นงาน รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลใน
ขอ 1.3 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.1)
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการ
เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.2)
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ป ก ารศึ ก ษา 2561 (แบบฟอร ม ปส.3)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่ คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ
1. คณะกรรมการ จั ด ส ง แบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1. ใหกับ
2.1 คณะกรรมการประจําสวนงาน
2.2 ภาควิ ช า สาขาวิ ช า (รวมทั้ ง ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
2.3 สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
3. แตละกลุมตามขอ 2.1 - 2.3 จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม
คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี
(สวนงาน)
พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดที่ควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดสงให
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ 10
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
ประธานกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ สอบทานการใหคะแนน
1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.6)
หลั ง จากนั้ น จั ด ส ง ให ค ณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
ประเมินใหคะแนน
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
4. คณะกรรมการ พิ จ ารณาและประเมิ น ให ค ะแนนโดยใช
เกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงานใหประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และเขามา
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ทางระบบ online
2. นํ า แบบสอบถามเผยแพร ใ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแจงคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามฯ
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ทางระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา

5.2 องคประกอบ และคาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิธีการเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ของส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 นํ า มาคิ ด
รอยละ 60
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องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน 40
การขั บเคลื่ อนส ว นงาน และคุ ณลั กษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
1. หั ว หน า ส ว นงาน เขี ย นสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5)
2. หั ว หน า ส ว นงาน เสนอคณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ส ง ผลการประเมิ น ให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
4. เลขานุ ก ารส ว นงาน ส ง ให ป ระธานกรรมการ โดยผ า น
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลั ยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม
2562 พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1.2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
6.1.2.1 มีหนังสือถึงคณบดีและหัวหนาสวนงาน จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหดําเนินการดังนี้
(1) จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
(ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
(2) เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายสนับสนุน ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดั บปริ ญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึ กษา ศิษยเ กา) และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 16
กันยายน 2562
6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการดังนี้
(1) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) เพื่อใหเลขานุการสวนงานจัดสงใหกับ
(1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(1.2) ภาควิชา/สาขาวิช า (รวมทั้งที่มีฐ านะเทีย บเทาภาควิช า สาขาวิช า)
ทั้งหมดในสวนงาน
(1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
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โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามฯ แลวจัดสง
ใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
หลังจากนั้นใหเลขานุการสวนงาน รวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 7
ตุลาคม 2562
(2) ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.2.3 มอบหมายใหฝา ยเลขานุการฯ ดําเนินการดังนี้
(1) เผยแพรคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ในเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
(2) นํ า แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรมปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.3 วันที่ 3 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มี
หนั ง สื อ ถึ ง ประธานคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา (14 คณะ) ขอให ช ว ยประชาสั ม พั น ธ เ รื่ อ งการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และขอความรวมมือ
นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ภายใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.4 วันที่ 10 กันยายน 2562 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
ชี้แจงหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กับหัวหนาสวนงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
6.1.5 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญเขารวมสนทนากลุม
6.1.6 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
6.1.6.1 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนา
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) สงใหคณะกรรมการ
6.1.6.2 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7)
6.1.7 วันที่ 17, 21, 28 และ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุม
6.1.8 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
6.1.8.1 หัวหนาสวนงาน สง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอคณะกรรมการ
6.1.8.2 เลขานุการสวนงาน สง แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6)
6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
6.2.1 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 8/2562 และครั้งที่ 9/2562)
พิจารณา ราง สรุปการสนทนากลุม จํานวน 18 สวนงาน
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6.2.2 วันที่ 13 และ 19 ธันวาคม 2562 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 10/2562 และครั้งที่
11/2562) พิจารณา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จํานวน 18 สวนงาน
6.2.3 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล สรุป
วิเคราะห ประมวลขอมูลและจัดทํา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) (จัดทําเปนเลมเดียวกัน)
6.2.4 วันที่ 9 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2563) พิจารณา ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของสวนงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหั วหน าสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
6.2.5 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ สง ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหหัวหนา
สวนงานรั บทราบผลการติ ดตาม และประเมิน ผลฯ ในเบื้องตน และใหแจงขอสังเกตตอประธานกรรมการ
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 (ถามี)
6.2.6 วันที่ 24 มกราคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2563) ดําเนินการดังนี้
6.2.6.1 นําขอสังเกต จากหัวหนาสวนงาน (ตามขอ 6.2.5) มาพิจารณา
6.2.6.2 เตรีย มขอมูลในการนํ าเสนอ ร าง รายงานผลการติ ดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตอสภามหาวิทยาลัย
6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการดังนี้
6.3.1 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 พิจารณา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครัง้ นี้
6.3.3 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ดําเนินการดังนี้
6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือสงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ใหแตละสวนงาน
ทราบ และนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
6.3.3.2 ฝายเลขานุการฯ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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สวนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการได นํ ารายงานผลการดํ าเนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น าที่ ของหั ว หน า
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) มาพิจารณาตรวจสอบ
สอบทาน แลวใหคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส วนงาน และการปฏิบั ติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ในสวนของขอมูลจากการสนทนากลุม (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 10 หนา 209)
การตอบแบบสอบถามการประเมิ นการบริหารงานของส วนงาน และการปฏิ บั ติหน าที่ของหัวหน าส วนงาน
(โดยบุคลากร) และการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) คณะกรรมการได
ประมวล สรุปสาระสําคัญมานําเสนอในภาพรวมของแตละสวนงาน นอกจากนั้นในปนี้คณะกรรมการยังได
รวบรวมข อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวยเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ผานมา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คะแนนการติด ตาม และประเมิ น ผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหั วหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
1) สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนัก รอยละ 30)
1.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ที่กองแผนงานดําเนินการ
และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
กองแผนงานนํ า เสนอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.ม.) ดั งกล าว จะไมมีขอมูลผลการ
ดําเนินงานใน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากเปนขอมูลระดับมหาวิทยาลัย และกองแผนงานแจงวาไมสามารถจําแนกเปน
รายคณะได คือ
- ตัวชี้วัดที่ 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top
500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
- ตัวชี้วัดที่ 23 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI
1.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 1.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7)

1.3) อนึ่งในสวนของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ คือ สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี และหอศิลป ซึ่งการเจรจาตอรองตัวชี้วัดกับอธิการบดี จะมีความแตกตางจากคณะวิชา คือ
อธิการบดีใหสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดตัวชี้วัดที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเอง
หรือจะเลือกจาก 33 ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยก็ได ซึ่งสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ได
กําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตัวชี้วัดที่เจรจาตอรองกับอธิการบดี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
รวม
33 ตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติการ
ที่สวนงานกําหนดเอง
ของมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุดกลาง
10 ตัวชี้วัด
10 ตัวชี้วัด
สํานักดิจิทลั เทคโนโลยี
2 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
5 ตัวชี้วัด
(16, 33)*
หอศิลป
4 ตัวชี้วัด
6 ตัวชี้วัด
10 ตัวชี้วัด
(25, 28, 29, 33)*
หมายเหตุ * 16. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษาตอเงินรายได
25. จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาชุมชน/
สังคม/ประเทศ
28. จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตรและศิลป
29. จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
33. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สวนงานที่มฐี านะ
เทียบเทาคณะ

จากขอมูลขางตน
- แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป
มีทั้งตัวชี้วัดที่มาจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเอง และไดรายงานคะแนนผลการ
ดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัด จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ
- แผนปฏิ บั ติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักหอสมุดกลาง มี เฉพาะ
ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเอง ในรายงานผลการดําเนินงานฯ มีเฉพาะคะแนนผลการดําเนินงานฯ ตามตัวชี้วัดของ
สํานักหอสมุดกลาง
ดังนั้นการคิดคะแนนของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีดังนี้
(1) สํานักดิจิทัล เทคโนโลยี และหอศิลป ใหใชคะแนนผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประจําป จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) ตามลําดับ
(2) สํานักหอสมุดกลาง ใหตัดคะแนนในสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี คาน้ําหนัก รอยละ 30) ออกไป เนื่องจาก
ไมมีผลการดําเนินงานในสวนนี้ ซึ่งจะเหลือคาน้ําหนักรวมทั้งหมดรอยละ 70 แลวใหเทียบรอยละ 70 เปน
รอยละ 100
1.4) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของแตละสวนงาน
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) อยูในภาคผนวก 2 หนา 90
2) สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (คาน้ําหนัก
รอยละ 10)
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2.1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยาง
นอย 3 เรื่อง)
2.2) คณะกรรมการ นําขอมูลตามขอ 2.1) มาสอบทานและใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
(เกณฑการใหคะแนน ตามคูมือการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7)
2.3) รายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
อยูในภาคผนวก 3 หนา 127
3) สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนัก รอยละ 20)
คณะกรรมการ ใชคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 4 หนา 171
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)
1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวน
งาน และการปฏิบัติห นาที่ของหั วหนาสวนงาน (โดยบุ คลากร) (แบบฟอร ม ปส.4) จาก 3 กลุม คือ (1)
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) (สวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ มาจาก 2 กลุม คือ (1) และ (3))
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม
3) คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารเสนอ
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 5 หนา 173
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนัก รอยละ 10)
1) คะแนนในสวนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ซึ่งประกอบดวย
1.1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จํานวน 4 ขอ
1.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะในภาพรวม จํานวน 16 ขอ
โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ (1) ระดับการ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ กอนสงใหคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว (เกณฑ
การให ค ะแนน ตามคู มื อ การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 9) รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 7 หนา 178
ดานที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
1) คะแนนในส ว นนี้ ม าจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) ผานระบบออนไลน (แบบฟอรม ปส.7)
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม
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3) คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารเสนอ
รายละเอียดคะแนน อยูในภาคผนวก 8 หนา 180
ทั้งนี้คะแนนในสวนนี้ไมไดนํามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 60)
นํ า คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน (ข อ 1.1) มาคิ ด
รอยละ 60
ดานที่ 2 ความเปนผู นํา (Leadership) ในการขั บเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะส วนบุ คคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)
1) คะแนนในสวนนี้มาจาก หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership)
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
(แบบฟอรม ปส.5)
โดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะประเมินใหคะแนนกอนเสนอคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานและใหคะแนน รายละเอียดคะแนน อยูใน
ภาคผนวก 6 หนา 175
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ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สวนงาน

ผลการดําเนินงานของสวนงาน*
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน (รอยละ 60)
ดานที่ 2
ระดับการมี
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนรวมและ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ความรวมมือ
ตามแผน
ตามนโยบายของ คุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรฯ
ปฏิบัติการประจําป หัวหนาสวนงาน
ภายในฯ

ดานที่ 3
ความคืบหนา/
ความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

21.8

9.6

15.7

20.7

6.8

74.6

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

20.6

9.5

18.2

20.2

7.6

76.1

3. คณะโบราณคดี

21.4

7.3

17.6

26.9

8.2

81.4

4. คณะมัณฑนศิลป

22.2

9.8

17.9

23.3

8.3

81.5

5. คณะอักษรศาสตร

22.2

10.0

16.9

22.1

8.0

79.2

6. คณะศึกษาศาสตร

17.7

9.3

18.5

27.6

8.3

81.4

7. คณะวิทยาศาสตร

23.2

9.6

15.8

24.6

8.5

81.7

+
+
+
+
+
+
+
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สวนงาน/
หัวหนาสวนงาน

ผลการดําเนินงานของสวนงาน*
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน (รอยละ 60)
ดานที่ 2
ระดับการมี
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนรวมและ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ความรวมมือ
ตามแผน
ตามนโยบายของ คุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรฯ
ปฏิบัติการประจําป หัวหนาสวนงาน
ภายในฯ

ดานที่ 3
ความคืบหนา/
ความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

8. คณะเภสัชศาสตร

27.5

10.0

18.3

22.6

8.2

86.6

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24.7

10.0

17.7

27.3

8.4

88.1

10. คณะดุรยิ างคศาสตร

25.0

8.8

16.8

27.4

8.2

86.2

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

21.5

10.0

17.6

18.9

7.9

75.9

12. คณะวิทยาการจัดการ

19.7

10.0

16.3

20.8

7.8

74.6

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21.1

10.0

13.9

17.7

7.1

69.8

14. วิทยาลัยนานาชาติ

22.6

9.8

15.6

29.6

8.6

86.2

+
+
+
+
+
+
+
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หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับความสําเร็จ:
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป ดีเดน
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนรอยละ 70-79 ดี

คะแนนรอยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนรอยละ 50-59
นอย
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง

16

ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สวนงาน

1. บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานของสวนงาน*
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน (รอยละ 60)
ดานที่ 2
ระดับการมี
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนรวมและ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ความรวมมือ
ตามแผน
ตามนโยบายของ คุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรฯ
ปฏิบัติการประจําป หัวหนาสวนงาน
ภายในฯ

ดานที่ 3
ความคืบหนา/
ความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

28.2

10.0

18.8

26.8

6.8

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

90.6

+

หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน ดานที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ดานนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแตไมนํามาคิดคะแนน
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สวนงาน

ผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน (รอยละ 60)
ดานที่ 2
ระดับการมี
สวนที่ 1 *
สวนที่ 2
สวนที่ 3
ส
วนรวมและ
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน
ความรวมมือ
ตามแผน
ตามนโยบายของ คุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรฯ
ปฏิบัติการประจําป หัวหนาสวนงาน
ภายในฯ
(รอยละ 30)

(รอยละ 10)

(รอยละ 20)

(รอยละ 30)

ดานที่ 3
ความคืบหนา/
ความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะฯ

คะแนนรวม
(ดานที่ 1 +
ดานที่ 2 +
ดานที่ 3)

(รอยละ 10)

–

1. สํานักหอสมุดกลาง

N/A

8.0

20.0

24.8

8.2

87.1
(61.0)

2. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

30.0

8.7

16.0

26.5

7.7

88.9

3. หอศิลป

30.0

9.7

20.0

27.7

8.0

95.4

+
+

หมายเหตุ * การคิดคะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีดังนี้
1. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป ใชคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (จาก 33 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) จํานวน 2 และ 4 ตัวชี้วัด ตามลําดับ
2. สํานักหอสมุดกลาง มีเฉพาะตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเอง ใหตัดคะแนนในสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี คาน้ําหนัก รอยละ 30) ออกไป เนื่องจากไมมีผลการดําเนินงานในสวนนี้ ซึ่งจะเหลือคาน้ําหนักรวมทั้งหมดรอยละ 70 แลวใหเทียบรอยละ 70 เปนรอยละ 100 ดังนั้น คะแนนรวม 61.0 จาก
รอยละ 70 จึงเทียบเปน 87.1 จากรอยละ 100
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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. การดําเนินงานที่มีความกาวหนาเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2561) และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562)
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) ฯลฯ มาสรุปเปน
ประเด็น คือ การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับป
ที่ผานมา (ป 2561) ขอเสนอแนะที่เปนเรื่องเรงดวน และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดํ าเนิ นงานของส วนงาน และการปฏิ บั ติหนาที่ ของหัว หนาสว นงาน รวมทั้งเรื่องที่ต องการใหมหาวิทยาลั ย
สนั บ สนุ น เพื่ อให ส ว นงาน มหาวิ ทยาลั ย และทุ กฝ ายที่ เ กี่ ย วข องได นํ าไปใช ป ระโยชน ในการวางแผนการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
โดยไดสรุปของแตละสวนงานมานําเสนอ (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูใ นภาคผนวก 10 หนา 209)
นอกจากนั้นคณะกรรมการไดรวบรวมขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานําเสนอดวย เพื่อ
สื่อให เ ห็น ถึ งการดํ าเนิ นการ ความก า วหนาในการพัฒ นาของสว นงาน และจักไดนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป (รายละเอียดของแตละสวนงาน อยูในภาคผนวก 11 หนา 295)
สรุปการดําเนินงานที่มีความกาวหนา และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของ
สวนงาน มีดังนี้
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1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของคณะ
1.2 ให ค วามสํ า คั ญ กั บ นั ก ศึ ก ษามากขึ้ น อาทิ โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ ต า งประเทศ ให
ทุนการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนนักศึกษาไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ
1.3 ความกาวหนาทางวิชาการ อาทิ การจัดกิจกรรม workshop รวมกับศิลปนชาวตางชาติ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องตางๆ อาทิ เทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน การอนุรักษศิลปะ
ของชาติ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. การปรับปรุงวังทาพระ
1.1 ใช เ วลานาน ทํ า ให ข าดโอกาสในการใช พื้ น ที่ ทํ า
ประโยชน ใ นด า นการเรี ย นการสอน การบริ ก าร
วิชาการ
1.2 บุคลากรไมคอยทราบความคืบหนา
1.3 บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ได รั บ ผลกระทบจากการ
เดินทางไปปฏิบัติงานที่พระราชวังสนามจันทร
1.4 นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรูจากแหลงศิลปะ
สําคัญในกรุงเทพฯ อาทิ หอศิลป
2. การบริหารจัดการ
ไมมีเลขานุการคณะ ทําใหการทํางานไมมีความคลองตัว
ตองไปสอบถามวิธีทํางานของคณะอื่น

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเร ง รัด การปรับ ปรุง พื้น ที่ใ ห แล วเสร็ จโดยเร็ว และ
ดําเนินการจัดทําแผนฟนฟู
2. ควรแจงความคืบหนาการปรับปรุงวังทาพระใหบุคลากร
และนักศึกษาทราบอยางตอเนื่อง
3. ควรรับฟงผลกระทบจากการปรับปรุงวังทาพระ และหา
แนวทางแกปญหารวมกัน

ควรแตงตั้งเลขานุการคณะฯ เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
กลั่ น กรองเรื่ อ งต า งๆ และจั ด ระบบการทํ า งานในการ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะ ซึ่ ง จะช ว ยให ก ารทํ า งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

3. กายภาพ (พระราชวังสนามจันทร)
มี พื้ น ที่ ไ ม เ พี ย งพอรองรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ควรปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ใหสามารถใชประโยชนไดมาก
นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 ใหมีประสิทธิภาพไดเต็มที่
ขึ้น

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การรับนักศึกษา
ระบบ TCAS ทําใหไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี 1. ควรประชาสั มพั น ธ ใ ห ข อมู ล ของคณะ ระบบการสอบ
คัดเลือกของคณะ เพื่อสามารถตัดสินใจไดถูกตอง ชัดเจน
คุณสมบัติที่จะเรียนได สงผลใหนักศึกษาลาออกกลางคัน
2. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และขอสอบ
ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพื่อใหไดนักศึกษาที่
มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตของ
คณะดวย
2. หลักสูตร การเรียนการสอน
2.1 เนนการสอนดานศิลปะ ไมครอบคลุมทักษะอื่นๆ ที่ 1. ควรระดมความคิดจากผูเกี่ยวของและศิษยเกา เพื่อให
ใช ใ นการประกอบอาชี พในยุ ค ป จจุ บั น ซึ่ง ต อ งใช ขอมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การเปดรายวิชา
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ความสามารถที่หลากหลายดาน
ใหมๆ ที่เปนทางเลือก และสอดคลองกับตลาดแรงงาน
2.2 นักศึกษาสวนหนึ่งมีปญหาการสอบภาษาอังกฤษ ไม การประกอบอาชีพ อาทิ ศิลปะกับเทคโนโลยี ศิลปะกับ
ผานเกณฑที่กําหนด ทําใหสําเร็จการศึกษาไดยาก การจัดการ การจัดการ งานสรางสรรคกับเทคโนโลยี
2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมากขึ้น
ขึ้น
2.3 นักศึกษามีพื้นฐานที่แตกตางกัน การเรียนรู ฝกฝน 3. ควรสอนปรับพื้นฐานดานศิลปะของนักศึกษาใหมีความ
พัฒนาไดไมเทากัน
เข ม แข็ ง มี พ้ื น ฐานใกล เ คี ย งกั น เพื่ อ ประโยชน ต อ การ
จัดการเรียนการสอนตอไป
4. ควรเรงดําเนินการปรับหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA เพื่อ
ประโยชนของนักศึกษา
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
การผลักดันดานศิลปะกับเทคโนโลยี จะตองใชอุปกรณ 1. ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่ทันกับยุคสมัย อาทิ หอง
เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ซึ่ ง มี ก ารลงทุ น สู ง อาทิ ห อ ง Studio
Studio
2. ควรสงนักศึกษาไปฝกงานกับผูประกอบการที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย มีความพรอม เพื่อสรางประสบการณ เรียนรูการ
ทํางาน โดยนับเปนเวลาเรียนและไดหนวยกิตดวย หรือ
การออกแบบหลักสูตรที่เรียนและทํางานไปพรอมกันได
4. ศูนยกลางขอมูลดานศิลปะ
ควรจัดทําฐานขอมูลผลงานศิลปะของอาจารย นักศึกษา
เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา และการหารายไดเพิ่ม
5. การบริการวิชาการ
ควรให มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มาช ว ยงานด า นการ
ติดตอ ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
เพื่ อ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด โครงการให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
6.1 เกณฑ ก ารขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการใหม
ควรผลักดันใหสภาคณบดีทางศิลปะ พิจารณาแนวทาง
ยากขึ้น
ในการตีความผลงานทางวิชาการ ของสายศิลปะใหมีความ
6.2 การตีความงานศิลปะเปนผลงานทางวิชาการ ถูกตี ชัดเจน เพื่อประโยชนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
กรอบใหผานเกณฑยากขึ้น และยังไมมีความชัดเจน และการพัฒนาการทํางานของทุกฝาย
7. การบริหารจัดการ
7.1 การบริหารจัดการ 2 วิทยาเขต ทําไดยาก ไมคลองตัว 1. ควรวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการ ของทั้ง 2 วิทยา
อาทิ การสื่อสาร การเดินทาง การบริหารงาน
เขต ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.2 นโยบายประหยัดงบประมาณ บางครั้งไมสอดคลอง 2. ควรบริหารจัดการการใชเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ให
กั บ ลั ก ษณะของการทํ า งาน อาทิ การใช printer สอดคล อ ง และเอื้ อ ต อ การทํ า งานโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
รวมกันในสํานักงาน 5 คน : 1 เครื่อง เนื่องจากงาน ประหยัดและคุมคา และติดตาม ประเมินผล สอบถาม
ของเจ า หน า ที่ ส ายสนั บ สนุ น ต อ งจั ด ทํ า เอกสาร ปญหา อุปสรรคในการทํางาน แนวทางการแกไขปญหา
จํานวนมาก
เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
การสื่อสารภายในคณะมีนอย บางครั้งมีความเขาใจไม 1. ควรปรับวิธีการสื่อสารภายในองคกร ใหมีความชัดเจน
ตรงกัน ระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุน
ทั่วถึงในทุกระดับ
2. ควรประชุ ม หารื อ ร ว มกั น ถึ ง ป ญ หาอุ ป สรรค ในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ และแนวทางการดําเนินการ อาทิ
เพิ่มชองทางการสื่อสาร ปรับวิธีการสื่อสาร เพื่อใหการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ ก ารจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ที่
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ดาน
9. การพัฒนาบุคลากร
10. กายภาพ/สิ่งอํานวยความสะดวก
10.1 วังทาพระ
พื้นที่คับแคบ ไมเพียงพอในจัดการเรียนการสอน
การแสดงผลงานของนักศึกษา การจัดกิจกรรม
หารายได
10.2 พระราชวังสนามจันทร
- พื้ น ที่ ใ นการทํ า งาน แสดงงาน ส ง ผลงานของ
นักศึกษา ไมเพียงพอ
- การจัดสรรพื้นที่จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การทํางานดวย (การกัดกรดภาพพิมพ)
- ทําเลอยูใกลแหลงขายของ มีขยะมาก
- การซอมแซมอาคารในระหวางเรียน ทําใหมีปญหา
เรื่องฝุน และการดําเนินการไมเสร็จตามกําหนดเวลา ทําให
ตองมีการเปลี่ยนแปลงหองเรียนบอยครั้ง

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
พระราชวังสนามจันทร ใหมากขึ้น
ควรปรั บ ตั ว วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง
1. วังทาพระ
ควรปรับปรุงพัฒนาการใชพื้นที่ใหสามารถใชประโยชน
ไดมากขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางดานศิลปะ และสรางโอกาสใน
การหารายได
2. พระราชวังสนามจันทร
2.1 ควรปรับปรุงพื้นที่ใหเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น
2.2 ควรปรับปรุงหองน้ํา และดูแลความสะอาดใหมาก
ขึ้น
2.3 ควรเรง รัดการซ อมแซมอาคารเรีย นให แลว เสร็ จ
และแจงกําหนดการที่ชัดเจน
2.4 ควรเพิ่มจํานวนถังขยะ และดูแลความสะอาดให
มากขึ้น
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. งานวิจัย
การขอทุนวิจัยภายนอก มีความยุงยาก และมีขั้นตอน
มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนการขอทุน
มาก
วิจัยภายนอกใหสาขาวิชาตางๆ ที่มีความยุงยากมาก
2. การจัดซื้อ จัดจาง
ระเบียบ ขอบังคับ มีขั้นตอนมาก ทําใหการดําเนินการมี
ควรจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหมี
ความลาชา ขาดความคลองตัว
ความชัดเจน และสะดวกรวดเร็วขึ้น
3. ความปลอดภัย
มีทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอกนํารถจักรยานยนตเขา
ควรเขมงวดเรื่องวินัยการจราจรในมหาวิทยาลัยใหมาก
มาในมหาวิทยาลัย บางครั้งขับขี่คอนขางเร็ว
ขึ้น

4. คณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง)
มีความประนีประนอม
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง)
ควรเพิ่มการสื่อสารกับบุคลากรใหมากขึ้น
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 296)
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2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การปรับปรุงวังทาพระมีความกาวหนาเพิ่มขึ้น
1.2 ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรภายในคณะ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. Disruption
1.1 คว ามต อ งการขอ งนั ก ศึ ก ษายุ ค ใหม มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก อาทิ ตองการ
เรียนเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ตองการทํางานไป
ดวยเรียนไปดวย ตองการสรางสรรคสิ่งใหมๆ
1.2 มี ค วามเสี่ ย งหากไม มี ก ารเร ง ปรั บ ตั ว ให ทั น การ
เปลี่ยนแปลง ความนิยมในคณะจะลดลง
2. จํานวนนักศึกษา
มีแนวโนมลดลง มาจากสาเหตุตางๆ อาทิ
2.1 การยายไปจัดการเรียนการสอนที่อาคารสมบูรณ
บางพลัด
2.2 มหาวิทยาลัยเอกชนเปดสอนหลักสูตรสถาปตย
กรรมศาสตร เ พิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาไปอย า ง
รวดเร็ว
2.3 ความตองการของตลาด สังคมลดลง
2.4 ลักษณะของนักศึกษารุนใหมเปลี่ยนแปลงไป อาทิ
ตองการเรียนไปดวยทํางานไปดวย ความตองการ
เรียนเปนเรื่องๆ ที่สนใจนําไปใชในการทํางาน
3. หลักสูตร

4. งบประมาณ และการหารายได

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ บั ณ ฑิ ต ของคณะสถาป ต ยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหชัดเจน
2. ควรวางแผนการปรับตัวในทุกดาน ทั้งเรื่องหลักสูตร การ
เรียนการสอนใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
คนรุนใหม และมีความยืดหยุนมากขึ้น
1. ควรสร า งและเผยแพร จุ ด เด น อั ต ลั ก ษณ ข องคณะให
ชัดเจน เพื่อจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน
2. ควรวางแผนเตรียมการประชาสัมพันธ การยายกลับมา
จัดการเรียนการสอนที่วังทาพระ ใหนักเรียน ผูปกครอง
โรงเรียนตางๆ ทราบโดยเร็ว และดําเนินการอยางตอเนื่อง

1. ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนใหทันสมัย ตรง
กับความตองการของผูเรียนใหมากขึ้น
2. ควรผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งดานสถาปตยกรรม
และสถาปตยกรรมไทย จะทําใหบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดเปรียบกวาสถาบันอื่นๆ และเปนอัตลักษณของ
คณะฯ
1. ควรเร ง จั ดตั้ ง ศู น ยบ ริ ก ารวิ ช าการของคณะ ซึ่ งจะเป น
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการหารายได และนํ า เงิ น มา
สนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะ
2. ควรวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณอยางรอบคอบ
3. ควรจั ด เรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ความเร ง ด ว นของ
กิจกรรม/โครงการ แลวตัดบางกิจกรรม/โครงการออก
เพื่อใหสามารถดําเนินการกิ จกรรม/โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ควรจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ด า นผลงานสถาป ต ยกรรม
สถาปตยกรรมไทย เพื่อการคนควา และหารายไดเพิ่ม

23

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

5. ดานกายภาพ
5.1 การปรับปรุงวังทาพระ
1. ควรเรงดําเนินการปรับปรุงพื้นที่วังทาพระใหแลวเสร็จ
การดําเนินการยังมีความลาชา สงผลกระทบตอการ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งนักศึกษาใหมที่จะเขามาเรียน 2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธกําหนดเวลากลับมาจัดการ
เรียนการสอนที่วงั ทาพระใหนักศึกษาและผูปกครองทราบ
5.2 อาคารสมบูรณ บางพลัด
มีข อ จํา กั ด สถานที่คั บ แคบ ไม เอื้ อ ตอ การจั ดการ อยางตอเนื่อง
เรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. ทิศทางการพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไมชัดเจน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ รวมทั้งอัตลักษณใน
การผลิตบัณฑิตใหชัดเจน เพื่อนําไปวางแผนการทํางานให
สอดคลองกันตอไป

2. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
2.1 การรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา มีอุปสรรค 1. ควรพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาต า ง
ดานภาษา เนื่องจากตองเรียนเปนภาษาไทย
ประเทศใหมากขึ้น
2.2 การสง เสริ ม สนั บสนุ นใหนัก ศึก ษาไปนํ าเสนอ 2. ควรนําระเบียบ ประกาศ ขอบังคับที่เกี่ยวของมาพิจารณา
ผลงานในต า งประเทศ บางกรณี มี ข อ จํ า กั ด เรื่ อ ง ทบทวนในประเด็นที่เปนขอจํากัด และอุปสรรค โดยหาก
ขอบังคับที่ไม เอื้ออํานวย (อาทิ ระหวางขอรับทุ น ประเด็น ใดเปน อํา นาจของคณะ ควรเร งปรั บปรุงแกไ ข
สนับสนุนเปนนักศึกษา เมื่อไดรับการตอบรับใหไป ประเด็ น ใดเป น อํ า นาจของมหาวิ ท ยาลั ย ควรนํ า เสนอ
นํา เสนอผลงานได สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว ทํ า ให ไ ม มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง แกไขตอไป
สามารถรับทุนได)
3. ควรจัดสรรทุนใหนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ใหมากขึ้น
3. กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษามีความสัมพันธกับคณะอื่นนอย
เมื่อคณะกลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังทาพระแลว
ควรจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธรว มกันภายในคณะ และ
ระหวางคณะใหมากขึ้น
4. อาจารย
4.1 อาจารยสว นหนึ่ง ทํางานไม เต็มศั กยภาพ ซึ่ งสว น 1. ควรกํากับ ติดตามการมอบหมายภาระงานของอาจารย
หนึ่งมาจาก
ใหเปนไปตามภาระงานที่คณะ มหาวิทยาลัยกําหนดไว
- mind set ของแตละคน
2. ควรหากลยุทธ วิธีการ มาตรการในการจูงใจ ใหอาจารย
- อาจารยบางทานมีคดีความ และภาควิชายังไมมี มารวมมือกันทํางานใหมากขึ้น
ความชั ด เจนทางข อ กฎหมาย ส ง ผลต อ การมอบหมาย
ภาระงาน
4.2 อาจารยของคณะสวนหนึ่งจะชอบทํางานคนเดียว
การทํางานในเชิงบูรณาการ การดึงเขามามีสวนรวม
ในการทํางานยังมีนอย
5. การจัดโครงการบริการทางวิชาการ
คณะไมมีการดําเนินการจัดประชุม/การจัดกิจกรรม/ 1. ควรริ เ ริ่ ม จั ด กิ จ กรรม/โครงการขนาดใหญ ระดั บ ชาติ
โครงการระดับชาติ ระดับนานาชาติ มาระยะหนึ่งแลว
นานาชาติ และดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ แสดง
ศักยภาพ ความสามารถของอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา
สรางชื่อเสียงสูสาธารณะ และนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น
2. ควรให ค วามสํ า คัญ กั บ หนว ยงาน องค กร ที่ อ ยูใ กล กั บ
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ดาน

6. การสื่อสาร
6.1 การสื่อสาร การถายทอดขอมูลขาวสาร สวนใหญจะ
ใชหนังสือ เอกสาร ทําใหความใกลชิดกับบุคลากร
สายสนับสนุนมีนอย
6.2 การสื่อสารยังมีนอยโดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุง
วังทาพระ และการดําเนินการไมตอเนื่อง ไมชัดเจน
และบางเรื่องรับทราบจากหนวยงานอื่น มิใชจากทีม
ผูบริหารของคณะ
7. การพัฒนาบุคลากร
ได รั บ การพั ฒ นาน อ ย และไม เ ป น ระบบส ง ผลให ไ ม
สามารถดําเนินงานตามพันธกิจ การพัฒนางาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
คณะวิ ช า มหาวิ ท ยาลั ย เป น อั น ดั บ ต น ๆ และขยายให
กวางขวางออกไป
3. ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ
ประสานงาน รวมถึ ง การจั ด ทํ า เอกสาร การเบิ ก -จ า ย
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
เพื่ อ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด โครงการให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรมีการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการให
มากขึ้น ซึ่งจะชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีเพิ่มขึ้น
2. ควรเพิ่มการสื่อสาร และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อ
สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน

1. ควรมี แผนพัฒนาผูบริ หาร เพื่ อให มีความพร อมในการ
บริหารงาน และการเปนผูบริหาร
2. ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการ สาย
ส นั บ ส นุ น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ เ พื่ อ เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู
ความสามารถที่ ส อดคล อ งกั บ ภาระหน า ที่ ความ
รับผิดชอบ (ทุกคนตองไดรับการอบรมพัฒนา) เพื่อรองรับ
การทํางาน และทุกสว นงานภายในคณะ มหาวิทยาลั ย
สามารถพั ฒ นาไปได พ ร อ มๆ กั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวมถึงขวัญกําลังใจในการทํางาน ฯลฯ
3. ควรปรั บ ตั ว วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานให ทั น ต อ ความ
เปลี่ยนแปลง
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การใหบริการนักศึกษา
1.1 บางกรณีนักศึกษาไม ทราบขั้นตอนการใหบริการ 1. ควรกําหนดใหทุกหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการนักศึกษา
ของหนวยงานที่จะตองไปติดตอวาตองดําเนินการ จัดทําขั้นตอนการใหบริการใหชัดเจน และประชาสัมพันธ
ให นั ก ศึ ก ษาทราบ เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารนั ก ศึ ก ษามี
อยางไรบาง ทําใหลาชา และไมไดรับความสะดวก
1.2 ไมไดรับความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาที่ ประสิทธิภาพ มากขึ้น
และการใหบริการลาชา
2. ควรนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ม าช ว ยในการบริ ก ารเพื่ อ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วขึ้น อาทิ
Application ตางๆ
3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาที่ใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วขึ้น
2. การพัฒนาผูบริหาร
ผู ม าดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารส ว นหนึ่ ง ไม มี พื้ น ฐาน
ควรเตรียมความพรอม อบรมใหความรู ความเขาใจกับ
ประสบการณดานงานธุรการ การบริหารงานทั่วไป กฎหมาย ผู บ ริ ห าร/ผู ที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ
ตางๆ จึงประสบปญหา อุปสรรคในการบริหาร การจัดการ เกี่ยวกับระบบงานธุรการ การบริหารงานทั่วไป กฎหมาย
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ในดานตางๆ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ต า งๆ เพื่ อ ให มี ค วามเข า ในระบบการทํ า งาน สามารถให
คําปรึกษา แนะนํา แก อาจารย บุ คลากรสายสนับสนุนได
อยางมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
มี ก ารพั ฒ นาน อ ย ไม เ ป น ระบบส ง ผลต อ การทํ า งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ทํ า หลั ก สู ต รการพั ฒ นาอาจารย
บุคลากรสายสนับ สนุน ในแต ละระดั บ (ทุก คนตองรับ การ
ความเขาใจในขอมูล ขาวสารตางๆ
อบรม) เพื่อรองรับการทํางาน พัฒนาทักษะความสามารถ
ตามภาระหน า ที่ ใ นแต ล ะระดั บ ต า งๆ เพื่ อ ให ค ณะ
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาไปได พ ร อ มๆ กั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ
4. ระบบการสืบคนขอมูลเว็บไซต
เขาถึงยาก ไมเอื้อตอนักศึกษาตางชาติ
ควรปรับปรุงขอมูลเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหเขาถึง
ไดงาย รวมทั้ งมีขอมูลที่เปน ภาษาอังกฤษใหครบถวนเพื่ อ
รองรั บ นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ นั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย น
ความเปนนานาชาติ

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู)
4.1 เปดกวางรับฟงความคิดเห็น โดยการบริหารใชเสียงสวนใหญในการตัดสินใจ
4.2 พยายามแกไขปญหา และริเริ่มงานใหมๆ
4.3 มีความเปนมิตร ใกลชิดกับนักศึกษา
4.4 มีความประนีประนอม ยืดหยุน ซึ่งเปนเรื่องที่ดี แตควรระมัดระวังเพราะบางครั้งทําใหเกิดผลเสียตอ
การทํางาน
4.5 ทีมรองคณบดีเปนคนรุนใหมมีการทํางานรวมกันเปนทีม
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนท คุณค้ําชู)
ควรเพิ่มการสื่อสาร การดูแล เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาสายสนับสนุนใหมากขึ้น
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 303)

26

3. คณะโบราณคดี
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
ยายกลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังทาพระไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

การปรับปรุงวังทาพระ
1. ขณะนี้ยังไมสามารถใชทรัพยากรตางๆ ไดเต็มศักยภาพ 1. ควรผลักดันการเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมวิชาการดาน
และการยายจากวังทาพระไปนาน ทําใหขาดความตอเนื่อง ศิลปวัฒนธรรม
ในการดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาคณะ รวมทั้ง 2. ควรปรั บ ปรุ ง อาคาร พื้ น ที่ สภาพแวดล อ ม สิ่ ง อํ า นวย
ปฏิสัมพันธกับชุมชน พื้นที่รอบขางหายไป สงผลกระทบ ความสะดวก ใหครบสมบูรณโดยเร็ว
กับการจัดกิจกรรมวิชาการ และการหารายไดของคณะ
2. ความพยายามยายกลับมาตามกําหนด แตบางสวนยังไม
พรอม ไมเปนไปตามความคาดหวัง

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. หลักสูตร
1.1 การบูรณาการระหวางภาควิชามีนอย
1. ภาควิชาตางๆ ควรมีการบูรณาการรวมกันมากขึ้น อาทิ
1.2 อาชีพที่รองรับผูที่สําเร็จการศึกษาดานโบราณคดี การออกภาคสนามรวมกันระหวางภาควิชาโบราณคดีกับ
โดยตรงมีนอย อาทิ ภัณฑรักษ
ภาควิชาประวัติศาสตร และนําขอมูลที่มีความเชี่ยวชาญ
แตกตางกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรูก ัน
2. ควรปรับปรุงหลักสูตร และเปดรายวิชาเลือกใหกวางขวาง
บูรณาการศาสตร และรองรับ ตลาดแรงงานในปจจุบั น
และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนมากขึ้น ซึ่งจะชวย
ให นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า ไปใช ป ระกอบอาชี พ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากสาขาวิชาที่ตนเรียน
2. การเรียนการสอน
2.1 การจั ด ตารางเรี ย นตารางสอนยึ ด รู ป แบบเดิ ม ๆ
ควรมี ก ารจั ด ตารางสอนให ยื ด หยุ น มากขึ้ น เพื่ อ
เอื้ อ อํ า นวยความสะดวกแก นั ก ศึ ก ษา อาทิ เป ด กว า งให
ไมมีความยืดหยุน
2.2 บางรายวิชานาสนใจ มีคุณคา แตไมเปดสอนแลว นักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทเรียนรวมกันได
3. งานวิจัย
การทํ า งานวิ จั ย ในสาขาโบราณคดี มี ข อ จํ า กั ด อาทิ
ควรร ว มมื อ กั บ สถาบั น ต า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
แหลงตีพิมพ ผูทรงคุณวุฒิอานผลงานที่ตรงสาขา มีจํานวน ตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล จัดทําฐานขอมูลที่เปน
นอย
ประโยชนในการทํางานวิจัย เพื่อใชงานรวมกัน
4. การพัฒนาอาจารย
ควรปรั บ ตั ว วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานให ทั น ต อ ความ
เปลี่ยนแปลง
5. งบประมาณ การหารายได
5.1 ได รับ การจั ดสรรงบประมาณนอ ยลง ทํา ให การ 1. ควรวางแผนการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการไมเปนไปตามแผน อาทิ การทํานุบํารุง 2. ควรจัดทําแผนการหารายไดที่เปนรูปธรรมมากขึ้น เชน
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ งานวิจัย การ การจัดทัวร การทํางานวิจัย การบริการวิชาการ จัดทํา
เรี ย นการสอน โดยเฉพาะการออกภาคสนาม โครงการพิเศษตางๆ โดยความรวมมือของทุกฝายในคณะ
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
บางครั้งตองใชเงินสวนตัว หรือแกปญหาเฉพาะหนา
เปนครั้งๆ ไป อาทิ พักในวัด ชุมชน
5.2 ไมมีแผนการหารายไดที่ชัดเจน ประกอบกับการปด
ปรับปรุงวังทาพระ ทําใหไมสามารถใชทรัพยากรได
เต็มที่ อาทิ พื้นที่ อาคาร
6. ศิษยเกา
ศิ ษ ย เ ก า ของคณะมี ค รอบคลุ ม ทุ ก ศาสตร แต ค วาม 1. ควรเพิ่มบทบาทของศิษยเกาใหมากขึ้น อาทิ เชิญมาเปน
สั ม พั น ธ แ ละการมี ส ว นร ว มของศิ ษ ย เ ก า กั บ คณะและ อาจารย พิ เ ศษ วิ ท ยากร ช ว ยบรรยาย ถ า ยทอด
ประสบการณ รวมถึงการสงนักศึกษาไปรวมงาน ฝกงาน
นักศึกษาปจจุบันมีไมมากนัก เมื่อเทียบกับที่ผานมา
กับศิษยเกาที่เปนผูประกอบการ
2. ควรใหนักศึกษาปจจุบันไปชวยงานสมาคมศิษยเกาของ
คณะ เพื่อการมีสวนรวม และสานตอการดําเนินงาน
3. ควรพั ฒ นาฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า ของคณะให ค รบถ ว น
สมบูรณมากขึ้น โดยนํา social media มาชวยในการ
ดําเนินการ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS สงผลกระทบ อาทิ
1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา
1.1 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ มากกว า ที่ กํ า หนด ทํ า ให ระบบ TCAS
งบประมาณไมเพียงพอ อาทิ การออกภาคสนาม
2. เนื่องจากเปนคณะที่ไมสรางรายได แตมีคุณคา จึงควรให
1.2 ไมสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่ตองการเรียนจริงๆ การสนับสนุนคณะมากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ อาทิ
ทําใหมีปญหานักศึกษาลาออกกลางคัน
การจัดสรรอัตรากําลังอาจารย
2. หลักสูตร
บางสาขาวิชาตองปดหลักสูตรเนื่องจากมีปญหาเรื่อง
ควรพิ จ ารณาจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง เพิ่ ม ให ค ณะ เพื่ อ ให
อาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอ
สามารถบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ค า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (วังทาพระ)
3.1 ศูนยคอมพิวเตอร วังทาพระ สถานที่ไมเหมาะสม 1. ควรปรั บ ปรุ ง สถานที่ อุ ป กรณ และการให บ ริ ก ารให
อุปกรณคอมพิวเตอรไมเพียงพอ การใหบริการไม ทันสมัย และเพียงพอกับการใชงาน
หลากหลาย
2. ควรสนับสนุนฐานขอมูลที่เปนประโยชนกับนักศึกษาให
3.2 ฐานขอมูลที่ใหบริการมีขอมูลไมเพียงพอ เนื่องจาก มากขึ้น รวมทั้งควรมีเจาหนาที่ดูแลใหความสะดวก ให
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาต อ งการใช ข อ มู ล คําแนะนําขอมูลตางๆ ดวย
ยอนหลังหลายๆ ป รวมทั้งขอมูลใหมๆ ดวย
4. ระบบ iThesis
การใชงานระบบ iThesis เปนการเพิ่มภาระใหนักศึกษา
ควรสนับสนุนการใชงานระบบ iThesis ใหนักศึกษา
เนื่องจากวิธีการใชงาน การแกไขปญหาตางๆ ยังไมชัดเจน มากกวา นี้ อาทิ จัดอบรมใหม ากขึ้ น จั ดเจ าหน าที่ดู แลให
คําปรึกษา
5. หองสมุด วังทาพระ
5.1 หองสมุดมีข นาดเล็ก ใหบริ การไดไม เต็มรู ปแบบ 1. ควรทํ า ความร ว มมื อ ในการใช ห อ งสมุ ด ร ว มกั น กั บ
นอกจากการยืม-คืน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อจะไดมีแหลงคนควาขอมูลเพิ่มขึ้น
5.2 หนังสือเฉพาะทางมีไมครบ
2. ควรขยายเวลาให บ ริ ก าร และควรเป ด ให บ ริ ก าร 24
5.3 ชวงปดปรับปรุงวังทาพระ เปดบริการจันทร-ศุกร ชั่วโมง ในชวงสอบ
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ปดเวลา 16.30 น. ทําใหนักศึกษาที่ตองทํางาน มา
ยืม-คืน หนังสือไมทัน
6. การใหบริการ
6.1 การใหบริการมีการแยกสวนกัน อาทิ เรื่อง iThesis
ติดตอกับบัณฑิตวิทยาลัย การลงทะเบียน การขอ
จบการศึ ก ษา ติ ด ต อ กองบริ ห ารงานวิ ช าการ
(พระราชวังสนามจันทร) ทําใหไมไดรับความสะดวก
6.2 มีความไมชัดเจน สับสนในการติดตอขอรับบริการ
โดยบางเรื่องใหติดตอที่คณะดําเนินการ บางเรื่องให
ติดตอบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ
6.3 กองบริ ห ารงานวิ ช าการ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เจาหนาที่บอย ทําใหการทํางานไมมีความตอเนื่อง
และมีปญหาในการประสานงาน
7. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
7.1 ขั้นตอนการดําเนินการลาชา ใชเวลานาน
7.2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารตีความไมตรงกัน ทําให
เสียเวลาในการสงเอกสารไปมา
8. อัตรากําลัง
บางหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอตอง
ปดหลักสูตรลง
9. การบริหารจัดการ
9.1 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐมาระยะหนึ่งแลว แตการบริหารงานยัง
มีความซับซอน ขาดความคลองตัวไมตางจากระบบ
ราชการ อาทิ งานเอกสาร ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ขั้นตอนการทํางานตางๆ
9.2 ขาดเอกภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติ งาน โดย
แตละวิทยาเขต และเจาหนาที่แตละคนมีแนวทางการ
ทํางาน การตีความในเรื่องเดียวกันแตกตางกัน
10. การสื่อสาร
การประชาสัมพันธขอมูลสวนใหญใช Facebook แตยัง
ขาดเอกภาพ นั ก ศึ ก ษาต อ งติ ด ตามจากหลายเพจเพื่ อ
ตรวจสอบขอมูล รวมทั้งขอมูล ขาวสารที่นํามาเผยแพรสวน
ใหญจ ะเปน เรื่ องเดี ยวกัน ข อ มูล ข าวสารที่ เผยแพร จึง ไม
ครบถวน
11. บัณฑิตวิทยาลัย
ภาระงานของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในการสนั บ สนุ น การ
ทํางานของคณะมีนอยมาก (สวนใหญทําหนาที่กํากับรูปเลม
วิทยานิพนธ จัดสอบประมวลผลฯ) ภาระงานสวนใหญอยูที่
คณะทั้ ง หมด อาทิ การติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาค า งค า เล า เรี ย น
พิมพขอสอบ จัดสถานที่สอบ จัดผูคุมสอบ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
3. ควรพัฒนาระบบแจงเตือนครบกําหนดคืนหนังสือ
1. ควรใหบริการแบบ one stop service ที่เอื้ออํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษาและนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
บริการ เชน การจายเงิน
2. ควรทําคูมือปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดแสดงขั้นตอนการ
ทํางาน หนวยงาน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

1. ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการดําเนินงานใหรวดเร็วขึ้น
2. ควรพั ฒ นาการทํ า งานของเจ า หน า ที่ ใ ห มี ค วามเป น
เอกภาพ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น รวมทั้ ง การช ว ยอํ า นวย
ความสะดวกในการติดตามเรื่องใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหคณะ
1. ควรพิจารณาปรับระเบียบ ขอบังคับการปฏิบัติงาน ใหมี
ความคลองตัว ลดขั้นตอนการทํางาน และเอกสารตางๆ
2. ควรพัฒนาการทํางานของหนวยงานกลางและเจาหนาที่
ใหมีค วามเปน เอกภาพ มีม าตรฐานเดียวกัน เพื่อ ความ
สะดวกในการทํางาน

ควรมีศูนยกลางเผยแพรขอมูล มีการจัดหมวดหมู การ
สืบคน การเขาถึงขอมูลทําไดงาย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

ควรพิ จ ารณาทบทวนบทบาท/หน า ที่ ข องบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยวาจําเปนตองมีหรือไม
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ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

12. สวัสดิการ
12.1 รถบัสรับสงนักศึกษาไปศูนยสันสกฤต มีปญหารถ 1. ควรปรับปรุงพัฒนาการใหบริการรถบัสรับสงนักศึกษา
อาทิ การจัดรถที่มีคุ ณภาพดี การแจงขอ มูลขาวสารให
เสียบอย และแจงใหนักศึกษาทราบชา
12.2 การให ขอมูล เกี่ยวกั บสวัสดิ การ สิทธิประโยชน ทราบรวดเร็ว และทั่วถึง
สําหรับนักศึกษา ไมทั่วถึง ทําใหไมไดใชสิทธิ อาทิ 2. ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธผา นชองทางตางๆ ให
ทั่วถึง หรือเพิ่มชองทางใหมากขึ้น
สิทธิการรักษาพยาบาล
12.3 การเบิกจายเงินสวัสดิการลาชา
3. ควรพิจารณาปรับขั้นตอนการดําเนินงานในการเบิกเงิน
สวัสดิการ ใหรวดเร็วขึ้น

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว)
4.1 ทํางานรวดเร็ว มีการตัดสินใจที่ดี
4.2 การทํางานใกลชิดกับบุคลากร
4.3 การสื่อสาร ถายทอดขอมูลใหบุคลากรดี
4.4 รองคณบดีมีความเสียสละ มีการทํางานเปนทีมที่ดี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว)
- ไมมี 6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะโบราณคดี (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 310)

