รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

คำนำ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 – 30 กัน ยายน 2563) ฉบั บ นี้ จั ดทาโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งขึ้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตามหลักเกณฑ์การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้ เสนอ
สภามหาวิทยาลั ยพิจ ารณาปรับ หลั กเกณฑ์ การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษา ได้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้ แทนผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ข อง สกอ. (อว.ในปั จ จุ บั น ) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ ของสภามหาวิ ทยาลั ย
ที่กาหนดให้ทุกส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
และในการรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้เพิ่มเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึง
การเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับ คณะกรรมการ
เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ คานึงถึงข้อกาจัด
ในการดาเนินงานของส่วนงานที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้การดาเนินการ
ต่างๆ ไม่ราบรื่น ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงไม่สามารถดาเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ
การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม
และประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของส่ วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ ของคณบดีและหั วหน้ าส่ วนงานฯ และ
(2) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการติดตาม
และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานาเสนอด้วยเพื่อให้ เห็ น
ภาพรวมการดาเนินการที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
ในการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจาส่วนงาน คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน
รวมถึงศิษย์เก่า จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ
25 มกราคม 2564
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การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนที่ 1
หลั กการติ ดตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
4. จ านวนส่ ว นงานและหั ว หน้ าส่ ว นงานที่ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2
ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
1. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
2. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้า
ส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3

16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนิน งานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดี และหัวหน้า ส่วนงานที่ เรียกชื่ ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ภาคผนวก
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หน้า
76
80
82
84

89
รายชื่อส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมิ นผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
คะแนนและข้อเสนอแนะการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน 2563)
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
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5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
สรุ ป ความคิ ด เห็ น ข้ อ สั ง เกต ข้ อ เสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ ม ของ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
เรื่ องส าคัญ เร่ งด่วนที่ต้ องดาเนินการ และข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาส่ ว นงานและหั ว หน้ าส่ ว นงาน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560-2562
1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) คณะโบราณคดี
4) คณะมัณฑนศิลป์
5) คณะอักษรศาสตร์
6) คณะศึกษาศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะเภสัชศาสตร์

หน้า
159
162
165
168
171
174
177
180
182
185
187
189
190
197
202
207
214
219
224
228
234
241
245
250
257
261
266
270
274
276
278
279
285
291
295
303
309
313
318
ง

สารบัญ (ต่อ)

6
7

8

9

9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10) คณะดุริยางคศาสตร์
11) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
12) คณะวิทยาการจัดการ
13) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14) วิทยาลัยนานาชาติ
15) บัณฑิตวิทยาลัย
16) สานักหอสมุดกลาง
17) สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
18) หอศิลป์
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการในการสนทนากลุ่มการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ปฏิ ทิน การติดตาม และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของคณบดี และหั ว หน้าส่ วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มี ฐานะ
เที ย บเท่ าคณะ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
แบบสอบถาม
- แบบสอบถามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส. 4)
- แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปส. 7)

หน้า
323
330
334
339
346
353
359
363
365
368
370
376

384

388

จ

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

จ านวนส่ ว นงานและหั วหน้ าส่ ว นงานที่ ติด ตาม และประเมิน ผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบ ค่าน้ าหนั ก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนิ น งานของส่ ว นงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)
องค์ประกอบ ค่าน้ าหนั ก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของคณะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการติ ดตาม และประเมินผลการดาเนิน งานของบั ณ ฑิตวิทยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะ
เที ย บเท่ า คณะ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563)

หน้า
4
4
6
13
16
17

ฉ

บทสรุป
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ว นงาน และการปฏิ บัติห น้ าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และขั้นตอนแนวทางที่
กาหนดในหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
ส่วนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 3
รวม
18

หัวหน้าส่วนงาน
คณะ
1. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ
ส่วนงาน
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
มีจานวน 18 ราย
2. ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 120 วัน
ส่วนงาน
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จานวน 3 ราย ดังนี้
ส่วนงาน
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563)
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2562)
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2562)
ทั้ งนี้ คณะกรรมการ ได้ ให้ หั ว หน้ าส่ วนงานทั้ ง 3 รายที่ ได้ รับ การยกเว้น การ
ติดตาม และประเมินผลฯ จัดทาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะประเด็นสาคัญที่ควรมุ่งเน้น/
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒ นา ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม
และประเมินผลฯ ต่อไป

2. องค์ประกอบ และค่านาหนัก การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่านาหนัก องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่านาหนัก
มี 4 ด้าน
(ร้อยละ)
มี 2 ด้าน
(ร้อยละ)
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน 60
ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล 60
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
การดาเนินงานของส่วนงาน
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน
30
(นาคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติการประจาปี
การดาเนินงานของส่วนงาน มาคิด ร้อยละ 60)
(ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี)
ส่ ว น ที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
10
ช

ส่วนงาน
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง)
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้ า นที่ 3 ความคื บ หน้ า /ความส าเร็ จ ในการ
ดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะจากการติด ตาม
และประเมินผลฯ
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

หัวหน้าส่วนงาน

20
30
10

ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่ จ าเป็ นต่ อการปฏิ บั ติ หน้ าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน

-100

รวม

100

3. สรุปคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สรุปดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ส่วนงาน
คณะวิชา มี 14 คณะ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์ สานัก มี 3 ส่วนงาน
สานักหอสมุดกลาง
สานักดิจิทลั เทคโนโลยี
หอศิลป์

คะแนน (ร้อยละ)
67.0 78.1 +
83.5 +
85.7 +
73.5 79.8 82.6 +
89.0 +
79.1 85.3 75.7 71.7 –
77.1 +
87.2 +
89.5 83.4 71.3 81.9 -

ซ

หมายเหตุ
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมิน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับความสาเร็จ

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 80-89
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 60-69
คะแนนร้อยละ 50-59
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

ดีเด่น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง

4. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริห ารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วนามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้
เห็ น ถึ งสิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การโดยเร่ งด่ ว น สิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การและพั ฒ นาให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การ
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์
คณะกรรมการ ได้จัดทาข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ
4.1 ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
4.1.1 การหารายได้ ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และดาเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพื่อนามาช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป
4.2.1 ชื่อคณะ สาขาวิชา ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับ บริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่มจานวนนักศึกษา
การเสนอขอทุนวิจัย ทิศทางการพัฒนาคณะ ฯลฯ
4.2.2 หลักสูตร
(1) ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวโน้มอาชีพ
ใหม่ๆ ในอนาคต
(2) การดาเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
(3) ควรนาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก
(4) พัฒ นาหลั กสู ต รนานาชาติ ซึ่งสามารถดาเนิ นการได้ในหลายรูป แบบ อาทิ การน า
หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น 2 ภาษา
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(5) ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก งาน/สหศึ ก ษา และเพิ่ ม ระยะเวลาฝึ ก งานในทุ ก หลั ก สู ต รและ
สาขาวิชาให้มากขึ้น
(6) ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
4.2.3 อาจารย์ ควรจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ
(1) การกาหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสาคัญ ประโยชน์ การนาไปใช้
การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะทาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
(2) การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีก ารสอน การสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทันการเปลี่ยนแปลง
(3) ระบบกลไกการก ากั บ ติ ด ตามอาจารย์ ให้ น าผลการประเมิ น การสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสอนหรือพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา
(4) การกากับติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตามระยะเวลาที่
กาหนด
(5) การกากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ทาหน้าที่ พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4.2.4 ปัจ จัยสนับสนุน การเรียนการสอน ควรปรับปรุงและพัฒ นาปัจจัยสนับ สนุนการเรียน
การสอน อาทิ การวางแผนการจัด ซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บารุงรักษา ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2.5 กิจกรรมนักศึกษา
(1) ควรจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้การพัฒนานักศึกษา การจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ส่งเสริมสนับสนุน
หลักสูตร การเรียนการสอน ฯลฯ โดยในการดาเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และ
นักศึกษาด้วย
(2) ควรมีกลไก การกากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่จัดทาขึ้น
เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.2.6 การจัดโครงการบริการวิชาการ
(1) ควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลหลังจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน
(2) ควรสร้างความสัมพันธ์ การบูรณาการศาสตร์ระหว่างภาควิชา คณะวิชา ซึ่งจะช่วย
สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น
(3) ควรนานักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์
การทางาน การเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้น
4.2.7 เครือข่ายความร่ วมมือ ควรเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิช าการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน
4.2.8 การวิจัย
(1) ควรแต่งตั้งพี่เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) ของคณะ
(2) ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
ให้กับคณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ
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5. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
จากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของส่วนงานฯ
คณะกรรมการฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยกากับติดตาม/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้การดาเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุปดังนี้
5.1 หลักสูตร ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อกาหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร ฯลฯ
5.2 การกาหนดนโยบายในส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ/หน่วยงาน ควรกาหนดนโยบายใน
ส่ ว นงานที่ มีฐ านะเที ย บเท่ าคณะ/หน่ ว ยงาน (บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย หอศิ ล ป์ ส านั ก ดิจิ ทั ล เทคโนโลยี โครงการ
จดหมายเหตุ สานักหอสมุดกลาง) ทั้งโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ การพัฒ นา การรองรับภารกิจใหม่ๆ ฯลฯ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 การเป็นผู้นาด้านศิลปะ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.3.1 ควรท างานเชิงรุก ในการผลั กดั นความเป็ นผู้ น าด้านศิ ล ปะของมหาวิท ยาลั ยให้ มี ความ
โดดเด่นมากขึ้น อาทิ ห้องสมุดศิลปะ จัดทาพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ
5.3.2 การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคมและนานาประเทศ
5.3.3 ควรทาโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม เพื่อแสดงความเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.4 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ควรสารวจติดตาม และประเมิน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่
บังคับใช้ไปแล้ว และนาผลมาปรับแก้ไข เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.5 ด้านการเงินและระบบ SU-ERP
5.5.1 ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่
ของคณะ ส่ วนงาน เพื่ อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกั นในการท างาน ก าหนดแนวทางการท างานที่ ชั ดเจนร่ วมกั น
แล้วจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้วย
5.5.2 ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน การเบิกจ่าย พัสดุ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน
5.5.3 ควรพิจารณานาระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.6 หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
5.6.1 ควรปรั บ ปรุ งการบริการให้ เป็ น One Stop Service โดยนาเทคโนโลยีมาให้ บริการเต็ ม
รูปแบบ
5.6.2 ควรพั ฒ นาระบบการให้ บริการ/การท างาน/การบริห ารจัดการของหน่ วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ให้รองรับและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงชาวต่างชาติมากขึ้น
5.6.3 ควรประชุ ม ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ คณะ
ในแต่ละกลุ่มงาน และกาหนด Platform การทางานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้ชัดเจน
5.7 ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/ระบบการทางาน
5.7.1 ควรวางแผนจัดทาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด และนา
ฐานข้อมูลของคณะ ส่วนงาน มาเชื่อมโยงผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อจัดทาเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย
5.7.2 ควรพั ฒ นาการบริห ารจัดการเป็นแบบ Paperless Office ในทุ กระบบอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งในระดับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
5.8 การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
5.8.1 พนักงานสายวิชาการ ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของอาจารย์
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5.8.2 พนั ก งานสายสนั บ สนุ น ควรทบทวนหลั กเกณฑ์ เกี่ย วกับ การขอก าหนดต าแหน่ ง ของ
พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่า เพื่อให้เกิดประโยชน์และจูงใจมากขึ้น
5.9 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร ควรจัดทาหลักสูตรพัฒนา
5.9.1 ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ทั้ งสายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ที่จะเข้ามาดารงตาแหน่ง
ผู้บริหาร
5.9.2 บุคลากรสายสนับสนุนในทุกตาแหน่ง เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับตาแหน่ง และสถานการณ์ ภารกิจที่เปลี่ยนไป
5.10 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ควรพิ จารณาทบทวนปรั บ เครื่อ งมื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี อาทิ การนาระบบประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้
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ส่วนที่ 1
หลักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1. หลักการและความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปี พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยจึง ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 เพื่ อเป็ นแนวทางการติ ดตามและประเมิ นผลฯ ซึ่ ง ข้ อ บั งคั บ ฯ ดั งกล่ าวก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผล 2 ส่วน คือ (1) การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ (2) การติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้ดาเนินการในทุกปีตามรอบปีงบประมาณ
สภามหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรในการประชุ มครั้งที่ 10/2560 เมื่ อวันที่ 11 ตุ ล าคม 2560 ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่ ว นงานที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ าคณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่
2344/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
การติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดีฯ ตาม
ข้อบังคับฯ นี้ เริ่มดาเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
ขั้น ตอนการติดตาม และประเมิน ผลฯ แล้ วนามาจัดทา คู่มือการติดตาม และประเมิ นผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติงาน (สภามหาวิทยาลั ยในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความเห็นชอบคู่มือฯ) และคณะกรรมการได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ ของคณบดีฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามลาดับ
การติดตาม และประเมิน ผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561) มาปรั บ หลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทา คู่มื อ การติดตาม และประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานของส่วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติง าน (สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวัน ที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้ความเห็ นชอบคู่มือฯ) ต่อมาคณะกรรมการได้เสนอ
สภามหาวิทยาลัย พิจ ารณาปรับ หลั กเกณฑ์ การติดตาม และประเมินผลฯ อาทิ ในส่วนของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้แทนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. (อว. ในปัจจุบัน) เพื่อให้สอดคล้องกับ มติของสภามหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้ทุก
ส่วนงานใช้การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในการ
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รายงานผลการดาเนินงานต่างๆ จะเน้นและให้ เพิ่มเรื่องผลผลิต/ผลลัพธ์/ ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการเพิ่ม
จานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และการเชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาร่วมสนทนากับคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (ประมาณเดื อ นมกราคม 2563) และต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง สิ้ น ปี ง บประมาณ ท าให้ ก าร
ดาเนิ นการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ราบรื่น และจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ
รวมถึงไม่สามารถดาเนินการในหลายเรื่องได้ อาทิ การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีฯ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ควรเร่งดาเนินการในการปรับปรุงและ
พัฒ นา ซึ่งคณะ/ส่วนงานควรสื่อสารให้ บุคลากรทุกคนในคณะ/ส่วนงานได้รับทราบด้วย เพื่อการมีส่วนร่วม
รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสาเร็จและพัฒ นาการในการดาเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
(3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความส าเร็จของการบรรลุ ตามคารับ รองการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ ง
หัวหน้าส่วนงาน
(2) เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
3. หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนการติดตาม และประเมินผลฯ (ข้อ 8 และข้อ 10 ของข้อบังคับฯ)
3.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ข้อ 8 ของข้อบังคับฯ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้
(1) ในแต่ ล ะปี ง บประมาณให้ ค ณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานแต่ ล ะส่ ว นงานตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน (1)
(3) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้
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3.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ 10 ของข้อบังคับฯ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
(1) ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคารับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติห น้ าที่ของหั วหน้ าส่ ว นงาน รวมทั้ งกาหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน
ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้นา (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
(5) ให้ คณะกรรมการจั ดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของหั วหน้า
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว
4. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามข้อ 11 ของข้อบังคับฯ กาหนดว่า
- ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่
ไม่ เกิ น สองร้ อ ยสี่ สิ บ วั น ให้ ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในรอบปี นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ การให้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- ในกรณี ที่ หั ว หน้ าส่ ว นงานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในรอบปี งบประมาณนั้ น มาไม่ เกิน หนึ่ งร้อ ยยี่สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบ
นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้
4.1 คณะกรรมการได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
พิจารณาขอยกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 120 วัน จานวน 3 ราย ดังนี้
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(1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วั น ชั ย สุ ท ธะนั น ท์ คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563)
(2) อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562)
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562)
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทั้ง 3 รายดังกล่าว จัดทาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ประเด็นสาคัญที่ควรมุ่งเน้น/สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒ นา ในช่วงที่ ท่านดารงตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ต่อไป
4.2 จ านวนส่ วนงานและหั วหน้ าส่ วนงานที่ ด าเนิ นการติดตาม และประเมิ นผลฯ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนส่วนงานและหั วหน้าส่วนงานที่ดาเนินการติดตาม และประเมิน ผลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนงาน
1. คณะวิชา
14
2. บัณฑิตวิทยาลัย 1
3. ส่วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 3
รวม
18

หัวหน้าส่วนงาน
คณะ
1. ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 240 วัน ถึง ครบปีงบประมาณ
ส่วนงาน
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
มีจานวน 18 ราย
(รวมคณบดีที่ครบวาระการดารงตาแหน่งก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ)
ส่วนงาน 2. ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 120 วัน
ส่วนงาน
ได้รับการยกเว้นการติดตาม ประเมินผลฯ จานวน 3 ราย ดังนี้
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิบัติหน้าทีป่ ระมาณ 21 วัน (10 – 30 กันยายน 2563)
2.2 อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 83 วัน (1 ตุลาคม– 22 ธันวาคม 2562)
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 38 วัน (1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2562)

5. องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้ า น ที่ 1 ระดั บ ความ ส าเร็ จ ใน การ 60
ดาเนิ น งานของส่ วนงาน ประกอบด้ ว ย
3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจาปี
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี)

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปส.1) โดยใช้ข้อมูลที่
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
4

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
10
นโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหน้า
ส่ วนงานที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
แก้ ไ ขปั ญ หาของส่ ว นงาน อย่ า งน้ อ ย 3
เรื่อง)
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

20

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ 30
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน

ด้านที่ 3 ความคืบหน้ า/ความสาเร็จใน 10
การดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม ไม่คิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหน้าส่วนงานที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (แบบฟอร์ม ปส.2)
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx ปี ก ารศึ ก ษา 2562 (แบบฟอร์ ม ปส.3)
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของหั วหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ให้เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงาน จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้ 1) คณะกรรมการ
ประจ าส่ ว นงาน 2) ภาควิช า สาขาวิ ชา 3) ส านั ก งานคณบดี
(ส่วนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด และคิดคะแนน
เฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อ มสรุป ผลงานเด่น ของส่วนงาน จุด ที่ค วรพั ฒ นา แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ฯลฯ
3. เลขานุ ก ารส่ ว นงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดส่ งให้
ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางสานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน
1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม ปส.6)
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน ประเมิ น ให้ ค ะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ
(ค่ าคะแนนแปลงเป็ น ร้ อ ยละ) และส่ งผลการประเมิ น ให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารลับ
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์
(1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. คณะกรรมการ แจ้ งเลขานุ ก ารส่ ว นงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมิ นการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม
ปส.7) ผ่านระบบ online
2. สานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบสอบถาม
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ ายเลขานุ ก าร รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา
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5.2 องค์ประกอบ และค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้ า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) 40
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล (Competency) ที่ จ าเป็ น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

รวม

100

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
ใช้ค ะแนนผลการติด ตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นามาคิด ร้อยละ 60
1. หัวหน้าส่วนงาน เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership)
ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และคุ ณ ลั ก ษณ ะส่ ว นบุ คคล
(Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (แบบฟอร์ม
ปส.5) ประมาณ 1-2 หน้ ากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจาส่วนงานพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณ ะกรรมการประจ าส่ ว นงาน ส่ ง ผลการประเมิ น ให้
เลขานุการส่วนงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารลับ
3. เลขานุ ก ารส่ ว นงาน ส่ ง ให้ ป ระธานกรรมการ โดยผ่ า น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการ พิ จ ารณาให้ คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็ น
ร้อยละ)