30

4. คณะมัณฑนศิลป
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 สงเสริม สนับสนุนปจจัยการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณของนักศึกษาใหทันสมัยขึ้น
1.2 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และมีการจัดกิจกรรมรวมกัน อาทิ
การจัดแสดงนิทรรศการ
1.3 มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการ ที่เปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ชุมชน มากขึ้น โดย
ใหอาจารย นักศึกษามีสวนรวมในการทํางาน ชวยพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งสรางชื่อเสียงแกคณะ อาทิ ความ
รวมมือกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) และเขาไปชวยพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดตางๆ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
1.4 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะใหนักเรียนรูจักมากขึ้น
1.5 ดานกายภาพ
1.5.1 การเรงรัดการปรับปรุงวังทาพระ และกลับมาจัดการเรียนการสอนไดตามที่กําหนดไว
1.5.2 การปรับปรุงดานกายภาพทําใหคณะมีความเปนนานาชาติมากขึ้น สงเสริมบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน และการทํางานมากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. ระบบ TCAS
1.1 การคัดเลือกระบบ TCAS เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
คณะไดนักศึกษาที่มีคุณภาพลดลง
1.2 เปนระบบที่มีความยุงยากเขาใจยาก
1.3 การพิจารณาคัดเลือกจาก Portfolio เปนหลัก
ผูสมัครอาจจะจางผูอื่นทําแทนได
1.4 ข อ สอบคั ด เลื อ กมี ข อบเขตที่ แ คบ เจาะจง ไม
หลากหลาย ไม ท า ทายความสามารถ ความคิ ด
สรางสรรคทําใหไดนักศึกษาที่ไมมีคุณภาพเทาที่ควร
2. หลักสูตร
2.1 ระดับปริญญาตรี ยังไมมีหลักสูตรนานาชาติ
2.2 นั ก ศึ ก ษารุ น ใหม ไ ม ส นใจเรี ย นหลั ก สู ต รที่ ย าก
ทํางานเหนื่อย เชน เซรามิก ซึ่งมีแนวโนมนักศึกษา
สนใจเรียนลดลง
2.3 เนื้อหาหลักสูตรเนนสายงานในอาชีพ วิชาที่จะชวย
เสริม ทัก ษะ ความสามารถ ประสบการณอื่ นๆ มี
นอย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรพิจารณาทบทวนระบบการสอบคัดเลือก และขอสอบ
ในการวัดความสามารถของนักเรียน เพื่อใหไดนักศึกษาที่
มีความรู ความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิตของ
คณะดวย
2. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียน เขาใจระบบการ
สอบคั ดเลือ กของคณะ เพื่อ สามารถตั ดสินใจไดถู กตอ ง
ชัดเจน
1. ควรพิจารณาเปดหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี
อยางนอย 1 หลักสูตร แลวคอยๆ ขยายออกไป
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนการบูรณาการ ตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษายุคใหม
3 . ค ว ร เ พิ่ ม ค ว า ม รู ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากความรูใ นสายวิชาชีพ อาทิ การพูด การ
นํา เสนอ สร า งแรงจู ง ใจ ให นัก ศึ ก ษามีค วามสามารถที่
หลากหลาย ซึ่งจะสรางจุดเดนใหนักศึกษาในการทํางาน
มากขึ้น

3. Disruption
บริบทตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากคณะ
คณะต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให ทั น สมั ย ทั น กั บ ความ
กาวไมทันความเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความเสียหาย
เปลี่ ย นแปลง และการดํ า เนิ น การจะต อ งมี วิ สั ย ทั ศ น มี
มุมมอง ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ
4.1 นักศึกษารับรูขาวสารลาชา ทําใหบางครั้งนักศึกษา 1. ควรเพิ่มการใชเครื่องมือ เทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม
ใหมากขึ้น
เสียโอกาส อาทิ การเขารวมประกวดตางๆ
2. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา
4.2 ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย
4.3 นั ก ศึก ษาสว นหนึ่ง พยายามนํ า ข อมู ล ข า วสารมา และมีการจัดการขอมูล ขาวสารที่เปนระบบ เชื่อมโยงกัน
สื่อ สาร ประชาสั มพั น ธกั น ในกลุ ม อาทิ IG แต เพื่ อ ให ก ารรั บ รู ข อ มู ล ข า วสาร เป น ไปอย า งรวดเร็ ว
บางครั้งขอมูลไมครบถวน และมีความคลาดเคลื่อน
กวางขวาง และถูกตอง
3. ควรจั ด ระบบให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว ม มี บ ทบาทในการ
สื่อสารมากขึ้น จะชวยใหขอมูล ขาวสารสามารถเผยแพร
และกระจายไดรวดเร็วมากขึ้น

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับปริญญาเอก
1.1 การจัดกิ จกรรมของนั กศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษา 1. ควรเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมในกิจกรรม
มีนอย
รับนองใหมเพื่อใหรูจักกันมากขึ้น
2. ควรสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัด
1.2 ความสัมพันธกับนักศึกษาปริญญาตรีมีนอยมาก
1.3 หองเรียน สถานที่ไมสรางแรงบันดาลใจในการศึกษา กิจรรม/โครงการตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อสงเสริม บทบาท
ของนักศึกษา/บัณฑิตตอสังคม ประเทศ และแสดงถึง
โดยเฉพาะที่พระราชวังสนามจันทร
ความรูความสามารถ ศักยภาพ และสรางความเปนผูนํา
ในอนาคต
3. ควรปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม หองเรียนใหทันสมัย
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ ใหมากขึ้น
2. การผลิตบัณฑิต
2.1 นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะความสามารถด า นภาษา 1. ควรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับอาเซียน และระดับ
นานาชาติ
ตางประเทศนอย
2.2 ระดับปริญญาเอก คณะมีการจัดการเรียนการสอน 2. ควรกําหนดเปนนโยบายในการเพิ่มทักษะความสามารถ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร แต ดานภาษาตางประเทศของนักศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศ การจั ด กิ จ กรรม ที่ ส นั บ สนุ น การใช
บัณฑิตยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศนอย
ภาษาตางประเทศใหมากขึ้น
3. ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บทบาทของนั ก ศึ ก ษาต อ สั ง คม
ประเทศใหมีมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความรู ความสามารถ
ศักยภาพ และสรางความเปนผูนําในอนาคต
3. การทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)
ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ ตอยอดให
เกิ ด ประโยชน กั บ คณะมากขึ้ น อาทิ การเป ด หลั ก สู ต ร
นานาชาติ
4. บุคลากร/การพัฒนาบุคลากร
4.1 สายวิชาการ
1. สายวิชาการ
อาจารย ส ว นหนึ่ ง ยั ง มี ทั ก ษะ ความสามารถด า น
ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีการฝกฝนทักษะการ
ภาษาตางประเทศนอย เปนอุปสรรคตอการกาวสู ใชภาษาอังกฤษ การนําเสนอผลงานเปนภาษาตางประเทศ
ความเปนนานาชาติ การเปดหลักสูตร การนําเสนอ ให ม ากขึ้ น โดยอาจจะดํ า เนิ น การผ า นกลไก กิ จ กรรม
ผลงานในระดับนานาชาติ
โครงการตางๆ
4.2 สายสนับสนุน
2. สายสนับสนุน
4.2.1 ผลักภาระงานใหอาจารยคอนขางมาก อาทิ
2.1 ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ า งานภายในสํ า นั ก งาน
32

ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามการเบิกจายเงิน
ใหอาจารยพิเศษ
4.2.2 เจาหนาที่สวนใหญยังไมสามารถชวยทํางาน
ในการสนับสนุนภารกิจของคณะ อาจารยไดเทาที่ควร อาทิ
- เกี่ยงงานกัน ทําใหการทํางานชา
- ไมมีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบที่จะให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกอาจารยได
- ยึดการทํางาน วัฒนธรรมแบบเดิม ไมปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
คณบดี ใ หม เพื่ อ ให ส ามารถสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะ
อาจารย ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ควรประชุมรวมกันในการกําหนดภาระงาน ขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน และตรงกับความรู
ความสามารถ
2.3 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และชี้แจงขั้นตอนการ
ทํางานใหบุคลากรในคณะทราบทั่วกัน
2.4 ควรจัดอบรม และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อ ง
เพื่อเพิ่มทักษะความรู ความสามารถในการทํางานใหทันกับ
เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมที่ปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย
2.5 ควรปรั บ ตั ว วิ ธี คิ ด วิ ธี การทํ างานให ทั นต อความ
เปลี่ยนแปลง
2.6 ควรสรางความรวมมือในการทํางานของบุคลากร
มากกวาการนําขอบังคับมาบังคับใชเพียงอยางเดียว

5. ภาพลักษณของคณะมัณฑนศิลป
นักเรียน ผูปกครอง สาธารณชนสวนใหญเขาใจวาคณะ 1. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ ใหนักเรียน
มัณฑนศิลปจัดการเรียนการสอนเฉพาะดานออกแบบตกแตง ผูปกครอง สาธารณชน รับทราบขอมูล ขาวสารของคณะ
ภายใน
ใหมากขึ้น
2. ควรสื่อสาร เผยแพรผลงานของคณาจารย นักศึกษา ศิษย
เก า ของคณะฯ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ในระดั บ ต า งๆ ออกสู
สาธารณะภายนอกใหมากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ
3. วางแผนการแนะแนวการศึกษาใหนักศึกษา ครูอาจารยใน
โรงเรี ย นต า งๆ ทั้ ง ส ว นกลางและภู มิ ภ าคได รู จั ก คณะ
มัณฑนศิลป มากขึ้น
4. ควรใหนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกามีสวนรวมในการสราง
ภาพลักษณองคกรใหมากขึ้น
6. การสื่อสารประชาสัมพันธ
การสื่อสาร ประชาสัมพันธผลงานของอาจารย นักศึกษา
ควรสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานของคณาจารย
นักศึกษา ศิษยเกาที่มีชื่อเสียง ใหสาธารณชนภายนอก ไดรับ
ยังมีนอย และอยูในวงที่จํากัด
ทราบความสามารถ ความเปนผูนําของคณะ ใหมากขึ้น โดย
ใชชองทางตางๆ นอกจากนั้นจะสรางชื่อเสียงและจูงใจให
นักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้นดวย
7. การจัดทําโครงการบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอ
สังคม
1. ควรสงเสริม สนับสนุนบทบาทของคณะตอสังคม ประเทศ
มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้น แต ใหมีมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ
การดําเนินการทําเพื่อใหมีผลการประเมินตามที่กําหนดไว 2. ควรดํ าเนิ นการติด ตาม และประเมินผลโครงการอยา ง
จริงจัง และนํ าผลที่ไดมาวิเ คราะหเพื่อให เกิดประโยชน
เทานั้น ไมไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหอยางจริงจัง
มากขึ้น อาทิ ปญหา อุ ปสรรคในการดําเนิน การมาจาก
สาเหตุ ใ ดบ า ง และหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
เพื่อใหการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ดานกายภาพ (พระราชวังสนามจันทร)
อาคาร หองเรียนที่พระราชวังสนามจันทร ลาสมัย การ
ควรปรั บ ปรุ ง กายภาพ สิ่ ง แวดล อ ม ห อ งเรี ย นที่
พระราชวังสนามจันทร ใหทันสมัย มีบรรยากาศที่นาเรียน
ดูแลบํารุงรักษามีนอย
สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหมากขึ้น
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ดาน

9. ศิษยเกา
มีบทบาทในการชวยพัฒนาคณะนอย

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเปดโอกาสใหศิษยเกามาแสดงผลงาน
2. ควรเชิ ญ ศิ ษ ย เ ก า ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในหลากหลาย
อาชีพ มาเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร ชวยสอน และสราง
แรงบั นดาลใจแก นัก ศึ ก ษา และจู ง ใจให นั กเรี ย นเข า มา
เรียนในคณะ
3. ควรจั ด งาน/จั ด กิ จ กรรมระหว า งศิ ษ ย เ ก า ผู บ ริ ห าร
นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น ให ม ากขึ้ น เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ
ระหวางรุนพี่รุนนอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ควรเชิญศิษยเกาเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนา
คณะใหมากขึ้น
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การใหบริการนักศึกษา
1.1 บางกรณีนักศึกษาไม ทราบขั้นตอนการใหบริการ 1. ควรกําหนดใหทุกหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการนักศึกษา
ของหนวยงานที่จะตองไปติดตอวาตองดําเนินการ จัดทําขั้นตอนการใหบริการใหชัดเจน และประชาสัมพันธ
ให นั ก ศึ ก ษาทราบ เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารนั ก ศึ ก ษามี
อยางไรบาง ทําใหลาชา และไมไดรับความสะดวก
1.2 ไมไดรับความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาที่ ประสิทธิภาพ มากขึ้น
และการใหบริการลาชา
2. ควรนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ม าช ว ยในการบริ ก ารเพื่ อ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการรวดเร็วขึ้น อาทิ
Application ตางๆ
3. ควรพัฒนาการทํางานของเจาหนาที่ใหมีจิตบริการ และ
การทํางานรวดเร็วขึ้น
2. การสื่อสารประชาสัมพันธ
2.1 นัก ศึกษารับ ทราบ ข อมูล ขา วสาร ช า ทํ าให เสี ย 1. ควรมีศูนยกลางขอมูลระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา
โอกาส อาทิ การเขารวมการประกวดแขงขัน
และมีการจัดการขอมูล ขาวสารที่เปนระบบ เชื่อมโยงกัน
2.2 ขอมูล ขาวสารกระจัดกระจาย
เพื่ อ ให ก ารรั บ รู ข อ มู ล ข า วสาร เป น ไปอย า งรวดเร็ ว
กวางขวาง และถูกตอง
2. การใชเครื่องมือ ชองทางการสื่อสารที่หลากหลายทันสมัย
ทันการณ
3. โรงอาหาร (วังทาพระ)
3.1 บางครั้งมีปญ
 หาในการบริหารจัดการ อาทิ รานคา 1. ควรสื่อสารใหรานคารับทราบขอมูลขาวสาร ของคณะ
จัดอาหารกลางวันไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยอย างต อเนื่ องและทัน การณ อาทิ จํ านวน
3.2 บุคคลภายนอกมารับประทาน
นักศึกษา ที่เขามาเรียนในวังทาพระ การจัดกิจกรรมตางๆ
รวมทั้งควรติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
2. ควรมีรานอาหารยอย ในคณะวิชา
4. หองน้ํา (วังทาพระ)
ไมเพียงพอ ไมสะอาด และมีบุคคลภายนอก นักทองเที่ยว
ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มการ
มาใชบริการหองน้ําในมหาวิทยาลัย
ดูแลบํารุงรักษาหองน้ํา เปนตน

4. คณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล)
4.1 มีวิสัยทัศนดี มีความตั้งใจในการทํางาน
4.2 มีประสบการณบริหาร เปนนักบริหาร
4.3 ทํางานรวดเร็ว
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4.4 เอาใจใสใหความใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา
ตางๆ ในการทํางาน
4.5 เอาใจใส นักศึกษา ใหความสําคัญกับ กิจ กรรมของนักศึกษา และใหคําแนะนําชว ยเหลือการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเปนอยางดี
4.6 ทีมรองคณบดีสามารถทํางานรวมกันไดดี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล)
ควรสนับสนุนผูที่มีความสามารถ มีความตั้งใจในการทํางานใหมากขึ้น เพื่อสรางกําลังใจการทํางาน
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะมัณฑนศิลป (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 315)
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5. คณะอักษรศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 ชวงคณบดีคนเดิม
1.1.1 เพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบคณะ อาทิ การติดตั้งกลองวงจรปด เพิ่มแสงสวาง จัด
บุคลากรมาอยูเวรเวลากลางคืน
1.1.2 สรางหองอเนกประสงค เพื่อใชในการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา โดยอยูคนละสวนกับ
อาคารเรียน ทําใหนักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดตลอดโดยไมตองกังวลเรื่องเจาหนาที่จะมาคอยเปด-ปด
อาคาร
1.2 ชวงของคณบดีคนใหม
1.2.1 มีการชี้แจงทิศทางของคณะใหบุคลากรไดรับทราบ รวมทั้งไดมีการพูดคุย รับฟงความคิดเห็น
ปญหาจากแตละกลุม
1.2.2 มีความพยายามใหอาจารยรุนใหมๆ มาชวยงาน และมอบอํานาจใหรองคณบดีตางๆ มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ ทําใหการทํางานเร็วขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
1. การวิจัย

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. คณะควรพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยใหกับงานวิจัยที่เปนที่
ต อ งการของชุ ม ชน สั ง คม ให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให ง านวิ จั ย
สามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดได รวมทั้งจะเปน
การสรางชื่อเสียงใหกับคณะ
2. อาจารยควรปรับตัว โดยทํางานวิจัยใหมากขึ้น
3. ควรผลักดันใหมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น
เพราะจะชวยใหมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น
4. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทําวิจัย
ใหมากขึ้น

2. การพัฒนาคณะใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
คณะยังไมตื่นตัว วางแผนรับความเปลี่ยนแปลง ความ 1. ควรวางแผน ทิศทางการพั ฒนาคณะทั้งระยะสั้ น และ
ทาทายที่เกิดขึ้น
ระยะยาว และสอดรับกับบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
2. ควรกําหนดการดําเนินการที่ชัดเจนในการรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3. บุคลากรทุกฝายควรรวมมือ รวมใจในการคิดพัฒนาคณะ
ใหเปนผูนําทางสังคม
3. การสื่อสาร
3.2 การสื่อสารสวนใหญ เปนแบบสื่อสารทางเดียว ผาน 1. ควรเพิ่มการสื่อสารใหมากขึ้น
ทางเอกสาร ไดรั บ ขา วสารไมทั่ วถึ ง และบางครั้ ง 2. ควรจัดประชุมบุคลากรในคณะเปนระยะๆ
ได รั บ ข อ มู ล ไม ต รงกั น ทํ า ให มี ค วามเข า ใจที่ 3. ควรมีก ารสื่ อสารแบบสองทางดว ย เพื่ อให ไดรับ ทราบ
ขอมูลที่ตรงกัน
คลาดเคลื่อน
3.2 การสื่อสารมีนอยทําใหมีระยะหางระหวางผูบริหาร 4. ควรปรับวิธีการในการออกไปมีสวนรวมกับชุมชน สังคม
ภายนอก อาทิ จัดกิจกรรม อบรม ที่ทําใหชุมชนไดมีสวน
กับอาจารย บุคลากร
ร ว ม เ พื่ อ ให ภ า ยน อ กไ ด รู จั กค ณ ะอั ก ษร ศ าส ต ร
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ดาน
4. ความปลอดภัย
4.1 ระบบไฟสองสวางรอบคณะยังไมเพียงพอ
4.2 พัดลมใตอาคารจะปดประมาณ 22.00 น. บางครั้ง
นักศึกษานั่งอานหนังสือ/ทํางานกันเกินเวลา ตองไป
หาสถานที่ใหม ซึ่งอาจไมมีความปลอดภัย
4.3 มี บุ ค คลภายนอกเข า มาบริเ วณคณะ ซึ่ ง เสี่ย งต อ
ความปลอดภัย และอาจทําใหเกิดความเสียหายได

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน
หลักสูตรลาสมัย ไมตรงกับความตองการของตลาด

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มากขึ้น
1. ควรเพิ่มแสงสวางในคณะใหมากขึ้น
2. ปรับระบบไฟฟาที่นักศึกษาสามารถปดไฟไดเอง
3. ควรมีมาตรการการดูแล สถานที่ ความปลอดภัยในคณะ
ใหมากขึ้น
4. ควรประสานมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการเรื่องสุนัขจรจัด

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาคณะอักษรศาสตรให
ชั ด เจน เพื่ อ เป น การสร า งจุ ด เด น และแรงจู ง ใจต อ
นักศึกษาที่จะมาเขาศึกษาตอ
2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
2.1 มีความทันสมัย ตรงกับความตองการของตลาด
2.2 หลักสูตรบูรณาการ การเรียนขามศาสตร ขามสาขา
ได มีความนาสนใจ มีนักศึกษามาเรียนเพิ่มขึ้น
3. ควรประสานกับมหาวิทยาลัยใหชัดเจนเรื่องการสอนวิชา
พื้นฐาน โดยเฉพาะวิชาทางดานภาษา วาจะใหคณะใด
เปนผูรับผิดชอบ

2. ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
2.1 ผลงานวิจั ยส วนหนึ่ งไมสามารถนําไปใช ประโยชน
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร สวนใหญ จะเนนเรื่อง
และไมตรงกับความตองการของสังคม ผูประกอบการ การสอน จึงควรปรับหลักสูตรใหมุงสู การคิดวิเคราะห การ
2.2 อาจารยมีภาระงานสอนมาก
ทํางานวิจยั มากขึ้น
3. การบริหารจัดการ/แผนพัฒนาคณะ
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการมีนอย
ควรจั ด ประชุม ระดมความคิ ด แนวทางในการพั ฒ นา
คณะรวมกัน และชี้แจง สื่อสารใหบุคลากรทราบ รวมถึงการ
กํากับติดตาม การดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. การบริการวิชาการ/การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการ
ควรให มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มาช ว ยงานด า นการ
ติดตอ ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
เพื่ อ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด โครงการให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บุคลากร
ควรปรั บ ตั ว วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารทํ า งานให ทั น ต อ ความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางตัวใหเหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบโดยเฉพาะอาจารย
6. ขอตกลงความรวมมือ
ควรนําขอตกลงความรวมมือมาดําเนินการ ตอยอดให
เกิ ด ประโยชนกั บ คณะมากขึ้น อาทิ การเป ด หลั ก สู ต ร
นานาชาติ
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. หลักสูตร
1.1 บางหลั ก สู ต รของคณะอั ก ษรศาสตร ซ้ํ า ซ อ นกั บ 1. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรวา
สามารถใชรวมกันไดหรือไม เพื่อเปนการลดตนทุน
คณะโบราณคดี เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
1.2 การดําเนินการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปด 2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนในการ
หลักสูตรใหม มีขั้นตอนมาก ลาชา ทําใหไมทันตอ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร การเปดหลักสูตรใหม ให
สถานการณ
รวดเร็วมากขึ้น

2. ภาระงานอาจารย
เกณฑภาระงานอาจารยในปจจุบันมีคอยขางหนัก
3. การบริหารจัดการ

4. การเบิก-จาย
4..1 การเบิก-จายงบประมาณมีความลาชามาก มีหลาย
ขั้นตอน
4.2 การตรวจสอบเอกสารของเจาหนาที่กองคลัง ไม
เปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนในการ
ทํางาน และเกิดความลาชา
4.3 ระบบ ERP และ MIS บางเรื่องยังไมสามารถเชื่อมตอ
กันได เจาหนาที่ตองกรอกรายละเอียดทั้ง 2 ระบบ
ทําใหการทํางานมีความซ้ําซอน และลาชามาก
5. หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย
5.1 การปฏิ บั ติ ง านของกองต า งๆ ในสํ า นั ก งาน
อธิการบดียังไมมีความชัดเจน
5.2 เจาหนาที่สวนหนึ่งเกี่ยงงานกันในการตอบคําถาม
ใหขอมูล
6. ความปลอดภัย
6.1 การรักษาความปลอดภัยของ รปภ. ไมเขมงวด
6.2 บริเวณศาลาริมสระแกวมีเศษอุปกรณเสพยาเสพติด
ซอนไว
6.3 มีขโมยเขามาขโมยของมากขึ้น
6.4 มี บุ ค คลภายนอกเข า มาในมหาวิ ท ยาลั ย อาทิ
บริเวณสนามกีฬา และเขามาพูดคุยในเชิงคุกคาม
6.5 ชวงฝนตกหนักจะมีน้ําท วมขัง ระหว างตึก ยูเนีย น
และตึกกระทะทําใหเดินลําบาก ปจจุบันแกปญหา
โดยการเอาบล็อกมาวาง
6.6 มีสุนขั จรจัดจํานวนมาก

3. ควรพิจารณาเรื่องการสอนวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชา
ทางดานภาษา ใหชัดเจนวาจะใหคณะ/หนวยงานใดเปน
ผูรับผิดชอบ
1. ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ควรมาพบปะพู ด คุ ย รั บ ฟ ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
2. ควรพิจารณาทบทวนภาระงานของอาจารยใหม
1. มหาวิทยาลัยควรดึงศักยภาพจากคณะวิชาตางๆ เขามา
ชวยงานมหาวิทยาลัย เพื่ อเปนการช วยคิ ด ช วยพั ฒนา
และเพื่อเปนการหารายไดเขามหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
2. การบูรณาการการทํางานรวมกันใหมากขึ้น
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเบิก-จาย
ใหสามารถทํางานไดรวดเร็วคลองตัวมากขึ้น
2. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อความชัดเจนในการ
ทํางานของทุกฝาย

1. ควรปรั บ ปรุ ง การทํ า งานของกองต า งๆ ในสํ า นั ก งาน
อธิการบดี ที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกแกคณะ
2. ควรอบรมพัฒนาเจาหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในงาน และเพิ่มเรื่องจิตบริการ
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาใหเปนพื้นที่ safe zone
2. ควรปรับปรุงระบบความปลอดภัยใหเขมงวดมากขึ้น
3. ควรปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ตางๆ ในมหาวิทยาลัย ทางเดิน
ไฟฟาแสงสวาง เพื่อความสวยงาม และปลอดภัยมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรหามาตรการควบคุมสุนัขจรจัด หรือจัด
พื้ น ที่ สํ า หรั บ ให อ าหารสุ นั ข โดยเฉพาะเพื่ อ ให สุ นั ข ไป
ร ว ม ตั ว เ ป น จุ ด ๆ ไ ม ไ ด ก ร ะ จ า ย อ ยู ทุ ก พื้ น ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
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4. คณบดี
- ไมมี 5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
- ไมมี 6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะอักษรศาสตร (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 324)
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6. คณะศึกษาศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มีการจัดทําหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษมากขึ้น ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
1.2 ดานการวิจัย
1.2.1 พยายามติดตอ ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อขอทุนวิจัย และไดรับการตอบรับจาก
หนวยงานภายนอกไดเปนอยางดี
1.2.2 มอบรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูที่มีงานวิจัย รวมทั้งมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนผู
ที่ไปนําเสนอผลงาน
1.2.3 ผลักดันใหอาจารย และสายสนับสนุน ทํางานวิจัยเพื่อการนําไปใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
1.3 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับนานาชาติ เชน โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1.4 มีการจัดทําระเบียบของโรงเรียนสาธิต ที่สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน รวมทั้งใหความสําคัญกับ
อาจารยโรงเรียนสาธิตมากขึ้น
1.5 มีการจัดทําชองทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น ชวยใหไดรับทราบขอมูลขาวสารทั่วถึง
1.6 ปรับปรุงดานสภาพแวดลอมของคณะใหมีสภาพ บรรยากาศที่ดีขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. งบประมาณ
งบประมาณที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรน อ ยลง และจํ า นวน
ควรจั ด หลั ก สู ต รในลั ก ษณะโครงการพิ เ ศษ และจั ด
นักศึกษาลดลง สงผลตอเงินรายไดของคณะ
โครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อหารายไดเพิ่มแกคณะ
2. หลักสูตร English Programme ของโรงเรียนสาธิต
ควรเรงขยายชั้นเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบ English Programme เพื่อสรางรายได และประโยชน
ในการจัดการศึกษา

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. หลักสูตร

ดาน

2. การเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนลาสมัย ไมนาสนใจ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรสร า งหลั ก สู ต รแบบพหุ วิ ท ยาการ ที่ ทั น สมั ย
สอดคลองกับความตองการในยุคปจจุบัน
1. ควรอบรมอาจารย ใ นเรื่ อ งการจั ดทํ า สื่ อ การสอน ให มี
ความนาสนใจ ทันสมัยมากขึ้น
2. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจ เนนการ
คิ ด วิ เ คราะห พร อ มทั้ ง เสริ ม ทั ก ษะที่ จํ า เป น เช น
ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการทํางาน ICT

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 หองเรียนบางหองอุปกรณโสตฯ ไมพรอม
ควรปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณ อาคารเรียนใหทันสมัย
3.2 อาคาร 1 เปนตึกเกา โตะ เกาอี้ เปนของเกา สวน พรอมใชงานและปลอดภัย
หนึ่งชํารุด เสียหาย
4. การปรับโครงสราง
ควรมีการติดตาม และประเมินผล ขอดี ขอเสีย ปญหา
อุปสรรค และหาแนวทางแกไข เมื่อมีการปรับโครงสราง
มาแลว 1 ป
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5. โรงเรียนสาธิต

ดาน

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. หลักสูตร
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร การเปดหลักสูตร มีหลาย
ขั้นตอนมาก ทําใหลาชา ไมทันการณ
2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 ระบบ iThesis ยังไมเสถียร มีความยุงยากในการใช
งาน บางครั้งงานที่ทําออกมาไมเปนไปตามรูปแบบ
ที่กําหนด ทําใหเสียเวลาในการทํางานมาก
2.2 ระบบ Wi-Fi ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ยังไมเสถียร
เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน เชน การดาวน
โหลดสื่อ หนังสือตางๆ
2.3 ระบบ SU SMART ไมเสถียร บาง Link ยังเขาไมได
หรือตองใชเวลาโหลดนาน
3. โรงเรียนสาธิต
3.1 คณะศึกษาศาสตรมีโครงการขยายการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต เชน ศูนยเด็กเล็ก ซึ่งจะเปนชองทาง
หนึ่ ง ในการสร า งชื่ อ เสี ย ง และรายได แต ยั ง มี
ขอจํากัดดานพื้นที่
3.2 โรงเรียนสาธิตมีพื้นที่คับแคบมาก ไมมีพื้นที่จอดรถ
ของผูปกครอง
4. การบริการ
การติดตอประสานงาน ขอรับบริการกับหนวยงานกลาง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ไม ไ ด รั บ ความสะดวก มี ขั้ น ตอนมาก
เจาหนาที่ไมเต็มใจใหบริการ
5. กรอบอัตรากําลัง
ไมไดรับอัตรากําลังทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุ สงผล
กระทบตอการทํางาน
6. เงินเดือน/สวัสดิการ
เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว บุคลากร
สวนใหญยังไมเขาใจ เรื่องเงินเดือน สวัสดิการ อาทิ การหัก
เงินเดือนไวที่สวนกลางเปนคาสวัสดิการ
7. การเบิก-จายเงิน
7.1 เมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว การ
เบิก –จ ายเงิน มี ขั้นตอนการดํา เนิ นงานที่ เพิ่ มขึ้ น
ขาดความคลองตัว การทํางานมีความลาชา
7.2 เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ของ ตลิ่ ง ชั น และพระราชวั ง
สนามจันทร มีการตรวจเอกสาร การตอบคําถามไม
เหมือนกัน และตีความตางๆ ไมเหมือนกัน ทําให
สับสน ในการทํางานลาชา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรมี ก ารชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ เงิ น ที่ ผู ป กครองบริ จ าคให
โรงเรียนสาธิต วานําไปใชในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน
อยางไรบาง เพื่อความโปรงใส
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิ จ ารณาทบทวนปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร การเปดหลักสูตรใหรวดเร็วขึ้น
1. ควรมีการทดลองใชระบบ iThesis ใหเสถียรกอนแลว
คอยนํามาใชจริง
2. ควรปรับปรุงพัฒนาระบบ Wi-Fi ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรปรับปรุงระบบ SU SMART ใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

มหาวิทยาลัยรวมกับคณะ หาแนวทางการแกไขปญหา
รวมกัน

1. ควรปรับเปลี่ยนการบริการใหเปน one stop service
เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบริการ
2. ควรอบรมพัฒนาเรื่องการใหบริการของเจาหนาที่
มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาจั ด สรรกรอบอั ต รากํ า ลั ง
ทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุดวย
มหาวิทยาลั ยควรจั ดประชุ มชี้แ จง ทํา ความเขาใจกั บ
บุคลากรใหชัดเจน เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน รวมทั้งรับฟง
ความคิดเห็นปญหาตางๆ จากบุคลากรดวย
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เกี่ยวกับ การเบิก-จาย ใหมีความคลองตัว ยืดหยุน และ
รวดเร็วมากขึ้น
2. ควรจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน และประชุ ม ชี้ แ จงแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนตรงกัน
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

8. สวัสดิการ
1. ควรพิจารณาบริหารจัดการ และแกไขปญหาเพื่ออํานวย
8.1 โรงอาหารมีไมเพียงพอ
8.2 บัตรประกันสุขภาพไดรับลาชา นักศึกษาตองสํารอง ความสะดวกแกนักศึกษา บุคลากร
2. ควรกําชับเจาหนาที่ใหเรงดําเนินการ
จายไปกอน
8.3 รถรางมีใหบริการไมเพียงพอ ระยะเวลาวิ่งแตละคัน 3. ควรเพิ่มจํานวนรถราง วางผังการเดินรถรางใหมใหไปใน
จุ ด ต า งๆ อย า งทั่ ว ถึ ง แบ ง สายการวิ่ ง รถราง เพื่ อ ให
หางกันมาก ทําใหตองรอนาน และไมทั่วถึง
นักศึกษา บุคลากรมาใชบริการมากขึ้น และชวยลดการใช
8.4 หอพัก
รถสวนตัวภายในมหาวิทยาลัย
4. ควรปรับปรุงหอพักใหมใหดูใหม สะอาด และปลอดภัย
9. ความปลอดภัย
9.1 ไฟสองสวางบริเวณสระแกวยังมีนอย และสวนหนึ่ง 1. ควรเพิ่มแสงสวางในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
ไฟไมติด
บริเวณสระแกว
9.2 พนักงานรั กษาความปลอดภัยตามประตูทางเข า 2. ควรกํากับใหเจาหนารักษาความปลอดภัย ตรวจตราผูเขา
ตางๆ ไมเขมงวด ตรวจสอบผูเขา ออกมหาวิทยาลัย
ออกใหเขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
9.3 การจราจรภายในคอนขางแออัด และประตูถนน 3. ควรมี เจา หนาที่ ชวยดูแลการจราจร การขา มถนนของ
ทรงพล มีรถจํานวนมาก วิ่งเร็ว และอันตรายมาก นักศึกษา
โดยเฉพาะเวลาเรงดวน
4. ควรดูแลจํากัดจํานวนสุนัข จัดที่ดูแลใหเปนสัดสวน
9.4 มีสุนัขจํานวนมาก
10. ดานกายภาพ
ที่จอดรถไมเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดกิจกรรม/
ควรบริ ห ารการจั ด การใช พื้ น ที่ หรื อ สร า งที่ จ อดรถ
โครงการตางๆ
เพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกแกทุกฝาย

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ)
4.1 มีความเปนผูนํา ทํางานเชิงรุก
4.2 มีความใสใจกับทุกภาควิชาอยางเทาเทียม สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะเปน
อยางดี
4.3 มีความสามารถทางวิชาการ และการวิจัย ชวยสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในคณะผลิตผลงานวิจัย
4.4 แกไขปญหาอยางทันการณ
4.5 กํากับ ติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง
4.6 มีเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก
4.7 มีความเปนกันเอง ทํางานใกลชิดกับบุคลากร
4.8 สามารถปรึกษา แนะนําปญหา อุปสรรคในการทํางานได
4.9 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.10 สนับสนุนบุคลากรทุกสายใหมีความกาวหนาในสายงาน
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ)
- ไมมี –
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะศึกษาศาสตร (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 331)
42

7. คณะวิทยาศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การจัดทํา Smart Classroom ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 สนับสนุนทุนวิจัย ทุนผูชวยวิจัย (RA) จํานวนมาก ทั้งอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโท ทําใหมี
นักศึกษาสนใจมาศึกษาตอเพิ่มขึ้น สวนทุนวิจัยภายนอกจะตองปรับการดําเนินการใหเขากับระบบทุนวิจัยใหม
ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.3 การจัด Silpakorn Summer School ประสบความสําเร็จดี มีชาวตางชาติมาเขารวม อาทิ
ฟลิปปนส เวียดนาม
1.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง อาทิ เชิญวิทยากรมาอบรม
1.5 การปรับปรุงดานกายภาพ อาทิ สถานที่อานหนังสือ ที่นั่งพักผอน หองน้ํา
1.6 การปรับภูมิทัศน สภาพแวดลอมของคณะ
2.ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
- ไมมี –
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน

1. การรับนักศึกษา
1.1 สถาบั น ที่ เ ป ด สอนมี จํ า นวนมาก นั ก ศึ ก ษามี
ทางเลือกมากขึ้น คะแนนการสอบคัดเลือกต่ําลง ทํา
ใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพลดลง นักศึกษาสวนหนึ่ง
ไม ส ามารถเรี ย นได ลาออกกลางคั น หรื อ ได
นักศึกษาที่ไมไดสนใจเขาศึกษา
1.2 ระบบ TCAS รอบสุด ทายกําหนดให รับนัก ศึกษา
ทั้ ง หมด ทํ า ให ไ ม ส ามารถคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่
ตองการจะเรียนจริงๆ
1.3 การรั บ นั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นจากให เ ลื อ กวิ ช าเอก
ภายหลัง เปนใหเลือกวิชาเอกตั้งแตรับเขา ซึ่งทําให
จํา นวนนั ก ศึก ษาบางภาควิ ชาเกิน บางภาควิช ามี
นอย นักศึกษาลาออกระหวางเรียน
2. หลักสูตร การเรียนการสอน
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรมีนอย การพัฒนาหลักสูตร
ใหมทําไดลาชา
2.2 บางหลั ก สูต รยั งล า หลัง เมื่ อ เทีย บกับ สถาบั น อื่ น
อาทิ สาขาคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรที่สอน
ลาสมัย บางรายวิชาเรียนในชั้นป 3-4 แตที่อ่ืนเรียน
ตั้งแตชั้นป 1-2
2.4 รายวิชาศึกษาทั่วไปบางวิชา เรียนแลวไมไดนําไปใช
ประโยชน ไมเกี่ยวของกับสาขาที่เรียน
2.5 ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมเปนไปตาม
เกณฑ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรจัด Roadshow แนะแนวการเรียนตามโรงเรียน การ
ประกอบอาชีพ ชวยใหไดนักศึกษาที่มีความสนใจอยาก
เขา มาศึกษามากขึ้ น รวมทั้ งผ านช องทางตา งๆ อาทิ
SCSU One Day Camp งานสัปดาหวิทยาศาสตร สื่อ
ออนไลน ใหมากขึ้น
2. ควรประชาสัมพันธออกสูภายนอก ในเชิงรุก โดยการให
ข อ มู ลขอ งแต ละส าขา ให มี ค ว ามน าสน ใจ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจ ความ
ถนัด และการประกอบอาชีพ

1. ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรใหม ใหทันความเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายวิชาที่
ทั น สมั ย เพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ
ตลาดแรงงาน และนําไปใชจริงได
2. ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
3. ควรสอนปรับพื้นฐานใหนักศึกษาเขาใหมที่ยังไมสามารถ
ปรับตัวได
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ดาน
2.6 การผลักดันใหคณะเปนผูนํา และไดรับการยอมรับ
ในระดับสากลยังไมชัดเจน
3. คุณภาพบัณฑิต

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให มี ค วามสามารถเข า สู
ตลาดแรงงานในระดับสากล เปนที่ยอมรับในวงกวางมากขึ้น

4. กิจกรรมนักศึกษา
การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมตรงกับเวลาเรียน นักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษาควรประสานงานกับอาจารยผูสอน
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
โดยจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมล ว งหน า เพื่ อ ให ส ามารถวาง
แผนการสอนได
5. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
5.1 เครื่องมือ อุปกรณลาสมัย ชํารุดไมเพียงพอ ทํา 1. ควรจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณตางๆ ให
ใหผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อน อาทิ ตูปลอด ทันสมัย เพียงพอและพรอมใชงาน
2. ควรตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณอยาง
เชื้อ Spectrophotometer Hood ที่ใชดูดควัน
5.2 งบประมาณไมเพียงพอจัดซื้อสารเคมี
ตอเนื่อง สําหรับเครื่องมือที่ราคาสูงและใชรวมกัน ควร
5.3 สถานที่ จั ด เก็ บ สารเคมี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ไม ประชุมรวมกันระหวางคณะและภาควิชา เพื่อวางแผนการ
ใชงบประมาณในการจัดซื้อตอไป
ปลอดภัย มีหนู
5.4 สั ญ ญาณอิ น เทอร เ น็ ต ไม ดี บ างจุ ด เช น ใน 3. ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ สารเคมีใหมี
หองปฏิบัติการ
ความปลอดภัย
6. การบริการวิชาการ/บทบาทคณะ
6.1 มีบทบาทกับชุมชน สังคม นอยมาก
1. ควรเพิ่มบทบาทของคณะตอชุนชน สังคมและประเทศ
6.2 การเขียนโครงการขอทุนเพื่อไปจัดบริการวิชาการ ให ม ากขึ้ น รวมทั้ งในด านวิ ช าการ โดยการให ความรู ที่
ภายนอก ไมคอยไดรับการพิจารณา (งบประมาณ ถูกตองในเชิงวิทยาศาสตร เมื่อมีกระแสขาวตางๆ ที่อยูใน
แผนดิน)
ความสนใจของสังคม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม
2. ควรตั้งคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหมีความชัดเจนมากขึ้น
3.ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ
ประสานงาน รวมถึ ง การจั ด ทํ า เอกสาร การเบิ ก -จ า ย
งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
เพื่ อ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด โครงการให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7. การหารายไดของคณะ
รายไดหลักของคณะมาจากคาหนวยกิตเมื่อนักศึกษามี 1. ควรวางแผนการทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหสามารถหารายไดใหเพียงพอใน
แนวโนมลดลง จะสงผลกระทบตอรายไดของคณะดวย
ระยะยาว
2. ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการอบรมระยะสั้น มากขึ้น
8. การประชาสัมพันธ
8.1 การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของคณะออกสู 1. ควรวางแผนการทําโครงการบริการวิชาการใหมีความ
ภายนอกมีนอย ทําใหสาธารณชนไมคอยรูจักคณะ เขมแข็งมากขึ้น เพื่อใหสามารถหารายไดใหเพียงพอใน
เทาที่ควร
ระยะยาว
8.2 การแจงขอมูลขาวสารใหนักศึกษายังไมทั่วถึง ลาชา 2. ควรสนับสนุนใหจัดทําโครงการอบรมระยะสั้น มากขึ้น
อาทิ ใหมารับบัตรประกันอุบัติเหตุ
9. สิ่งแวดลอมและกายภาพ
9.1 พื้ น ที่ จั ด การเรี ย นการสอนไม เ พี ย งพอ ไม มี 1. ควรพิ จ ารณาหางบประมาณในการสร า งอาคารจาก
งบประมาณในการสรางอาคารเพิ่ม คณะไดแกปญหา หลายๆ แหล ง ทั้ ง ขอสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
โดยการเชาพื้นที่ อาคาร 50 ป และอาคาร 15 ชั้ น มหาวิทยาลัย การระดมทุนจากศิษยเกา เงินรายไดของ
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
แต นั กศึ กษาไม ไ ด รั บความสะดวกในการเดิ น ทาง คณะ
2. คณะควรใชพื้นที่อาคาร 50 ป และอาคาร 15 ชั้น ซึ่งเชา
และเวลายายคาบเรียน
9.2 อาคารบางสวนชํารุด ไมปลอดภัย อาทิ เพดานพัง จากมหาวิทยาลัย ใหเต็มประสิทธิภาพ และคุมคามากขึ้น
ฝนสาดเข า มาในระเบี ย ง พื้ น อิ ฐ บริ เ วณที่ จ อด อาทิ จัดโครงการบริการวิชาการ
3. ควรดํา เนิ นการปรั บปรุง ให มีส ภาพเรีย บร อย สวยงาม
รถจักรยานยนตไมเรียบ มีสุนัขจรจัดจํานวนมาก
ปลอดภัย เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
4. ควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจํากัดจํานวนสุนัขจร
จัด
10. ศิษยเกา
10.1 ศิ ษย เก าจํ านวนมากประสบความสํ าเร็ จ และมี 1. ควรพัฒนาฐานขอมูล ศิษยเกา โดยการรวบรวมขอมู ล
ศิษยเกาแตละสาขา และตําแหนง หนาที่
ชื่อเสียง แต การมีสวนรวมในการพัฒนาคณะนอย
2. ควรใหศิษยเกามีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
มาก
มากขึ้น โดยการนําประสบการณที่มีมารวมกันพัฒนา
10.2 ความสัมพันธระหวางรุนพี่ รุนนอง มีนอย
คณะ ไมใชแคการสนับสนุนทุนอยางเดียว
3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่รุน
นองใหมากขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การลงทะเบียน
เมื่อเปดใหลงทะเบียนผาน reg.su.ac.th พรอมๆ กัน
ควรขยาย server ใหเพียงพอรองรับจํานวนนักศึกษา
ทําใหระบบลม ลงทะเบียนไมได
2. การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA ทําให 1. ควรจัดการอบรม AUNQA เพิ่มขึ้นเพื่อสรางความรู ความ
อาจารยมีภาระงานเพิ่มขึ้น และยังมีความรูความเขาใจไม เขาใจที่ชัดเจนในการดําเนินการ
ชัดเจน อาทิ การทํา PLO (Program Learning Outcomes) 2 .ควรมี แ นวทางที่ จ ะช ว ยให ก ารดํ า เนิ น งานได รั บ ความ
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และชวยแบงเบาภาระงานของ
อาจารย
3. อัตรากําลัง
เมื่อเจาหนาที่สายสนับสนุนเกษียณอายุ สวนใหญไมได
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคืนอัตรากําลังเจาหนาที่สาย
รับอัตรากําลังมาทดแทน สงผลกระทบกับการทํางาน อาทิ สนับสนุนที่เ กษียณอายุ เพื่อ มิใหก ระทบตอการเรีย นการ
นักวิทยาศาสตร ในหองปฏิบัติการ
สอน
4. ความปลอดภัย
4.1 มีอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งภายในและภายนอก 1. ควรเพิ่ มการอบรมความปลอดภั ย ในการจราจรให กั บ
มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นบอย ยังแกไขไมได
นักศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการ
4.2 บุคคลภายนอกเขา-ออกมหาวิทยาลัยไดงาย ไมมี มีปายจราจร ปายเตือนใหทั่วถึง
การตรวจบัตร
2. ควรเพิ่ ม มาตรการด า นความปลอดภั ย การเคารพกฎ
จราจร ใหมีความเขมงวดมากขึ้น
5. ดานสิ่งแวดลอม (พระราชวังสนามจันทร)
คณะตางๆ ทําโครงการดานสิ่งแวดลอม ไมมีความเปน 1. ควรมี master plan ดานสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญ
เอกภาพ และความเชื่อมตอกันทางกายภาพ
กับปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น อาทิ น้ําเสีย โดยกําหนด
ผูดูแลรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ
2. ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ควรมีบทบาทใหมากขึ้น
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4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี)
4.1 คณบดีมีความใสใจ มีการพบปะบุคลากร
4.2 ทีมรองคณบดีมีความสามารถ
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี)
- ไมมี –
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะวิทยาศาสตร (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 336)
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8. คณะเภสัชศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 คณะผา นเกณฑ การประกั นคุณภาพการศึกษา EdPEx 200 และปจ จุบันอยูร ะหวางการพัฒ นา
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย EdPEx 300
1.2 มีนักศึกษาไปเขารวมการประชุมวิชาการมากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากคณบดีเปน
อยางดี
1.3 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในภาพรวมอยูในเกณฑดี
1.4 การปรับแผนพัฒนาบุคลากร โดยเพิ่มแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางและวิสัยทัศนของ
คณะมากขึ้น อาทิ การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ การทํางานวิจัย
1.5 มีการพัฒนาระบบการทํางานของสายสนับสนุน อาทิ
1.5.1 นําแนวคิด Kaizen มาใชในการพัฒนาระบบการทํางาน ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อาทิ ลดเวลา ลดขั้นตอนการทํางาน
1.5.2 ใหบุคลากรทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของแตละงาน แลวนํามาเชื่อมโยงกับงาน
อื่นๆ (จากระบบยอยรวมเปนระบบใหญ) ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กําหนดเวลาแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป)
1.5.3 การใชใบสั่งงานระหวางอาจารยกับสายสนับสนุนในการเตรียมหองปฏิบัติการ เพื่อใหการ
มอบหมายงานมีความชัดเจนมากขึ้น
1.6 มีการปรับปรุงพัฒนาสวนหยอม จัดสถานที่อานหนังสือใหนักศึกษาใชประโยชนเพิ่มขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
- ไมมี –
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร คอนขางลาชา ฝายวิชาการของ
คณะควรมี ก ารติ ด ตามอย า งต อ เนื่ อ ง และรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการใหทราบเปนระยะ
2. การเรียนการสอน
2.1 ควรเนนการปฏิบัติมากขึ้น
2.2 ควรจัดทํา e-learning ใหครบทุกรายวิชา
2.3 ควรสงเสริม การฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
เพื่อประโยชนในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
2.4 การเรียนการสอนควรเนนเรื่องการสรางแรงบันดาล
ใจ รูสึกสนุก ตองการที่จะศึ กษา คนควาเพิ่มเติ ม และนํ า
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชน

2. อัตลักษณ/จุดเดนของคณะ
จุดเดนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยัง
ควรพิจารณาจุดเดนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ไมคอยชัดเจน
ศิลปากร ใหชัดวาตองการเปนผูนําในดานใด อาทิ สมุนไพร
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
เครื่องสําอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดไว

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 การซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร ใช 1. ควรตรวจสอบอุ ป กรณ ต า งๆ ให พ ร อ มใช ง าน หาก
เวลาดําเนินการคอนขางมาก
จําเปนต องซ อม ควรแจง ระยะเวลาการดําเนินการที่
ชัดเจน
3.2 สถานที่สืบคนขอมูลไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
และนักศึกษาไมทราบวามีฐานขอมูลอะไรใหใชงาน 2. ควรเพิม่ การประชาสัมพันธฐานขอมูลที่คณะใหบริการแก
ไดบาง
นักศึกษา
4. การพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษายังไมคอยเขาใจระบบ ขั้นตอนการทํางานของ 1. ควรมี อ าจารย ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค ลากรที่
คณะและมหาวิ ท ยาลั ย อาทิ การเขี ย นโครงการ การขอ เกี่ยวของชวยสอนหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่มาทํา
กิจกรรมในปตอๆ ไป
อนุมัติ การทําบันทึกขอความ
2. ฝายกิจการนักศึกษาควรชวยประสานงานกับกองกิจการ
นักศึกษามากขึ้น ทั้งในเรื่องการดําเนินงาน เอกสาร และ
การทํางานรวมกัน
5. การบริหารจัดการ
การทํ า งานในระดั บ ภาควิ ช ายั ง ไม มี ค วามคล อ งตั ว
ควรจัดใหมีเลขานุการรวมกันของภาควิชา
เทาที่ควร เนื่องจากหลายภาควิชาใชเลขานุการคนเดียวกัน
(ดูแลใหบริการกับหลายๆ ภาควิชา)
บางเรื่ อ งอาจารย ต อ งมาช ว ยดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ง านเสร็ จ
ทันเวลา
6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
6.1 คณะมีชองทางการสื่อสารที่ดี แตควรปรับปรุงบาง 1. ควรสื่อสาร ทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศที่
เรื่อง เชน
ออกมาใหมใหมากขึ้น เพื่อความเขาใจรวมกัน
- ขอมูลบางอยางไมครบถวน ไมชัดเจน และมีความ 2. ควรเป ดโอกาสให บุ คลากรได แสดงความเห็ น นํ าเสนอ
ลาชา อาทิ เรื่อง ระเบียบ ขอบังคับใหมๆ
ประเด็นตางๆ นอกเหนือจากประเด็นที่คณบดีกําหนดในการ
- กิจกรรมคณบดีพบประชาคม (สายวิชาการ สาย สนทนาแตละครั้ง ดวย
สนับสนุน) คณบดีกําหนดหัวขอในการพูดคุยแตละครั้ง ทํา 3. ควรเพิ่มการสื่อสารระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุน
ใหไมมีโอกาสสื่อสาร ใหขอมูลในเรื่องอื่นๆ
ใหมากขึ้น และนําปญหามาพูดคุย หารือเสนอแนะวิธีการ
6.2 มีความเขาใจที่ไมตรงกันบางระหวางบุคลากรสาย แกไขปญหารวมกัน
วิ ช าการกั บ สายสนั บ สนุ น มี ก ารตํ า หนิ เ มื่ อ การ
ทํางานไมเปนไปตามความคาดหวัง
7. การบริการวิชาการ
1. ควรพิ จ ารณาวางแผน แนวทางหารายได จ ากการจั ด
โครงการบริการวิชาการ และแหลงอื่นๆ
2. ควรใหมีบุคลากรสายสนับสนุนมาชวยงานดานการติดตอ
ประสานงาน รวมถึงการจั ดทําเอกสาร การเบิก-จา ย
งบประมาณ ในการจั ด กิ จ กรรม/โครงการบริ ก าร
วิชาการ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการจัดโครงการ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