6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1.1 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1.2 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
6.1.2.1 มีหนั งสือถึงคณบดีและหั วหน้าส่วนงาน จัดส่ง หลักเกณฑ์ ขั้ นตอนการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทา รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่ว นงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุล าคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
(ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ เสนอ
คณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
(2) เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ ม (ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เก่า) และจั ด ส่ งคณะกรรมการ ภายในวัน ที่ 11
กันยายน 2563
6.1.2.2 มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) เพื่อให้เลขานุการส่วนงานจัดส่งให้กับ
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(1.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(1.2) ภาควิช า/สาขาวิช า (รวมทั้งที่ มีฐ านะเทียบเท่ าภาควิช า สาขาวิช า)
ทั้งหมดในส่วนงาน
(1.3) สานักงานคณบดี (ส่วนงาน)
โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามฯ แล้วจัดส่ง
ให้เลขานุการส่วนงาน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563
หลังจากนั้นให้เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 2
ตุลาคม 2563
(2) ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
6.1.2.3 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการดังนี้
(1) เผยแพร่ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร แบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
(2) น าแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์มปส.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
6.1.3 วันที่ 1 กันยายน 2563 อธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) กับหัวหน้าส่วนงาน ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
6.1.4 วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
6.1.5 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
6.1.5.1 เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปส.4) ส่งให้คณะกรรมการ
6.1.5.2 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.7)
6.1.6 วันที่ 15, 19 และ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ จัดสนทนากลุ่ม
6.1.7 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ จ านวน 3 ราย ให้ จั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในช่ ว งเวลาที่ ด ารงต าแหน่ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
6.1.8 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
6.1.8.1 หัวหน้าส่วนงาน ส่ง รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อคณะกรรมการ
6.1.8.2 หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการยกเว้นการติดตาม และประเมินผลฯ ส่ง รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ
6.1.8.3 เลขานุ ก ารส่ ว นงาน ส่ ง แบบรายงานความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการ
ขับ เคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปส.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน) และแบบรายงานความ
คืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6)
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6.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
6.2.1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 7/2563 และครั้งที่ 8/2563)
พิจารณา ร่าง สรุปการสนทนากลุ่ม จานวน 18 ส่วนงาน
6.2.2 วันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/2563 และครั้งที่ 10/2563)
และวันที่ 8 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุ มครั้งที่ 1/2564) พิ จารณา รายงานผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบั ติหน้ าที่ของหั วหน้าส่ วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563) จานวน 18 ส่วนงาน
6.2.3 วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2563 – 11 มกราคม 2564 ฝ่ ายเลขานุ การฯ รวบรวมข้อ มู ล สรุป
วิเคราะห์ และจัดทา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (จัดทาเป็นเล่มเดียวกัน)
6.2.4 วันที่ 15 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2/2564) พิจารณา ร่าง รายงานผล
การติ ดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุ ลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563)
6.2.5 วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้หั วหน้าส่วนงาน
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องต้น และให้แจ้งข้อสังเกตต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่
22 มกราคม 2564 พร้อมทั้งเชิญมาสนทนากับคณะกรรมการ วันที่ 25 มกราคม 2564
6.2.6 วันที่ 25 มกราคม 2564 (คณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2564) ดาเนินการดังนี้
6.2.6.1 คณะกรรมการสนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
6.2.6.2 สรุป ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
6.3 การเสนอสภามหาวิทยาลัย การดาเนินการดังนี้
6.3.1 ภายในวัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลั ย
เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6.3.2 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา ร่าง
รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน และการปฏิ บัติห น้าที่ของคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563) และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองวาระการประชุมในครั้งนี้
6.3.3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดาเนินการดังนี้
6.3.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือส่งรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนิ น งานของส่ วนงาน และการปฏิบั ติห น้าที่ของคณบดี และหั ว หน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐ านะ
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เทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ให้แต่ละส่วนงาน
ทราบ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
6.3.3.2 ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุล าคม 2562 - 30 กั น ยายน 2563) ในเว็บ ไซต์ ข องส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2
ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณา และสรุปเป็น ผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน 2563) ดังนี้
1. นารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงานฯ มาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กาหนดไว้
2. นาข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการจัดสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด
ของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า 189) และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) รวมทั้งจากการ
ตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) มารวบรวม ประมวล สรุปสาระสาคัญ
และวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่จะสะท้อนการพัฒนา การดาเนินการที่มีความก้าหน้ามากขึ้น สิ่งที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์ ดังนี้
2.1 สรุปในภาพรวมของแต่ละส่วนงาน เรื่อง การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
2.2 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึ กษาต่อคณะ และมหาวิทยาลั ย (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148)
นอกจากนั้ น คณะกรรมการยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานาเสนอด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ผ่านมา ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278)
ทั้งนี้คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีรายละเอียดการดาเนินการ
ดังนี้
1. คะแนนการติ ด ตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของส่วนงาน และการปฏิ บัติหน้า ที่ของหัวหน้ า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
1.1 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 30)
1.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่ กองแผนงานดาเนินการ
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และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2563
1.2) คณะกรรมการ นาข้อมูลตามข้อ 1.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 7) รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 2 หน้า 93
2) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหน้าส่วนงานที่ จะดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ค่าน้าหนัก
ร้อยละ 10)
2.1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พัน ธสั ญ ญาของหั วหน้ าส่ว นงานที่จะดาเนินการเพื่อพั ฒ นาหรือแก้ไขปัญ หาของส่ วนงาน
อย่างน้อย 3 เรื่อง)
2.2) คณะกรรมการ นาข้อมูลตามข้อ 2.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 7)
3) ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 20)
3.1) คะแนนในส่ ว นนี้ พิจารณาจากรายงานผลการประเมิน คุ ณ ภาพการศึกษาตามเกณฑ์
EdPEx ประจาปีการศึกษา 2562
3.2) คณะกรรมการ นาข้อมูลตามข้อ 3.1) มาสอบทานและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(เกณฑ์การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 8)
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 40)
1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วน
งาน และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน (โดยบุ ค ลากร) (แบบฟอร์ ม ปส.4) จาก 3 กลุ่ ม คื อ (1)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (3) สานักงานคณบดี (ส่วนงาน) (ส่ วนงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) และ (3))
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม
3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ด้ า นที่ 3 ความคื บ หน้ า/ความส าเร็จ ในการด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10)
1) คะแนนในส่วนนี้พิจารณาจากรายงานความคืบหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.6) ซึ่งประกอบด้วย
1.1) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ จานวน 3 ข้อ
1.2) เรื่องเร่งด่วนที่ควรดาเนินการ จานวน 13 ข้อ
1.3) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั่วไป จานวน 4 ข้อ
โดยคณะกรรมการประจาส่ ว นงาน จะประเมิ นให้ ค ะแนนโดยใช้ เกณฑ์ (1) ระดับ การ
ตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
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2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า
9-10)
ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
1) คะแนนในส่ ว นนี้ ม าจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (แบบฟอร์ม ปส.7)
2) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม
3) คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน คะแนนตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเสนอ
รายละเอียดคะแนน อยู่ในภาคผนวก 3 หน้า 148
ทั้งนี้คะแนนในส่วนนี้ไม่ได้นามาคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
1.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 60)
น าคะแนนผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน (ข้ อ 1.1) มาคิ ด
ร้อยละ 60
ด้ า นที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้าหนัก ร้อยละ 40)
1) คะแนนในส่วนนี้มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership)
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน
(แบบฟอร์ม ปส.5)
โดยคณะกรรมการประจาส่วนงาน จะประเมินให้คะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (เกณฑ์
การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า
11)
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ตารางที่ 4 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ส่วนงาน

ผลการดาเนินงานของส่วนงาน*
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านที่ 2
ของส่วนงาน (ร้อยละ 60)
ระดับ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
การมีส่วนร่วม
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
และความร่วมมือ
ตามแผน
ตามนโยบายของ
คุณภาพฯตามเกณฑ์
ของบุคลากรฯ
ปฏิบัติการประจาปี
หัวหน้าส่วนงาน
EdPEx

ด้านที่ 3
ความคืบหน้า/
ความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ

คะแนนรวม
(ด้านที่ 1 +
ด้านที่ 2 +
ด้านที่ 3)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

(ร้อยละ 20)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

18.6

8.2

14.0

19.8

6.4

67.0 -

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

23.7

9.8

16.0

20.4

8.2

78.1 +

3. คณะโบราณคดี

23.9

7.0

18.0

26.9

7.7

83.5 +

4. คณะมัณฑนศิลป์

25.7

10.0

16.0

24.8

9.2

85.7 +

5. คณะอักษรศาสตร์

22.5

10.0

14.0

19.4

7.6

73.5 -

6. คณะศึกษาศาสตร์

21.0

10.0

14.0

27.8

7.0

79.8 -

7. คณะวิทยาศาสตร์

24.2

9.0

16.0

24.8

8.6

82.6 +
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ส่วนงาน

ผลการดาเนินงานของส่วนงาน*
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านที่ 2
ของส่วนงาน (ร้อยละ 60)
ระดับ
การมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
และความร่
วมมือ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ของบุคลากรฯ
ตามแผน
ตามนโยบายของ
คุณภาพฯตามเกณฑ์
ปฏิบัติการประจาปี
หัวหน้าส่วนงาน
EdPEx

ด้านที่ 3
ความคืบหน้า/
ความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ

คะแนนรวม
(ด้านที่ 1 +
ด้านที่ 2 +
ด้านที่ 3)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

(ร้อยละ 20)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

8. คณะเภสัชศาสตร์

27.4

10.0

20.0

23.3

8.3

89.0 +

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21.4

8.5

14.0

26.5

8.7

79.1 -

10. คณะดุริยางคศาสตร์

22.1

9.0

18.0

27.5

8.7

85.3 -

11. คณะสัตวศาสตร์

25.1

10.0

14.0

18.8

7.8

75.7 -

12. คณะวิทยาการจัดการ

25.5

8.0

14.0

21.3

2.9

71.7 -

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22.9

9.0

14.0

23.5

7.7

77.1 +

14. วิทยาลัยนานาชาติ

25.8

10.0

14.0

28.9

8.5

87.2 +
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หมายเหตุ * ผลการดาเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่นามาคิดคะแนน
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับความสาเร็จ:
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี

คะแนนร้อยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 50-59
น้อย
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง
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ตารางที่ 5 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ส่วนงาน

1. บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานของส่วนงาน*
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านที่ 2
ของส่วนงาน (ร้อยละ 60)
ระดับ
การมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
และความร่
วมมือ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ของบุคลากรฯ
ตามแผน
ตามนโยบายของ
คุณภาพฯตามเกณฑ์
ปฏิบัติการประจาปี
หัวหน้าส่วนงาน
EdPEx

ด้านที่ 3
ความคืบหน้า/
ความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

(ร้อยละ 20)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

30.0

9.3

16.0

26.3

7.9

คะแนนรวม
(ด้านที่ 1 +
ด้านที่ 2 +
ด้านที่ 3)

89.5 -

หมายเหตุ * ผลการดาเนินงานของส่วนงาน มี 4 ด้าน ด้านที่ 4 การบริหารงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านนี้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแต่ไม่นามาคิดคะแนน
+ หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับความสาเร็จ:
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี

คะแนนร้อยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 50-59
น้อย
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง
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ตารางที่ 6 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563)

ส่วนงาน/
หัวหน้าส่วนงาน

ผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านที่ 2
ของส่วนงาน (ร้อยละ 60)
ระดับ
การมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
และความร่
วมมือ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ของบุคลากรฯ
ตามแผน
ตามนโยบายของ
คุณภาพฯตามเกณฑ์
ปฏิบัติการประจาปี
หัวหน้าส่วนงาน
EdPEx

ด้านที่ 3
ความคืบหน้า/
ความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะฯ

คะแนนรวม
(ด้านที่ 1 +
ด้านที่ 2 +
ด้านที่ 3)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

(ร้อยละ 20)

(ร้อยละ 30)

(ร้อยละ 10)

1. สานักหอสมุดกลาง

27.0

8.7

14.0

25.0

8.7

83.4 -

2. สานักดิจิทัลเทคโนโลยี

16.8

8.7

14.0

25.0

6.8

71.3 -

3. หอศิลป์

24.4

10.0

14.0

24.9

8.6

81.9 -

หมายเหตุ + หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– หมายถึง คะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
▪ หมายถึง ไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการยกเว้นการประเมิน/ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับความสาเร็จ:
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี

คะแนนร้อยละ 60-69
ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 50-59
น้อย
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง
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2. การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานฯ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 4 หน้า
189) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) ฯลฯ มาสรุปเป็นประเด็น คือ การดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า การปรับปรุงและพัฒนา การ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งเรื่องที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เพื่อให้ส่วนงาน มหาวิทยาลัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการดาเนิ น งาน การปรั บปรุงและพั ฒ นาการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิ บัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป โดยได้สรุปของแต่ละส่วนงานมานาเสนอ
นอกจากนั้นคณะกรรมการได้รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มานาเสนอด้วย เพื่อ
สื่อให้ เห็ น ถึงการดาเนิ น การ ความก้าวหน้าในการพั ฒ นาของส่ วนงาน และจักได้น าไปใช้ป ระโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป (รายละเอียดของแต่ละส่วนงาน อยู่ในภาคผนวก 5 หน้า 278)
สรุปการดาเนินงานที่มีความก้าวหน้า และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงและพัฒนาของ
ส่วนงาน มีดังนี้
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คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. การด าเนิน งานที่ มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
1.2 การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัย ในการสร้างพระพิฆเนศ เพื่อนา
เงินมาช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน
1. แผนพัฒนาด้านกายภาพ
1.1 มีปัญหาด้านกายภาพที่สะสมมาเป็นเวลานาน และ
สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาทิ
การใช้ พื้ น ที่ จั ด การเรี ยนการสอน การจั ด สรรพื้ นที่ ที่มีอยู่
จากัดให้แต่ละภาควิชา
1.2 มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการด้ า นกายภาพ โดยมี
ตัวแทนมาจากแต่ละภาควิชา แต่ยังไม่ปรากฎบทบาทการทา
หน้าที่และการดาเนินการที่ชัดเจน
2. การปรับปรุงวังท่าพระ
การปรั บ ปรุ ง วั ง ท่ า พระล่ า ช้ า กว่ า ที่ ก าหนด ซึ่ ง ควร
กลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ ตั้งแต่ภาคเรียนที่
1/2563
2.1 การสื่อสารกับบุคลากร เรื่องการปรับปรุงวังท่าพระ
ความคืบหน้า แผนการดาเนินงานต่า งๆ ทั้งการย้ายกลั บ
วังท่าพระ การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ มีน้อยมากและไม่
ชัดเจน
2.2 นักศึกษาส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดการ
เรียนการสอน 2 วิทยาเขต อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พักฯลฯ
3. ด้านกายภาพ (พระราชวังสนามจันทร์)
3.1 จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ COVID-19
และการปิดซ่อมแซมอาคาร ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าไป
ใช้อาคารเพื่อทางานได้ (ห้องสตูดิโอ) ส่งผลให้ผลงานของ
นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถขนย้ายออกมาได้ทัน และได้รับ
ความเสียหาย
3.2 การซ่อมแซมอาคารล่าช้า ไม่สามารถดาเนินการให้
แล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนด (เดื อ นสิ ง หาคม 2563) ท าให้
นักศึกษาต้องทางานที่หอพัก เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ และอาจารย์ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค าแนะน า ข้ อ ความคิ ด เห็ น
จนกว่าจะถึงวันส่งงาน
4. เลขานุการคณะ
ไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการคณะมาเป็นเวลานานหลายปี
แล้ว ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน การช่วยกลั่นกรองงาน
การติดต่อประสานฯ ของคณะ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรระดมความคิ ด ร่ ว มกั น เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาด้ า น
กายภาพของคณะ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการทางานที่
ชัดเจนโดยทุกฝ่ายควรยึด หลักเหตุผลและประโยชน์สูงสุด
ของนักศึกษาและคณะ

1. ผู้ บ ริ ห ารควรก ากั บ ติ ด ตาม การท างาน การปรั บ ปรุ ง
วังท่าพระ และนามาวางแผนการทางาน ชี้แจงสื่อสารกับ
บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ให้ ท ราบความคื บ หน้ า
ปัญหาอุปสรรค สาเหตุความล่าช้า กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
เป็นระยะๆ
2. ควรแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมของคณะในด้านต่างๆ
อาทิ การจั ด การเรี ย นการสอน 2 วิ ท ยาเขต การจั ด
ตารางสอน ครุภัณฑ์ การวางแผนการเรียนของนักศึกษา
ฯลฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และ
เตรียมวางแผนการทางาน การเรียนการสอนต่อไป
1. ควรแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบล่ ว งหน้ า และเป็ น ทางการ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการปิดซ่อม และกาหนดการเปิดใช้
อาคาร เพื่อวางแผนการขนย้ายอุปกรณ์ การเรียน การ
ทางาน ฯลฯ
2. ควรให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักศึกษาที่อุปกรณ์ ผลงาน
ได้รับความเสียหาย จากการซ่อมแซมสถานที่ของคณะ

ควรเร่งดาเนินการให้ มี เลขานุ การคณะ เพื่อให้การท างาน
ภายในคณะเป็นระบบมากขึ้น ช่วยลดภาระของผู้บริหารใน
เรื่ อ งเอกสาร ช่ ว ยกลั่ น กรองงาน ก ากั บ ติ ด ตามงาน การ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการด าเนิ น งานต่ า งๆ และการ
ทางาน การบริหารจัดการภายในคณะ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

1. หลักสูตร
1.1 การดาเนินการจัดทาหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit
Bank) ของคณะจิ ต รกรรมฯ ล่ า ช้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดสอนได้ทันเวลา
1.2 หลั ก สู ต รของสถาบัน การศึก ษาต่า งๆ ที่ เ ปิ ด สอน
หลักสูตรใกล้เคียงกับคณะจิตรกรรมฯ เป็นหลักสูตร 4 ปี
ช่วยให้นักศึกษาลดเวลาเรียน ประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ และ
จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกมาศึกษาที่คณะจิตรกรรมฯ
1.3 เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรหลายวิชามีความซ้าซ้อน
กัน

2. การเรียนการสอน
2.1 บางรายวิ ชาเปิ ด กลุ่ ม น้ อ ย นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น
ไม่ทัน ทาให้เสียโอกาส ต้องรอลงทะเบียนในปีต่อไป
2.2 การจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต นักศึกษาไม่
ทราบแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ส่งผลต่อการ
วางแผนการเรียน
2.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถ
สาเร็จได้ตามเวลาที่กาหนด ทาให้มีนักศึกษาตกค้าง ส่งผล
ต่อสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรระดมความคิด สารวจความคิดเห็น ความต้องการ
ของนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง ตลาดแรงงาน ผู้ ป ระกอบการ
เกี่ยวกับระยะเวลาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ แล้ว
นามาใช้ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการในยุคปัจจุบัน อาทิ
- หลักสูตร 4 ปี ควรตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน
ออก และเพิ่มรายวิชาที่สามารถนาไปต่อยอดการทางานใน
สายศิลปะได้ อาทิ การเขียนโครงการ ในการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะ ฯลฯ
- หลั ก สู ต ร 5 ปี ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก งาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
- หลักสูตรควบปริญญาตรี + ปริญญาโท 5 ปี
2. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น อาทิ หลักสูตรการบูรณาการข้ามศาสตร์
หลั ก สู ต รคลั ง หน่ ว ยกิ ต (Credit Bank) ซึ่ ง จะจู ง ใจให้
นักศึกษามาศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการหารายได้ของคณะ
3. ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยดาเนินการได้ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอน
เป็น 2 ภาษา และรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียน โดยไม่ต้อง
สร้างหลักสูตรขึ้นใหม่ ช่วยประหยัดทรัพยากร
4. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AUN-QA
เพราะมีความสาคัญมากในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
5. ควรทบทวนเนื้อหารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และปรับให้
ทั น สมั ย รวมถึ ง ควรเพิ่ ม รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากขึ้น อาทิ วิชากายวิภาคมนุษย์
(Human Anatomy) ควรเป็นรายวิชาพื้นฐาน มากกว่า
วิชาเลือก เพราะเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการเขียนรูป
1. ควรปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย เน้น ความสร้างสรรค์
เพื่ อ ตอบโจทย์ ต ลาดแรงงานในยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ ม ากขึ้ น
รวมทั้งความรู้พื้นฐาน และทักษะฝีมือ
2. ควรแจ้งแผนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้าว่าภาควิชาใด ชั้นปีใด เรียนที่ไหน เพื่อให้มีเวลา
ในการวางแผน เตรียมตัว เรื่องที่พัก การเดินทาง
3. ควรจัดให้นักศึกษาชั้นปีต้นๆ เรียนที่วังท่าพระ เพราะมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนศิลปะ มีความสะดวกในการไป
ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
4. ควรวางแผน กากับติดตาม การเรียนของนักศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต าม
กาหนดเวลา รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทาง
วิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ น อาจารย์ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ได้มากขึ้น
ควรปรับปรุงการสื่อสารเรื่องการเรียนการสอน online ให้
นักศึกษา บุคลากร ให้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การดาเนินการ
ต่างๆ ทันการณ์ เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา และการสอน
ของอาจารย์

3. การเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
3.1 นั ก ศึ ก ษามี ค วามสั บ สน ไม่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ช่ อ ง
ทางการเรียน โปรแกรมที่จะใช้ในการเรียน
3.2 การสนับสนุน/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ในการสอนออนไลน์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องสตูดิโอให้มีความพร้อมในการ
อุปกรณ์ ในห้องสตูดิโอ (ห้อง Paint พระราชวังสนาม ใช้งาน และเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
จันทร์) ไม่พร้อมใช้งาน อาทิ ไฟฟ้า พัดลม ขาหยั่ง
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ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2 . ค ว ร พั ฒ น า ห้ อ ง เ รี ย น เ ป็ น Smart Classroom มี
อิ น เทอร์ เน็ ต Wi-Fi อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ ที่
สามารถบันทึกวิดีโอการสอน และรองรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่ที่มคี วามชานาญในการดูแล
ระบบ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให้ กั บ
อาจารย์ และนักศึกษา
3. ควรปรับปรุงห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการทางานและ
การเรียนในยุค New Normal รวมถึงมีจานวนเพียงพอ
กับจานวนนักศึกษา
4. ควรจั ด สรรพื้ นที่ ท างานให้นั กศึ กษาทุ ก ภาควิ ชา อย่ า ง
เหมาะสมและเพียงพอ
5. กิจกรรมนักศึกษา
ควรจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมมากขึ้ น ทั้ ง ภายในและ
นักศึกษาบางภาควิชามีโอกาสในการทากิจกรรม และ ภายนอก เพื่อฝึกประสบการณ์และการทางานร่วมกัน
การออกไปนอกสถานที่น้อย
6. การวิจัย
1. ควรให้อาจารย์ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์
6.1 การปรั บ เกณฑ์ การปรั บ ลดทุ น วิ จั ย ไม่ เ อื้ อ และ ขอทุนวิจัย เนื่องจากแต่ละภาควิชามีธรรมชาติการทางาน
สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย
ที่แตกต่างกัน
6.2 รัฐบาลปรับลดงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ควรประชุ ม ระดมความคิ ด ในการเสนอโครงการวิ จั ย
6.3 เกณฑ์งานวิจัยทาได้ยากสาหรับสาขาวิชาด้านศิลปะ ขนาดใหญ่ระดับคณะโดยให้ทุกภาควิชาได้มีส่วนร่วม และ
และเป็นปัญหากับอาจารย์รุ่นใหม่
เสนอขอทุนวิจัย ซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
3. ควรเตรียมโครงการวิจัยไว้ล่วงหน้า เมื่อมีประกาศเรื่อง
ทุ น วิ จั ย ออกมา จะได้ ส ามารถปรั บ /เสนอโครงการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด และสามารถเสนอโครงการ
ได้ทันเวลาที่กาหนด
7. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1. ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การขอกาหนด
เกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการด้านศิลปะ ไม่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ การน าเสนอผลงาน และการ
ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ฯลฯ ของสายศิลปะ เพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน และสามารถดาเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ อาทิ ค่าที่ปรึกษา
3. ควรผลักดันเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ด้านศิลปะ โดยคณะควรรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดทา ร่าง
เกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการด้านศิลปะ ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาด้านศิลปะ และเสนอ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลาดับต่อไป
8. การประเมิน KPI บุคลากร
ควรมีความชัดเจน โปร่งใส และควรเปิดเผยผลการประเมิน
ให้บุคลากรทราบด้วย รวมถึงสามารถชี้แจงผลการประเมิน
ได้
9. การบริหารจัดการ
1. ควรมีการประชุมร่วมกันให้มากขึ้น และเปิดรับฟังความ
9.1 การก าหนดมาตรการประหยัด ในบางกรณีทาให้ คิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการทางาน เพื่อร่วมกันแก้ไข
อุปกรณ์สนับสนุนการทางานไม่เพียงพอ อาทิ เครื่องพิมพ์ ปัญหา รวมทั้งหาแนวทางการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
หมึกพิมพ์
และเกิดประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย
9.2 การบริหารจัดการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากร การ 2. ควรสนับสนุนการดาเนินงานของทุกภาควิชาให้เท่าเทียม
ปรับปรุงกายภาพ ฯลฯ มีความไม่เท่าเทียมกัน
กัน หรือชี้แจงในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ อาทิ ด้าน
9.3 ระบบการทางานทีข่ าดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
กายภาพ การจัดสรรพื้นที่
9.4 การพัฒนาบุคลากรมีน้อย
3. ควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มากขึ้น
ทั้งเรื่อง งบประมาณ การสื่อสารให้ข้อมูล การเข้ารับการ
อบรม ฯลฯ
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
10. การสื่อสาร
1. ควรทบทวน ปรับปรุงระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมีน้อย ส่งผลต่อ ภายในคณะ โดยการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อหาวิธีการ
การทางาน การบริหารจัดการ การทางานร่วมกัน การแบ่ง รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ คณะ และเป็ น ไปอย่ า งมี
งาน การมอบหมายภาระงาน ขั้นตอนการทางาน ฯลฯ
ประสิทธิภาพ
2. ควรเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ นักศึกษาสู่สาธารณะ
ภายนอกให้ ม ากขึ้ น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ๆ เพื่ อ เผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ มหาวิทยาลัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย ไม่เสถียร ต้องใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนตัว
2. การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ส่วนงานฯ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรปรับปรุงอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้รองรับการเรียนการสอน
online และครอบคลุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ควรช่วยกากับ ติดตาม ให้คณบดีนาผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ในปีที่ผ่านมา ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานด้วย
3. สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 1. ควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยให้ มี ค วาม
ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยภายนอก มีความยุ่งยากทั้ ง คล่องตัว และเอื้อต่อการทางานมากขึ้น รวมถึงควรจัดทา
ด้านเอกสาร และขั้นตอนการเบิกจ่าย ฯลฯ
คู่มือ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทางาน
2. ควรปรับปรุงระบบการทางานของสานัก งานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ อาทิ การทางานเชิงรุก
การติดต่อประสานงาน การบริหารจัดการที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย/คณะ สู่ภายนอกให้
มากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้ า งสรรค์ รวมถึ ง การเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน
สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด อั น ดั บ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไปด้วย
5. อาจารย์
ควรมีกลไกจัดทาระเบียบ ข้อบังคับที่เปิดช่องทางให้ศิลปินที่
มี ชื่อ เสี ย งมาบรรจุเ ป็น อาจารย์ เพื่ อ ช่ ว ยสร้า งชื่ อ เสียงแก่
คณะ
6. การสรรหาคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน
ควรทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ การสรรหาคณบดี โดยให้
คณะ บุคลากร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหัวหน้าส่วนงาน
มากขึ้น
7. ระบบการลงทะเบียน
ควรปรั บ ปรุ งระบบการลงทะเบี ย นให้ เ สถี ย ร รองรั บ การ
ลงทะเบียนพร้อมๆ กันจานวนมากได้
8. ด้านกายภาพ
ควรใช้พื้นที่ และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. คณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง)
4.1 มีความประนีประนอม ทาให้การตัดสินใจหรือตัดสินใจล่าช้าในสถานการณ์ที่จาเป็น ทาให้ ส่งผลต่อ
การทางาน การบริหารจัดการภายในคณะ
4.2 การบริ ห ารจั ดการบางส่ ว นยัง ไม่เป็นระบบ ทาให้ เกิดปัญหาและความไม่ราบรื่นในการทางาน
ภายในคณะ
4.3 การสื่อสารภายในยังไม่เพีย งพอ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ ไม่ตรงกัน ไม่ครบถ้วน รวมถึงความ
ร่วมมือของฝ่ายต่างๆ มีน้อย
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4.4 ทีมรองคณบดีบางท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ทาให้บางครั้งเกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการ
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง)
5.1 คณบดีควรกล้าตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์
5.2 ควรทางานเชิงรุก
5.3 ควรเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในคณะ
5.4 ควรทบทวน/ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในคณะ และการถ่ายทอดข้อมูลลงสู่แต่ละระดับให้
ชัดเจน
5.5 ควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายให้มากขึ้น
5.6 คณบดี รองคณบดี ควรได้รั บการพัฒ นาทักษะในการบริห ารเพิ่มเติม อาทิ การบริห ารจัดการ
จิตวิทยาการบริหาร การบริหารความขัดแย้ง ฯลฯ
5.7 ควรกาหนดบทบาทหน้าที่ของรองคณบดีแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และกากับติดตามการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. การด าเนิน งานที่ มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีทผี่ ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร ดาเนินการ อาทิ
- เตรียมดาเนินการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติในการดาเนินการหลักสูตรบูรณาการข้าม
ศาสตร์
- เตรียมดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2563
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- ตั้งทีมงานวิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
เพื่อปรับทิศทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
1.2 การจัดนิทรรศการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอน และเผยแพร่ออกสื่อมากขึ้น อาทิ โครงการสถาปัตยกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาชุมชน (New World
x Old Town ห้างนิวเวิลด์ บางลาพู) โครงการสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน (ท่าเตียนซิงตัคลั้ค : นิทรรศการและ
ตลาดนัดชุมชน)
1.3 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การสอน online การทา
คลิปวิดีโอ การสารวจข้อมูลนักศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น
1.4 ด้านนักศึกษา
- การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาจานวนมาก (5-6 แสนบาท) โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน
จากศิษย์เก่า
- เชิ ญ ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ม าประชุ ม ร่ ว มกั บ ที ม ผู้ บ ริ ห าร ทุ ก 2 เดื อ น เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแจ้ง สื่อสารเรื่องต่างๆ
1.5 การปรับปรุงวังท่าพระ
- คณะมีภาพลักษณ์ที่เป็นสากล และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้า และการแจ้งให้เตรียมตัวเพื่อวางแผนในเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรจั ด สรรพื้ น ที่ ส่ ว นกลางของคณะ และเอื้ อ อ านวย
1.1 ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาใช้ทางานนอกเวลา อาทิ ห้อง ความสะดวกต่อการเรียนการสอน การทางานกลุ่ม การ
คอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ ทาให้นักศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้มาก
ในการจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ท างานที่ บ้ า น หอพั ก เช่ น ขึ้น อาทิ เปิดห้องสตูดิโอให้ทางาน 24 ชั่วโมง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ Draft อุปกรณ์ T-Slide
2. ควรสื่อสารเรื่องการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ระเบียบปฏิบัติ
1. 2 พื้ น ที่ Common Studio มี ไ ม่ เ พี ย ง พอ ต้ อง ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ รวมทั้ ง การ
ผลัดเปลี่ยนกันใช้งาน
ปลูกฝังในเรื่องความรับผิดชอบ การช่วยกันดูแลรักษา
1.3 การขอใช้พื้นที่ส่วนกลางมีขั้นตอนมาก ยุ่งยาก
ทรัพย์สินของส่วนรวม
3. ควรปรับปรุง ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ การให้บริการ ให้
ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
4. ควรสนับสนุนการแสดงผลงานของนักศึกษาให้มากขึ้น
อาทิ จัดหาพื้นที่แสดงผลงาน สนับสนุนงบประมาณใน
การขนย้ายผลงาน ฯลฯ
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2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตรกาหนดระยะการฝึกงาน 2-3 เดือน ซึ่ง
น้อยเกินไป
1.2 การไปศึกษาดูงานมีค่อนข้างน้อย และในบางครั้ง
นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง อาทิ ค่ารถ ค่าที่พัก

2. อาจารย์
3. กิจกรรมนักศึกษา

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษามากขึ้น
2. ควรสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ สริ ม
ประสบการณ์ และสามารถนาไปใช้ในการทางานให้มาก
ขึ้น อาทิ การนานักศึกษาไปทางานร่วมกับชุมชน/เอกชน
การไปศึกษาดูงานภายนอก
3. ควรปรับปรุง เนื้อหารายวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถ
นาไปใช้งานได้จริง
ควรมีกลไกกากับติดตาม การนาผลการประเมินอาจารย์ ไป
ปรับปรุงพัฒนาการสอน หรือพัฒนาการทางานให้มีคุณภาพ
ควรสนั บ สนุ น การท ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น อาทิ
งบประมาณ พื้นที่จัดกิจกรรม
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะทุนวิจัยจากภายนอก
2. ควรมี ก ลไกสนั บ สนุ น การท าวิ จั ย อาทิ การตั้ งที ม วิจัย
ระบบพี่เลี้ยง

4. งานวิจัย
4.1 อาจารย์ ที่ข อทุน วิจั ยจากภายนอกมีจานวนน้อย
ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์กลุ่มเดิมๆ
4.2 มี ก ารสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์เ รื่อ งงานวิ จัย อย่าง
ต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับความสนใจจากอาจารย์เท่าที่ควร
5. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารขอก าหนด
เกณฑ์ ก ารขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ/ผลงาน ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ การน าเสนอผลงาน และการ
สร้างสรรค์ ยังไม่ชัดเจน
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานต่ า งๆ ฯลฯ ของสายศิ ล ปะและการ
ออกแบบ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน และสามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
6. งบประมาณ การหารายได้
1. ควรทางานเชิงรุกในการจัดหารายได้จากภายนอก
6.1 งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง และงานประจา 2. ควรให้ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย ตามโครงสร้างของ
ส่วนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ต้องพยายามหาเงิน คณะที่จัดตั้งขึ้น เร่งดาเนินการหารายได้ การรับงานจาก
จากแหล่งอื่นๆ มาช่วยสนับสนุน อาทิ การพิมพ์วารสารทาง ภายนอก เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการหารายได้ของ
วิชาการ
คณะ
6.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ 3. ควรท าความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ
การบริหารจัดการงบประมาณมีความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึง ภาคเอกชน จัดทาโครงการด้านสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนา
มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
สิ่งที่หน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์และใช้ประกอบการเรียน
การสอนนักศึกษาได้ด้วย
7. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงบุคลากรในทุก
การประชุมบุคลากรประจาปี เพื่อระดมความคิดร่วมกัน ระดั บ ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ การประชุ ม online Line
มีเวลาค่อนข้างน้อย
กลุ่ม
2. ควรเพิ่มการประชุม ร่วมกันของบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อ
ระดมความคิดในการทางานในปีต่อไป โดยอาจใช้รูปแบบ
online เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
3. ควรเพิ่มการเผยแพร่ผลงานอาจารย์ นักศึกษา สู่ภายนอก
ให้ ม ากขึ้ น โดยใช้ platform ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมทั้งการรับรู้เรื่องความ
เป็นผู้นาด้านศิลปะของคณะ
4. ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้ทันสมัย เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดของคณะ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการสืบค้น อ้างอิง
5. ควรเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา
ให้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของคณะ
8. การบริหารจัดการ
1. ควรจัดทาระบบ กลไก พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ให้มากขึ้น อาทิ
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
8.1 อาจารย์มีภาระงาน งานด้านธุรการ การประเมินผล งานเอกสาร งานธุ ร การ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ มี เ วลาไปท า
ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทาให้ไม่มีเวลาทาผลงานวิชาการ
ผลงานวิชาการมากขึ้น
8.2 บุ ค ลากรส่ ว นหนึ่ ง ไม่ เ ข้ า ใจระบบ ขั้ น ตอนการ 2. ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการ
ทางานของคณะ ทาให้การติดต่อประสานงานไม่ได้รับความ ท างานของคณะ อาทิ วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในระบบ
สะดวกเท่าที่ควร
คอมพิวเตอร์ การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การ
ทางานสะดวก รวดเร็วขึ้น
9. ด้านกายภาพ
1. ควรปรับปรุงและสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทีส่ นับสนุน
ส่งเสริมการเรียนการสอน ความเป็นผู้นาด้านศิลปะและ
การออกแบบ
2. ควรเพิ่ ม การดู แ ลอาคารสถานที่ ใ ห้ พ ร้ อ มใช้ งาน อาทิ
แก้ปัญหาห้อง Studio หลังคารั่ว น้าท่วมขัง

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. การเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ควรทางานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้นาด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรม
ทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การสร้าง
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้ของสังคม
และประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ
2. อัตรากาลังอาจารย์
ควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหา โดยคานึงถึง
เ กณ ฑ์ สั ด ส่ วน นั กศึ กษา :อา จา รย์ ( Full Time เป้ า หมายในการเปิ ด สาขาวิ ช า การผลิ ต นั ก ศึ ก ษา ความ
Equivalent Student: FTES) ไม่เหมาะสมในบางสาขา และ จาเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ในหลายหลักสูตร โดยเฉพาะในหลักสูตรที่จานวนนักศึกษา
น้ อยแต่ เป็ นสาขาที่ มี คุ ณค่ า ท าให้ ไม่ สามารถเพิ่ ม จ านวน
อาจารย์ได้ และอาจารย์มีภาระการสอนหนักมาก
3. กิจกรรมนักศึกษา
ควรเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกวิทยาเขตมาประชุมหารือ เพื่อ
กาหนดนโยบายและการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์
ช่วยสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
ฯลฯ รวมทั้งเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละวิทยาเขตและ
คณะ
4. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
4.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยังไม่ได้รับความ นาเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ อาทิ ใช้ App ใน
สะดวกเท่ า ที่ ค วร รวมถึ ง ระบบการให้ บ ริ ก าร online ที่ การขอเอกสาร การชาระเงิน การรับเอกสาร ณ จุดเดียว
น ามาใช้ ยั ง ไม่ ค รบวงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่ า น 2. ควรปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ง านทะเบี ย น (reg.su.ac.th) ให้
เว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไปชาระเงินด้วยตนเอง
สามารถใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
4.2 การทางานของส่วนกลาง ทั้งขั้นตอนการทางาน ตอบคาถามต่างๆ และมีความน่าสนใจมากขึ้น
การให้ บ ริ ก าร การตอบค าถาม ฯลฯ ในแต่ ล ะครั้ ง ไม่ 3. ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถรองรับการ
เหมือนกัน และยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการ ทางานพร้อมกันจานวนมากๆ ได้
สับสน
4. ควรแจ้ ง สื่ อ สาร ประกาศขั้ น ตอนการท างาน การ
ให้ บ ริ ก าร ของทุ ก หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารท างานเป็ น
มาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต
5. บัณฑิตวิทยาลัย
ควรประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อกาหนดบทบาท ภาระหน้าที่ของบัณฑิต
วิทยาลัย และคณะให้ชัดเจน ทั้งการบริการนักศึกษา การ
บริหารจัดการ การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ระเบียบ ข้อบังคับ
ควรติดตาม ประเมินระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ประกาศใช้ไป
ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ แล้ว และทบทวนให้เอื้อต่อการทางาน มีความยืดหยุ่นและ
ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการทางาน
คล่องตัวมากขึ้น
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ด้าน
7. ที่จอดรถ วังท่าพระ
พื้ น ที่ จ อดรถมี จ ากั ด มาก ส่ ง ผลต่ อ การเดิ น ทางมา
ทางานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการเชิญอาจารย์พิเศษ
มาสอน
8. สภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรแก้ปัญหาที่จอดรถวังท่าพระ อาทิ การทาข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ กั บ สถานที่ จ อดรถภายนอกเพื่ อ ขอลดราคา การ
จัดหา/เช่าที่จอดรถบริเวณใกล้วังท่าพระ
ควรให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มาเยี่ ย มชม พบปะ
บุคลากรที่วังท่าพระ และวิทยาเขตต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา
สภาพการทางาน และนาไปกาหนดนโยบาย การสนับสนุน
การพัฒนาต่อไป

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณคาชู)
4.1 เข้าถึงได้ง่าย สามารถขอคาปรึกษา คาแนะนาได้
4.2 รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
4.3 สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
4.4 การทางานดาเนินตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณคาชู)
5.1 ควรวางแผนการทางานที่ท้าทาย
5.2 ควรเน้นการทางานเชิงรุก มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือปัญหาเฉพาะหน้า
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คณะโบราณคดี
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านวิชาการ อาทิ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1.2 การบริหารจัดการ
- ดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทางานให้เป็นระบบมากขึ้น อาทิ งบประมาณ นาเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารให้เป็นดิจิทัล
- การบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา การ
เรียนการสอน online
1.3 การย้ายกลับมาจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ แม้บางส่วนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
- ไม่มี 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

1. หลักสูตร
1.1 หลั กสู ตรที่ มีคุ ณค่า มี ความเข้ มแข็ ง เป็ นอั ตลั กษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ภาษาสันสกฤต
ภาษาจารึก ฯลฯ ยังมีปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอน การบริ ห ารจั ด การ ฯลฯ ทั้ งในด้ า นอั ต ราก าลั ง
อาจารย์ นักศึกษาสนใจเรียนน้อยลง งบประมาณมีจากัด
ภาระงานอาจารย์ที่มีจานวนมาก ฯลฯ ส่งผลต่อการพัฒนา
เพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
1.2 การปิ ด หลัก สูตรที่ ส่ว นกลางของคณะรับผิดชอบ
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตร มีไม่เพียงพอ