1. ระบบ iThesis
1.1 มีความสับสนในการใชงาน อาทิ วิธีการใชงาน การ
แกไขปญหาตางๆ
1.2 การจัด อบรม และคูมือการใช งานเปนภาษาไทย
นักศึกษาตางชาติไมเขาใจ
2. การใหบริการนักศึกษา
2.1 การติ ด ต อ กั บ หน ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ชวงเวลาที่นั กศึกษาเลิกเรียนประมาณ 15.40 น.
หรือใกลเวลาพักกลางวัน เจาหนา ที่บางคนไมรั บ
เรื่องหรือไมอยูใหติดตอ
2.2 ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยจัดทําเปนภาษาไทย
อยางเดียว ซึ่งไมเอื้อกับนักศึกษาตางชาติ
2.3 การประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน
สวัสดิการของนักศึกษา ไมทั่วถึง
3. การเบิกจายเงิน งบประมาณ
การเบิกจายเงิน ไมมีความคลองตัว เนื่องจากระเบียบ
ขอบังคับกําหนดขั้นตอนการดําเนินการคอนขางมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรจัดอบรมการใชงานใหมากขึ้นและจัดใหมีเจาหนาที่
ใหคําปรึกษา
2. ควรจัดอบรมหรือจัดทําคูมือการใชงานเปนภาษาอังกฤษ
ดวย
1. ควรมีเจาหนาที่ใหบริการนักศึกษาตลอดเวลารวมทั้งควร
เพิ่มชองทางอื่นๆ ในการรับเรื่องจากนักศึกษา
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในหลากหลาย
ชองทาง (อีเมล เว็บไซต) รวมทั้งการจัดทําเปน 2 ภาษา
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติ

1. ควรพิ จารณาปรั บ ระเบี ย บ ข อบั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การเบิ ก
จายเงิน ใหมีความสะดวก คลองตัวมากขึ้น
2. ควรพิจารณาจัดทําแนวปฏิบัติในการทํางาน การเบิกจาย
ที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการสะดวกรวดเร็วขึ้น

4. การสื่อสาร
การสงเรื่องจากมหาวิทยาลัยถึงภาควิชาตองผานหลาย
ควรลดขั้ น ตอน วิ ธี ก ารสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย ถึ ง
ขั้นตอนตามลําดับการบังคับบัญชา ซึ่งตองใชเวลา ทําใหบาง หนวยงานตางๆ ใหรวดเร็วขึ้น โดยนําเทคโนโลยีมาชวยใน
เรื่องตองเรงรัดดําเนินการ
การดําเนินการ

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน)
4.1 มีการวางแผนการทํางาน และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง ทําใหงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
4.2 มีความโปรงใส สามารถตอบคําถามและใหความชัดเจนในเรื่องตางๆ ได
4.3 ชวยแกปญหาตางๆ ในการทํางาน รวมถึงเรื่องความเปนอยู สภาพจิตใจ
4.4 มีความใสใจและใหความสําคัญกับบุคลากร อาทิ การจัดกิจกรรมพบคณบดีทุกเดือนเพื่อทําความ
เขาใจรวมกัน
4.5 คณบดีและทีมบริหารใหความสําคัญกับการทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน)
ควรปรับเรื่องการเปดเผยขอมูลตางๆ ใหรวดเร็ว เพื่อใหบุคลากรสามารถทักทวง แสดงความคิดเห็น
ไดทันตามเวลา
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะเภสัชศาสตร (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 342)
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9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางดี
1.2 มีความกาวหนาในการเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA โดยการจัดอบรม
ใหแตละภาควิชา
1.3 มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับสถาบันตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการสงนักศึกษาและ
รับนักศึกษาตางชาติเขารวมทํากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
1.4 มีโครงการ Monday Morning Talk เพื่อใหผูบริหารพูดคุยกับหัวหนาสวนงานและบุคลากรทุกเชา
วันจันทร และใหบุคลากรนําเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง รวมทั้งแจงขอมูลขาวสารใหกับทุกคนไดทราบ
1.5 บุคลากรไดรับการสนับสนุนในทุกๆ ดาน เพื่อใหพัฒนาตนเอง และนํามาปรับใชในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 ชวยการแกไขปญหาเกี่ยวกับการเบิกจายที่มีความยุงยาก ลาชา โดยการลดขั้นตอนการเบิกจายเงิน
ทําใหการดําเนินการมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น
1.7 ให ความสํ า คั ญ กั บ การประหยัดพลังงาน อาทิ ลดใชถุงพลาสติก การประหยัดพลังงาน การใช
กระดาษสองหนา (Reuse) เปนตน
1.8 คณะและสมาคมศิษยเกามีการประชุมรวมกันมากขึ้น เพื่อรวมหารือแนวทางการพัฒนาคณะและ
รวมกันประชาสัมพันธคณะใหเปนที่แพรหลายมากยิ่งขึ้น
1.9 ดานกายภาพ
1.9.1 มีการปรับปรุงดานกายภาพของคณะ อาทิ การตีฝาตลอดแนวทางเดินและในพื้นที่โรงอาหาร
เพื่อปองกันเชื้อโรคที่มาจากสัตว วางแผนปรับปรุงพื้นที่น้ําทวมขังการจัดสรรพื้นที่จอดรถ และการปรับปรุง
ภูมิทัศนตางๆ
1.9.2 การแตงตั้งรองคณบดีฝายอาคารสถานที่ เพื่อรับผิดชอบดูแลดานกายภาพของคณะ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
1. จํานวนรับนักศึกษา
2. กิจกรรมนักศึกษา

3. การบริหารจัดการ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรสื่ อ สารให ภ าควิ ช า/บุ ค ลากร เห็ น ความสํ า คั ญ
ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลง และกระตุนใหมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธขอมูล SU-TCAS เพิ่มมากขึ้น
1. ควรลดขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมใหสั้นลง
เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน
2. ควรใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่ม
มากขึ้น และขยายเวลาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ควรวางแผนการดําเนินงานในแตละเรื่องอยางเปนระบบ
และขั้นตอน เพื่อใหบุคลากรทุกฝายสามารถปรับตัว และ
พัฒนาไปพรอมๆ กัน

4. อาจารย
4.1 การสอนและการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยสวนใหญ 1. ควรติดตามขอมูล ขาวสาร ความรูใหทันสมัย ทันตอการ
จํ า กั ด อยู ใ นห อ งเรี ย น ซึ่ ง อาจจะไม ส อดคล อ งกั บ เปลี่ ย นแปลง และศึ ก ษา ค น คว า ข อ มู ล ให ร อบด า นทั้ ง
สถานการณในปจจุบันที่ขอมูล ขาวสาร องคความรู ภายในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากปจจุบันขอมูล
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อประโยชน
4.2 มีปฏิสัมพันธกับภายนอกคอนขางนอย ทําใหไมเปน ตอการจัดการเรียนการสอน
ที่รูจักของสังคม และชุมชนภายนอก
2. ควรถายทอดประสบการณจริง นอกเหนือจากความรูใน
ตํารา ใหนักศึกษามากขึ้น
3. ควรมีปฏิสัมพันธและมีการติดตอกับสังคมใหมากขึ้น อาทิ
การแสดงผลงาน บทบาทตอสังคม การบริการวิชาการ
เปนตน
5. การหารายได
5.1 คณะมี ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ในการหารายได แต 1. ควรจัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ และกํากับ
ปจจุบันไมมีการดําเนินภารกิจสําหรับบางโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน และอยูใน 2. ควรผลักดันใหทุกภาควิชาใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีอยู
ระหวางการวางระบบของศูนย
ใหเต็มประสิทธิภาพ โดยนําไปใชในการบริการวิชาการ
5.2 จํา นวนนัก ศึ ก ษาโครงการพิ เศษลดลง ทํ าให เ งิ น เพื่อหารายไดเพิ่มใหคณะ
รายไดลดลงตามไปดวย

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน

2. การผลิตบัณฑิต

3. การเงิน
4. เกณฑการประเมิน KPI
คณะใชเกณฑการประเมินในรูปแบบเดิมมาระยะหนึ่ง
แล ว ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง อาจจะไม ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ใ น
ปจจุบัน
5. การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธคณะยังมีนอย ทําใหยังไมเปนที่รูจัก
ของภายนอกเทาที่ควร
6. สิ่งแวดลอม และกายภาพ/โรงอาหารของคณะ
6.1 การปรับปรุงโรงอาหารโดยการตีฝา ชวยแกปญหา
เรื่องนกพิราบไดสวนหนึ่ง แตบางสวนไมสามารถทํา
ไดเนื่องจากโครงสรางของอาคาร
6.2 บริเวณจุดวางจาน มีสัตวมากินเศษอาหารบนจาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. คณะ/ภาควิชา ควรมีการสํารวจเกี่ยวกับเนื้อหา หลักสูตร
เรื่องการนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน การ
ทํางาน เพื่อนํามาปรับหลักสูตร วิธีการสอนใหมีคุณภาพ
มากขึ้น
2. ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเลือกใหนาสนใจ
และทันสมัยมากขึ้น
3. ควรประชุ ม อาจารย ผู ส อน วางแนวทางการสอนให มี
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งใชขอสอบ เกณฑการประเมิน
ใหไปในทิศทางเดียวกัน
ควรมุงเนนการสรางนักศึกษา ใหมีคุณสมบัติ ทั้งดาน
ความรู ท างวิ ช าการ การพร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณในปจจุบัน และมีทัศนคติท่ีดี รูจักวิเคราะหและ
พัฒนาตนเอง
ควรเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเงิ น ของคณะให
ประชาคมทราบมากขึ้น
ควรปรับปรุงเกณฑการประเมิน KPI ใหสอดคลอง
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของคณะ และข อ กํ า หนดของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ควรประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานของอาจารย นั ก ศึ ก ษาให
สังคมภายนอกรับทราบมากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ
1. ปญหาเรื่องนกพิราบที่นอกเหนือจากสวนของโรงอาหาร
ควรชี้แจง ทําความเขาใจกับนักศึกษา
2. ควรปรับปรุงพื้นที่วางจาน ใหมีความเปนระเบียบและ
สามารถปองกันสัตวมากินเศษอาหารได
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ขาวโดยตรง ทําใหไมถูกสุขลักษณะ
3. ควรปรับปรุงบริเวณลานทํากิจกรรมของคณะ อาทิ ปรับ
6.3 บริ เ วณลานทํ า กิ จ กรรมของคณะมี น้ํ า ท ว มขั ง พื้นผิวใหสูงขึ้น หรือทําทอระบายน้ําทิ้งใหม เพื่อปองกัน
บอยครั้ง ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมของ น้ําทวมขัง
นักศึกษา
4. ควรขยายเวลาในการปดลิฟต เพื่ออํานวยความสะดวกแก
6.4 การปดลิฟตหลังเวลาราชการ ทําใหนักศึกษาที่ทํา นักศึกษา
โปรเจคในชวงเย็น ไมไดรับความสะดวก เนื่องจาก 5. ควรจัดการเรียนการสอนใหเวลาเหลื่อมกัน เพื่อลดความ
แออัดของนักศึกษาในการใชบริการโรงอาหารพรอมกัน
ตองเดินขึ้นบันไดชั้น 7 ถึงชั้น 9
6.5 ที่ นั่ ง ในโรงอาหารไม เ พี ย งพอกั บ จํ า นวนของ
นักศึกษา

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การรับนักศึกษา
นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษา/แลกเปลี่ยน ไมไดรับ 1. ควรจัดตั้งศูนย SU-TCAS เพื่อเปนจุดศูนยกลางในการให
ความสะดวกเรื่องเอกสาร ขอมูลตางๆ ที่เปนภาษาไทย
ขอมูล และประชาสัมพันธขาวสารการเรียนตอโดยการ
เผยแพรขอมูลผานทางระบบสารสนเทศหลายๆ ชองทาง
อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย สื่อออนไลนตางๆ
2. ควรจัดทําเอกสารตางๆ ในรูปแบบ 2 ภาษา
2. การเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
2.1 ความเขาใจที่ไมตรงกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ 1. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ หรือ
สอนของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คื อ ตอนรั บ สมั ค รแจ ง ว า หากไมใชวันและเวลาดังกลาวควรแจงขอมูลกับผูเรียนให
จัด การเรี ย นการสอนในวัน และเวลาราชการ แต ชัดเจนมากกวานี้
ความเปนจริงมีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ 2. ควรแจงเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการใชเสียงใหทราบลวงหนา
2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเรียนการสอน โดยอาจแจ ง ผ า นเสี ย งตามสายหรื อ ประชาสั ม พั น ธ ใ น
ในวันหยุดราชการ ไดรับผลกระทบจากเสียงในการ ชองทางตางๆ
จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
สัญญาณ Wi-Fi ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
ควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให ครอบคลุมในทุกพื้น ที่
เพื่อใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การบริหารงานคณะ
ควรประชุมปรึกษาหารือ วางแผนรวมกัน เพื่อใหการ
การบริ ห ารงานของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร ฯ จะมี
ภาควิ ช าเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง อาจจะไม บริหารงาน เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับแนวคิดนโยบายใหมๆ ที่ตองการใหมีการยุบ
ภาควิชา
5. การบริการวิชาการ
เมื่ อ มี ป ญ หาข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ระบบการทํ า งาน
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนอํานวยความ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไมสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนได ทํา สะดวกในการดําเนินการใหมีความรวดเร็วมากขึ้น
ใหการทํางานมีความลาชา รวมทั้งใชเวลาในการติดตอกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของคอนขางนาน
6. การเบิกจายเงิน
เอกสารการเบิกจายเงินมีคอนขางมาก และมีขั้นตอนที่ 1. ควรลดขั้นตอน และเอกสารการเบิกจายเงินเพื่อความ
ยุงยากทําใหการทํางานลาชา
รวดเร็วในการดําเนินงาน
2. ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกในการทํางาน
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ดาน

7. สวัสดิการ
7.1 ผู ป กครองส ว นหนึ่ ง เป น กั ง วลเรื่ อ งหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัย
7.2 นักศึกษาไดรับบัตรประกันสุขภาพลาชาทําใหตอง
สํา รองจ า ยไปก อ น และใช ร ะยะเวลานานในการ
ไดรับเงินคืนอีกดวย
8. ดานกายภาพ
8.1 ที่จอดรถไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
โดยเฉพาะรถยนต
8.2 เมื่อมีการจัดกิจกรรม ไมมีหองประชุมขนาดใหญ
จําเปนตองใชบริการหองประชุมนอกสถานที่
9. ศิษยเกา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเพิ่มจํานวนหอพักนักศึกษาใหมากขึ้น และปรับปรุง
ใหอยูในสภาพใหดีขึ้น
2. ควรเรงการดําเนินการใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแจกบัตร
ประกันสุขภาพใหแกนักศึกษาตั้งแตตนปการศึกษา
1. ควรจัดสรรพื้นที่สําหรับจอดรถเพิ่มทั้งในสวนของคณะ
และมหาวิทยาลัย
2. ควรมีหองจัดเลี้ยง หองประชุม หรือหองรับรองที่สามารถ
รองรับการจัดกิจกรรม การประชุม เพื่อลดคาใชจายใน
การใชบริการหองประชุมนอกสถานที่และสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางใหศิษยเกามีสวนรวมใน
การพัฒนา สรางความเปลี่ยนแปลงและคุณประโยชนใหกับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร)
4.1 มีไมตรีจิต มีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย
4.2 มีความพยายามในการชวยแกไขปญหาตางๆ ทําใหการทํางานมีความราบรื่นมากขึ้น
4.3 รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคลากร และนําไปปรับปรุงการทํางาน
4.4 สามารถขอคําปรึกษา ชวยแกไขปญหาตางๆ ในการทํางาน
4.5 ทีมรองคณบดี สามารถทํางานรวมกันภาควิชา บุคลากรไดดี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร)
- ไมมี 6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 347)
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10. คณะดุริยางคศาสตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1.1 มีการปรับปรุงคุณภาพดานการเรียนการสอนของอาจารย การสงเกรด
1.1.2 มีการกํากับดูแลเรื่องการสอนของอาจารยมากขึ้น เชน การวางระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อ
ตรวจสอบการเขาสอนของอาจารยใหตรงเวลา
1.1.3 มีการจัดหาอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการ
1.2.1 การจัดงานประชุมวิชาการที่วังทาพระ
1.2.2 การจัดการประกวด Thailand Jazz
1.2.3 การจัด Silpakorn Music Summer Camp
1.2.4 มีความรวมมือกับหนวยงานเอกชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน อสมท. ศูนยการคาไอคอนสยาม
1.2.5 มีสวนรวมในการแสดงดนตรีระดับนานาชาติ รัฐโคโลราโด (Colorado) ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.3 ดานบริหารจัดการ จัดระบบงานตางๆ ใหเปนระบบมากขึ้น อาทิ การจองหองฝกซอม
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
1. การหารายได

ดาน

2. กายภาพ

1.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. ระบบ TCAS

ดาน

2. หลักสูตร การเรียนการสอน

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากขึ้น
2. ควรดําเนินการเรื่องการตลาดในเชิงรุก
ควรเรงใหมีการปรับปรุงดานกายภาพโดยเร็วที่สุด
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกที่มีลักษณะเฉพาะของ
แตละสาขาวิชา
1. ควรเพิ่ ม การบู ร ณาการระหว า งสาขา มี ร ายวิ ช า หรื อ
กิจกรรม/โครงการตางๆ ที่บูรณาการเขาดวยกัน เพื่อเปน
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก า ร เ รี ย น รู ต อ ย อ ด แ ล ะ ส ร า ง
ความสัมพันธ ระหวางสาขาวิชา
2. ควรเพิ่มรายวิชาปรัชญาสุนทรียศาสตรในการเรียนการ
สอนทุ ก ระดั บ เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มให แ ก
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก อ นที่ จ ะเริ่ ม เรี ย นในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
3. ควรพิจารณาจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน
การศึกษาดูงานใหมากขึ้น เพื่อเสริมสรางประสบการณแก
นักศึกษา เปดโลกทัศน โดยอาจเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
ควรสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาผลิ ต ผลงานวิ จั ย ร ว มกั บ
อาจารยในคณะเพื่อใหสามารถขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยได
และพิ จ ารณาการจั ด โครงการหลั ก สู ต รระยะสั้ น ณ
มหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือ
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4. กิจกรรมนักศึกษา

ดาน

5. การบริการวิชาการ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
1. ระบบ TCAS

ดาน

2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบ Wi-Fi และอินเทอรเน็ตยังเขาไมถึงทุกพื้นที่
3. อัตรากําลัง
บางสาขามีอาจารยไมเพียงพอ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากขึ้น และ
จัดกิจกรรมรวมกับคณะอื่นๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ควรเรงดําเนินการใหเกิดศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรค
โดยเร็ว เพื่อเปนศูนยบริการวิชาการในการหารายได รวมทั้ง
การพัฒนานักศึกษา
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ าณาทบทวนระบบการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา
ควรปรั บ ปรุ ง ระบบ Wi-Fi และอิ น เทอร เ น็ ต ให
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพิ่ม
ใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา

4. งบประมาณ
การปรับปรุงดานกายภาพ (สรางตอเติมอาคารดานหลัง
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ
โรงอาหาร)
1. การปรับปรุงอาคาร
2. การจัดกิจกรรมขนาดใหญของคณะ เชน Music Camp
รวมทั้งชวยประชาสัมพันธโครงการเพื่อหาผูสนับสนุนการ
จัดโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอบุคคลภายนอก
3. ชวยผลักดันใหเกิดศูนยที่จะชวยหารายไดของคณะ

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ)
4.1 มีความเปนผูนํา สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะเปนอยางดี
4.2 มีประสบการณบริหารงาน
4.3 กํากับ ติดตามงานอยางใกลชิดจัดใหมี Morning talk ทุกสัปดาห
4.4 เครงครัดในเรื่องกฎ ระเบียบและยึดหลักธรรมาภิบาล
4.5 ทํางานหนัก ทุมเท ใหองคกร
4.6 สามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ ในคณะไดอยางรวดเร็ว ทันการณ
4.7 เขาถึงไดโดยงาย
4.8 มีความใกลชิดกับนักศึกษา
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ)
- ไมมี 6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะดุริยางคศาสตร (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 355)
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11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 หลักสูตร
1.1.1 เปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร มีการไป
Roadshow และเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 แลว
1.1.2 มีแผนการจัดทําหลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งอยูระหวางการหารือกับผูทรงคุณวุฒิจากประเทศ
อิสราเอล
1.2.3 ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด การหลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน เช น การทํ า งาน
ภาคสนาม การนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
1.2 มีสื่อการเรียนรู E-learning เพิ่มขึ้น
1.3 มีนักศึกษาชาวตางชาติมาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นของคณะ สวนใหญเปนนักศึกษาชาวไตหวันและ
ชาวอินโดนีเซีย
1.4 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธคณะนอกสถานที่ (Roadshow) ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร สาขาจังหวัดเพชรบุรี มีผูสนใจเปนจํานวนมาก
1.5 ใหความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษา เชน จัดคายสัตวศาสตรอาสาพัฒนาชนบทสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี 4 จอบ ซึ่งคณะจะเปนเจาภาพจัดกิจกรรมในอีก 2 ปขางหนา
1.6 ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ เชน การจัดโครงการธนาคารปูในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
1.7 สงเสริม สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในดานตางๆ มากขึ้น อาทิ
- ใหทุนทํางานวิจัยทั้งงานวิจัยสวนบุคคลและงานวิจัยที่ทํารวมกับบุคลากรสายวิชาการ
- ใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ เชน การใหความรูแกเกษตรกรที่ขออนุญาตเขามาศึกษาการ
ทํางานในฟารม
- ใหเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรู ทักษะการทํางานในตําแหนงที่รับผิดชอบ
- ใหเขาอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ อาทิ การทําเว็บไซตประวัติและผลงานของตนเองเพื่อใช
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators-KPIs)
- เปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุนไดแสดงความคิดเห็น เชน การประชุมรวมกับฝายบริหารเปน
ประจําทุก 6 เดือน การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑกลางสําหรับการประเมิน KPIs
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

1. จํานวนนักศึกษา
นักศึกษามีแนวโนมลดลง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความสนใจ
ของคนรุนใหม
2. ควรเรงการประชาสัมพันธหลักสูตร

2. ทิศทางการพัฒนาคณะ
บุคลากรของคณะสวนใหญไมทราบทิศทางการพัฒนา
ควรกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคณะให ชั ด เจน และ
คณะ เป า หมายของคณะในอนาคตทํ า ให บุ ค ลากรไม มี ถายทอดใหบุคลากรในคณะทราบ เพื่อใหบุคลากรสามารถ
แนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานตางๆ อาทิ การทํางาน วางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ
วิชาการ การทํางานวิจัย การใหบริการวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. หลักสูตร
1. ควรจัดทําหลักสูตรดานวิทยาศาสตรการเกษตร ความ
1.1 หลักสูตรไมทันสมัย
ปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และเชิญอาจารย
1.2 เนนความรูภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ
1.3 ผูสนใจยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จากสถาบันอื่นมาชวยสอน
2. ควรเพิ่มการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใหมากขึ้น
หลังสําเร็จการศึกษา
3. ควรจั ด กิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ รวมอยู ใ นกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธคณะนอกสถานที่ (Roadshow) ดวย
การเรียนการสอน
2. การเรียนการสอน / การพัฒนาฟารม ความปลอดภัย
1. ควรใหนักศึกษาไดเรียนในฟารมตั้งแตชั้นปที่ 1 เพื่อใหมี
ในฟารม
2.1 นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 ยั ง ไม เ คยเรี ย นในฟาร ม ประสบการณมากขึ้น
2. ควรมีสหกิจศึกษามากกวา 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสบการณ
มากอน แตตองฝกงานรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 3
2.2 สหกิจศึกษา มีนอยเกินไป
ใหมากขึ้น และเปนประโยชนตอการไปประกอบอาชี พ
2.3 การฝกงานในหนวยงานภาคเอกชนมีนอยมาก
(ปจจุบันมีเฉพาะสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4)
3. ควรเพิ่ม การฝกงานในหน วยงานภาคเอกชน เพื่อให
นักศึกษามีประสบการณที่หลากหลายมากขึ้น

3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน / ตํารา
3.1 อุปกรณเครื่องมือทั้งในหองปฏิบัติการ ในฟารม
สารเคมี ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
3.2 หองปฏิบัติการมีไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต ทําให
นักศึกษาตองใชหองปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
3.3 การเบิกจายสารเคมีลาชา สงผลกระทบตอการทํา
วิทยานิพนธ
3.4 หองปฏิบัติการของคณะยังไมผานมาตรฐาน ISO

การพัฒนาฟารม ความปลอดภัยในฟารม
1. ควรพัฒนาฟารมเลี้ยงไกใหถูกสุขลักษณะ
2. ควรพัฒนาการปฏิบัติงานในฟารมมากขึ้น
3. ควรเชารถไถเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4. ควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ
ขอความรวมมือชุมชนไมใหเขามาในบริเวณฟารม
1. ควรจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ สารเคมี ใหเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษา
2. ควรเพิ่ ม ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให เ พี ย งพอต อ จํ า นวน
นักศึกษาทุกระดับ
3. ควรปรับปรุงระบบการเบิกจายสารเคมีใหรวดเร็วมากขึ้น
4. ควรเร ง ผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ให
หองปฏิบัติการผานมาตรฐาน ISO
5. ควรสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรสายวิ ช าการเขี ย นตํ า ราวิ ช า
เฉพาะทาง และใชในการเรียนการสอน

4. กิจกรรมนักศึกษา
4.1 งบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา 1. ควรสนั บ สนุ น งบประมาณการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ไมเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
4.2 กิจกรรมที่นักศึกษาจะไดทํารวมกับชุมชนมีจํานวน 2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมาก
ค อ นข า งน อ ย ที่ ผ า นมามี เ พี ย ง 1 กิ จ กรรมคื อ ยิ่งขึ้น
กิจกรรมการปลอยปูกับธนาคารปูมา
5. การวิจัย
คณะมีเ ป าหมายในการพั ฒ นาคณะด านวิ ชาการและ 1. ควรมีการระดมความคิดเพื่อหาวิธีดําเนินการใหไดผลตาม
งานวิจัย แตยังขาดวิธีการดําเนินงาน
เปาหมาย
2. ควรสนั บ สนุ น บุ ค ลากรสายวิ ช าการให ทํ า งานวิ จั ย ที่
กอใหเกิดรายได
57