2. การเรียนการสอน online ยังมีปัญหาหลายประการ
2.1 นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์
2.2 อาจารย์แต่ละท่านมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน
บางท่ า นใช้ วิ ธี บั น ทึ ก วิ ดี โ อ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาไม่ ใ ห้ ค วามสนใจ
เท่าที่ควร
2.3 การจั ด เวลาเรี ย น online และ on-site ในบาง
รายวิชากระชั้นชิดกัน ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนในห้อง
ไม่ทัน
2.4 บางรายวิชาไม่มีแผนการเรียนออนไลน์ อาทิ ตาราง
เรียน ทาให้มีการเร่งสอนเพื่อให้ทันการสอบ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรมี ก ารประชุ ม ระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ในเรื่ อ งหลักสูตร
ปัญหา อุปสรรค การเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อาทิ
1. การบริหารจัดการหลักสูตร อานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร การลดความซ้าซ้อน ฯลฯ
2. การบริหารจัดการหลักสูตรกลางของคณะควรมี รูปแบบ
อย่างไร ความรับผิดชอบ งบประมาณ อาจารย์ประจา
หลักสูตร ฯลฯ
3. การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณค่า การสนับสนุน ผลักดันให้
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ อาทิ ภาษาสันสกฤต ภาษาจารึก
ฯลฯ
4. ควรศึกษาและผลักดันให้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีคุณค่า
ต่อการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เช่น
โบราณคดีใต้น้า
5. การพั ฒ นาบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ โดยการส่ ง ไปศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
6. สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นอาจารย์ นั ก ศึ ก ษาจาก
ต่างประเทศ เพื่อ พัฒนาความเป็นนานาชาติ และสร้าง
ชื่อเสียงแก่คณะ
ควรมีการวางแผนรายวิชาที่มีเรียน online และ on-site ให้
ชั ด เจนและเอื้ อ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา อาทิ จั ด สถานที่ อุ ป กรณ์
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่ออานวยความสะดวก รวมทั้งมีการ
สื่อสาร การประสานงานที่รวดเร็วและทันการณ์
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงห้องสมุด (ศูนย์สันสกฤตฯ)
3.1 ห้ อ งสมุ ด (ศู น ย์ สั น สกฤตฯ) มี โ ต๊ ะ นั่ งไม่ เ พี ย งพอ อาทิ โต๊ ะ นั่ ง หนั ง สื อ ระบบสื บ ค้ น เพื่ อ อ านวยความ
หนังสือเก่ามากและมีจานวนน้อย (ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคมา) สะดวกแก่นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 วิทยานิพนธ์ไม่ได้เข้าในระบบออนไลน์
2. ควรทาข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุด ของ
3.3 รายวิชาที่เปิดสอนส่วนหนึ่ง ไม่มีการพิมพ์เอกสาร หน่วยงาน สถาบันภายนอก อาทิ หอสมุดแห่งชาติ ในการ
ประกอบการเรียนการสอน หนังสือเรียนค่อนข้างหายาก เข้าใช้ฐานข้อมูลเพือ่ สืบค้นหนังสือ ตารา จารึก ต่างๆ
ข้อมูลกระจัดกระจาย
3. ควรสนับสนุนให้ทุกรายวิชาจัดทาเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
4. การวิจัย
ควรพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย ให้ กั บ อาจารย์ ม ากขึ้ น
คณะมีทุนสนับสนุน การวิจัยทั้งทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุน โดยเฉพาะการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การทาวิจัยเป็นกลุ่ม
โครงการวิ จัยทั่ ว ไป แต่ จ านวนอาจารย์ ที่ท าวิจั ยยังมีน้อย ย่อย การจัดทีมพี่เลี้ยงในการวิจัย
และส่วนใหญ่เป็นอาจารย์กลุ่มเดิมๆ
5. การบริหารจัดการ
สานักงานคณบดีควรช่วยสนับสนุนการทางานของภาควิชา
5.1 มี ก ารผลั ก ดั น ระบบ กลไกการท างานใหม่ ๆ แต่ ให้มากขึ้น อาทิ ฐานข้อมูล งานธุรการ การประกันคุณภาพ
ขั้นตอนและวิธีการทางานยังไม่ชัดเจน
การศึกษา การจ้างนักศึกษามาช่วยงาน
5.2 โครงสร้างคณะไม่มีเลขานุการภาควิชา อาจารย์ต้อง
ทางานด้านธุรการ การจัดทาเอกสาร การประกันคุณภาพ
การศึกษา ฯลฯ จึงมีภาระงานจานวนมาก ทาให้เวลาในการ
ทางานวิชาการน้อยลง
6. การสื่อสาร
1. ควรมีการประชุมระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ แต่ไม่ได้ ของบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
รับความสนใจ/ความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา
การแก้ไขปัญหา ฯลฯ โดยอาจใช้ช่องทางออนไลน์เ พื่ อ
เท่าที่ควร
ความสะดวกในเรื่องสถานที่ และการเดินทาง
2. ควรหากลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความสนใจ การมี
ส่วนร่วม การรับทราบข้อมูล ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
อาทิ YouTube TikTok
7. การบริการทางวิชาการ
ในการจั ด ท าโครงการ ควรตั้ งงบประมาณให้ เ จ้ า หน้ า ที่ /
7.1 ขั้นตอนการจัดทาโครงการ การอนุมัติ มีรายละเอียด นักศึกษามาช่วยงานธุรการ งานเอกสาร ฯลฯ เพื่อ ช่วยลด
ขั้นตอนยุ่งยาก ทาให้อาจารย์ไม่ได้รับความสะดวก
ภาระของอาจารย์
7.2 เจ้ า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น ในส านั ก งานคณบดี มี
จานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถไปช่วยเหลืองานของภาควิชา
ได้อย่างทั่วถึง
8. ด้านกายภาพ
ควรเร่ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเอกสาร
คณะมี พื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งจ ากั ด และงานต่ า งๆ จะต้ อ งใช้ หลังจากปรับปรุงวังท่าพระเสร็จสมบูรณ์
พื้นที่เก็บเอกสารจานวนมาก อาทิ การเงิน

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. หลักสูตร
1. ควรสนับสนุนหลักสูตรที่มีคุณค่า มีความเข้มแข็ง แสดง
1.1 หลักสูตรที่มีคุณค่า เน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ก้าวสู่ระดับชาติ
ศิลปากร อาทิ ภาษาสันสกฤต ภาษาจารึก ฯลฯ ยังมีปัญหา และนานาชาติ อาทิ ภาษาสั น สกฤต ภาษาจารึก การ
อุ ป สรรคในการจั ด การเรีย นการสอน การบริ ห ารจั ดการ จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (CRM) ฯลฯ ในด้านต่า งๆ
ฯลฯ ทั้ งในด้ า นอั ต ราก าลั งอาจารย์ นั ก ศึ ก ษาสนใจเรี ย น อาทิ การจั ด สรรงบประมาณ อั ต ราก าลั ง บุ ค ลากร
น้อยลง งบประมาณมีจากัด ภาระงานอาจารย์ที่มีจานวน ทุนการศึกษา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยในการ
มาก ฯลฯ ส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ดาเนินการ มหาวิทยาลัยควรประชุมคณะกรรมการชุดที่
1.2 หลักสูตรของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีความ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อขอคาปรึกษาแนะนาในการ
คาบเกี่ยวและซ้าซ้อนกัน
สนับสนุนหลักสูตรที่มีคณ
ุ ค่าต่างๆ
1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาที่เปิดสอนจานวน 2. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบาย เกี่ยวกับหลักสูตร การ
จากัด ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาเดิมๆ รายวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยุบรวม การบูรณาการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
เรียนส่วนหนึ่งไม่เปิดสอน
การใช้ทรัพยากร ฯลฯ
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2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
3. การประกันคุณภาพการศึกษา
4. แผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
5. การบริหารจัดการ
5.1 การเงิน
- การดาเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการดาเนินการของคณะ
- เจ้าหน้าที่กองคลังมีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ทั้งที่เป็นการทางานเรื่องเดียวกัน
5.2 การจัดทาข้อมูลต่างๆ
คณะรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ส่วนกลางไปแล้ว แต่
บางครั้ง มหาวิทยาลัยต้องการให้ยืนยันข้อมูลต่างๆ อีก เป็น
การทางานที่ซ้าซ้อน เพิ่มภาระงานแก่คณะ
5.3 การสื่อสาร
ในสถานการณ์ ที่ เ ร่ ง ด่ ว น และมี ผ ลกระทบต่ อ
บุคลากร นักศึกษา การสื่อสารล่าช้า ไม่ชัดเจน เช่น การมา
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรแต่ ล ะส่ ว นงาน หน่ ว ยงาน ใน
สถานการณ์ COVID-19
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
3. ควรสารวจความต้องการในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
และเปิดสอนให้ตรงกับความสนใจของนักศึกษาให้มากขึ้น
ควรปรั บปรุง สัญญาณอิ นเทอร์เน็ ต Wi-Fi ให้ ชัด เจน และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA
ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
แผนอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย ควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
โดยการพิจารณาเหตุผลความจาเป็นของแต่ละคณะในการ
เพิ่มอัตรากาลังตามความจาเป็นได้
1. ควรพิ จ ารณาปรั บระเบีย บ ขั้ น ตอน ด้ า นการเงิ น ให้ มี
ความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการดาเนินการต่า งๆ
และการหารายได้จากภายนอก
2. ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานมีมาตรฐาน
เดียวกันในทุกวิทยาเขต และการปฏิบัติงานของบุคลากร
แต่ละคน
3. ควรพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
งานต่างๆ ทั้งระบบ อาทิ ข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูล
นักศึกษา ทุนการศึกษา เพื่อให้คณะ/ส่วนงานต่างๆ เข้าถึง
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งสะดวก ลดความซ้ าซ้ อ นของการกรอก
ข้อมูล
4. มหาวิทยาลัยควรมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และสื่อสารกับ
บุคลากร นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ รวมถึงมี
แนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากคณะจะต้องไป
สื่ อ สารถ่ า ยทอดสู่ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ควรพิจารณาทบทวนแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน
KPI ให้สะท้อนภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง โปร่งใส
ตรวจสอบได้
1. ควรอานวยความสะดวกในการให้บริการนักศึกษามากขึ้น
เป็น One Stop Service ที่ครบวงจร โดยไม่ต้องเดินทางไป
ติดต่อหลายวิทยาเขต
2. ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน อาทิ สมัครสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ จ่ายเงินผ่าน App
3. ควรมี ป้ า ยบอกทาง สถานที่ หรื อ มี เ จ้ า หน้ าที่ ใ ห้ข้อมูล
ค าแนะน าในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
บุคคลที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

7. การให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานส่วนกลาง มีขั้นตอน
มาก ทาให้ไม่ได้รับความสะดวก อาทิ
- การรั บ บั ต รนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งไปที่ พ ระราชวั ง สนาม
จันทร์
- เรื่องวิทยานิพนธ์จะต้องติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย
- การสมั ค รสอบภาษาอั งกฤษจะต้ อ งไปติ ดต่ อ ที่ ศูนย์
บริ ห ารจั ด การวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ (G&E) พระราชวังสนามจันทร์
- การจ่ายเงินจะต้องไปจ่ายที่กองคลัง ตลิ่งชัน
8. ด้านกายภาพ
ควรให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาใน
8.1 วังท่าพระ พื้นที่จากัด ไม่พอรองรับจานวนนักศึกษา เรื่องการก่อสร้างอาคารด้วย อาทิ เสียงดังรบกวน อาคาร
ที่เพิ่มขึ้น
สั่นสะเทือน
8.2 ห้องสมุดวังท่าพระ ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และมี
พื้นที่จากัด มีหนังสือเฉพาะทางน้อย

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว)
4.1 มีความสามารถในการวางแผน การทางานทีเ่ ป็นระบบ
4.2 มีการทางานเชิงรุก
4.3 มีความเสียสละ ทุ่มเทในการทางาน
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4.4 มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
4.5 มีความสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว)
5.1 ควรเพิ่มการสื่อสารกับประชาคม อาจารย์ นักศึกษา ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้อง
แก้ไขปัญหา และต้องการความชัดเจนในการดาเนินการ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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คณะมัณฑนศิลป์
1. การด าเนิน งานที่ มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านความเป็น นานาชาติ อาทิ การร่วมมือกับศิลปินระดับนานาชาติ การจัดงานประชุมสัมมนา
Symposium โครงการทั ศ นศึ ก ษาแสดงผลงานคณาจารย์ ร ะดั บ นานาชาติ การขยายความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาศิลปะในระดับนานาชาติ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านหลักสูตรใน
การรับนักศึกษาจากประเทศจีน เอเชีย และยุโรป
1.2 การส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับคณะ หน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยกับการ
ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3
1.3 สนับสนุนการสร้างผลงานและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนาเสนอจัดกิจกรรมแสดง
ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษามากขึ้น รวมถึงมีนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันออกแบบระดับชาติ
1.4 การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับ ประมาณ 6.3 ล้านบาท การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานของ
บุคลากร อาทิ การประชุมออนไลน์ การประสานงานผ่าน Line กลุ่ม DEC Communication
1.5 มีการรายงานเกี่ยวกับการเงิน เพิ่มขึ้น โดยในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ จะรายงานและ
เปิดเผยบัญชีการเงินของแต่ละภาควิชาที่ชัดเจนขึ้น
1.6 การเร่ ง งานปรั บ ปรุ งวังท่าพระ ทาให้ ส ามารถเปิดใช้งานอาคารมัณฑนศิล ป์ได้ เป็นคณะแรกใน
วังท่าพระ
1.7 การจัดซื้อยานพาหนะใหม่ เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษา บุคลากร ทาให้มีความคล่องตัว สะดวก
และมีความปลอดภัยมากขึ้น
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
1. หลักสูตร/งานวิชาการ

ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัย
การนาไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ ให้มากขึ้น อาทิ
1.1 การร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอกในการสร้ า ง/
พั ฒ นาหลั ก สู ตรร่ว มกั น เพื่ อ ให้ ต รงกั บความต้อ งการของ
สังคม
1.2 การเพิ่มรายวิชา/เปิดโอกาสให้ นักศึกษาสามารถ
เรียนวิชาที่มีประโยชน์ในการทางาน และทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มากขึ้น อาทิ
- การตลาด บั ญ ชี การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การ
ประเมินมูลค่าผลงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเงิน
กฎหมาย
- การใช้ Software ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะการทางาน
1.3 เพิ่มการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝึกงานให้
มากขึ้น
2. ควรก ากั บ ติ ด ตามการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา งาน
วิชาการ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
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2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนออนไลน์บางครั้งมีปัญหา อาทิ
นักศึกษาไม่ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ อาจารย์ ไม่มีความ
ชานาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม
1.2 อาจารย์บางท่านมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม อาทิ
การใช้คาพูด ที่รุนแรง ไม่ตรงต่อเวลา ไม่แจ้งเกณฑ์การให้
คะแนนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาทางานนอกเวลาเรียน และพื้นที่พัก
รอก่อนเข้าห้องเรียน

3. การวิจัย
การขอทุนวิจัยยังมีจานวนน้อย ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยยังมีน้อย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ควรจั ด อุ ป กรณ์ ให้
พร้ อ ม รวมถึ งการฝึ ก อบรมอาจารย์ ใ ห้ มีค วามสามารถ
ความชานาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม
2. ควรปรั บ การเรี ย นการสอนให้ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง อาทิ เนื้อหา องค์ความรู้ โปรแกรม แนวโน้ม
ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ที่ ทั น สมั ย ทั น การณ์ สามารถน าไปใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพต่อไป
3. ควรเชิญวิทยากร ศิษย์เก่า ที่มีความสามารถเฉพาะทางมา
บรรยาย ให้ ค าแนะน า ประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่ ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการทางานจริง
4. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาไปศึกษา ดูงานนอก
สถานที่ ทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ
สร้างประสบการณ์จริงในการทางาน
5. ควรมีการประเมินอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนด้วย เพื่อ
นามาปรับปรุงการสอน และการปฏิบัติตนที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา
6. อาจารย์ควรแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และควรให้คะแนนด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม รวมทั้งควรวิจารณ์ผลงานของนักศึกษา อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา
1. ควรจั ด ท าห้ อ งเรี ย น Smart Classroom ซึ่ ง สามารถ
บันทึกการสอน นักศึกษานามาเปิดทบทวนเรียนย้อนหลัง
ได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
2. ควรสนับสนุนโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ ด้านการออกแบบให้
นักศึกษาไว้ใช้งาน อาทิ ADOBE โดยอาจใช้วิธีทยอยซื้อ
license หรื อ อาจจะร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี
และคณะต่างๆ อาทิ มัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยนานาชาติ ในการจัดซื้อ
3. ควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ รวมถึงการดูแล ซ่อมบารุงอย่าง
สม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแล ประสานงาน และ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรจัดหาพื้นที่ส่วนหนึ่งให้นักศึกษาทางานนอกเวลา จัด
ประชุ ม ท างาน เก็ บ เอกสาร และช่ ว ยให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1. ควรสนับ สนุน และเพิ่มเงิน ทุ นวิ จัยในแต่ละประเภทให้
มากขึ้น
2. ควรสนับสนุนการวิจัยข้ามศาสตร์ในกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่
3. ควรตั้งศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้มีการ
ทางานในเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงาน การแปล
งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ
4. ควรประสานงานกับสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้ า งสรรค์ (สวนส.) เพื่ อ ขอรั บ บริ ก ารในด้ าน
ต่างๆ อาทิ
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ด้าน

4. กิจกรรมนักศึกษา
4.1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
4 . 2 กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ Thesis ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ค่อนข้างมาก อาทิ ค่าเช่าสถานที่ภายนอก
4.3 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการต่างๆ ค่อนข้างล่าช้า

5. การจัดโครงการบริการวิชาการ
คณะมี บ ทบาทในการท างานช่ ว ยเหลื อ สั งคม ชุ ม ชน
จานวนมาก อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ศิลปาชีพ แต่ยังขาดเรื่องการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Social Impact)
6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
6.1 การบริหารงานที่มี 2 วิทยาเขต ทาให้การพบปะ
สื่อสารกับผู้บริหารของคณะมีน้อยลง
6.2 การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกยังมีน้อย
6.3 มีการประชุมบุคลากรปีละ 1 ครั้ง แยกระหว่างสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ

7. งบประมาณ การหารายได้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
- การจั ด อบรมจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ ห รื อ หั ว ข้ อ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การทางานวิจัย
- ขั้ น ตอน ค าแนะน าเรื่ อ งการเผยแพร่ ง านวิ จั ย
ในฐานข้อมูล TCI1 และ TCI2
- ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย ทุนวิจัยภายนอก
- กลุ่ม Line นักวิจัย SURIC
1. ควรมีการประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรม กยศ.
ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสะสมชั่วโมง
กิจกรรม
2. ควรส่งเสริม สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยอาจจะเชิญศิษย์เก่ามาช่วยให้คาแนะนา
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการทากิจกรรม
3. ควรริ เ ริ่ ม จั ด กิ จ กรรมโครงการใหม่ ๆ ให้ ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก หรือนาผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง ต่อยอดกิจกรรม
ใหม่ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
4. ควรสนับสนุน เอื้ออานวยการจัดกิจกรรมมากขึ้น อาทิ
4.1 อุปกรณ์ งบประมาณการจัดกิจกรรม
4.2 อ านวยความสะดวกในด้ า นอื่ น ๆ อาทิ รถรั บ ส่ ง
สถานที่เก็บอุปกรณ์
4.3 ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น
5. ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น
6. ควรสนับสนุน /หาแหล่งจาหน่าย/จัด แสดงผลงานของ
นักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อสร้างขวัญกาลังในการทางาน
1. ควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลหลังจากการดาเนิน
โครงการ/กิ จ กรรม โดยเฉพาะผลลั พ ธ์ ผลกระทบ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน ประเทศ
2. ควรสร้ างความสั มพั นธ์ การบู รณาการศาสตร์ ระหว่ าง
ภาควิชา คณะวิชา จะช่วยสร้างคุณค่าให้สังคมมากขึ้น
1. ควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางของคณะสู่บุคลากรแต่
ละระดับอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจ
ร่วมกันในการทางาน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
บุคลากร
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการของคณะ ทุก
รอบ 6 เดื อ น และ 1 ปี เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความก้ า วหน้ า
ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
3. ควรจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ยให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา
ข้ อ เสนอแนะ น ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาคณะ โดยควรใช้
รูปแบบการประชุม online เพื่อความประหยัด สะดวก
รวดเร็ว และคล่องตัว
4. ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่อ สารกับ นัก ศึก ษาและรับความ
คิ ด เห็ น ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ดาเนินการให้ดีขึ้น
1. ควรใช้ ง บประมาณอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และร่ ว มกั น
รณรงค์เรื่องความประหยัด ทั้งน้าประปา ไฟฟ้า น้ามันรถ
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คณะต้องใช้งบประมาณ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แ จ้งเตือ น และเป็นข้อพึงปฏิ บั ติ
จานวนมากเพื่อช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ส่งผลกระทบต่อ รวมถึงร่วมกันคิดวิธีการในการประหยัดในรูปแบบต่างๆ
งบประมาณในส่วนอื่นๆ ที่ต้องปรับลดลง
2. ควรช่วยกันระดมความคิดเรื่องแนวทางการหารายได้ของ
คณะ แล้วเสนอผู้บริหารคณะพิจารณา
8. โครงสร้าง
1. คณบดี เลขานุการคณะ และผู้ช่วยเลขานุการคณะ ควร
หลังจากการปรับโครงสร้า งองค์กรเป็น แบบแนวราบ กากับติดตาม ให้คาแนะนา คาปรึกษา อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
(Flat Organization) ในช่วงปีแรก บุคลากรส่วนหนึ่งจะมี สามารถดาเนินการต่างๆ ได้ตามแนวทางที่กาหนดไว้
ปั ญ หาในการปรั บ ตั ว และการท างาน เนื่ อ งจากไม่ มี 2. ควรสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งคณะ หน่ ว ยงาน เพื่ อ
ประสบการณ์ ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่มีความเข้าใจในการทางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดรี ่วมกันในการทางาน การ
โดยเฉพาะด้านการเงิน
แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ช่ ว ยให้ ก ารท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น
9. อัตรากาลังอาจารย์
ควรเสนอทบทวนสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา FTES (Full
จานวนอาจารย์ลดลงเนื่องจากเริ่มทยอยเกษีย ณอายุ Time Equivalent Student) ให้เป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่งผลต่ออัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
คณะ แต่ละสาขาวิชา
10. บุคลากรสายสนับสนุน
1. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะการทางาน
10.1 บุคลากรสายสนับสนุนมีจานวนมาก
เพิ่มขึ้น สามารถทางานได้หลากหลาย สามารถทางาน
10.2 ขั้ น ตอนการท างาน การให้ บ ริ ก ารในสานั กงาน แทน กันได้
คณบดี ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. ควรพัฒนาการทางาน การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
10.3 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบุคลากร มากขึ้น อาทิ การให้บริการแบบ One Stop Service
อยู่ ร ะหว่ า งการจัด ท าคู่ มือ การปฏิบัติ งาน เพื่ อ ขอก าหนด 3. ควรท า KM (Knowledge Management) เพื่ อ พั ฒ นา
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อ ง รวมถึงพัฒนาให้เป็ น แนว
ปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
4. ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนที่จะมาทางานบริหารในระดับต่างๆ
11. ศิษย์เก่า
ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
การประสานงานกับศิษย์เก่า ยังไม่ต่อเนื่อง
สื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบมากขึ้น
12. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม
1. วังท่าพระ
- ควรเปิ ด ห้ อ งน้ าให้ ค รบทุ ก ชั้ น และติ ด ตั้ งเครื่ อ งดู ด
อากาศ
2. พระราชวังสนามจันทร์
- ควรวางแผนการปรับปรุง อาคารศิลป์ พีระศรี 3
หลังการปรับปรุงวังท่าพระแล้วเสร็จ
- ควรปรับปรุงห้องน้า ความสะอาด ก๊อกน้าชารุด น้าไม่
ระบาย และเปิดห้องน้าให้เพียงพอต่อนักศึกษา
- ควรสารวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงปฏิบัติงาน
ให้รองรับจานวนอุปกรณ์เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรั บ ปรุ ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต Wi-Fi ให้ เ สถี ย ร มี
Wi-Fi ที่วังท่าพระ ไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อการจัดการ สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ และรองรับการเรียนการสอน
เรียนการสอนออนไลน์
ออนไลน์
2. มหาวิทยาลัยควรสมัครสมาชิกวารสารวิชาการเพิ่มขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย
3. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนห้องสมุดให้มากขึ้น
2. ด้านความเป็นนานาชาติ
1. ควรมี International Office เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
ต่างชาติ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ อาทิ บัณฑิต
วิ ท ยาลั ย กองคลั ง กองบริ ห ารงานวิ ชาการ ควรจั ด ท า
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ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
เอกสาร แบบฟอร์ม ประกาศต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน เพื่อให้ นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น
3. ควรจัดหา จัดสรรที่พัก รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่ออานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยแก่นักศึกษา
3. การหารายได้
1. ควรช่ ว ยติ ด ตาม ผลั ก ดั น การเปิ ด Decorative Arts
ค ณ ะ ยื่ น เ ส นอจั ด ตั้ ง Decorative Arts Enterprise Enterprise Center: DEC โดยเร็ ว เพื่ อ ช่ ว ยในการหา
Center: DEC มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การดาเนินการ รายได้ของคณะ อาทิ การกวดวิชาความถนัด
ยังไม่มีความก้าวหน้า
2. ควรทบทวนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้คณะมีช่องทางใน
การหารายได้ การรั บ งานภายนอก เพื่ อ หารายได้ เ พิ่ ม
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
4. สถานที่จัดจาหน่วยสินค้า/ผลงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัยควรจัดหาพื้นที่/สถานที่ ให้นักศึกษาทุกคณะ
ได้มาแสดงความสามารถ จาหน่ ายผลงาน ฯลฯ เพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางาน และสร้างรายได้แก่นักศึกษา
5. สวัสดิการ
1. ควรเพิ่มสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ แก่บุคลากรในทุกระดับ
5
ให้มากขึ้น เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางาน อาทิ เพิ่ม
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่
2. ควรแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถ วังท่าพระ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้บุคลากร
6. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม
1. ควรจัดให้มี พื้นที่ส่วนกลางสาหรับจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพิ่ ม มากขึ้ น ในทุ ก วิ ท ยาเขต รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
สภาพแวดล้ อ มให้ ส วยงาม จะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
สุนทรียภาพ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการ
พัฒนาตนเอง
2. พระราชวังสนามจันทร์
- ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าคณะ
- ควรปรับปรุงลิฟต์ ระบบไฟฟ้าในลิฟต์ ให้มีสภาพดี
- ควรจัดรถรางให้บริการถึงหน้าคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งเดิ น ไปขึ้ น รถไกล
เนื่องจากมีอุปกรณ์การเรียนค่อนข้างมาก

4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
4.1 มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการให้งานสาเร็จลุล่วง
4.2 สามารถให้คาปรึกษา แนะนาการทางานแก่บุคลากร
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
5.1 ควรเพิ่มการสื่อสาร ทาความเข้าใจ สร้างความตระหนักกับบุคลากรในการทางาน การพัฒนางานให้
ทันกับความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
5.2 ควรพบปะกับบุคลากรทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการให้มากขึ้น
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คณะอักษรศาสตร์
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านการวิจั ย สนั บ สนุ น การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มากขึ้น อาทิ งบประมาณ การ
ประกาศเกี่ยวกับการไปทางานวิจัย การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ช่วยให้ การ
ทางานวิจัย การสร้างสรรค์ มีความสะดวก คล่องตัวขึ้น
1.2 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น
1.3 การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนามากขึ้น
1.4 ด้านกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงอาคารของคณะให้มีความสวยงาม ปลอดภัย
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน
1. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online
1.1 การเรียนการสอนผ่าน online อาจารย์แต่ละท่าน
ใช้โปรแกรมที่แตกต่างกัน ทาให้นักศึกษามีความสับสน ใน
การเข้าใช้ระบบ
1.2 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะยัง
ไม่ ป ระกาศว่ า จะใช้ ก ารเรี ย นการสอนรู ป แบบใด ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถวางแผนในด้านต่างๆ ได้ อาทิ การเช่า
หอพัก การเดินทาง
1.3 การเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
1.4 การสื่อสารทาความเข้าใจกับนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน online ยังดาเนินการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
อาทิ คณะสื่อสารสู่ภาควิชาทั่วถึง แต่ในระดับภาควิชา การ
สื่อสารสู่นักศึกษา บุคลากร อาจจะไม่เท่ากัน ทาให้นักศึกษา
บางส่วนไม่ทราบข้อมูล
2. ตาแหน่งเลขานุการคณะ
คณะไม่มีเลขานุการคณะ มาประมาณปีกว่า แล้ว ส่งผล
กระทบต่ อ การติ ด ต่ อ ประสาน การบริ ห ารจั ด การภายใน
สานักงานคณบดีและคณะ แม้ปัจจุบันคณะจะมอบหมายให้
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะ แต่ ก็ มี
ภารกิจด้านวิชาการ ทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่เลขานุการฯ
ได้เต็มประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ดการและการรับ มือ กับ สถานการณ์ การ
แพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ในช่ ว งแรก ในบางประเด็ น
อาจจะไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนว่าควรดาเนินการอย่างไรเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ อานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา บุคลากรให้มากที่สุด อาทิ การเรียน
online และ on-site
4. การสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารยังล่าช้า และไม่เป็นระบบ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรขอความร่ว มมื อ ให้ อ าจารย์ ใช้ โ ปรแกรมการสอน
online โปรแกรมเดียวกันเพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่
นักศึกษา
2. ควรเร่งวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 การบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ แล้วสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้รวดเร็วและทั่วถึง
มากขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครองทราบ และ
วางแผนการท างาน การเรี ย นการสอน การเดิ น ทาง
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ล่วงหน้า
3. ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน online
และนามาแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การดาเนินการ
ในช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรเร่งดาเนินการให้มี เลขานุการคณะ เพื่อช่วยกลั่นกรอง
งาน การติดตาม ประสานงาน ฯลฯ และสนับสนุนภารกิจ
ของคณะ อาจารย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ควรถอดบทเรี ย นจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ในรอบแรก มาวางแผนการท างาน การบริ หาร
จัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการในสถานการณ์
วิกฤติหรือ COVID-19 ที่จะเกิดขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรปรับปรุง พัฒนาระบบ กลไกการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากร
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร อย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั น การณ์ ผ่ า น
ช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย
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2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. หลักสูตร การเรียนการสอน
1. ควรหาแนวทางในการช่วยพัฒนาให้ทุกสาขาวิชามีความ
1.1 บางสาขายังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนระดับ เข้มแข็งมากขึ้น อาทิ การพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ ซึ่ ง มาจากหลายปั จ จั ย อาทิ อาจารย์ มี ต าแหน่ งทางวิ ชาการ การให้ ทุ น นั ก ศึ ก ษาเรี ยนต่ อ เพื่อ
คุณวุฒิไม่พร้อม
กลับมาเป็นอาจารย์
1.2 การเลือกวิชาเอก นักศึกษาจานวนหนึ่งไม่สามารถ 2. ควรจัดทาระบบการสารวจความสนใจ/ความต้องการของ
เลื อ กวิ ช าเอกที่ ส นใจได้ เนื่ อ งจากรั บ จ านวนจ ากั ด เช่ น นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก และการลงทะเบียนเรียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายวิ ชาต่ า งๆ โดยน าเทคโนโลยี ม าช่ ว ย และวางแผน
1.3 การเรียนการสอน ในบางรายวิชานักศึกษาสนใจ บริหารจัดการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
เรี ย นมากกว่ า จ านวนกลุ่ ม ที่ เ ปิ ด ให้ ล งทะเบี ย น ท าให้ ไ ม่
สามารถเรียนในรายวิชาที่สนใจ/ลงทะเบียนเรียนได้
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรเพิ่มสถานทีอ่ ่านหนังสือหรือทางานของนักศึกษา
2. ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย
3. ตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ
ควรสนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในรูปแบบ
อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลาในการทาผลงาน ต่างๆ ให้มากขึ้น
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
4. แผนพัฒนาคณะ/การบริหารจัดการ
1. ผู้บริหารควรทบทวนระบบวิธีการจัดทาแผนพัฒนาคณะ
รวมทั้งแผนอื่นๆ อาทิ
1.1 การให้ บุ ค ลากรได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผน
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ฯลฯ
มากขึ้น
1.2 การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม/โครงการ
งบประมาณในแต่ละปี และมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
1.3 การสื่อสาร ชี้แจง ถ่ายทอด เรื่อง แผนพัฒนาคณะ
แผนปฏิ บัติก ารประจาปี ให้ บุ ค ลากรทุก ระดับ ทราบ เพื่ อ
ความเข้าใจในการทางานร่วมกัน รวมถึงการชี้แจง ทาความ
เข้าใจตัวชี้วัด เป้าหมายที่บุคลากรจะต้องรับผิดชอบ เพื่อให้
แผน เป้าหมายสาเร็จตามที่กาหนด
1.4 การก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลและทบทวนเป็ น
ระยะๆ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปลี่ยน
แปลงไป อาทิ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
2. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานในสานักงานคณบดีให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการทางาน โดยควร
พัฒนาการให้บริการแบบ One Stop Service
3. ผู้บริหารคณะควรให้ความสาคัญกับภาควิชาทุกภาคอย่าง
เท่าเทียมกัน และการบริหารควรคานึงถึงบริบทธรรมชาติ
ความแตกต่างของแต่ละภาควิชาด้วย
4. ควรดาเนินการเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
การจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
5. บุคลากร/อัตรากาลัง
1. ควรวิเคราะห์ภาระงาน อัตรากาลัง และเกลี่ยภาระงานให้
เมื่อบุคลากรเกษียณอายุ จะไม่ได้รับอัตราทดแทน ทาให้ เหมาะสม รวมถึงการจัด แผนอัตรากาลังเพื่อรองรับ การ
บุคลากรที่เหลือมีภาระงานมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน ทางานในอนาคต
การทางาน คณะแก้ปัญหาโดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวมา 2. ควรศึกษาระบบการทางาน และนาเทคโนโลยีมาช่วยใน
ทางาน โดยใช้เงินรายได้ของคณะ
การท างานให้ ม ากขึ้ น อาทิ การรั บ -ส่ ง เอกสาร การ
วางแผนถ่ายโอนภาระงานในบางเรื่องให้เอกชน อาทิ การ
เช่ารถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ การทาความสะอาด ฯลฯ
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรประสานงานกับวิทยาเขตให้ มีการออกแบบทางเดินใน
ทุกจุด ทุกอาคาร ทางข้ามต่างๆ ให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันใน
ทุกเส้นทาง โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย
ของนักศึกษา
7. ด้านความปลอดภัย
ควรประสานงานกับวิทยาเขตในการแก้ปัญหาสุนั ข จรจั ด
ใต้อาคารมีสุนัขจานวนมาก ทาให้ไม่ปลอดภัย รวมทั้งมี และป้องกันนกที่เข้ามาในอาคาร เพื่อความปลอดภัย ความ
รังนก ขี้นกจานวนมาก ขาดสุขลักษณะที่ดี
สะอาด
6. ด้านกายภาพ

ด้าน

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียรมากขึ้น
สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่ เ สถี ย ร และ sim card ที่
มหาวิทยาลัยแจกสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการ
เรียนผ่าน online
2. การเรียนการสอน
ศูนย์นวัตกรรมฯ ควรมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการเรียน
การสอน online มากขึ้น เพื่อให้คณะสามารถจัดการเรียน
การสอน online ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. อัตรากาลัง/อัตราเงินเดือนของอาจารย์
ควรพิจารณาเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทน เพื่อจูงใจให้คน
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกค่อนข้างน้อย เก่งมาสมัครเป็นอาจารย์
ไม่สร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์
4. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1. พนักงานสายวิชาการ
4.1 พนักงานสายวิชาการ ส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจ
ควรสื่ อ สาร/อบรม/บรรยายให้ ค วามรู้ เ ข้ า ใจถึ ง แนว
ในการทางานผลงานวิชาการ เพื่อนามาเสนอขอกาหนด ทางการทาผลงานทางวิชาการในแต่ละประเภท งานเขียน
ตาแหน่ง
ตารา งานสร้างสรรค์ การเผยแพร่ ขั้นตอนการขอกาหนด
4.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอ ตาแหน่งทางวิชาการ การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
ก าหนดต าแหน่ งฯ ขาดความเสมอภาค และบุ คลากรเสีย เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งวันเดียวกัน 2. พนักงานสายสนับสนุน
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
2.1 การกาหนดตาแหน่งชานาญการของพนักงานสาย
วั น ที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น กั บ เวลาที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณา สนั บ สนุ น ควรให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ยื่ น ขอ ณ หน่ ว ยงาน
(กระบวนการพิ จ ารณาเสร็ จ เร็ ว ก็ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ ร็ ว เช่นเดียวกับสายวิชาการ เพื่อความเสมอภาค
กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) ต่างจากสาย
2.2 การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งชานาญ
วิชาการ ที่ได้รับอนุมัติตาแหน่ง ณ วันที่ยื่น ณ หน่วยงาน
การ ชานาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับตาแหน่ง ที่ได้รับ
ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม
5. ด้านความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเพิ่มกล้องวงจรปิดให้ทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
5.1 มีบุคคลภายนอกเข้า-ออกจานวนมาก และบางคน ควรก ากั บ รปภ. ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ งมากขึ้ น เพื่ อ
มีลักษณะที่ไม่น่าไว้วางใจ ขาดความปลอดภัย
ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
5.2 รปภ. ส่วนหนึ่งไม่เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ และ
การให้ความช่วยเหลือ

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ)
4.1 มีความมุ่งมั่นในการทางาน
4.2 มีความเป็นกันเอง ให้ความเอาใจใส่บุคลากรทุกระดับ
4.3 สามารถขอเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลา
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5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ)
5.1 ควรทาความเข้าใจ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสาขาวิชากับคณะ เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ควรเร่งดาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมารับผิดชอบงานเลขานุการคณะ
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คณะศึกษาศาสตร์
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร
- การปรับปรุง/เปิดหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะต่างๆ ทั้งในลักษณะโครงการปกติ
และโครงการพิเศษ อาทิ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- ดาเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
1.2 ด้านความเป็นนานาชาติ อาทิ การจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (ผ่านระบบ
online) การทาข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศจานวนมาก
1.3 ด้านการวิจัย ดาเนินการหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมาให้จานวนมาก
1.4 ด้านการพัฒ นาบุคลากร อาทิ การสนับสนุนอาจารย์ ในการทาวิจัยเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ การส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ
1.5 การบริหารจัดการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดการเรียนการสอน
online การช่วยหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลาเนาและต่างประเทศได้
1.6 ด้านกายภาพ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น การปรับปรุงอาคาร สถานที่
1.7 ด้านศิษย์เก่า ส่งเสริมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อาทิ การจัดงาน/ระดมทุนจากศิษย์เก่ามากขึ้น ทาให้
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
- ไม่มี 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. การเรียนการสอน
ในรายวิชาที่มี อาจารย์ผู้สอน มากกว่า 1 คน ควรประชุม
ร่ ว มกั น เพื่ อ วางแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน การ
ประเมินผล การมอบหมายงาน การเชื่อมโยงเนื้อหา ฯลฯ
และแจ้ งนั ก ศึ กษาทราบ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามีค วามรู้ ความ
เข้าใจในรายวิชานั้นๆ ตรงกัน และสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการประกอบวิชาชีพ
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาณ Wi-Fi ภายในคณะทั้ งหมดให้มี
2.1 สัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน ไม่เสถียร เป็น ประสิทธิภาพมากขึ้น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอน
2. ควรปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ อุปกรณ์โสตฯ เทคโนโลยี
2.2 อุปกรณ์ในบางห้องเสื่อมสภาพ ไม่เหมาะกับการ ให้ทันสมัย เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
เรี ย นการสอน อาทิ โปรเจคเตอร์ กระดาน จอโทรทั ศ น์ 3. ควรวางแผนเรื่องการใช้ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
รวมถึงมีจานวนไม่เพียงพอ
ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับ จานวนนักศึกษา/หลักสูตรที่มี
2.3 ห้องเรียนไม่เพียงพอ
มากขึ้น
4. ควรทา Co-working Space เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ใน
การทางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ
3. อาจารย์ผู้สอน
1. ควรจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน การวัดประเมินผล
ฯลฯ ให้อาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอน การถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา
2. ควรมีระบบ กลไกการกากับติดตามให้ อาจารย์นาผลการ
ประเมินของนักศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาการสอน ซึ่งจะ
ทาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
4. การบริหารจัดการ
1. ควรมอบหมายงานภาระงานให้ตรงกับภาระหน้าที่ความ
4.1 การมอบหมายภาระงานของพนักงานสายสนับสนุน รับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนในการทางาน
ในสานักงานคณบดี บางครั้งไม่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ และการจัดการด้าน
4.2 การเบิ กจ่ าย มี ขั้ น ตอนที่ ยุ่งยาก ซั บ ซ้ อ น และใช้ การเงิน การคลัง ของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลามาก
3. ควรบริหารงานแบบรวมศูนย์ เพื่อลดความซ้าซ้อน ลด
ขั้นตอนการทางาน แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์
4. บุคลากรสายสนับสนุนควรช่วยสนับสนุนงานของอาจารย์
ให้ ม ากขึ้ น อาทิ ด้ า นเอกสาร งานธุ ร การ การประกั น
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ
5. ควรเพิ่ ม การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกให้มากขึ้น อาทิ สายตรงคณบดี
5. บุคลากร
ควรหาแนวทางให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมใน
บุคลากรส่วนหนึ่งไม่มีส่วนร่ วม/ไม่เข้ าร่วมกิจ กรรมที่ การทางานของคณะให้มากขึ้น
คณะจัดขึ้น
6. ด้านกายภาพ
ควรวางแผนเรื่องกายภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ
การสร้างอาคารเรียน การซ่อมแซมอาคารเรียน ภูมิทัศน์
โดยน าพั น ธกิ จ แผนพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ ม าประกอบการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ
7. โรงเรียนสาธิต
1. ควรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มจานวน
7.1 โรงเรียนสาธิตพื้นที่ค่อนข้างน้อย
รับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่งมีผู้ต้องการเข้าศึกษาจานวน
7.2 มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาจานวนมาก แต่โรงเรียน มาก โดยวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งเรื่อง สถานที่ อาจารย์
รับได้จานวนจากัด
งประมาณ การบริหารจัดการ ฯลฯ
7.3 งบประมาณด้ า นบุ ค ลากรของโรงเรี ย นสาธิ ต มี 2. ควรขยายพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
โรงเรียนสาธิต โดยปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัย
3. ควรเร่ ง ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการหารายได้ เ พิ่ ม ทั้ ง
โรงเรี ย นสาธิ ต ประถมและสาธิ ต มั ธ ยม อาทิ หลั ก สู ต ร
พิ เ ศษ กิ จ กรรมเสริ ม ต่ า งๆ เช่ น ส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย น
ต่างประเทศ