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
6. การบริการวิชาการ / บทบาทของคณะ
6.1 บุคลากรของคณะไมไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา 1. ควรระดมความคิดของบุคลากร ในการวางแผนการจัด
การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการ อาทิ เรื่ อ ง โครงการบริ ก ารวิ ช าการ และป ญ หา อุ ป สรรคในการ
งบประมาณที่ไมเพียงพอ
ทํางาน รวมถึง แนวทางการแกไขป ญหา เพื่อ ใหก ารจั ด
6.2 โครงการหารายได มีจํานวนไมมาก
โครงการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรแสดงบทบาท สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ มี
การติด ตอกับชุ มชนมากขึ้น โดยเฉพาะด านการบริการ
วิช าการ ซึ่ ง จะทํา ให ค ณะเป นที่ รู จัก และน า เชื่ อถื อมาก
ยิ่งขึ้น
3. ควรสงเสริม สนั บสนุนการจัดการศึกษา จัดอบรม แก
ชุมชน โรงเรียนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย เชน หลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรสําหรับนักวิชาการเกษตรในทองถิ่น
7. การทํา MOU
คณะทํา MOU กับหนวยงานหลายแหง แตไมสอดคลองกับ
ควรทํา MOU กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับคณะ และ
การพัฒนาคณะเทาที่ควร
เปนประโยชนตอการผลิตบัณฑิตการพัฒนาคณะใหมากขึ้น
อาทิ การจัดทําหลักสูตรนานาชาติ
8. การประชาสัมพันธคณะ
นั ก เรี ย น ผู ป กครอง ผู ส นใจส ว นใหญ ไ ม ท ราบข อ มู ล
ควรให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ศิ ษ ย เ ก า ที่
เกี่ยวกับคณะ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ประสบความสําเร็จ ในกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพัน ธ
คณะดวย roadshow ดวย

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. หองสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1.1 หนังสือและงานวิจัยในหองสมุดมีนอย
1. ควรจัดหาทรัพยากรในหองสมุดใหเพียงพอตอความ
1.2 หนังสือที่เกี่ยวของสวนใหญอยูที่หอสมุดพระราชวัง ตองการของนักศึกษา
สนามจันทร
2. ควรย า ย/สํ า เนา/จั ด หา หนั ง สื อ ด า นสั ต วศาสตร แ ละ
1.3 ห องชมภาพยนตร เ ปด ใหบ ริ การในช วงเวลาที่ เทคโนโลยีการเกษตรไปไวที่หองสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
นักศึกษามีคาบเรียน
3. ควรเป ด ให บ ริ ก ารห อ งชมภาพยนตร ใ นช ว งเวลาที่
นักศึกษาไมมีคาบเรียน
2. ฟารม
ไมมีผูดูแลฟารม
ควรสนั บ สนุน งบประมาณในการชว ยดู แลฟารม ส ว น
หนึ่ง เนื่องจากพื้นที่ฟารมเปนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดวย
3. ระบบ iThesis
นักศึกษายังไมเขาใจระบบ iThesis
ควรจั ดอบรมเรื่ อ งระบบ iThesis โดยวิ ท ยากรที่ มี
ความรู ประสบการณ สามารถตอบคําถามนักศึกษาไดอยาง
ชัดเจนรวมทั้งชองทางในการชวยแกไขปญหาการใชงานที่
รวดเร็ว ชัดเจน
4. สวัสดิการนักศึกษา
จํานวนรถรางมีไมเพียงพอและสภาพรถไมพรอมใชงาน
ควรเพิ่มจํานวนรถรางใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถรางใหพรอมใชงานเสมอ
5. การขอกําหนดตําแหนงของสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุ นสวนใหญ ยั งไมเ ขาใจระเบีย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ประชุ ม อบรมเรื่ อ ง ระเบี ย บ
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ดาน
และเกณฑการขอกําหนดตําแหนง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ข อ บั ง คั บ เกณฑ ก ารขอกํ า หนดตํ า แหน ง บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนใหมากขึ้น รวมทั้งควรมีตัวอยางวิธีการดําเนินการ
ดวยเพื่อความชัดเจน

6. ความปลอดภัย
6.1 ถนนไปฟารมเปนหลุมบอและมีฝุน
1. ควรปรับ ปรุ ง ถนนเพื่ อช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการ
6.2 มีบุคคลภายนอกเขามาในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เดินทางไปฟารม
2. ควรจัดระบบการตรวจ และรักษาความปลอดภัยผูเขา
ออกมหาวิทยาลัย และฟารมใหเขมงวดมากขึ้น

4. คณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม)
4.1 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
4.2 มีความยืดหยุน
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (อาจารย ดร.ภวพล คงชุม)
5.1 ควรเพิ่มภาวะความเปนผูนํา
5.2 ควรตัดสินใจใหรวดเร็วขึ้น
5.3 ควรเพิ่มการทํางานเชิงรุก
5.4 ควรมีการสื่อสารภายในองคกรใหมากขึ้น
5.5 ควรจัดระบบการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การมอบหมายงานภาระงาน
การติดตามการทํางาน
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ข อ สั ง เกต ข อ เสนอแนะฯ ตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะสั ตวศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 359)
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12. คณะวิทยาการจัดการ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การผลักดันสูความเปนนานาชาติ อาทิ
- การทําขอตกลงความรวมมือ
- การรับนักศึกษาตางชาติมาเรียนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศใหแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษา
ที่ทํากิจกรรม
- สนับสนุนการตีพิมพบทความเผยแพรในวารสารทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิชาการที่
ตางประเทศอยางตอเนื่อง
1.2 ใหความสําคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้นอาทิ การบริหารจัดการอัตรากําลัง การเปดโอกาส
ใหรวมเสนอความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาของคณะ กําหนดเกณฑการประเมินผล (KPI) ที่ชัดเจน
1.3 ปรับภูมิทัศนของคณะ ทําใหมีบรรยากาศรมรื่น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพือ่ การดําเนินการ

จํานวนนักศึกษาลดลง
1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง
ควรเรงประชาสัมพันธหลักสูตรและประชาสัมพันธคณะ
2. หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท บางหลั ก สู ต รยั ง ไม มี ทางสื่อออนไลนมากขึ้น
นักศึกษา

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. หลักสูตร / คุณภาพของนักศึกษา
การฝกปฏิบัติ ฝกงาน ศึกษาดูงาน มีนอย

ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
1. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน ศึกษาดูงานมาก
ขึ้น เพื่อเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและแกไข
ป ญ หาในการทํ า งาน และนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการ
ประกอบอาชีพ
2. ควรจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษามากขึ้น

2. การเรียนการสอน
2.1 สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ และภาษาอั ง กฤษ 1. ควรเพิ่มอาจารยที่เปนเจาของภาษาใหมากขึ้น เพื่อให
นักศึกษาไดมีประสบการณ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
อาจารยผูสอนสวนใหญเปนคนไทย
2.2 การเรี ย นการสอนวิ ช าที่เ กี่ ย วขอ งกั บ การวิ จั ย 2. ควรเพิ่มเวลาในการใหคําปรึกษาทางวิชาการในการเรียน
วิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยใหมากขึ้น
เวลาในการขอคําปรึกษาทางวิชาการมีนอย
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตยังไมพรอมจะให 3. ควรใหนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตเรียนที่
นักศึกษาเรียนที่เ มืองทองธานี เนื่องจากปจจัยใน พระราชวังสนามจันทรหรือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กอน จนกวาเมืองทองธานีจะมีปจจัยตางๆ ที่พรอมมาก
การสนับสนุนการเรียนยังไมพรอม
ขึ้น
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ดาน
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เครื่องมือ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนมีไม
เพียงพอโปรเจคเตอร ระบบเสียง มีปญหา
3.2 เมืองทองธานี
เครื่ องมื อ อุ ปกรณ โสตทั ศนูป กรณ คอมพิว เตอร
สารสนเทศ บางสวนมีปญหาไมพรอมในการใชงาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1.1 ควรเพิ่มเครื่องมือ อุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา และปรับปรุง
ซอมแซมใหพรอมตอการใชงาน
1.2 ควรจัดหองเรียนที่เปนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart
Classroom)
2. เมืองทองธานี
ควรดู แ ลเรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ โสตทั ศ นู ป กรณ
คอมพิวเตอร สารสนเทศ ใหพรอมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

4. กิจกรรมนักศึกษา
4.1 นักศึกษาชั้นปที่ 1 สนใจเขารวมกิจกรรมของคณะ 1. ควรปรับวิธีการจัดกิจกรรมใหนาสนใจและประชาสัมพันธ
นอยลง
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะมากขึ้น
4.2 การจัดกิจกรรมในแตละครั้งไดรับงบประมาณนอย 2. ควรจั ดสรรงบประมาณในการจั ดกิ จกรรมตา งๆ ให
เพียงพอและเหมาะสม
5. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
ควรหาแนวทางการทํ า งานร ว มกั บ องค ก รอื่ น ๆ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หน ว ยงาน บริ ษั ท ของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธคณะยังมีนอย และไมทั่วถึง
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธคณะผานสื่อออนไลน และ
ชองทางตางๆ ใหมากขึ้น

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1.1 ในภาพรวม
1.1.1 ระบบอินเทอรเน็ตคอนขางชาและไมคอย
เสถียร
1.1.2 Application SU Smart ไมเสถียร รูปภาพ
นักศึกษาไมปรากฏ ทําใหการขอเอกสารแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ยุงยากยิ่งขึ้น
1.1.3 ฐานขอมูลงานวิจัยมีไมเพียงพอ
1.1.4 จํานวนหนังสือและเอกสารดานการทองเที่ยว
ที่อยูในหองสมุดมีไมเพียงพอ
1.2 เมืองทองธานี
หองสมุดไมพรอม
2. การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหม
การประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ยั ง ไม เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายมากนัก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ในภาพรวม
1.1 ควรพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตใหเร็วและเสถียรมาก
ขึ้น
1.2 ควรพัฒนา Application SU Smart ใหใชงานงาย
และเสถียรมากขึ้น
1.3 ควรจัดหาฐานขอมูลดานงานวิจัยที่ทันสมัย เพื่อเปน
ประโยชนในการศึกษาคนควาของอาจารย บุคลากร
สายสนับสนุน และนักศึกษา
2. เมืองทองธานี
ควรเพิ่มหนังสือและเอกสารดานการทองเที่ยวที่อยูใน
หองสมุดใหเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรชวยประชาสัมพันธการรับนักศึกษา
ของคณะวิชาตางๆ ดวย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก
กวางขวาง และสามารถสรางแรงจูงใจไดอีกทางหนึ่ง

3. สวัสดิการนักศึกษา
3.1 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3.1.1 จํานวนรถรางและจํานวนรอบการเดินรถราง
1.1 ควรเพิ่ ม จํ า นวนรถรางให เ พี ย งพอต อ จํ า นวน
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน
นักศึกษา
3.1.2 รถรางเสียระหวางทาง
1.2 ควรตรวจสอบสภาพรถรางใหพรอมใชงานเสมอ
3.2 เมืองทองธานี
2. เมืองทองธานี
โรงอาหาร และห อ งพยาบาลไม พ ร อ มรองรั บ
ควรเพิ่มโรงอาหาร และหองพยาบาลที่เมืองทองธานีให
นักศึกษา
พรอมรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
4. การเบิกจาย
การเบิกจาย มีขั้นตอนมาก ลาชา
ควรปรับการเบิกจายเงินการจัดโครงการใหเปนระบบ
และรวดเร็วมากขึ้น
5. ดานกายภาพ/ความปลอดภัย
5.1 พระราชวังสนามจันทร
1. พระราชวังสนามจันทร
5.1.1 ที่จอดรถมีไมเพียงพอ
1.1 ควรเพิ่ม/บริหารจัดการที่จอดรถใหเพียงพอตอ
5.1.2 หองสุขาในอาคาร 50 ปมหาวิทยาลัยศิลปากร
ความตองการที่เพิ่มขึ้น
เกาและมีจํานวนไมเพียงพอ
1.2 ควรปรับปรุงและเพิ่มหองสุขาใหเพียงพอตอจํานวน
5.1.3 สุขภัณฑของหองสุขาในอาคารศูนยเรียนรวม
นักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ชํารุด
1.3 ควรเรงซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ
5.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
5.2.1 มีสุนัขและงูจํานวนมาก
2.1 ควรดําเนินการเรื่องสุนัขและงู ใหเรียบรอย เพื่อ
5.2.2 จํานวนถังขยะมีไมเพียงพอทําใหสกปรก
ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
5.2.3 มีบุ ค คลภายนอกเข า มาในเขตพื้ น ที่ ข อง
2.2 ควรเพิ่มจํานวนถังขยะใหเพียงพอตอการใชงาน
มหาวิทยาลัย
2.3 ควรมี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภั ย เช น ควร
กําหนดเวลาเขา-ออกมหาวิทยาลัย

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง)
4.1 การมอบหมายงานชัดเจน
4.2 ยุติธรรมและเปนกลาง
4.3 มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะแกไขปญหาตางๆ ของคณะ
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง)
5.1 ควรเพิ่มการบูรณาการดานนโยบาย
5.2 ควรเพิ่มการสื่อสารในองคกร
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะวิทยาการจัดการ (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 365)
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13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 มี ค วามพยายามผลั กดั น สู ความเปน นานาชาติมากขึ้น อาทิ สนับ สนุน การศึก ษาดู งาน การทํ า
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
1.2 สนับสนุนใหอาจารยเพิ่มพูนความรูเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. งบประมาณ
รายไดมีแนวโนมลดลง เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลง
ควรวางแผนเรื่ อ งงบประมาณล ว งหน า 3-5 ป และ
สงผลตอการใชจายงบประมาณของคณะ
บริ ห ารจั ด การ กํ า กั บ ติ ด ตามการใช ง บประมาณให มี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจะใชกลไกของคณะกรรมการ หรือ
คณะกรรมการประจําคณะ
2. การย า ยการจั ด การเรี ย นการสอนบางหลั ก สู ต ร/
บางสวน มาที่ City Campus เมืองทองธานี
2.1 หองเรียนที่ City Campus เมืองทองธานี ไม 1. ควรวางแผนและเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิ ที่
เพีย งพอ และบางห องไมเ หมาะสมในการจัด การ พั ก ที่ ร องรั บ นั ก ศึ ก ษา ความปลอดภั ย โรงอาหาร
หองเรียน หองปฏิบัติการใหเพียงพอ และเหมาะสม
เรียนการสอน
2.2 อุปกรณ โตะ lecture ไมเหมาะกับการจัดการเรียน 2. ควรเพิ่ ม การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ และตอบคํ า ถาม
การสอนในบางรายวิชา อาทิ การทํางานกลุม การ นักศึกษา ผูปกครอง เพื่อสรางความเชื่อมั่นเมื่อยายมาจัด
การศึกษาที่ City Campus เมืองทองธานี
ประชุมระดมความคิด
3. ควรแจงแผนการยายไป City Campus เมืองทองธานีให
บุคลากรทราบล วงหน า เพื่ อเตรี ยมความพร อมในดา น
ตางๆ

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. หลักสูตร
สาขานิ เ ทศศาสตร ตลาดแรงงานมี การเปลี่ ย นแปลง
ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ร องรั บ ความต อ งการของ
คอนขางสูง และมีสถาบันการศึกษาเปดสอนจํานวนมาก
ผูเรี ยน ผูประกอบการ เพื่อใหสามารถแข งขัน กับสถาบั น
อื่นได
2. การเรียนการสอน
2.1 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไมเปนไป 1. การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ควรเปนไปตาม
ตามแผนการจัดการศึกษาที่กําหนด ซึ่งอาจจะเนื่อง แผนการจัดการศึกษาที่กําหนดไว
มากจากมีนักศึกษาเรียนนอย ไมมีอาจารยผูสอน
2. การฝกปฏิบัติงาน กรณีมีการปรับเปลี่ยนเวลาควรแจง
2.2 สาขาวิชาที่ตองทํา production (ตัดตอ ถายทํา นักศึ กษาล วงหนา เพื่อ ให มีเวลาเตรีย มตัว และจัด สรร
ภาพยนตร รายการโทรทั ศ น ) การสอน การลง เวลาทํางานไดถูกตอง
ปฏิ บั ติ บางครั้ ง กํ า หนดเวลาไม ชั ด เจน ทํ า ให ไ ม
สามารถวางแผนการเรียน การทํางาน การจัดสรร
เวลาที่แนนอนได
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ดาน
3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1 เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร ยั ง ไม มี
ความพรอม เชน สาขาภาพยนตร
3.2 ห อ งปฏิ บั ติ ก ารไม เ พี ย งพอในการรองรั บ การฝ ก
ปฏิบัติการ
3.3 หองสตูดิโอ เมืองทองธานียังไมเสร็จ นักศึกษาไม
สามารถใชงานไดอยางเต็มที่
4. การใหบริการนักศึกษา
4.1 มีเจาหนาที่ใหบริการรับเรื่องนักศึกษาเพียง 1 คน
หากไม อ ยู จ ะไม ส ามารถดํ า เนิ น การใดๆ ได ไม มี
เจาหนาที่มาทํางานแทน
4.2 มีเจาหนาที่ดูแลทั้งหองสมุดและหองพยาบาล เพียง
1 คน และหองพยาบาลมียาไมพรอมใหบริการ
4.3 หนังสือในหองสมุดมีนอย
4.4 อาคารเรียนปดเวลา 20.00 น. นักศึกษาไมมีพื้นที่
สําหรับทํางาน ไมสะดวกที่จะตองไปหาพื้นที่ทํางาน
ขางนอก
5. กิจกรรมนักศึกษา
5.1 การจัดกิจกรรมของคณะมีนอย และไมมีกิจกรรมให
นักศึกษาไดเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา ตองออกไป
หากิจกรรมทําขางนอก
5.2 Campus Life มีนอยมาก

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณใหเพียงพอ ทันสมัย และ
พรอมในการใชงาน
2. ควรมีหองปฏิบัติการที่มีความพรอม และสามารถรองรับ
เครื่องมือ อุปกรณ ที่ทันสมัย
3. ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
เมืองทองธานี
1.ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรให ส ามารถทํ า งานแทนได โดย
เฉพาะงานให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ควรมี เ จ า หน า ที่ ดู แ ล
ตลอดเวลา
2. ควรปรั บปรุ ง การใหบ ริ ก ารต า งๆ อาทิ ห องสมุ ด ห อ ง
พยาบาล ใหมีความพรอมมากขึ้น

1. ควรจัดใหมีกิจกรรมของคณะเพิ่มขึ้น
2. ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น เพื่ อ ให มี
Campus Life และนักศึกษามีโอกาสสรางความสัมพันธ
กับเพื่อนนักศึกษาสาขาอื่น รวมทั้งชวยสรางประสบการณ
การทํางาน การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ

6. งานวิจัยและสรางสรรค
คณะจัดสรรทุนวิจัยจํานวนมาก แตผูขอรับทุนมีจํานวน
ควรหากลยุทธ และผลักดันที่จะใหบุคลากรขอทุนวิจัย
นอย
ให ม ากขึ้ น อาทิ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญมาเป น ที่ ป รึ ก ษาให
คําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง
7. การพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลัง
บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาไปฝกอบรม
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรเวลาเพื่อใหทุก
คนมีโอกาสไดไปพัฒนา เพิ่มพูนความรู ประสบการณ
2. ควรประชุมพิจารณาทบทวนภาระงานของแตละคนใหมี
ความเหมาะสม และสอดคลองกับปริมาณงาน
8. นักศึกษาเกา
มีสวนรวม/บทบาทนอยมาก
1. ควรสรางกลไก ชองทางในการใหศิษยเกาเขามามีสวน
รวม/บทบาทในการชวยเหลือคณะ/รุนนองใหมากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมที่จะสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกา
นักศึกษา ผูบริหาร อยางตอเนื่อง อาทิ โครงการพี่สอน
นอง
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑเกี่ยวกับเรื่องผลงานสรางสรรค เพื่อใชในการขอ
มหาวิทยาลัย คณะควรรวมกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ การตีความตางๆ ยังไมชัดเจน ผลงานสรางสรรค และเสนอเรื่องไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น
2. ระเบียบ ขอบังคับ
เมื่ อ มี ก ารปรั บ แก ไ ข/ออก ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ใหม
ควรมีการประชุม สื่อสารใหความรูกับบุคลากรของคณะ
บางครั้งผูปฏิบัติงานไมเขาใจ ตีความไมตรงกัน สงผลตอการ วิชา เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับที่มีการปรับเปลี่ยน หรือออก
ใหม อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกัน และยึดเปน
ปฏิบัติงานที่ลาชา
แนวทางการปฏิบัติงาน
3. การเบิกจายงบประมาณ
การอนุ มั ติ การเบิ ก -จ า ยงบประมาณ ในส ว นของ 1. ควรปรับลดขั้นตอนการดําเนินการใหรวดเร็วขึ้นโดยนํา
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนมาก ไมคลองตัว ลาชา
เทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน
2. ควรปรับระบบการเบิกจายเงิน เปน one stop service
เพื่อใหการดําเนินการ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
4. ดานกายภาพ
4.1 การออกแบบบันไดแบบโปรง ไมเหมาะกับการใช 1. การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ควรคํานึงถึง
งาน โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงที่ใสกระโปรง จึงตอง การใชงานใหเหมาะสมกับทุกคน และควรหาแนวทางการ
ไปใชลิฟตแทนซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน
แกไขปญหา
4.2 มี ก ารก อ สร า ง ซ อ มแซมอาคารในระหว า งที่ 2. ควรวางแผนการทํางานกอสราง ซอมแซมอาคารเรียน
ไมใหกระทบกับการเรียนการสอน
นักศึกษาเรียนอยู รบกวนสมาธิในการเรียน
4.3 พื้นที่ก ารจัด การเรียนการสอน ไมเพี ยงพอ (มี 3. ควรวางแผนการใชพื้นที่อาคารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และไดรับความสะดวกมากขึ้น
นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการดวย)
4.4 โรงอาหารมีแหงเดียว ขนาดเล็ก ไมสามารถรองรับ 4. ควรปรับปรุงโรงอาหาร ใหมีความพรอมมากขึ้น
นักศึกษาไดเพียงพอ
5. ควรมีระเบียบเรื่องพื้นที่จอดรถ และประชาสัมพันธให
4.5 พื้นที่จอดรถ ไมมีระเบียบที่ชัดเจนวาพื้นที่สวนใด ผูเกี่ยวของทราบทั่วถึง
อนุญาตใหจอดรถได

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร)
มีความออนนอม
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร)
5.1 ควรเพิ่มภาวะความเปนผูนํา
5.2 ควรมีความกลาในการตัดสินใจ และดําเนินการใหทันการณ เพื่อมิใหเกิดความเสียหาย
5.3 ควรพัฒนาความสามารถดานการบริหาร เพื่อใหบุคลากรใหการยอมรับและรวมมือในการทํางาน
5.4 ควรรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 372)
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14. วิทยาลัยนานาชาติ
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 นักศึกษาตางชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้น
1.2 จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา อาทิ
- Summer Programme โดยเชิญนักศึกษาตางชาติมาเขารวม ทําใหมีจํานวนนักศึกษาตางชาติเพิ่ม
มากขึ้น
- การไปออกบูธประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษาในโรงเรียนตางๆ มากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรูจัก
วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
1.3 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ ซื้อโปรแกรมมาใหนักศึกษาใชเพิ่มมากขึ้น ทําใหนักศึกษามี
ทางเลือกในการใชโปรแกรมที่หลากหลายขึ้น
1.4 การวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ มีความกาวหนามากขึ้น อาทิ
1.4.1 จัดทําระบบพี่เลี้ยง เชิญอาจารยที่มีประสบการณมาใหคําปรึกษา แนะนํา /มาทําวิจัยรวม ชวย
ทําใหอาจารยมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
1.4.2 ใหทุนวิจัย เงินรางวัล เมื่อผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ/การไปนําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งชวยสรางขวัญและกําลังใจแกผูทํางาน
1.5 การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนเรื่องที่ดี เพราะจะ
ชวยประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรใหตางชาติไดรูจักมากขึ้น รวมทั้งเปนการสราง
ความสัมพันธระหวางกัน
1.6 นําเทคโนโลยีมาใชในบริหารจัดการ อาทิ ทําเอกสารการสอนเปน QR code
1.7 มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพิ่มขึ้น
1.8 การยายไปจัดการเรียนการสอนที่ตึก CAT
1.8.1 ชวยพัฒนาการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากมีทําเลที่ใกลกับ
สถานทูตฝรั่งเศส โปรตุเกส อยูในใจกลางเมืองใกลโรงแรม ศูนยการคา TCDC ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู
ฝกประสบการณกับผูมาใชบริการหลากหลายรูปแบบทั้ง นักการทูต นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
1.8.2 นักศึกษาไดรูจักเพื่อนๆ ตางสาขามากขึ้น
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน
1. จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง
2. หลักสูตร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรหาแนวทางการเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากขึ้น อาทิ
ออกไปแนะแนวตามโรงเรียนตางๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ที่ทันสมัย
1. ควรเนน การพั ฒนาการจั ดการเรี ยนการสอนหลัก สูต ร
ระดับ ปริ ญญาตรีท างบริ หารธุ รกิ จ (BBA) ให มีค วาม
เข ม แข็ ง มากขึ้ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษามี แ นวโน ม สนใจ
ตองการศึกษาระดับปริญญาโทนอยลง
2. ควรจัดสอนในหลากหลายภาษามากขึ้น เชน ภาษาจีน
ภาษาญี่ ปุน และภาษาเพื่อ นบา น เพื่ อตอบสนองความ
ตอ งการของตลาด และนั กท อ งเที่ ย วที่ ม าจากประเทศ
ตางๆ รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสไดงานทํามากขึ้น
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
3. ควรจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ใชเวลา
เรียน 5 ป เพื่อสรางจุดเดน และจูงใจใหนักศึกษาเขามา
เรียนเพิ่มขึ้น
4. ควรเพิ่ ม ทั ก ษะ ความรู ใ ห นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 มากขึ้ น
เพื่อใหมีความพรอมในการไปฝกงานที่ตางประเทศ
5. ควรพิจารณาปรับใหนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีโอกาส
ไดเรียนกับอาจารยชาวตางชาติดวย

3. การบริหารจัดการ
ควรหาแนวทาง จัดระบบการรับ-สงเอกสารใหรวดเร็ว
การรับ-สง เอกสารไปยังหนวยงานตางๆ คอนขางลาชา
โดยเฉพาะเอกสารที่ ม าจากนครปฐม เพชรบุ รี เ นื่ อ งจาก มากยิ่งขึ้น
วิทยาลัยนานาชาติแยกออกมาตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. การเรียนการสอน/การฝกงาน
1.1 การใชภาษาฝรั่งเศส สวนใหญจะใชในการศึกษาตอ
การใชงานในชีวิตประจําวัน การทํางานมีคอนขาง
นอยมาก
1.2 นั กศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 หลั ก สู ต ร Luxury Brand
Management การเรี ย นยั ง ไม ไ ด ล งลึ ก ในเนื้ อ หา
มากนัก เมื่อขึ้นชั้นปที่ 3 จะตองไปฝกงานที่ประเทศ
ฝรั่ ง เศส ทํ า ให มี ค วามกั ง วลในเรื่ อ งของความรู
ประสบการณ
1.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอกไมไดเรียนกับอาจารย
ชาวตางชาติ
2. กิจกรรมนักศึกษา/Campus Life
2.1 การจัดกิจกรรมยังมีนอย
2.2 ไมมี บรรยากาศความเป นมหาวิท ยาลั ย เพราะมี
เพียงคณะเดียวที่ไปเรียนที่ตึก CAT
3. การพัฒนาบุคลากร

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรจัดการเรียนการสอนผานระบบ conference กับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่คณะมีความรวมมือ เพื่อ
เปนการเปดโลกทัศนของนักศึกษาใหกวางขวาง และชวย
พัฒนาทักษะการฟง การพูด ของนักศึกษาดวย
2. ควรปลูกฝงใหนักศึกษามีความใฝรู สามารถคนควาหา
ความรูดวยตนเอง กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออกใหมาก
ขึ้น

ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมรวมกับคณะวิชาตางๆ เพราะจะทําใหไดรูจัก
เพื่อนๆ ตางคณะมากขึ้น
คณาจารยควรพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
อยางตอเนื่อง และทันการณ เนื่องจากหลักสูตรของวิทยาลัย
นานาชาติตองมีความทันสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลง และ
ความตองการของสังคม

4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
การจัด Open House ไมคอยไดรับความสนใจมากนัก 1. ควรประชาสัมพันธวิทยาลัยนานาชาติใหเปนที่รูจักมาก
เนื่องจากการประชาสัมพันธการจัดงานยังไมทั่วถึง
ขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. การจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธควรพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ลัก ษณะของแตล ะกลุ ม เพื่ อ ดึง ดูด ความสนใจ ทั นสมั ย
อาทิ YouTube เพื่อเขาถึงกลุมคนรุนใหม
5. สถานที่/สภาพแวดลอม
ไมมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกันในคณะ เนื่องจากใน 1. ควรปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการสอนในตึก CAT ใหมี
ตึก CAT เปนพื้นที่ปด ไมมีลานกิจกรรม
ความสวยงาม โดดเดนมากขึ้น
2. ควรปรับปรุงพื้นที่ใหมีลานเอนกประสงค พื้นที่ที่ใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน
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3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน
1. หลักสูตร การเรียนการสอน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรเนนนโยบายการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลายคณะ
วิชามีความเขมแข็งในดานนี้

2. การรับนักศึกษา
ควรประชุมระดมความคิดปญหาในการสอบ TCAS ของ
การรับนักศึกษาระบบ TCAS มีปญหามาก อาทิ
- ไมรูจํานวนนักศึกษาที่จะมาเขาศึกษาตอ
ทุกคณะวิชา และหาแนวทางในการดําเนินงาน การแกไข
- การเปดรับมีหลายรอบ ทําใหยอดนักศึกษาไมนิ่ง
ปญหา
3. iThesis
มีความยุงยากในการใชงาน ยังมี error ทําใหเสียเวลา
ควรพิจารณานําโปรแกรมอื่นๆ มาใชแทน iThesis
ในการทํางานมาก
4. การใหบริการ
4.1 เจาหนาที่ฝายสนับสนุนบางคนไมเต็มใจใหบริการ
ควรปรับการทํางานใหเปนแบบ one stop service
4.2 การตอบคํ า ถาม ของเจ า หน า ที่ ไ ม ต รงกั น ทํ า ให
สับสน เสียเวลาในการดําเนินการ
4.3 การทํางานมีขั้นตอนมาก ลาชา และบางครั้งตอง
เดินทางไปติดตอหลายครั้งจึงจะแลวเสร็จ
5. ขอตกลงความรวมมือ
มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยส ว นใหญ จ ะเน น ความ
ร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มหาวิทยาลัยควรสรางอัตลักษณ/จุดเดนโดยเนนการสราง
ความรวมมือ เครือขายกับสถาบันการศึกษาในทวีปยุโรป
6. การเบิกจายงบประมาณ
การเบิกจายงบประมาณมีความลาชา มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น
ควรพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
ทํ า ให ก ารจั ด ทํ า โครงการบางโครงการต อ งชะลอไว ก อ น ใหสั้นกระชับ รวดเร็วมากขึ้น
เนื่องจากตองรองบประมาณ

4. คณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)
4.1 มีวิสัยทัศน มีความเปนผูนําสูง
4.2 กลาตัดสินใจ การทํางานเร็ว คลองตัวมาก
4.3 เขาพบงาย บุคลากรสามารถติดตอสื่อสารกับคณบดีไดโดยตรง
4.4 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําการทํางานไดเปนอยางดี
4.5 มีการวางแผนการทํางาน และการบริหารจัดการที่ดี ชัดเจน ทันการณ
4.6 สามารถประสานความรวมมือจากบุคลากรในคณะไดเปนอยางดี
4.7 มีการจัดประชุมภายในหนวยงานเปนประจํา ทําใหบุคลากรมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานกัน
4.8 มีการกํากับ ติดตามการทํางานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
4.9 สามารถประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหการทํางานมีความรวดเร็ว
คลองตัว
4.10 มีเครือขายความรวมมือในตางประเทศอยางกวางขวาง
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)
- ไมมี 68

6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของวิทยาลัยนานาชาติ (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 380)
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15. บัณฑิตวิทยาลัย
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การจัดประชุมวิชาการ มีผูเขารวมงานจํานวนมาก
1.2 มีการนําระบบ online มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน การติดตอสื่อสารมากขึ้น อาทิ
การสงเอกสาร ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกมากขึ้น
1.3 iThesis
1.3.1 มีการจัดอบรม ทําใหมีความเขาใจในการใชงานมากขึ้น
1.3.2 มี การจัดตั้งคลินิ กโปรแกรมบริห ารงานวิทยานิพนธ (iThesis) ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ และพระราชวังสนามจันทร นครปฐม ทําใหมีความสะดวกในการติดตอรับคําปรึกษามากขึ้น
1.4 พยายามปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยใหทันสมัย และคลองตัวมากขึ้น
1.5 เริ่มมีการดําเนินการจัดทํา website และแบบฟอรมตางๆ เปนภาษาอังกฤษ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
1. จํานวนนักศึกษา
ลดลงจํานวนมาก

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. ควรเป ด หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูเรียน
2. ควรเปดหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของตลาด
และคนในกลุมตางๆ อาทิ ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ

2. วารสารของมหาวิทยาลัย
วารสาร Veridian ถูกคัดชื่อออกจากฐานขอมูล TCI
ควรหาแนวทางแกไขอยางเรงดวน เพื่อใหนักศึกษาไดมี
และใหยุติการตีพิมพเปนเวลา 3 ป (ป 2563-2565) เนื่องจาก พื้นที่ในการเผยแพรผลงาน
มีปญหาดานมาตรฐานการจัดการวารสาร สงผลกระทบตอ
การเผยแพรผลงานของนักศึกษา

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. หลักสูตร

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิจารณาปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาด โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง และ
ทันการณ

2. ระบบ iThesis
ควรติดตาม ปรับปรุง และแกไขปญหาเพื่อใหระบบดี
2.1 ระบบยั ง ไม ค อ ยเสถี ย ร การจั ด หน า ของรู ป เล ม
ระยะหา งของวรรคตอน บางครั้ง ยัง ไม ตรงตามที่ ขึ้ น โดยเร็ ว ควรติ ด ตาม ตรวจสอบระบบ iThesis อย า ง
ตอเนื่องและแกไขปญหา ตามที่นักศึกษาแจงโดยเร็ว
กําหนด
2.2 อาจารยที่ปรึกษาบางทานสูงอายุ ไมถนัดในการใช
เครื่องคอมพิวเตอร
2.3 ระบบ iThesis Template ยั งไมเ สถี ยร ทํ าให
เสียเวลาในการทํางาน มีความยุงยาก
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

3. การใหบริการนักศึกษา
การทําบัตรนักศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 1. ควรพิจารณาการทําบัตรนักศึกษา และการขึ้นทะเบียน
ระดับบัณฑิตศึกษา จะตองไปที่กองบริหารงานวิชาการ ที่ นักศึกษาใหม ที่กรุงเทพฯ ดวย เพื่อเปนการอํานวยความ
พระราชวังสนามจันทร ทําใหไมไดรับความสะดวก
สะดวกแกนักศึกษา
2. ควรจัดบริการแบบ one stop service
4. การบริหารจัดการ / การใหบริการ
การแบง หนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบในการบริ หารจั ดการ
ควรประชุมระดมความคิดระหวางคณะวิชาที่สอนระดับ
ระหวางคณะวิชากับบัณฑิตวิทยาลัย สวนหนึ่งยังไมชัดเจน บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งหน า ที่ ความ
ทําใหเกิดความสับสนกับผูรับบริการ
รับผิดชอบ การบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน เพื่อ
ลดปญหาความซ้ําซอนในการทํางาน และชวยใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การปรับโครงสราง
การปรับ โครงสร างบางสวนยังมี ปญ หา บุคลากรของ
ควรติดตาม ประเมินผลการปรับโครงสราง วามีปญหา
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย บางส ว นถู ก ปรั บ ไปอยู ก องบริ ห ารงาน อุปสรรคอะไรบาง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
วิช าการ พระราชวั งสนามจัน ทร ทํา ให นั กศึ ก ษาไม ไ ด รั บ ตอไป
ความสะดวก เพราะตองไปติดตอที่จังหวัดนครปฐม
6. การพัฒนาบุคลากร
1. ควรพัฒนาทักษะการทํางาน ความรู ความสามารถของ
บุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถทํางาน
ให บ ริ ก ารกั บ คณะวิ ช า อาจารย และนั ก ศึ ก ษา ได มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
7. การเบิกจายเงิน
การเบิกจายคาสอนของอาจารยพิเศษ ในสวนที่บัณฑิต 1. ควรเรง ดํา เนิน การในการเบิก จายคาสอนของอาจารย
วิทยาลัยรับผิดชอบ มีความลาชา
พิเศษใหเร็วขึ้น
2. เมื่อมีการโอนเงินคาสอนเขาบัญชีแลว เจาหนาที่ควรโทร
ประสานแจงอาจารยใหรับทราบอีกครั้ง เพื่อใหทราบวา
เปนเงินคาสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ดานกายภาพ
8.1 หองเรียนไมเพียงพอ หองเรียนบางหองไมรองรับ 1. ควรพิ จ ารณาปรับ ห อ งเรี ย นให มี ค วามเหมาะสม และ
การพวงตออุปกรณโสตฯ
รองรับระบบเทคโนโลยีใหมๆ
8.2 ไม มี ห อ งประจํ า สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาใช ประชุ ม 2. ควรพิจารณาจัดหอง Common Room ใหนักศึกษาได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํางานรวมกัน นักศึกษา ทํางาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
ตองไปหาสถานเอง

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
1. หลักสูตร

2. การปรับโครงสราง

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรสนับสนุนใหมีการจัดทําหลักสูตรพหุวิทยาการให
มากขึ้น เนื่องจากเปนการนําหลายศาสตรรวมกัน ชวยเพิ่ม
ประสบการณใหกับนักศึกษา เพราะทําใหมีความรูหลายดาน
มีวิสัยทัศนที่กวางขึ้น
ควรติดตาม ประเมินผลการปรับโครงสรางของคณะวิชา
และหนวยงานทั้งหมด วามีปญหา อุปสรรคอะไรบาง เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตอไป

71

3. งบประมาณ

ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ข อง
บัณฑิตวิทยาลัย ที่พระราชวังสนามจันทร ในการจัดทําหอง
อบรม iThesis หอง Self-Access Learning

4. คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช)
4.1 ทันสมัย มองการณไกล
4.2 มีการวางแผน ริเริ่มนโยบายใหมๆ ที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง สภาวการณในปจจุบัน
4.3 ตั้งใจ มุงมั่นทํางาน และพยายามทํางานใหตอบโจทยของมหาวิทยาลัย
4.4 มีความประนีประนอม ใจเย็น
4.5 ทํางานเชิงรุก มีการกํากับ ติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง
4.6 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีเครือขายการทํางาน
4.7 สามารถติดตอ ประสานงานไดตลอดเวลา
4.8 ใหความสําคัญกับบุคลากรเปนอยางมาก มีการจัดประชุมบุคลากรทุกวันพฤหัสบดี และรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากร
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช)
- ไมมี 6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 387)
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16. สํานักหอสมุดกลาง
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 สงเสริม สนับสนุนอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน การจัดโครงการอวดของ การ
จัดทําหนังสือรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปนหนังสือ 2 ภาษา และมีการเผยแพรไป
ตางประเทศดวย
1.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร อาทิ
1.2.1 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร และริเริ่มการเสนอขอรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจาก
เงินงบประมาณแผนดิน
1.2.2 การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ ไดมีโอกาสเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการ
เชิญวิทยากรจากคณะอักษรศาสตรมาใหความรู รวมทั้งเปดโลกทัศนในการเรียนกับอาจารยชาวตางประเทศ
ดวย
1.3 การบริหารจัดการ และผลการดําเนินการในดานตางๆ สามารถดําเนินการไดดีมาก
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
1. จํานวนผูใชบริการ/การบริการ
จํานวนผูใชบริการหองสมุด ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา มี 1. ควรปรั บ สภาพห อ งสมุ ด ให ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ
จํ า นวนลดลง ซึ่ ง อาจเป น ผลมาจากบริ บ ทเทคโนโลยี ที่ สถานการณในปจจุบัน อาทิ จัดเปนหองสัมมนา พื้นที่การ
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหหองสมุดขาดบรรยากาศของแหล ง เรียนรู
เรียนรู และความนาสนใจ
2. สวนงานและมหาวิทยาลัยควรหาวิธีการหรือแนวทางใน
การเพิ่มจํานวนผูใชบริการหองสมุด อาทิ การสรางความ
ประทับใจใหผูใชบริการกลับมาใชบริการหองสมุดอยาง
ตอเนือ่ ง
3. พัฒนาฐานขอมูลหนังสือ การสืบคนผานระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม ที่สอดคลองกับวิถีของนักศึกษารุนใหม
4. พัฒนารูปแบบหนังสือเปนดิจิทัล (e-book)
2. ดานกายภาพ
ควรวางแผนดานกายภาพ ใหสอดคลองกับรูปแบบการ
พัฒนาระบบการจัดการ การใหบริก ารของสํา นักหอสมุ ด
สมัยใหม

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. บุคลากร/การพัฒนาบุคลากร/อัตรากําลัง

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
บุ ค ลากรประจํ า ห อ งสมุ ด ควรมี พื้ น ฐานเป น ผู ที่ รั ก
หนั ง สื อ และรั ก การอ า น เพราะมี ห น า ที่ คั ด สรรและ
คั ด กรองหนั ง สื อ ใหม เข า ห อ งสมุ ด รวมทั้ ง การให บ ริ ก าร
แนะนําหนังสือตางๆ แกผูรับบริการ

2. การบริการวิชาการ
การจัดงานสัปดาหหนังสือ (ทับแกว บุคแฟร) ซึ่งเดิ ม 1. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน การบริหาร
เป น งานใหญ แ ละมี ผู ใ ห ค วามสนใจจํ า นวนมาก ป จ จุ บั น จั ด การ การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณเปลี่ยนแปลงไปคือ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
- ผูเขาชมงานมีจํานวนนอย
2. ควรพิจารณาจัดงานสั ปดาหหนั งสือ ในวิทยาเขตอื่น ๆ
- สวนใหญจะเปนรานขายหนังสือเกา รานหนังสือใหม เชน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากมีผูใชบริการ
มีนอย
หองสมุดจํานวนมากพอสมควร
- สํานักพิมพมารวมงานจํานวนนอย
3. โครงการหอจดหมายเหตุ
จัดทําฐานขอมูลรวบรวมองคความรู ในเรื่องตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนตอการสืบคน

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. เงินงบประมาณ
งบประมาณมีจํานวนจํากัด และสวนใหญเปนเงินเดือน
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ของบุคลากร งบประมาณเพื่อการดําเนินงานและการพัฒนา ใหเพียงพอตามความจําเปนของหนวยงาน
มีจํานวนนอยลง
2. การประชาสัมพันธการใชบริการหองสมุด
ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธการใชบริการหองสมุดใหตรงกับความสนใจ
ของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเห็นประโยชนและคุณคาของ
หองสมุด ซึ่งจะชวยเพิ่มจํานวนผูมาใชบริการหองสมุดอีก
ทางหนึ่งดวย
3. ดานกายภาพ
ป จ จุ บั น ผู ใ ช บ ริ ก ารมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการใช
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการ
บริการหองสมุด เปนสถานที่ในการติวหนังสือประชุมสัมมนา จัดทําหองประชุมกลุมยอย ใหเพียงพอตอความตองการของ
กลุมยอย แตเนื่องจากกายภาพของหองสมุดมหาวิทยาลั ย นักศึกษา
เปนหองสมุดยุคเกา มีพื้นที่จํากัด การแบงพื้นที่เปนสวนๆ ยัง
ไมเพียงพอกับความตองการ ปญหาเรื่องเสียง

4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน)
4.1 มีวิสัยทัศน
4.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.3 มีความเปนผูนํา และสามารถผลักดันนโยบายตางๆ สูการปฏิบัติไดจริง
4.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน)
ควรปรับเรื่องการเขาพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางแกปญหา ใหมีความสะดวก รวดเร็วและงายขึ้น
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของสํานักหอสมุดกลาง (รายละเอียด
ภาคผนวก 11 หนา 391)
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17. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายใตงบประมาณที่จํากัดไดอยางดี
1.2 การนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสวนงาน ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
1.3 การใชงบประมาณเงินรายไดของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในการแกปญหาเรงดวน เชน
1.3.1 การพัฒนาระบบ WIFI ที่หอพักนักศึกษา ใน 2 วิทยาเขต
1.3.2 การวางระบบโครงสรางพื้นฐานที่เมืองทองธานี
1.4 การให บ ริ ก าร ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หาเมื่ อ ได รั บ ข อ ร อ งเรี ย นเพื่ อ ให ก ารบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การจัดหาและปรับปรุงระบบ WIFI ที่หอพักนักศึกษา ทั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและพระราชวังสนามจันทร
1.5 การพัฒนาและปรั บปรุงห อง ศร.1201 ที่วังทาพระ โดยวางระบบใหเปนห องเรีย นแบบ Smart
Classroom
1.6 การใชระบบ Single Sign-on ไดรับประโยชนอยางมาก
1.7 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยการลดการซื้อ Server ปรับมาใชแบบ Virtual Drive ซึ่ง
เปนการลดตนทุนการซื้อ Server และชวยลดคากระแสไฟฟาของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีลงอยางมาก รวมทั้ง
สามารถใหบริการคณะตางๆ ไดดวย
1.8 การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหเขาสอบ Certificate เพื่อใหไดการรับรองตามมาตรฐานสากล
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน

ดาน
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
โครงสรางพื้นฐาน และระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบ และอุปกรณตางๆ เกา ลาสมัย ใชงานมานาน ทํา 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและใหความสําคัญกับการ
ให ไ ม เ สถี ย ร ระบบล ม บ อ ย การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นามี พัฒนาดาน IT มากขึ้น เพราะจะชวยผลักดันขับเคลื่อน
ขอจํากัด เนื่องจากมีอุปกรณมีราคาสูง และงบประมาณไม ระบบงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจะชวย
เพียงพอ
เพิม่ จํานวนนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปรับปรุง
ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัย
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพขึ้น
3. ควรเรงรัดการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบ
รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. การบริการวิชาการ/การสรางคุณคาและมูลคา

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรวางแผนการหารายไดเพิ่มเติม เพื่อนํามาสนับสนุน
การดําเนินการ อาทิ การจัด อบรมหลั กสูต รคอมพิว เตอร
ใหกับนักเรียนและผูสนใจ นอกจากนั้นอาจสงผลใหนักเรียน
สนใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย
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ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

2. การพัฒนาบุคลากร
งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากคาใชจายในการอบรม
เนื่ องจากค าใช จ ายในการอบรมบางหลั กสู ตรมี ราคาที่
บางหลักสูตรมีราคาที่คอนขางสูง ทําใหเสียโอกาส
คอนขางสูง ทําใหเสียโอกาส จึงควรสงบุคลากรไปเพียง 1 คน
และใหกลับมาถายทอดความรูและประสบการณ แกผูที่
สนใจผานรูปแบบของ KM

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. ระบบ WIFI
การใหบริการระบบWIFI ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ การ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาให ภ าคเอกชนเข า มาร ว ม
ใชงานยังไมเสถียร
ลงทุ น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาและวางระบบ WIFI
รวมทั้งจะชวยลดคาใชจายของมหาวิทยาลัยดวย
2. การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยควรรวม/ชวยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรดาน ITใหมากขึ้น อาทิ คาใชจายในการเขาอบรม
การศึกษาดูงาน เปนตน
3. งบประมาณ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับเพิ่มคาบํารุงคอมพิวเตอร
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรับงบประมาณจํากัด สว น
หนึ่งเนื่องจาก คาบํารุงคอมพิวเตอรของนักศึกษาไมไดมีการ ของนั กศึกษาตามความเหมาะสม โดยไมส งผลกระทบต อ
ปรับขึ้นมานานแลว และสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุง นักศึกษามากเกินไป
ระบบโครงสรางพื้นฐาน
4. ระเบียบขอบังคับ
ไมเอื้อตอการจัดโครงการบริการวิชาการ และการหา
มหาวิทยาลัยเรงรัดการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหมี
รายไดเพิ่มของสวนงาน
ความยื ด หยุ น เอื้ อ และสนั บ สนุ น ต อ การจั ด กิ จ กรรม
โครงการหารายไดจากแหลงตางๆ ของสวนงาน
5. ดานกายภาพ
การออกแบบ การก อ สร า งหรื อ การปรั บ ปรุ ง อาคาร
มหาวิทยาลัยควรใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีสวนรวมใน
ไมไดคํานึงถึงการวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี การวางแผนระบบโครงสรางพื้นฐานดาน IT รวมถึงอุปกรณ
และอุปกรณที่จําเปน ทําใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง
ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงานดวย

4. ผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน)
4.1 มีความสามารถในดานบริหารจัดการและแกปญหาไดรวดเร็ว
4.2 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร โดยใหมีการระดมความคิดเห็นรวมกันในทุกระดับ
4.3 เขาพบงาย
4.4 สามารถใหคําปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน)
- ไมมี –
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ข อสั งเกต ข อเสนอแนะฯ ตั้ งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของสํานักดิจิทัล เทคโนโลยี
(รายละเอียด ภาคผนวก 11 หนา 393)
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18. หอศิลป
1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
1.1 เปดหอศิลปเปนแหลงเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนตางๆ เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาส
เรียนรูศิลปะ
1.2 นําเทคโนโลยีมาชวยในการเผยแพรผลงานศิลปะ โดยใช Google Art & Culture ซึ่งชวยใหการ
เผยแพร/การเขาถึงผลงานศิลปะกวางขวางขึ้น สูระดับนานาชาติ และนับเปนมหาวิทยาลัยไทยแหงแรกที่ใช
รวมทั้งไดรับความรวมมือจาก Google Thailand Google US มาอบรมใชกลองเพื่อเปนชองทางในการ
เผยแพรดวย
1.3 มีการเผยแพร งานศิลปะในรูปแบบของนิทรรศการและใหความรูแกผูมาเยี่ ยมชมโดยจัดทําเป น
สิ่งพิมพสองภาษา
1.4 มีการจัดกิจกรรม/โครงการใหมๆ เชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคายศิลปะ ฯลฯ
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
ดาน

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ

1. การจัดหารายได
1.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีแนวโนมลดลง
1. ควรวางแผนการหารายไดเพิ่มเพื่อนํามาสนับสนุนการ
1.2 งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกยัง ดําเนินงานตามพันธกิจ อาทิ
มีนอย
1.1 ควรแสวงหางบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
1.2 การจัดโครงการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
1.3 การจัดตั้งศูนยหารายไดเปนของหอศิลป
2. การกํ า หนดอั ต ราการใช พื้ น ที่ ห อศิ ล ป อาทิ สํ า หรั บ
บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย
2. ดานกายภาพ
1. ควรประสานกั บมหาวิทยาลัย เรง รัดการปรั บปรุ งพื้น ที่
2.1 การปรับปรุงวังทาพระ
การดําเนินการยังไมแลวเสร็จ ลาชา สงผลกระทบ วังทาพระ ใหเสร็จตามกําหนดเวลา
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหอศิลป
2. ควรเรงซอมแซมหอศิลป พระราชวังสนามจันทรที่ชํารุด
2.2 หอศิลป พระราชวังสนามจันทร
เสียหายโดยเร็ว
พื้นที่บริเวณชั้น 3 ที่มีความเสียหาย

2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ

ดาน
1. บทบาทหนาที่ของหอศิลป
2. การจัดนิทรรศการ/การประกวดผลงานศิลปกรรม

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรยกระดับการบริหารจัดหอศิลปใหมีความเขมแข็ง
และมีมาตรฐานในระดับสากล
ควรยกระดับการประกวดผลงานศิลปกรรม อาทิ
1. เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันมา
เปนกรรมการตัดสิน
2. ปรับรูปแบบวิธีการตัดสิน
3. ขอมูล เอกสารตางๆ อาทิ ประวัติศิลปน ผลงานที่ผานมา