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
1. ควรมี ฐ านข้ อ มู ล Big Data เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
มาจากหลายปัจจัย อาทิ เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการสอบ ปริญญาตรีเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การ
คัดเลือกเข้าศึกษา และเมื่อจะสาเร็จการศึกษา
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
คลังหน่วยกิต (Credit Bank) ฯลฯ
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้
มากขึ้น
2. เกณฑ์การสอบทักษะภาษาอังกฤษ
มหาวิ ท ยาลั ยควรพิ จารณาแนวทางในการช่ ว ยเหลือ เพิ่ม
การกาหนดเกณฑ์ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 นอกเหนือจากแนวทางที่กาหนดไว้แล้ว เพื่อช่วยนักศึกษาที่
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ค่อนข้างสูง และนักศึกษา มี พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษน้ อ ย ให้ มี ทั ก ษะ ความสามารถ
ที่เข้ามาศึกษามีทักษะพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก
เพิ่มขึ้น
3. การประกันคุณภาพการศึกษา/ระบบฐานข้อมูล
1. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลของส่วนงานต่างๆ และ
จัดทา Big Data เพื่อความสะดวกของส่วนงาน หน่วยงาน
ในการนาข้อมูลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
กรอกข้อมูลต่างๆ
3. ควรจัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งจากภายในและภายนอก ช่วยให้
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ด้าน
4. การตีพิมพ์ผลงานอาจารย์
5. การสื่อสาร
6. การเงิน
6.1 การเบิกจ่าย มีขั้นตอนมาก ยุ่งยากซับซ้อน ล่าช้า
และใช้เอกสารประกอบจานวนมาก
6.2 เจ้าหน้าที่กองคลัง แต่ละคนมีมาตรฐานในการตรวจ
เอกสาร การตอบคาถาม ไม่ตรงกัน ทาให้เกิดความสับสน
แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ และหน่วยงานต่างๆ

7. สิ่งอานวยความสะดวก
7.1 ระบบไฟฟ้าที่อาคารโสมสวลีฯ ดับบ่อย
7.2 เครื่องพิมพ์ของสานักดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ให้บริการ
นักศึกษาพิมพ์งานฟรี ชารุดบ่อย ทาให้ต้องไปพิมพ์งานจาก
ข้างนอก เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย
8. ด้านกายภาพ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
คาปรึกษาในด้านต่างๆ ให้แต่ละคณะ อาทิ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การเขียนรายงาน ฯลฯ
ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านวิชาการให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา
ควรเพิ่มการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้รวดเร็ว และเป็นเชิงรุกมากขึ้น
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ให้ยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น
2. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิก-จ่าย ให้รวดเร็วมากขึ้น และ
ลดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายลง
3. ควรเชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นาปัญหา
เกี่ยวกับการเงินมาประชุมร่วมกัน และวางแนวทางการ
แก้ไขปัญหา กาหนดการทางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ควรมี ร ะบบตรวจสอบ ติ ด ตามเอกสารว่ าขณะนี้อยู่ใน
ขั้ น ตอนใด ซึ่ ง จะช่ ว ยลดภาระงานของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ใ น
ระดับหนึ่ง รวมถึงการบริการที่รวดเร็วขึ้น
1. ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นระยะๆ เพื่อความ
ปลอดภัย
2. สานักดิจิทัลเทคโนโลยี ควรตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษา
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาให้ พ ร้ อ มใช้ งาน
และวางแผนการด าเนิ น การกรณี ขั ด ข้ อ งไม่ ส ามารถ
ให้บริการได้ อาทิ ขอความอนุเคราะห์คณะ
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ควร
หารื อ ร่ ว มกั น ในเรื่อ งการขยายพื้ น ที่ โรงเรีย น รวมถึ งการ
แก้ปัญหาจราจรในช่วงเช้า-เย็น

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์)
4.1 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทางาน พยายามแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาคณะและหลักสูตร
4.2 สร้างบรรยากาศการทางานที่ดี บุคลากรให้ความร่วมมือในการทางาน
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์)
5.1 ควรให้ความสาคัญกับกรอบเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อบังคับ และดาเนินการ บริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนด
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คณะวิทยาศาสตร์
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านการวิจัย สนับสนุนทุนการวิจัย อาทิ
- ส่งเสริมนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
คณาจารย์
- จานวนงานวิจัย การจดสิทธิบัตร เพิ่มมากขึ้น
1.2 ด้านนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ทาให้มี นักศึกษาสนใจ
เข้ามาศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น
1.3 ด้านการบริหารจัดการ
- ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 อาทิ การเตรี ย มความพร้ อ มในการเรี ย น
การสอน online และ on-site การจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา การเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนามาช่วยนักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบ
- การสื่อสาร ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
- การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานของสานักงานคณบดี เพื่อขอคารับรองของระบบ ISO
9001 และได้รับการรับรองแล้ว
1.4 ด้านภายภาพ การปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาได้นั่ง พักผ่ อน
ทากิจกรรม
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน

1. นักศึกษา
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง ซึ่งมาจากหลาย
ปัจจัย อาทิ ความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ลดลง
จานวนนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาน้อยลง ฯลฯ

2. หลักสูตร
2.1 รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสม ล้าสมัย
ไม่ได้นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทา
ให้นักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดเวลา
2.2 รายวิชาในหลักสูตร มีพื้นฐานความรู้ทไี่ ม่ครอบคลุม
กับการนาไปประกอบอาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษาต้องไป
เรียนรู้ใหม่

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรหากลยุทธ์การเพิ่มนักศึกษา อาทิ การให้ทุนการศึกษา
การรับนักศึกษาจากประเทศใกล้เคียง ฯลฯ
2. ควรปรั บ พื้ น ฐานนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาศึ ก ษา และก ากั บ
ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสุ ข มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
3. ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับแนวโน้มบริบทในอนาคต และชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)
1. ควรติดตาม ประเมินหลักสูตร และสารวจความคิดเห็น
จากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ฯลฯ เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ทันยุคสมัย ความเปลี่ยนแปลง การนาไปใช้
ประโยชน์ ใ นการท างานได้ จ ริ ง อาทิ ควรเพิ่ ม รายวิ ชา
เกี่ยวกับการทาธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ
2. ควรเน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงาน การศึกษาดูงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์
เพิ่มขึ้น และนาไปใช้ในการทางาน
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2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด
1.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนหนึ่งเก่า ล้าสมัยมาก
ของคณะ และวางแผนการจัดซื้อ ซ่อมแซม การจัดสรร
1.2 งบประมาณจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน มี งบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
จานวนน้อยไม่เพียงพอ
ทีท่ ันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา
2. ควรสร้ างเครือ ข่ ายความร่ว มมือ จั ด ท า MOU ร่ ว มกับ
หน่วยงาน สถาบันภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ เ พื่ อ ก า ร ใช้ อุ ป กร ณ์
ห้องปฏิบัติการร่วมกัน
2. การเรียนการสอน
1. ควรมีระบบ กลไกการกากับ ติดตาม ให้อาจารย์นาผล
2.1 อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่มีเทคนิคการสอน การถ่ายทอด การประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาไปใช้ในการ
ความรู้
ปรับปรุงพัฒนา
2.2 การใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน จะต้องให้ 2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ ถึงรูปแบบวิธีการ
ข้อมูล เกี่ยวกับการนาสัตว์ มาใช้ทดลองในแต่ละครั้ง ซึ่งมี สอน เทคนิควิธีการสอบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
รายละเอี ยดค่ อนข้ างมาก ท าให้ ไ ม่ สะดวก และเสียเวลา การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ค่อนข้างมาก
ประสงค์ ใ นศตวรรษที่ 21 และเกณฑ์ AUN-QA อาทิ
Outcome Based Learning, Problem Based
Learning, Research Based Learning
3. ควรหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้สัตว์ทดลองใน
การเรียนการสอนของคณะ เป็นการอานวยความสะดวก
ต่อการเรียนการสอน
3. กิจกรรมนักศึกษา
ควรพิ จารณาจั ดสรรงบประมาณสนั บ สนุ นการจั ดกิ จกรรม
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษามีจานวน นักศึกษา และเอื้ออานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น
น้อย ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
เพื่ อให้ นั กศึ กษามี ก าลั งใจ สนใจท ากิ จกรรม และเข้ าร่ วม
กิจกรรมมากขึ้น
4. บุคลากรสายวิชาการ
ควรวางแผนเรื่องอัตรากาลัง ภาระงานของอาจารย์ และการ
อาจารย์ มี จ านวนน้ อยไม่ เพี ยงพอ เนื่ องจากเริ่ มทยอย ช่วยงานอาจารย์ อาทิ การจ้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกษียณอายุ รวมถึงมีสาขาวิชา และรายวิชาเพิ่มขึ้น
ช่วยงานธุรการ ช่วยสอน การดูแลห้องปฏิบัติการ งานวิจัย
บริการวิชาการ ฯลฯ
5. การประชาสัมพันธ์
ควรเพิ่ มช่ องทางในการประชาสั มพั นธ์ ให้ มากขึ้ น เพื่ อ ให้
การประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในคณะ ส่ ว นหนึ่ ง ยั ง เข้ า ถึ ง สามารถเผยแพร่ข้อมูล และเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น
ได้ยาก
อาทิ ด้านการเงิน
6. ด้านสภาพแวดล้อม
ควรประสานงานกั บมหาวิ ทยาลัยให้มาแก้ปั ญหาเรื่อ งสุ นั ข
มีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ตามคณะเป็นจานวนมาก
สัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่อาศัย อยู่ในบริเวณคณะ เพื่อลดจานวน
ความสะอาด ความปลอดภัย

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. การวิจัย
มหาวิทยาลัยควรจัดทาเวที ช่องทาง จัดประชุม สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์จากคณะต่างๆ มาพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ น ประสบการณ์ ใ นการท างานวิ จั ย การสร้ า ง
งานวิจัยในลักษณะบูรณาการ การจัดทาโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ ฯลฯ โดยใช้รูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุม online
2. การขอตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดกระบวนการ ขั้นตอน การพิจารณา
มีขั้นตอน และกระบวนการมาก และในแต่ละขั้นตอน การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้รวดเร็วขึ้น รวมถึงควร
ต้องใช้เวลาในการพิจารณา การดาเนินการจึงค่อนข้างล่าช้า จัดทาระบบการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการพิจารณา
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการว่าอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อ
วางแผนการทางานต่อไป
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ด้าน
3. ระบบการทางาน/ฐานข้อมูล
4. บุคลากร
บุคลากรส่วนหนึ่งยังยึดติดกับวัฒนธรรมการทางานในรูป
แบบเดิ ม ไม่ ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด ให้ ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง และภารกิจของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
5. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม
5.1 มีสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย จานวนมาก ทาให้
เกิดอันตราย อาทิ บุคลากรถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ ประสบ
อุบัติเหตุจากวิ่งขวางการจราจร
5.2 การจั ด การขยะภายในมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้สภาพแวดล้อมสกปรก
5.3 ทางเดินเท้าไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรจัดทาระบบการทางาน ฐานข้อมูลที่จะต้องนาไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อความ
สะดวกในการทางาน
ควรพิ จ ารณาทบทวนปรั บ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ งานประจ าปี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานของบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมมากขี้ น อาทิ น าระบบการ
ประเมินผลแบบ OKR (Objective and Key Results) มาใช้
1. ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ และควบคุมปริมาณ
สุนัขไม่ให้มีเพิ่มขึ้น เช่น การจัดหาที่อยู่ให้กับสุนัขจรจัด
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัว การ
ทาหมัน การห้ามนาสุนัขมาปล่อยภายในมหาวิ ทยาลั ย
เป็นต้น
2. ควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ใน
การคิดวิธี การนาขยะไปแปรรูป สร้างมูลค่า นาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ รวมทั้งรณรงค์ ให้มีการคัดแยกขยะอย่าง
จริงจัง เพื่อให้การจัดการสะดวกขึ้น และมหาวิทยาลัยมี
ความสะอาด สวยงาน
3. ควรปรับปรุง และซ่อมแซมทางเดินที่มีสภาพชารุด เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี)
4.1 รับฟังความคิดเห็น
4.2 ให้คาแนะนา และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
4.3 สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4.4 ให้คาปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเป็นอย่างดี
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี)
- ไม่มี –
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คณะเภสัชศาสตร์
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
EdPEx 200 เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย
1.2 ด้านนักศึกษา
- สนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
1.3 การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้พนักงานสายวิชาการมี
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
1.4 การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอน การวางแผนจัดการเรียนการสอน การทางาน การช่วยเหลือนักศึกษา ฯลฯ
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรพัฒนาและเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ในห้องเรียน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรจัดห้องเรียนเป็น Smart Classroom เพื่อให้สามารถ
บันทึกภาพ เสียง สื่อการสอน ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ทบทวนบทเรี ย นในภายหลั ง ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
นักศึกษามากขึ้น

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. หลักสูตร
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท
Thailand 4.0 และ Creative Economy การศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ฯลฯ ให้มากขึ้น
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถ ใน
ระดับนานาชาติ ให้มากขึ้น อาทิ การเผยแพร่ผลงาน
2. การเรียนการสอน
1. ควรมีระบบ กลไกการกากับ ติดตาม ให้อาจารย์นาผล
อาจารย์ส่วนหนึ่งไม่มีเทคนิคการสอน และการถ่ายทอด การประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาไปใช้ในการ
ความรู้
ปรับปรุงพัฒนา และมาตรการในการพัฒนาอาจารย์ อาทิ
พัฒนาเทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ ถึงรูปแบบวิธีการ
สอน เทคนิควิธีการสอบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ ใ นศตวรรษที่ 2 1 และเกณฑ์ AUN-QA อาทิ
Outcome Based Learning, Problem Based
Learning, Research Based Learning
3. การวิจัย
ควรวางแผนกาหนดทิศทางการวิจัย และพัฒนาระบบงาน
ส่วนใหญ่อาจารย์แต่ละท่านจะต่างคนต่างทา ตามความ วิจัย การบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ
สนใจ
1. ก าหนดเป็ นกลุ่มวิจั ย และเชิญ อาจารย์ คณะต่า งๆ ที่ มี
ศั ก ยภาพมาร่ ว มมื อ บู ร ณาการร่ ว มกั น เช่ น คณะสั ต ว
ศาสตร์ฯ
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ด้าน

4. การบริการวิชาการ
นโยบายเกี่ยวกับการบริการวิชาการ และการหารายได้
ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
5. การบริหารจัดการ
บรรยากาศการท างานบางครั้ ง อาจจะมี ค วามกดดั น
เรื่องเป้าหมายของคณะ KPI เป็นต้น
6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

7. บุคลากรสายสนับสนุน

8. ด้านกายภาพ/สภาพแวดล้อม
8.1 ห้องเรียนมีจากัดและไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
8.2 พื้นที่สาหรับอ่านหนังสือยังไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษา ซึ่งคณะวางแผนจะขยายพื้นที่โดยใช้อาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ ฯ ชั้ น 8 เป็ น สถานที่ ท างานของนั ก ศึ ก ษา
ประมาณปี 2565

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรมุ่งเน้นการวิจัยขนาดใหญ่ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ผลลัพธ์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศ
และการเพิ่มมูลค่า
1. ควรกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริการวิชาการ และการ
หารายได้ให้ชัดเจนขึ้น
2. ควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน ประกาศต่างๆ ให้เอื้อต่อ
การทางาน การจัดโครงการ การหารายได้เพิ่ม
ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม
การบริหารงาน การทางานภายในคณะให้มีความสุข มีความ
ร่วมมือกัน ให้มากขึ้น
ควรปรับปรุง พัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
ภายนอก ภาพลักษณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
ผลงานของอาจารย์ ผลการสอบใบประกอบวิ ชาชี พ ของ
นักศึกษา ฯลฯ
1. ควรทบทวน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ขั้ น ตอนแนวทางการ
ปฏิ บั ติ งาน การให้ บ ริ ก ารในทุ กงาน ให้ มี ป ระสิท ธิภาพ
มากขึ้น เพื่อเอื้ออานวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักศึกษา
ผู้มารับบริการ
2. ควรออกแบบโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในสานักงาน
คณบดี ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งการจัดสรรอัตรากาลัง การ
มอบหมายงาน กลไกการกากับ ติดตามและประเมินผล
ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
1. ควรเร่ ง ด าเนิ น การจั ด สรร และจั ด หาพื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ ม
ห้ อ งเรี ย น พื้ น ที่ อ่ า นหนั ง สื อ ของคณะ ให้ เ พี ย งพอต่ อ
จานวนนักศึกษา รวมถึงการขยายเวลา/การเปิดพื้นที่อ่าน
หนังสือช่วงกลางคืนที่ปลอดภัยแก่นักศึกษา
2. ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคณะ ที่
เสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน การเรียน การทา
กิจกรรม ฯลฯ ให้มากขึ้น

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง สัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้เสถียร
สัญญาณอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยยังไม่เสถียร
และครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาผู้บริหาร/บุคลากร
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ
ผู้บริหารส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ มีประสบการณ์ใน ทั้ ง สายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะ
การบริหารงานน้อย
ความสามารถ ประสบการณ์ใ นการท างานในตาแหน่ง
ผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ ที่จะเข้า
มาดารงตาแหน่งผู้บริหาร
2. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ทุกระดับ เพื่อให้
มี ทั ก ษะ ความสามารถ ประสบการณ์ การท างานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ ปฏิบัติงาน 1-5
ปี ควรพัฒนาด้านใด ปฏิบัติงาน 5 -10 ควรพัฒนาด้านใด
3. การบริหารจัดการ/ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
1. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
สาคัญในการทางานของมหาวิทยาลัย อาทิ กองแผนงาน
กองประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กองคลั ง ให้ เ ชื่ อ มโยง
ประสานกัน เพื่อลดภาระในการกรอกข้อมูล การทางาน
ของคณะ
2. ควรกาหนดระบบการจัดส่งเอกสาร/การจัดทาเอกสาร
ของหน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ชั ด เจน อาทิ
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ด้าน

4. ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม
4.1 มีสุนัขจรจัดในพระราชวังสนามจันทร์ จานวนมาก
4.2 สถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละเรื่อง ขั้นตอนการ
จั ด ส่ ง การตรวจสอบเอกสาร เพื่ อ ให้ ก ารท างาน การ
บริหารจัดการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ และควบคุมปริมาณ
สุนัขไม่ให้มีเพิ่มขึ้น เช่น การจัดหาที่อยู่ให้กับสุนัขจรจัด
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัว การ
ทาหมั น การห้ามนาสุนัขมาปล่อยภายในมหาวิ ทยาลั ย
เป็นต้น
2. ควรบริ ห ารจั ดการ จั ด สรรพื้ นที่ ส าหรับ จอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีมากยิ่งขึ้น

4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)
4.1 มีวิสัยทัศน์
4.2 ทางานเชิงรุก และท้าทาย
4.3 มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางาน
4.4 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ให้ดีขึ้น
4.5 สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์)
- ไม่มี -
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การด าเนิ น งานที่ มี ค วามก้า วหน้ า การปรับ ปรุงและพั ฒ นา การแก้ไขปัญ หาอุป สรรค เมื่ อเที ยบกั บ
ปีที่ผ่านมา
1.1 งานวิชาการ และการวิจัย อาทิ
- ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ Grow63 ของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
- การสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้าร่ว มอบรมเป็ นผู้ ป ระเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx การประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
1.2 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ การแสวงหาความร่วมมือ
การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
1.4 การบริหารจัดการ อาทิ
- การบริ ห ารจั ด การในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 อาทิ จั ด ท าโปรแกรม
วิศวะชนะในการสแกนเข้า-ออกอาคาร การเรียนการสอน online การจัดสรรทุนให้นักศึกษา เป็นต้น
- การกาหนดนโยบายลดการใช้ทรัพยากร อาทิ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานช่วยลดการใช้
กระดาษและทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น
- การเพิ่มการสื่อสาร และช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากร
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
- ไม่มี –
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. นักศึกษา/บัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ควรแนะแนว สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทาความเข้าใจ
1.1 นั ก ศึ ก ษามี แ นวโน้ ม ลดลง โดยเฉพาะระดั บ กับนักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา
การประกอบอาชี พ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ม ากขึ้ น
1.2 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง เนื่องจาก โดยเฉพาะในบางสาขาที่ ชื่ อ อาจจะยั ง ไม่ ชั ด เจน เช่ น
คณะจะต้องรับนักศึก ษาตามจานวนที่กาหนดไว้ เพื่อให้ มี เทคโนโลยีชีวภาพ
รายได้เพียงพอในการบริหารจัดการภายในคณะ
2. ควรพิจารณาเรื่องความสมดุลระหว่างจานวนนักศึกษากับ
1.3 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีหลายระดับ และนักศึกษา คุณภาพของนักศึกษาอย่างรอบคอบ
ส่วนหนึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการน้อย ทาให้เรียนไม่ทัน สอบ 3. คณะ อาจารย์ควรมีกลไกมาตรการในการกากับติดตาม
ไม่ผ่าน รวมถึงในบางกรณีเกิดปัญหาทุจริตการสอบ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการน้อย
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้สามารถศึกษาได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4. ควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะให้
ชัดเจน และสื่ อสารให้ บุ คลากร นักศึ กษาทราบ รวมถึ ง
การวางแผนการดาเนินการให้บรรลุผล โดยอาจารย์ควร
เป็ น ต้ น แบบ การสร้างแรงบั น ดาลใจแก่นั ก ศึก ษา ฯลฯ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หลักสูตร
1. ควรทบทวนปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร โดยการส ารวจ ศึ ก ษา
ข้อมูลอย่างรอบด้านในทุกมิติ และสร้างจุดเด่นที่ชัดเจน
เพื่ อ จู ง ใจ และตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
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ด้าน

3. การฝึกงาน

4. การเรียนการสอน

5. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
5.1 ห้ อ งเรี ย นของคณะไม่ ร องรั บ การเรี ย นการสอน
online และ Wi-Fi ของคณะยังไม่ครอบคลุมทุกชั้น ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
5.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติส่วน
หนึ่งไม่มีคุณภาพ เช่น ไมค์ จอ LCD คอมพิวเตอร์ และมีไม่
เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
6. กิจกรรมนักศึกษา
การใช้สถานที่จัดกิจกรรมบางครั้งไม่ได้รับความสะดวก

7. ทุนการศึกษา
8. งานวิจัย/กองทุนวิจัย
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก ล่าช้า

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)
2. ควรเน้ น ภาคปฏิ บั ติ การฝึ ก งาน เพิ่ ม การศึ ก ษานอก
สถานที่ เพื่อการเรียนรู้ และประสบการณ์จริง รวมถึงเน้น
การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
3. ควรเร่งเปิดสอนหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
แบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สาหรับบุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้เข้ามาศึกษา และเป็นช่องทางหารายได้ของ
คณะ
1. ควรให้นักศึกษาทุกสาขาได้ฝึกงาน/เพิ่มการฝึกงานให้มาก
ขึ้น เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการทางาน และโอกาสใน
การได้งานทาเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. ควรมีการประชุมวางแผนการไปฝึกงาน ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และผู้ ป ระกอบการ ถึ งจุ ด มุ่ งหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ จุ ด เน้ น ที่ ต้ อ งการ และก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฝึกงานเกิดประโยชน์
มากขึ้น
3. ควรเปิดโอกาสในการเลือกฝึกงานให้กว้างขวางหลากหลาย
มากขึ้น และตรงกับความสนใจของนักศึกษา
1. ควรส ารวจความต้ องการต่างๆ ของนั ก ศึก ษาก่อ นเปิ ด
ภาคการศึกษา และนามาใช้ประกอบการจัดตารางเรียน
การเปิ ดรายวิชา เพื่ อให้ ยืดหยุ่น นั กศึกษาได้ ศึกษาตาม
ความสนใจ หรือความจาเป็นมากขึ้น
2. ควรมีการบูรณาการศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
3. การเรียนการสอน online ควรกาหนดโปรแกรมที่จะใช้
ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกของนักศึกษา
1. คณะ ภาควิชาควรปรับปรุง Wi-Fi ให้ครอบคลุมในทุกชั้น
ของอาคาร รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ตอบสนอง
ความต้องการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
2. ควรเพิ่มห้องฝึกปฏิบัติ และเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพมากขึ้น
3. ควรจัดสรรพื้นทีส่ ่วนกลาง เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
มากขึ้น
1. ควรส่ งเสริม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และ
อ านวยความสะดวกให้ ม ากขึ้ น อาทิ ด้ า นสถานที่
งบประมาณ
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทากิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนรวม
และการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้มากขึ้น
ควรเพิ่มทุนการศึกษา และประเภทของทุน ให้หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงทุนการศึกษา
1. ควรสร้ า งงานวิ จั ย ขนาดใหญ่ โดยประสาน เชื่ อ มโยง/
บูรณาการการวิจัยในแต่ละสาขา และทีมวิจัยในรูปแบบ
ของสหวิทยาการ
2. ควรแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลให้มากขึ้น
3. ควรปรับลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนวิจัย เพื่อ
จูงใจให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรมี บ ทบาทในการช่ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
รวมถึ ง SME รายเล็ ก โดยการส ารวจปั ญ หา ความ
ต้อ งการ และเข้าไปช่ วยเหลือ อาทิ เครื่อ งมือ อุป กรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ โดยในระยะเริ่มต้นอาจจะเน้นที่ภูมิภาค
ตะวันตก
2. ควรจัดอบรมระยะสั้น เพื่อหารายได้เพิ่มให้คณะ โดยควร
ให้นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
10. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
1. ควรจัดทาแผนพัฒ นาอาจารย์ ทักษะ/เทคนิคการสอน
โดยจาแนกอาจารย์เป็นกลุ่มๆ ตามความเชี่ยวชาญ/ความ
สนใจ แล้วจัดทาโครงการอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับแต่
ละกลุ่ม มี การด าเนิน การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ ให้ อาจารย์
เป็นต้นแบบที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา
2. ควรมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาและ
การทางานร่วมกันที่มากขึ้น
3. ควรมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้แ ก่ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาทาง
วิชาการ เพื่อให้มีความพร้อมในการทาหน้าที่ดูแล ติดตาม
ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
11. ผู้บริหาร
1. ควรประชุมระดมความคิดเพื่อ ทบทวนและปรับปรุงการ
ท างานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การท างานเชิ งรุ ก เพื่ อ ให้ ทั น กั บ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. ควรวางแผนสร้างทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
การส่งไปอบรม การร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ
12. บุคลากรสายสนับสนุน
ควรพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ
ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถทางานได้
หลากหลาย และทางานทดแทนกันได้
13. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
1. ควรเพิม่ ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาบางส่วนยังช้า ทา การสื่อสารให้ถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์
ให้ในบางกรณีนักศึกษาเสียโอกาส
ของนั กศึ ก ษา อาทิ ทุ น การศึ ก ษา การประกวดแข่ งขั น
ค่ายอาสา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฯลฯ
2. ควรเพิ่ มการประชาสัมพั นธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สู่ ภายนอก
คณะ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ชื่อเสียงของคณะให้
เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
14. งบประมาณ
ควรวางแผน/แนวทางในการแสวงหารายได้ จ ากแหล่ ง
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรมีแนวโน้มลดลง
ภายนอก รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุ คลากรร่วมกัน หา
รายได้จากแหล่งต่างๆ ให้มากขึ้น
15. ด้านกายภาพ
1. ควรปรับปรุงอาคาร สถานที่
15.1 โรงอาหารของคณะยังไม่สะอาดเท่าที่ควร
1.1 อาคารปฏิบัติการ ให้มีสภาพดี เอื้อต่อการเรียนการ
15.2 อาคารของคณะ มี อ ายุ ก ารใช้ งานกว่า 20 ปี มี สอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ
สภาพเสื่อมโทรม
1.2 โรงอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
1.3 พื้นที่บริเวณหน้าตู้ ATM ให้สะอาด สวยงามมากขึ้น
1.4 ขยาย และเพิ่มพื้นที่นั่งภายในคณะ
2. ควรจัดทาป้ายบอกทางเพิ่ม โดยออกแบบให้สวยงามทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ควรปรับ ปรุง ด้านระบบความปลอดภั ย ให้ ม ากขึ้ น เช่ น
การฝึกซ้อมหนีไฟ
9. การบริการวิชาการ

ด้าน
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3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรับปรุง Wi-Fi ให้เสถียรและครอบคลุมในทุกพื้นที่
1.1 Wi-Fi ไม่ เสถียร ไม่ ครอบคลุ มพื้ น ที่ ส่งผลต่ อการ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียนการสอน online
2. ควรเพิ่ ม งบประมาณ ในการจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
1.2 ฐานข้ อ มู ลในห้ องสมุ ดไม่ เพี ยงพอ และการ การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
download ฐานข้อมูลบางฐานข้อมูลไม่สามารถดาเนินการได้
พั ฒ นาระบบการเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล การ download
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระบบการทางาน/ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
1. ควรจัดทาระบบการทางาน ฐานข้อมูลที่จะต้องนาไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx AUNQA เพื่อความสะดวกในการทางาน
2. ควรวางแผนจั ด ท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่องอยู่แล้ว มาเชื่อมโยง
มาผนวกเป็ นชุ ดข้ อมู ลเดี ยวกั น เพื่ อจั ดท าเป็ น Big Data
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วน
งาน และหน่วยงานในทุกระดับ
3. ควรพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office
ในทุกระบบ อาทิ การนาระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบทั้งการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
3. การให้บริการนักศึกษา
1. ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้มาติดต่อรับบริการ
2. ควรจั ด อบรมทั ก ษะการให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
4. ด้านการเงิน/การคืนเงินช่วง COVID-19
1. ควรปรั บ ปรุ งรู ป แบบวิ ธี ก ารคื น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
4.1 การคืนเงินช่วยเหลือนักศึกษาช่วงการแพร่ระบาด นักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ นักศึกษา
ของ COVID-19 มี ขั้น ตอนมาก วิธีการไม่เอื้ ออ านวย และ ทั นที ไม่ ต้อ งมาขอเงิน คื น ในภายหลัง ซึ่ งมี ขั้ นตอนมาก
ล่าช้ามาก ไม่ทันกับความเดือดร้อนของนักศึกษา
ล่าช้า
4.2 การตีความระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบเอกสาร 2. ควรจัดประชุม โดยเชิญ เจ้าหน้าที่การเงิน ของส่วนกลาง
ประกอบการเบิ กจ่าย ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ใน และเจ้าหน้ าที่ ก ารเงิน ของคณะมาหารือร่ วมกั น โดยน า
แต่ ล ะวิ ท ยาเขต แตกต่ างกั น ท าให้ ก ารท างานไม่ ร าบรื่ น ปัญหามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมอธิบาย
และบางเรื่องยังไม่มีข้อยุติว่าควรดาเนินการอย่างไร
การตี ค วามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย ในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ การทางานมี
มาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต แล้วจัดทาคู่มือเพื่อยึด
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
5. การประชาสัมพันธ์
1. ควรปรับรูป แบบการประชาสัม พั นธ์ในเชิงรุก สามารถ
รูป แบบการประชาสัม พัน ธ์ของมหาวิทยาลั ย ล้ าสมั ย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ให้มากขึ้น
ไม่น่าสนใจ
2. ควรเพิ่มและสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะให้มากขึ้น
6. ระเบียบ ข้อบังคับ
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งใช้
ระเบียบ ข้อบังคับส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบราชการ มาแล้วในระยะหนึ่ง โดยสารวจ/ระดมความคิด รับฟังความ
จึงล่าสมัย ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว แม้มหาวิทยาลัยจะ คิ ด เห็ น จากฝ่ า ยต่ า งๆ และปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป และเอื้อต่อการทางานให้มากขึ้น
7. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ควรมีระบบให้คาปรึกษา แนะนาในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
8. ด้านบุคลากร
ควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ได้ปรับตาแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ ความมั่นคงในการทางานให้กับบุคลากร
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ด้าน
9. สวัสดิการ
9.1 บ้านพัก/หอพัก ค่อนข้างเก่า ทรุดโทรม
9.2 การประกันอุบัติเหตุ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นักศึกษา
ต้องทดรองจ่ายไปก่อน ทาให้ไม่ได้รับความสะดวก และเป็น
กรณี ที่เกิ ดขึ้น มานานแล้ว แต่ มหาวิท ยาลัย ยังไม่ส ามารถ
แก้ไขได้
9.3 สวัสดิการต่างๆ ยังมีน้อยมาก และคุณภาพ ยังไม่ดี
เท่าที่ควร
10. ด้านกายภาพ และความปลอดภัย
10.1 ห้องน้าเก่า ชารุด ไม่สะอาด
10.2 มีขโมยภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
10.3 บริเวณทางเดินรอบมหาวิทยาลัย ทางเดินเชื่อม
อาคารต่างๆ แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดความปลอดภัย เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรปรับ ปรุงบ้ านพั ก หอพั กให้ ทั น สมั ย เพิ่ มสิ่ งอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัยมากขึ้น
2. ควรหารือกับบริษัทที่รับประกันภัย เพื่อหาแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษา ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน
3. ควรจัดรถรางรับส่งนักศึกษาให้ถึงหน้าคณะของทุกคณะ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษา
บุคลากร ให้มีคุณภาพและเพิ่มจานวนให้มากขึ้น
1. ควรดู แ ลปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพ สภาพแวดล้ อ มของ
มหาวิทยาลัยให้สะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น และทันสมัยมากขึ้น
2. ควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม
3. ควรเพิ่มแสงสว่าง และปรับพื้นถนนเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร)
4.1 มีวิสัยทัศน์ และกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ ทางานรวดเร็ว
4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทางาน พยายามเรียนรู้ และพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.3 เข้าพบง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.4 มีการทางานเป็นทีม และกากับติดตามการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.5 มีความสามารถในการประสานงาน รวมถึงการรวมพลังของทุกภาควิชาให้มาร่วมกันทางาน สร้าง
ความเป็นเอกภาพภายในคณะ
4.6 รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา/ให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากร
ทาให้การทางานมีความราบรื่นมากขึ้น
4.7 ทีมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีเป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งและการทางานเป็นทีม
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร)
5.1 ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดรับ ทันกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป
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คณะดุริยางคศาสตร์
1. การด าเนิ น งานที่มี ค วามก้า วหน้ า การปรับ ปรุงและพั ฒ นา การแก้ไขปัญ หาอุป สรรค เมื่ อเที ยบกั บ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร
- เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา และการจัดทาหลักสูตรร่วมกับสถาบัน /
หน่วยงานภายนอก
- ระบบการรับผู้ช่วยสอน และการกาหนดคุณสมบัติผู้ช่วยสอน
1.2 การรับนั กศึกษา การขยายเครือข่ายโรงเรียน MOU และจัดระบบการเรียนการสอน รวมทั้งเข้า
เยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย
1.3 ด้านวิชาการ อาทิ
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
- การสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA
1.4 การจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี เพื่อให้บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการหารายได้เพิ่ม
1.5 ด้านการบริหารจัดการ อาทิ
- ดาเนินการ Rebranding เพื่อปรับทิศทางการดาเนินงานของคณะให้ชัดเจนมากขึ้น
- การบริหารจัดการโดยคานึงถึงต้นทุนมากขึ้น
- การปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารจัดการ อาทิ การติดต่อประสานงาน การสื่อสารในแต่ละระดับ
ช่วยให้บุคลากรร่วมมือกันทางานมากขึ้น
- เสนอขอกรอบอัตราหัวหน้างานในสานักงานคณบดี
- การบริหารจัดการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดการเรียนการสอน
แบบ online การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ การจ้างนักศึกษามาช่วยงาน การจัด
คอนเสิร์ตเพื่อนารายได้มาเป็นทุนให้นักศึกษา
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
1. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น
การรับนักศึกษาในบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด 2. ควรจัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่งผลต่อเงินรายได้ของคณะ
ในการเตรี ย มนั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเข้ า มา
ศึกษาต่อ
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทาการตลาดในเชิง
รุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ อาทิ
การปรับ ปรุงเว็ บไซต์เป็ นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอั งกฤษและภาษาจี น เพื่ อ การเข้า ถึ งข้ อ มู ล ต่ างๆ
ของคณะ
4. ควรเร่งแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ สิ่งอานวยความสะดวก
2. การเรียนการสอน online
1. ควรปรับการเรียนการสอนมาเป็นแบบ on-site ให้มาก
ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา การฝึก ขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาปฎิบัติ Project Based Learning
ปฏิบัติ รายวิชาที่เป็น Project Based Learning
2. ควรอบรมพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการสอน online
มากขึ้น
3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดในคณะ และวางแผนการ
3.1 อุปกรณ์ ดนตรี ส่วนหนึ่ง ชารุด ขาดการดู แลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ การจัดซื้อ เพื่อให้เพียงพอกับ
อุปกรณ์ อาทิ เปียโนบางหลัง
จานวนนักศึกษา
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ด้าน
3.2 ห้องซ้อมมีจานวนไม่เพียงพอ และไม่เก็บเสียง

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรเพิ่ ม ห้ อ งซ้ อ ม และมี ส ภาพที่ เหมาะสม ไม่ มี เสี ย ง
รบกวนผู้อื่น
4. งบประมาณ
1. ควรวางแผนการหารายได้เพิ่มจากช่องทางต่างๆ อาทิ
งบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น
- การจัดทาโครงการที่สร้างรายได้
- การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
- ควรศึกษาข้อมูล สารวจความต้องการ ความสนใจของ
กลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยจากแหล่งต่างๆ และนามาวิเคราะห์
จัดกิจกรรม/โครงการให้ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ
2. ควรเร่งดาเนินการเรื่อง การจัดตั้ง Music Plus Academy
Hua Hin เพื่ อเป็ นช่องทางการบริการวิชาการ และการ
เพิ่มรายได้
3. ควรนางบประมาณในแต่ ละด้านของคณะมาวิเคราะห์
และวางแผน บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลด
การใช้ทรัพยากร
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ
5. ด้านกายภาพ
ควรหารือ กั บ มหาวิท ยาลั ย เพื่ อ เร่งปรั บ ปรุงด้ านกายภาพ
อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน และพื้นที่ส่วนกลาง โดยเร็ว เพื่อให้มีสถานที่จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ
สาหรับนักศึกษายังมีจากัด
การให้บริการที่มคี วามพร้อมมากขึ้น

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

1. หลักสูตร
บางสาขาวิ ช า ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก งาน ท าให้
บางครั้งนักศึกษาเสียโอกาสในการได้งานทา