3. ผลงานศิลปกรรม/การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ
หอศิลปมีผ ลงานศิลป ที่เก็บสะสมเปนจํานวนมาก ซึ่ ง 1. ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินทรัพยสินโดยรวมมือ
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ดาน
ผลงานเหลานี้ยังไมมีการประเมินมูลคา
4. การประชาสัมพันธ

3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
1. บทบาทของหอศิลป

ดาน

2. การบริจาคเงินสนับสนุนหอศิลป

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
กับหนวยงานภายนอก โดยมี หอศิ ลป เป นผูรั บผิด ชอบ
หลัก
2. นําผลงานมาบริหารจัดการใหเกิดมูลคา
ควรเพิ่ มช อ งทางประชาสั มพั น ธ หรือ ปรั บ รูป แบบวิ ธี
ประชาสัมพันธเพื่อใหหอศิลปเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
ภายนอก และในระดับนานาชาติ
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการดําเนินการ
ควรพิจารณาเพิ่มบทบาทของหอศิลปในมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบตางๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาศิลปากร
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การบริจาคเงิน
สนับสนุนหอศิลป อาทิ ระเบียบการบริจาคเงินสนับสนุนหอ
ศิลป มาตรการดานการลดหยอนภาษี เพื่อจูงใจใหประชาชน
หนวยงาน บริจาคเงินสนับสนุนหอศิลปมากขึ้น

3. งบประมาณ
3.1 งบประมาณที่ใชในการดูแลผลงานศิลปกรรมและ 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการการ
การจัดกิจกรรมตางๆ ไมเพียงพอ เนื่องจากผลงาน เก็บรักษาผลงานศิลปกรรมเพิ่มขึ้น
ตางๆ มีเพิ่มขึ้นทุกป
2. มหาวิทยาลัยควรชวยติดตอประสานงานกับหนวยงาน
3.2 งบประมาณในการจัดโครงการระดับชาติ
ภายนอกที่สามารถชวยสนับสนุนงบประมาณในการจัด
(เชน โครงการประกวดผลงานระดับชาติ)
กิจกรรมดานศิลปะ
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
โครงการใหญระดับชาติใหมากขึ้น
4. การประชาสัมพันธหอศิลป
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มบทบาทในการชวยประชาสัมพันธ
หอศิลปทั้งวังทาพระและสนามจันทรเปนที่รูจักกวางขวาง
มากขึ้น โดยผานชองทางตางๆ เชน วันปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม สื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

4. ผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท)
4.1 มีความเปนผูนํา สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว
4.2 รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
4.3 มีการสื่อสารนโยบาย การขับเคลื่อนการทํางานใหบุคลากรรับทราบอยางตอเนื่อง
4.4 มีความสัมพันธที่ดีกับคณะวิชาตางๆ
5. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ (อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท)
- ไมมี –
6. สรุป เรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ขอสังเกต ขอเสนอแนะฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของหอศิลป (รายละเอียด ภาคผนวก 11
หนา 397)
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สวนที่ 3
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
คณะกรรมการ ไดนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จากการสนทนา
กลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน
ศิษยเกา และขอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน นํามาสรุปประมวลนําเสนอในภาพรวมเปน 2 สวน คือ
1. ขอเสนอแนะที่เปนเรื่องเรงดวน
2. ขอเสนอแนะทั่วไป
โดยสรุปดังนี้
1. เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

1. ระบบ TCAS
1.1 มีความยุงยาก ซับซอน
1. ควรระดมความคิดเกี่ยวกับขอดี ปญหาอุปสรรค แนวทางการ
1.2 เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให บ างคณะวิ ช าได แกไขปญหา เกี่ยวกับการสอบ TCAS จากผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้ง
นั ก ศึ ก ษาลดลง และนั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพลดลง นักศึกษา และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกันตอไป
นักศึกษามี พื้นฐานความรูที่แตกตางกัน สงผลให
2. คณะวิ ช าที่ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยต อ งพิ จ ารณา
สวนหนึ่งลาออกกลางคัน
ความสามารถภาคปฏิ บัติ ควรติด ตาม ประเมิ น ผลวิ ธีก ารคั ด เลื อ ก
ทบทวนข อ สอบอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ไ ด นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู
ความสามารถเขามาศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
3. ควรเผยแพร ประชาสัมพันธ ชี้แจงเรื่องการสอบ TCAS ของแต
ละคณะใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีขอมูลในการเลือก การตัดสินใจที่
ถูกตอง ชัดเจน
2. จํานวนนักศึกษา
2.1 จํานวนนักศึกษาบางคณะวิชา มีแนวโนม
1. ควรวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาในมิติตางๆ อาทิ
ลดลง
แรงจูงใจในการเขามาศึกษา ปญหาการลาออก ฯลฯ และนํามาวาง
2.2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง แผนการทํ า งาน การทบทวนจํา นวนรั บ นั กศึ ก ษา ให สอดคลอ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงควรสื่อสารใหอาจารย บุคลากรทราบดวย
เพื่อใหเห็นความสําคัญ ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลง และ
กระตุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกัน
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธขอมูล เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาให
นักศึกษาในตางจังหวัดมากขึ้น
3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตรสวนใหญ การปรับปรุงยังมีนอย
1. ควรสร า งจุ ด เด น เอกลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต ร และเมื่ อ มี ก าร
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ควรมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
ลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
3.2 หลักสูตรยังมีความยืดหยุนนอย ไมเอื้อตอ ประเทศและตางประเทศที่มีศักยภาพสูงกวา
การเรียนขามคณะ สาขา ในลักษณะบูรณาการ หรือ
2. ควรร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ย ง/
ตามความสนใจ การนําไปใชในการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยที่มีขอตกลงความรวมมือ ในการสรางหลักสูตรรวมกัน
3.3 Disruption และความคาดหวังตอผูสําเร็จ เพื่อเสริมจุดแข็งใหหลักสูตรของคณะวิชา

ประเด็น
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
การศึ กษาเปลี่ ยนแปลงไปโดยมุ งหวั งให มี
3. ควรเนนใหนักศึกษาไดเรียนรู ฝกงานกับสถานประกอบการที่มี
ความสามารถในการสรางสรรคงานในยุคใหมๆ
ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศมากขึ้น
4. ควรเพิ่มรายวิชาเลือกที่ชวยสงเสริมการทํางาน การประกอบ
อาชีพ และเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ
มากขึ้น
5. ควรออกแบบหลักสูตรใหมีความยืดหยุน มีความหลากหลาย
มากขึ้น อาทิ การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนได
ดวยตนเอง สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ/ความสนใจ ซึ่งจะ
จูงใจใหนักศึกษามาเรียนมากขึ้น
4. การเรียนการสอน
4.1 นักศึกษาสวนใหญเห็นวาการเรียนการสอน
1. ควรสํ า รวจพื้ น ฐานความรู ข องนั ก ศึ ก ษาใหม และปรั บ พื้ น
เนนการบรรยาย เปนรูปแบบเดิมไมนาสนใจ
ฐานความรู เพื่อใหมีทักษะ ความรูพรอมที่จะศึกษาตอไป
4.2 เนื้ อ หาที่ สอนส วนหนึ่ ง ล า สมั ย สามารถ
2. ควรปรับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เนนใหมี
คนคว าได ด วยตนเอง เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานทักษะ ความรู สรางแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห การนํา
สวนหนึ่งลาสมัย
ความรูไปประยุกตใช ตอยอดใหเกิดประโยชนทั้งคุณคา และมูลคา
3. ควรการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน Conference กับ
4.3 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนรูป
แบบเดิ ม ๆ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษายั ง มี ทั ก ษะภาษา มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่คณะ/มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ เพื่อ
ตางประเทศนอย
ชวยเพิ่มประสบการณ และความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
นักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให
นาสนใจ ทันสมัยสอดคลองกับวิถีของนักศึกษารุนใหม
4. ควรบูร ณาการการสอน การจัด กิจกรรม/โครงการ ระหวา ง
สาขา คณะวิชาตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอยอดองคความรู และ
สรางความสัมพันธระหวางสาขาวิชา และคณะวิชา
5. ควรเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ฝกงาน สหกิจศึกษา ศึกษา
ดูงานมากขึ้น เพื่อเสริมสรางประสบการณจริง การเรียนรูและแกไข
ปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
6. ควรเนนใหนักศึกษามีทักษะ ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสาร และการนําไปใชในการทํางานมากขึ้น
5. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีความพรอม มีเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน และ
ปลอดภัย อาทิ Smart Classroom
2. ควรให นั กศึ กษาไปฝ กงานกั บผู ประกอบการ หน วยงานภาครั ฐ
เอกชนที่มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู เสริมประสบการณ
3. ควรวางแผน บริ ห ารจั ด การการใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ ห มี
ประสิทธิภาพ คุมคามากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือ อุปกรณที่มีราคาสูง
อาทิ การใชงานรวมกัน การใหเชาใชอุปกรณ เปนตน
6. ความเปนนานาชาติ
6.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ มีจํานวนนอย
1. ควรวางแผนและพั ฒ นาให ทุ ก คณะมี ห ลั ก สู ต รนานาชาติ
6.2 จํานวนนักศึกษาตางชาติยังมีนอย
อย า งน อย 1 หลั ก สู ต ร โดยอาจจะรว มมื อ กับ สถาบัน การศึก ษาใน
ตางประเทศที่มหาวิทยาลัย/คณะมีขอตกลงความรวมมือ
2. ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธในการเพิ่มนักศึกษาตางชาติ
อาทิ การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา การให ทุ น การศึ ก ษา เชิ ญ อาจารย
วิทยากรชาวตางประเทศมาชวยสอน บรรยายใหมากขึ้น
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ประเด็น
7. การวิจัย/ผลงานวิชาการ

8. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ
8.1 สวนใหญเห็ นวา การสื่ อสารภายในคณะ
ยังมีนอย ไมทั่วถึง
8.2 โครงสรางการบริหารงานที่มีหลายระดับ
ทําใหขอมูลไปถึงอาจารย บุคลากรลาชา
8.3 นักศึกษารับรูขอมูล ขาวสารลาชา ทําให
บางครั้งเสียโอกาส

9. ผูบริหาร/การเตรียมสรางผูบริหาร
9.1 ผู บ ริ ห ารของส ว นงาน ส ว นหนึ่ ง มี
ประสบการณการบริหารไมมากนัก ทําใหมีปญหา
การบริหารจัดการภายในคณะ และสงผลตอการ
บริหารงาน
9.2 ขาดระบบการเตรี ย มผู บ ริ ห ารในระดั บ
ตางๆ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. ควรมีก ารบู รณาการระหวา งคณะวิชา และรวมมือกัน จัดทํ า
โครงการวิจัยขนาดใหญ ที่เนนประเด็นที่เปนความตองการของสังคม
ชุมชน และประเทศ รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยมากขึ้น
2. ควรผลั กดั น หากลยุ ทธ ใหบุ คลากรขอทุ นวิจั ยจากหน วยงาน
ภาคเอกชนและหน ว ยงานระหว า งประเทศให ม ากขึ้ น อาทิ เชิ ญ
ผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง
1. ควรเพิ่มการสื่อสารภายในคณะ ปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การจัดระบบการสื่อสารใหเขาถึง
บุคลากรในทุกระดับ รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวม มีบทบาทใน
การสื่อสารมากขึ้น เพื่อใหการถายทอด การกระจายขาวสาร รวดเร็ว
ถูกตอง ชัดเจน ทันการณมากขึ้น
2. ควรสื่อ สาร ประชาสั มพั นธ ผลงานของคณาจารย นัก ศึก ษา
ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ สูภายนอกใหมากขึ้น โดยผานชองทางที่
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของแตละกลุม ซึ่งจะชวยสราง
ชื่อเสียงของคณะสูสาธารณะและจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น
1. ควรพัฒ นาผูบ ริหารใหมีค วามสามารถทั้งในศาสตรที่ ตนเอง
เชี่ยวชาญ และความรู ความสามารถ ประสบการณดานการบริหารที่
ครอบคลุมในดานตางๆ อาทิ การบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน
บัญชี แผน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการบริหารงานใน
คณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทุกสวนงานควรมีการเตรียมความพรอมสรางผูบริหารรุนใหม
โดยมี ก ารวางแผนการบ ม เพาะอย า งต อ เนื่ อ ง อาทิ การร ว มเป น
คณะกรรมการ/คณะทํ า งาน การมาช ว ยงานส ว นกลางของคณะ
มหาวิทยาลัย การสงเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตางๆ เปนตน

10. การพัฒนาบุคลากร
10.1 การปรั บ ตั ว มี น อ ย ทํ า งานแบบเดิ ม ไม
1. ควรปรับตัว วิธีคิด วิธีการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยน มีประสิทธิภาพนอย
และปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยใน
10.2 อัตรากําลังมีแนวโนมลดลง
การทํางานใหมากขึ้น
10.3 สวนใหญยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
2. พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
ทํางาน
สายสนับสนุนในทุกระดับ ที่สอดคลองกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ
เพื่อรองรับการทํางาน และทุกสวนงานในคณะ มหาวิทยาลัย สามารถ
พัฒนาไปไดพรอมๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 อาจารย
- พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคใหมากขึ้น รวมทั้งมีสวน
รวมในการหารายไดใหมากขึ้น
- ปรับการเรียนการสอน ความรูใหทันการเปลี่ยนแปลง
เนนการกระตุน สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา
2.2 สายสนับสนุน
พัฒนาการทํางาน การบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มีการจัดทําคูมือการทํางานเพื่อใหมีมาตรฐาน
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ประเด็น
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
11. การบริหารจัดการ
คณะวิ ชาส วนหนึ่ ง ไม มี เลขานุ การคณะ
คณะวิชาที่ไมมีเลขานุการคณะ ควรเรงดําเนินการ เพื่อใหเปนไป
มีปญหาในการบริหารจัดการ การประสานงาน และ ตามโครงสรางสวนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะ
ประสิทธิภาพในการทํางาน
วิชา รวมถึงการสรางขวัญกําลังแกบุคลากร ความกาวหนาในสายงาน
12. ดานกายภาพ
ควรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห ส ามารถใช ป ระโยชน ไ ด คุ ม ค า มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมหองเรียน หองน้ํา
ภู มิ ทั ศ น ที่ ร ม รื่ น เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ความสะอาด เรี ย บร อ ย และ
ปลอดภัยใหมากขึ้น
13. ศิษยเกา
13.1 ศิษยเกาส วนใหญต องการเข ามามี สวน
1. ควรมีระบบ กลไกในการใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
รวม/มีบทบาทในการพัฒนาคณะ ชวยเหลือรุนนอง มากขึ้น อาทิ รวมพัฒนาหลักสูตร รวมงานบริการวิชาการ รับนักศึกษา
13.2 ความสัมพันธระหวางรุนพี่ รุนนอง และ ไปฝ กงาน รวมทั้ งการเชิ ญ ศิ ษย เ ก าเข า ร วมกิ จ กรรมของคณะอย า ง
ผูบริหารมีคอนขางนอย
ตอเนื่อง เพื่อใหความสําคัญกับศิษยเกา และสรางความรักความผูกพัน
13.3 บทบาทของศิษยเกาในปจจุบัน สวนมาก
2. ควรจั ดกิ จกรรมรว มกัน ระหวา งรุ นพี่ รุน นอ ง ศิ ษย เ กา และ
เปนเรื่องของการสนับสนุนทุน
ผูบริหาร เพื่อสรางความสัมพันธระหวางกัน และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันใหมากขึ้น และดําเนินการอยางตอเนื่อง
3. ควรพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาของคณะใหครบถวน สมบูรณ
มากขึ้ น รวมถึ ง ควรมี ก ารติ ด ตามความก า วหน า ของศิ ษ ย เ ก า อย า ง
ตอเนื่องดวย
4. จัดทําชองทางการติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูลใหศิษยเกาทราบ
อยางตอเนื่อง

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
ประเด็น
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1. กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาไมรูจักเพื่อนตางสาขา ตางคณะ รุนพี่
1. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะวิชา วิทยาเขตใหมากขึ้น
และความสัมพันธระหวางกันมีนอยมาก โดยเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยควรเปนผูริเริ่ม เพื่อใหนักศึกษาตางคณะวิชาไดมี
คณะวิชาที่ตั้งอยูนอกวิทยาเขตหลัก เชน วิทยาลัย โอกาสมาพบกัน ทํางานรวมกัน มีความรัก ความผูกพัน ความเปนหนึ่ง
นานาชาติ คณะดุ ริยางคศาสตร คณะเทคโนโลยี เดียวกัน
สารสนเทศและการสื่อสาร (เมืองทองธานี)
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนมากขึ้น
3. ควรสนับสนุ นงบประมาณการจัดกิจ กรรมนั กศึกษา และลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อความรวดเร็วในการทํางานเพิ่มขึ้น
4. ควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาดวย
2. การตออายุพนักงาน/ราชการ
เนื่องจากงบประมาณมีแนวโนมลดลง
ควรปรั บ แนวคิ ด เรื่ อ งการต อ อายุ พ นั ก งาน ราชการ เพื่ อ ให
สอดคลองกับการบริหารงานยุคใหม แนวโนมงบประมาณที่ลดลง อาทิ
จางตามความจําเปน การจางเปนรายป จางเปนโครงการ โดยจัดทําเปน
TOR ภาระงาน การทํางานวิจัย การหารายไดใหแกคณะใหชัดเจน
3. การบริการวิชาการ/บทบาทของคณะตอสังคม
1. ควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการขนาดใหญ ระดับชาติ นานาชาติ
และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพ ความสามารถของ
อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา สรางชื่อเสียงสูสาธารณะ และนักศึกษา
เขามาเรียนมากขึ้น
2. ควรใหความสําคัญกับหนวยงาน องคกร ที่อยูใกลกับคณะวิชา
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ประเด็น

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยเปนอันดับตนๆ และขยายใหกวางขวางออกไป
3. ควรมี การวิ เคราะห ติ ดตาม และประเมิ นผลการจั ดโครงการ
บริการวิชาการอยางจริงจัง โดยควรนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ความคิ ดเห็ นต างๆ มาวิ เคราะห ป ญหาอุ ปสรรค และนํ าไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บทบาทของคณะต อ ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศใหมีมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความเปนผูนําของคณะ ซึ่งจะทําให
คณะเปนที่รูจักและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
5. ควรให มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มาช ว ยงานด า นการติ ด ต อ
ประสานงาน รวมถึงการจัดทําเอกสาร การเบิก-จาย งบประมาณ ใน
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เพื่อชวยอํานวยความสะดวก
และการจัดโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนด รวมทั้งมีการ
กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อให
บรรลุผลตามที่กําหนดไว
2. ควรนําข อตกลงความร วมมื อมาตอ ยอดใหเ กิด ประโยชนกั บ
คณะมากขึ้น อาทิ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลักดันใหคณะวิชามีศักยภาพสูงขึ้น

นอกจากนั้นจาก Disruption บริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน ดังนั้นเพื่อใหสวนงานมีการพัฒนา และปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง การดําเนินการที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คณะกรรมการจึงใหขอเสนอแนะตอสวนงาน ดังนี้
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
ดาน
1. ภาพลักษณองคกร (Branding)
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ร (Branding) เป น สิ่ ง ที่
สํ า คั ญ มากต อ การดํ า เนิ น งานในยุ ค ป จ จุ บั น
ในขณะที่ ค ณะวิ ช าส ว นใหญ ยั ง มี ภ าพลั ก ษณ
องคกรที่ไมชัดเจน ทําใหการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา/การสรางความเขมแข็ง/จุดเดนไมชัดเจน

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
ควรดําเนินการเรื่องภาพลักษณ (Rebranding) อัตลักษณของคณะ
ที่ชัดเจน เพราะมีความสําคัญมากตอการดําเนินงานในยุคปจจุบัน ใน
การสรางความเขมแข็ง และจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา
สวนงานในทุกพันธกิจ ทั้งคุณลักษณะของบัณฑิต การสรางหลักสูตร
การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกัน รวมถึงการจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียน อาทิ คณะ
เภสัชศาสตร เนนเรื่องสมุนไพรไทย คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เนนเรื่อง
เทคโนโลยีอาหารของชุมชน คณะศึกษาศาสตร เนนการศึกษาปฐมวัย
การดําเนินการเปนขั้นตอน และเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย อาทิ
1. วิเคราะหขอมูลเชิงศักยภาพจุดเดน สิ่งที่ควรพัฒนา บริบทความ
เปลี่ย นแปลงอยา งรอบดาน และประชุ มระดมความคิด รวมกั นของ
บุคลากรทุกฝาย ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในภายนอก จนตกผลึก เพื่อ
กําหนดภาพลักษณ อัตลักษณของคณะ
2. ควรหาผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคําปรึกษาการดําเนินการในขั้นตอน
ตางๆ/ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆ อาทิ ดานการตลาด
โฆษณา ประชาสัมพันธ
3. ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธอัตลักษณของคณะวิชา กับทั้ง
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2. งบประมาณ การหารายได
งบประมาณมีแนวโนมลดลง และรายจายมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น

3. การปรับบทบาทหนาที่ของสวนงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
จากบริ บ ทความเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในและ
ภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สงผล
ตอการดําเนินงานของสวนงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาและพันธกิ จด านตางๆ ของมหาวิ ทยาลั ย
สวนงาน
สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ รูปแบบการดําเนินการ
ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนอง สนับสนุนนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
ภายในและภายนอก
4. จัดทํ าแผนพั ฒนาสวนงาน และการดําเนินงานในทุ กพันธกิ จ
เพื่อใหบรรลุตาม Branding/อัตลักษณ ที่สวนงานกําหนดไว
5. การกํากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ควรการดําเนินการ อาทิ
1. จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-5 ป ที่ชัดเจน
และการนํามาสนับสนุนพันธกิจในดานตางๆ
2. จัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ รายรับ - รายจายใน
ระยะ 5 ป เพื่อวางแผนการทํางาน และการบริหารจัดการใหทันการณ
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะควรปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ รูปแบบ
การดําเนินการ อาทิ
1. หอศิลป
1.1 สรางภาพลักษณใหม (Rebranding) ใหหอศิลปเปนสัญลักษณ
ของผู นํ า การสร า งสรรค ศิ ล ปะและการออกแบบของมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรในทศวรรษใหม
1.2 พัฒนาหอศิลปใหไดทั้งคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และ
เปนศูนยกลางแหลงเรียนรูศิลปะของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
1.3 นําผลงานศิลปะสะสมของหอศิลปมาสรางคุณคาทรัพยสินทาง
ปญญา และแปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางรายได สามารถพึ่งพา
ตนเอง และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
1.4 เป น ผู นํ า ศิ ล ปะให เ ข า ถึ ง ชี วิ ต ประจํ า วั น ของสั ง คมที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงใหมอยางรวดเร็ว และขยายโอกาสการเผยแพรศิลปะสูการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสมัยใหม
1.5 แตงตั้งกรรมการบริหารที่ปรึกษาในดานตางๆ อาทิ
(1) กรรมการบริหารที่ปรึกษาดานนโยบาย
(2) กรรมการบริหารที่ปรึกษาดาน Fine Arts Curatorial
(3) กรรมการบริหารที่ปรึกษาดานการหาทุน
2. สํานักหอสมุดกลาง
ควรปรับบทบาทหนาที่ รูปแบบการใหบริการที่สอดรับกับวิถีชีวิต
ของนักศึกษารุนใหม รวมถึงใหความสําคัญกับผูรับบริการในทุกกลุมวัย
ทั้งเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ อาทิ
2.1 ปรับ/จัดพื้นที่เปนหองประชุม สัมมนา เพื่อใหนักศึกษา และทุก
กลุมวัย เขามาทํากิจกรรม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
2.2 ฐานข อ มู ล ดิ จิ ทั ล ในการศึ กษาค น คว า สามารถเข าถึ งอย า ง
สะดวก รวดเร็ว
2.3 การบริหารจัดการรูปแบบใหมที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด คุมคา ลดตนทุน อาทิ การรวมมือกับสํานักหอสมุดทั้ง
ภายในประเทศตางประเทศในการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อลดตนทุน
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ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการ
2.4 ปรับ platform รูปแบบการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุก
โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย
3. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ ว งบประมาณมีจํากั ด
และระบบ โครงสรางพื้นฐานยังลาสมัย สงผลตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
และการสนั บ สนุ น งานตามพั น ธกิ จของมหาวิ ท ยาลั ย ส ว นงานให มี
ประสิทธิภาพ
3.1 ควรจัดทําแผนพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเรงดวน
เพื่อให การดํ าเนินการทั นต อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอยางรวดเร็ ว
รวมถึงแผนระยะสั้น และระยะยาว ที่จะตอบสนอง สนับสนุน นโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย สวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
- ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุม
และเพียงพอตอการใชงาน
- ระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชัน นวัตกรรมการบริการ ที่
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพันธกิจ (การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ) และการบริหารจัดการ
- ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล อาทิ การบู ร ณาการ
เชื่อมโยงขอมูล และการใชขอมูลรวมกันแบบครบวงจรทั้งมหาวิทยาลัย
อาทิ ดานบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงดานการเงิน
3.3 ควรพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ การใหบริการ
เชิงรุก ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
4. บัณฑิตวิทยาลัย
บทบาทหนาที่ระหวางคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย สวนหนึ่งไม
ชัดเจน โดยภาระงานสําคัญๆ สวนใหญอยูที่คณะวิชา จึงควรพิจารณา
บทบาทหนาที่ใหชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพในดานตางๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย อาทิ
4.1 ควรประชุมระดมความคิดรวมกันของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ผูบริ หารส วนงาน เพื่ อกํ าหนดโครงสร าง บทบาทหน าที่ ของบั ณฑิ ต
วิทยาลัยและคณะวิชาใหชัดเจน รวมถึงปญหา อุปสรรคแนวทางการ
แกไขปญหา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 ควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริ หารจัดการ และการ
ให บ ริ ก าร ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ทั น สมั ย ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง และเอื้ออํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ
4.3 ควรเรงพัฒนาบุ คลากรของบั ณฑิตวิทยาลั ยในทุ กระดับให มี
ความรู ความสามารถ ทั กษะในการทํางาน การปรับตัว ทั ศนคติ รั บ
ความเปลี่ยนแปลง
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