2. การเรียนการสอน
2.1 อาจารย์บ างท่ าน ไม่มาสอนตามตารางสอน หรือ
ยกเลิกชั้นเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และใช้คาพูดไม่สุภาพ
2.2 การจั ด ท าตารางสอบล่าช้ า ส่ งผลกระทบต่อ การ
ดาเนิน งานของผู้ เกี่ยวข้ องทุก ฝ่าย อาทิ การออกเกรดช้ า
ทาให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนช้าและเสียค่าปรับ
2.3 นักศึกษามีระะดับความรู้พื้นฐานแตกต่างกันทาให้
เป็นปัญหา และอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษาแต่ละราย
2.4 นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานอีเว้นท์ที่
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
2.5 ระบบการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ยังไม่ชัดเจน และ
นักศึกษายังไม่ทราบช่องทาง อาทิ กรณีอาจารย์ให้คะแนน
ผิดพลาด อาจารย์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ /การท างานของ
นักศึกษา
2. ควรจั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การเปิ ด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรระยะสั้น และกากับติด ตามการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. การฝึกงาน
3.1 ควรพิจารณาเพิ่มการฝึกงานในทุกสาขา เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา และเพิ่มโอกาสในการได้งาน
ทาเมื่อสาเร็จการศึกษา
3.2 ควรแต่ งตั้ งอาจารย์ให้ ค าปรึก ษาด้ านการฝึ ก งาน
ระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา
1. ควรเพิ่มการกากับ ดูแลการสอนของอาจารย์ให้มากขึ้น
และมีกลไกการให้อาจารย์ นาผลการประเมินการสอนไป
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. ควรพิจารณาทบทวน ระบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด อาทิ ตารางสอน ตารางสอบ การจัดส่งผล
การการศึกษา ฯลฯ ให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนดเพื่อมิให้
กระทบต่ อ นั ก ศึ ก ษา และการด าเนิ น การของคณะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาและการปรับพื้น
ฐานความรู้ ทักษะของนักศึกษา ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา
เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษามากขึ้น
4. ควรจัด สรรงบประมาณช่ วยสนับ สนุ น การจัด โครงการ
การจัดอีเว้นท์ของนักศึกษา หรือช่วยให้คาแนะนาในเรื่อง
การหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนค่าใช้จ่าย
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ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
5. ควรแจ้ ง ช่ อ งทาง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ในกรณี ที่
บุคลากร นักศึกษาต้องการร้อ งเรียนเมื่อเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ให้ทราบอย่างทั่วถึง ชัดเจน
3. กิจกรรมนักศึกษา
1. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาทุก
หลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมทุกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
อาทิ การเล่นวงออเคสตร้า การเข้าร่วม Camp ดนตรี ซึ่ง
จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย
2. ควรร่วมกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่จะช่วย
สนับสนุนเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะ การเรียนการสอน
รวมถึงการหารายได้ ฯลฯ ให้มากขึ้น
4. การขอตาแหน่งทางวิชาการ
1. ควรประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ
ผลงานทางด้านดนตรีบางอย่างมีข้อจากัด ไม่สามารถ กาหนดเกณฑ์/นิยามของผลงาน/การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ
น าไปใช้ ในการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการได้ ท าให้ ที่เหมาะสมกับ ธรรมชาติของสายดนตรี เพื่ อให้ อาจารย์
อาจารย์ยังมีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้มากขึ้น
2. ควรจัด อบรมเกี่ ย วกั บ จริย ธรรม การวิจัย ในมนุ ษ ย์ แก่
บุคลากร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
5. การให้บริการ
ควรก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่
เจ้าหน้าที่บางรายใช้คาพูดไม่สุภาพ ขาดจิตบริการ
ให้มีจิตบริการ ยินดีให้คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษา
6. สวัสดิการ
1. ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม จ านวนทุ น การศึ ก ษา และอั ต รา
ค่าตอบแทนนักศึกษา ในการทางานให้คณะ
2. ควรพิจารณาจัดรถรับส่งนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต เพื่อ
ความสะดวกและความปลอดภัย หรือจัดตารางเรียนให้
นักศึกษาเปลี่ยนสถานที่เรียนน้อยที่สุด

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
1. ระบบ TCAS

ด้าน

2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี

3. การสื่อสาร/การประสานงาน

4. ด้านกายภาพ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนทบทวนการสอบคัดเลือก
นักศึกษา เป็นระยะๆ อาทิ ในช่วงแรกอาจจัดให้มี 2 ระบบ
คือ ทั้ง TCAS และการรับตรงของคณะ และในระยะต่อไป
ควรออกจากระบบ TCAS มี เฉพาะการรั บ ตรงของคณะ
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้ตามลักษณะของคณะ รวมถึง
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
มหาวิทยาลัยควรช่วยเร่งและติดตามเรื่องการออกระเบียบ
การเบิกจ่ายสาหรับศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
ดนตรี เพื่ อ ให้ ค ณะสามารถด าเนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ ได้
สะดวก รวดเร็วขึ้น อาทิ การหารายได้
1. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งระบบ ขั้ น ตอนการสื่ อ สารจาก
มหาวิทยาลัยสู่คณะให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนต่างๆ
2. ควรปรับปรุง ทบทวนการทางานระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัย กับส่วนงาน เพื่อลดความซ้าซ้อน การ
ทางานมีความเชื่อมโยงกัน คณะมากขึ้น อาทิ การทางาน
ระหว่างกองคลั งกั บกองบริ หารงานวิชาการ เพื่ ออ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาให้มากขึ้น
3. ควรประสานงานในการเชิญบัณ ฑิตวิทยาลัยและคณะมา
ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจนมากขึ้น
ควรช่วยสนับสนุนการจัดหาพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเพิ่ม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย/หรือลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คณะสามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ ได้
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4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ)
4.1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางาน
4.2 กากับ ติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
4.3 กล้าตัดสินใจ ทางานรวดเร็ว
4.4 พยายามแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่มีจากัด
4.5 สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4.6 มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครอง ผ่ านช่ อ งทางต่ างๆ เพื่ อ แจ้ งข้อ มู ล
ข่าวสาร และรับฟังปัญหาต่างๆ
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ)
- ไม่มี -
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1. การด าเนิ น งานที่มี ค วามก้า วหน้ า การปรับ ปรุงและพั ฒ นา การแก้ไขปัญ หาอุป สรรค เมื่ อเที ยบกั บ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร อาทิ
- การเปิ ด หลักสูตรธุรกิจการเกษตร หลักสูตรภาวะผู้ นาและการสื่อสารทางการเกษตร ในระดับ
ปริญญาตรี
- หลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
1.2 ด้านวิชาการ และงานวิจัย อาทิ
- จัดการอบรมด้านวิชาการให้นักศึกษา อาทิ การแปรรูปการเกษตร
- เสนอแนวคิดการทางานวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การใช้สมุนไพรในสัตว์
- การจัดทาโครงการเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่ เสนอ
ขอรับทุนมาร่วมให้แนวคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ
- การจั ดอบรมเชิงผลิ ตภั ณ ฑ์ เครือข่าย อพ.สธ. (โครงการอนุรักษ์พั น ธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก
พระราชดาริ ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยได้รับงบประมาณสนั บสนุนจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
1.3 การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในภายนอก ตามภาระงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ เช่น นักวิทยาศาสตร์ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์ม
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. แผนการพัฒนาคณะ
ควรใช้โอกาสที่กรมทางหลวงมีนโยบายทาจุดกลับรถบริเวณ
กรมทางหลวงมีนโยบายทาจุดกลับรถบริเวณหน้าฟาร์ม หน้ า ฟาร์ ม ของคณ ะ โดยเร่ ง วางแผน การหารื อ กั บ
ของคณะ
มหาวิทยาลัย คณะต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาคณะ ในด้าน
ต่างๆ อาทิ
1. การพั ฒ นาฟาร์ม ของคณะซึ่ งมี พื้ นที่ ประมาณ 200 ไร่
เพื่อเป็นแหล่งจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตร บริการวิชาการ ซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียง
การสร้างรายได้แก่คณะ ชุมชนโดยรอบ ฯลฯ
2. แหล่งเรียนรู้ การวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้
2. การหารายได้
1. ควรจัด อบรมหลัก สูต รระยะสั้น ที่ สอดคล้ อง สนั บสนุ น
จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อเงินรายได้ของ ธุรกิจแนวใหม่ อาทิ การจาหน่ายสินค้าเกษตร online
คณะในการนามาบริหารจัดการในด้านต่างๆ
2. การนาทรัพยากร องค์ความรู้จากฟาร์มของคณะมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างรายได้แก่คณะโดยใช้กลยุทธ์
การตลาดที่สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
1. ชื่อคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อ ของคณะและบางสาขาอาจจะไม่ ชัด เจน ไม่ สื่ อ ว่ า
คณะ สาขานั้นๆ จัดการเรียนการสอนด้านใด การประกอบ
อาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือก
เข้ามาศึกษาของนักศึกษา รวมถึงการเสนอขอรับทุนวิจัย ที่ผู้
จัดสรรทุนอาจจะไม่เข้าใจว่าคณะจัดการเรียนการสอนด้าน
ใด

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรประชุ ม ระดมความคิ ด หารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณา
ทบทวนปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ ของคณ ะ สาขาวิ ช าต่ า งๆ ให้
สอดคล้อง ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป
ซึ่ งจะช่ ว ยเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษา การเสนอขอรั บ ทุ น วิ จั ย
ภาพลักษณ์ของคณะ ฯลฯ
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. การเรียนการสอน
1. ควรอบรม พัฒ นาให้ความรู้แก่อาจารย์ทั้งการเรียนการ
2.1 การเรี ย นการสอน online ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอน online และ on-site วิชาปฏิบัติการ อาทิ เทคนิค
เท่าที่ควร อาทิ อาจารย์ไม่มีเทคนิคการสอน อาจารย์ไม่ได้ การสอน การกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และติดตาม
สอบถามว่านักศึกษาจะเข้าใจหรือไม่ เป็นต้น
เนื้อหา การค้นคว้าความรู้เพิ่ มเติม เพื่อให้การเรียนการ
2.2 วิชาปฏิบั ติก าร (ห้ อง Lab) อาจารย์ บ างท่านไม่ มี สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคนิ คการสอน การถ่ายทอดความรู้ ส่งผลต่อการศึกษา 2. วิชาปฏิบัติการ (ห้อง Lab) ควรนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ของนักศึกษา
ช่ว ย เช่ น การอนุ ญ าตให้ บั น ทึ ก VDO Facebook Live
เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาสามารถทบทวนความรู้ ซึ่ ง จะช่วยเพิ่ ม
คุณภาพการเรียนของนักศึกษาด้วย
3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัย มีสภาพ
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ มีสภาพเก่า เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน และเพียงพอกับจานวนนักศึกษามากขึ้น
ในห้อง Lab มีไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2. ควรปรับปรุงสภาพฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะ เอื้ออานวยต่อ
3.2 อุ ป กรณ์ ใ นฟาร์ ม โรงเลี้ ย งไก่ มี ส ภาพเก่ า ถนน การฝึกปฎิบัติงาน และการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น
ทางเดินไม่สะดวกเป็นดินเลน
4. กิจกรรมนักศึกษา
ควรสนั บ สนุ น งบประมาณ และอุ ป กรณ์ จั ด กิ จ กรรมของ
งบประมาณมีจากัด ส่งผลให้ต้องงดกิจกรรมสาคัญของ นั ก ศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะกิ จ กรรมส าคั ญ ๆ เพื่ อ คง
คณะ โดยเฉพาะในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ อั ต ลั ก ษณ์ และจู ง ใจให้ นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรม เข้ า ร่ ว ม
COVID-19 อาทิ กิจกรรมปลูกข้าว กิจกรรมสี่จอบแห่งชาติ กิจกรรมมากขึ้น
5. การวิจัย
1. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย การเขียนโครงการ
5.1 งบประมาณด้านการวิจัย ที่ ได้รับ จัด สรรมี จานวน วิจัย ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย ฯลฯ โดยจัดเฉพาะกลุ่ม
น้อย
อาจารย์รุ่นใหม่ รวมถึงจัดที มพี่เลี้ยงในการให้คาแนะน า
5.2 อาจารย์ส่วนหนึ่ง ยังไม่มีประสบการณ์ ความรู้ใน เป็นกลุ่มๆ
การทางานวิจัย
2. การขอทุนวิจัย ควรทาเป็นโครงการขนาดใหญ่และเชิญ
5.3 การท างานวิจั ย ส่ วนใหญ่ มี เฉพาะในอาจารย์ บ าง อาจารย์มาทางานเป็นกลุ่ม รวมถึงให้นักศึกษามีส่วนร่วม
กลุ่ม และการมีส่วนร่วมของอาจารย์อื่นๆ ยังมีน้อย
ด้วย
3. ควรอานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ทาวิจัยให้มากขึ้น
อาทิ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
6. การทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ควรจั ดกิจกรรม โครงการ ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ ที่
คณะมีการทาข้อตกลงความร่วมมือ ฯ กับต่างประเทศ กาหนดไว้ แล้วกากับติดตาม ประเมินผล ประสิทธิภาพและ
แต่การจัดกิจกรรม โครงการ ยังไม่มากเท่าที่ควร
ผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อวางแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป
7. การบริหารจัดการ
1. ควรกาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนทบทวนการ
7.1 การประสานระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับสาย ทางาน/ขั้นตอนการทางานอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการ
สนับสนุนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และส่งผลต่อเนื่อง ทางานเชิงรุกให้มากขึ้น รวมถึงการสื่อสาร ขั้นตอนการ
ถึงนักศึกษา
ท างาน การให้ บ ริ ก าร ระยะเวลาการท างานในแต่ ล ะ
7.2 การสื่อสารสู่ภายนอกยังมีค่อนข้างน้อย
ขั้นตอน ฯลฯ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน
2. ควรอบรมพัฒนาการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีจิตบริการมากขึ้น
3. ควรพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ทั้งการจัดเก็บ การ
สืบค้นข้อมูล เอกสาร ฯลฯ ทีร่ วดเร็วมากขึ้น
4. ควรเพิ่มการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก เพื่อให้
คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบอินเทอร์เน็ต WI-FI ไม่เสถียร ต้องใช้อุปกรณ์ของ
ตนเอง ทาให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
มีขั้นตอนมาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรปรั บ ปรุ ง ระบบ WI-FI ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ สถี ย ร
รวดเร็ว และมีสัญญาณทีค่ รอบคลุมมากขึ้น
ควรปรับขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้น
รวมถึ ง ควรมี ร ะบบการติ ด ตามว่ า การพิ จ ารณา และการ
ดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว
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ด้าน
3. การให้บริการ
3.1 บุ ค ลากรส่ ว นกลาง ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ มี จิ ต บริ ก าร
โดยเฉพาะในการให้บริการกับนักศึกษา
3.2 การให้ บ ริ ก ารมี ขั้ น ตอนมาก และใช้ เ วลานาน
จะต้องไปติดต่อหลายหน่วยงาน อาทิ การทาบัตรนักศึกษา
4. ความปลอดภัย (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
4.1 โรงอาหารมีนกพิราบเข้ามาในตัวอาคาร และมีสุนัข
จรจัด
4.2 กล้ อ งวงจรปิ ด ส่ ว นใหญ่ จ ะเสี ย ท าให้ ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้เมื่อมีของสูญหาย และความปลอดภัย
4.3 รถรางมีน้อย มาไม่ตรงเวลา และเสียบ่อย
4.4 ถนนบายพาส บริ เวณหน้ า ทางเข้ ามหาวิ ท ยาลั ย
สะพานลอย จุ ด กลับ รถ แสงสว่างไม่พ อ เป็น จุ ดอั บ และ
เวลากลางคืน มีรถสิบล้อมาจอดหน้ามหาวิทยาลัยเป็นการ
บั งทั ศ นวิ สั ย ท าให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เดิ น ทางกลั บ มาจากบ้ า น
ต่างจังหวัดในเวลากลางคืนไม่ปลอดภัย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรปรับปรุงการทางานของบุคลากรส่วนกลางที่ทาหน้าที่
ให้บริการนักศึกษา ให้มีจิตบริการมากขึ้น
2. ควรปรับ ปรุงขั้น ตอนการให้ บ ริการนั ก ศึก ษาเป็ น One
Stop Service เต็มรูปแบบ เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น
1. ควรแก้ ปั ญ หาเรื่อ งนกพิ ราบ สุ นั ข จรจั ด ในบริเวณโรง
อาหาร โดยควรก าหนดมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
2. ควรปรับ ปรุง ซ่ อมแซม จั ดซื้ อ กล้ องวงจรปิ ด เพิ่ ม และ
ติ ด ตั้ งให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร
3. ควรเพิ่ มรถรางให้ มีจ านวนเพี ย งพอ และเดิ นรถให้ ต รง
เวลา
4. ควรทาที่บังแดดในบริเวณทีจ่ อดรถจักรยานยนต์
5. ควรประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
การติดตั้งไฟฟ้าบริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย ให้มีแสง
สว่างให้เพียงพอ และการจอดรถสิบล้อบริเวณทางเข้าออก
มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันอันตราย

4. คณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม)
4.1 การทางานแบบประนีประนอม ทาให้การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ยังไม่เด็ดขาด
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม)
5.1 ควรพัฒนาการทางานให้เป็นเชิงรุก
5.2 ควรปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารสู่ภายนอกให้มากขึ้น
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คณะวิทยาการจัดการ
1. การด าเนิ น งานที่ มี ค วามก้า วหน้ า การปรับ ปรุงและพั ฒ นา การแก้ไขปัญ หาอุป สรรค เมื่ อเที ยบกั บ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร ดาเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อาทิ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
1.2 ด้านวิชาการ ดาเนินการการจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การประชุมวิชาการระดับชาติ การแข่งขัน
ทักษะของนักศึกษา การนาเสนองานวิจัยของอาจารย์
1.3 การสร้างความร่วมมือทางวิช าการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.4 การบริหารจัดการ
- การบริ ห ารจั ดการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การให้ ความช่ว ยเหลื อ
นักศึกษา การให้ทุนการศึกษา
- การกาหนดมาตรการประหยัดงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ลดการใช้ทรัพยากร
1.5 ด้านกายภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน อาทิ การปรับปรุงพื้นที่ สานักงาน
คณบดี
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
- ไม่มี –
2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน

1. จานวนนักศึกษา
ในบางสาขานักศึกษามีแนวโน้มลดลง

2. อัตลักษณ์/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรนาข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกมาระดมความคิด
ร่วมกัน แล้ววางแผนการทางาน การรับนักศึกษา การเปิด
หลั ก สู ต ร การปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจัด การให้ ทั น กั บ
สถานการณ์ ฯลฯ
2. ควรพิจารณาทบทวนชื่อในบางสาขาให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มจานวนนักศึกษา
การขอรับทุนวิจัย ภาพลักษณ์ของคณะ ฯลฯ
3. ในบางสาขาควรพิ จ ารณาจั ด การเรี ย นการสอนใน
กรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชาและ
การสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งจะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะทาให้นักศึกษาเลือกเข้ามาศึกษามากขึ้น
1. ควรกาหนดอัตลักษณ์ /คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ความเป็ น นั ก ศึ ก ษาของคณะให้ ชั ด เจนมากขึ้ น และ
ถ่ า ยทอด สื่ อ สารให้ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาทราบ รวมถึ ง
ด าเนิ น พั น ธกิ จ จั ด กิ จ กรรม/โครงการต่ างๆ ที่ ส่ งเสริ ม
สนับสนุน หล่อหลอมอัตลักษณ์ /คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์นักศึกษาตามที่กาหนด
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
ระหว่างคณะ วิทยาเขตให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
หล่อหลอมความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร การ
รู้ จั กเพื่ อนต่ างคณะ โดยน าเทคโนโลยี มาช่ วย อาทิ การ
ปฐมนิเทศร่วมกัน การรับน้อง การแข่งขันกีฬา ร่วมกัน การ
เยี่ยมชมวิทยาเขต โดยผ่าน online Facebook Live ฯลฯ
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
3. หลักสูตร
1. ควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มการฝึกงาน ศึกษาดูงานให้
3.1 ส่วนใหญ่เน้นภาคทฤษฎี
มากขึ้น เพื่ อสร้างประสบการณ์ จริงแก่นั กศึกษา และจะ
3.2 นักศึกษาต้องเรียนตามแผนการศึกษาที่กาหนด ทา เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ให้ไม่สามารถเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจได้
2. ควรปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ ปรับให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจได้มากขึ้น
3. ควรพัฒนาหลักสูตรในลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคต แนวคิด
ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ฯลฯ
4. การเรียนการสอน
1. ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ควรมีการจัดประชุมอาจารย์
ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างสอน ผู้ ส อน เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง เป้ า หมายการสอนร่ ว มกั น
เนื้อหาแยกกันเป็นส่วนๆ ทาให้ไม่เห็นภาพรวมของทั้งรายวิชา รวมถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
ที่จะนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมทั้งหมด และการนาไปใช้
ประโยชน์
2. ควรปรับการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning และ
การสอนที่สอดคล้องกับ การประกันคุ ณ ภาพตามเกณฑ์
AUN-QA มากขึ้น
3. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
ในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ ปัจจัยความสาเร็จ
เทคนิ ค การท างาน ฯลฯ เพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจแก่
นักศึกษา
4. ควรจั ดประชุ ม หารื อ ร่ วมกั น ในเรื่ องการเรี ย นการสอน
อย่ างน้ อ ยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ ง เพื่ อ รั บ ฟั งข้ อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และนามาวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอน ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
5. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมด
อุ ปกรณ์ ส่ วนหนึ่ งไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพ และส่ วนหนึ่ งมี ไม่ ของคณะ และวางแผนการจัดซื้อ ซ่อมแซม การจัดสรร
เพียงพอ อาทิ LCD ระบบเสียง
งบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
ทีท่ ันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา
2. ควรปรับปรุงห้องเรียนเป็น Smart Classroom
3. ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละสาขามากขึ้น
6. อาจารย์
1. ควรมี ร ะบบกลไกการก ากั บ ตรวจสอบการสอนของ
6.1 อาจารย์ส่วนหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อการสอนน้อย อาจารย์ รวมถึงการนาผลการประเมินการสอน ไปใช้ใน
อาทิ ไม่ตรงต่อเวลา
การปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพมาก
6.2 อาจารย์ ส่ ว นหนึ่ งยั งไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน ขึ้น
online ทาให้การเรียนการสอนไม่ราบรื่น และไม่น่าสนใจ
2. ควรอบรม พัฒนาให้ความรู้แก่อาจารย์ทั้งการเรียนการ
6.3 อาจารย์พิเศษส่วนหนึ่งสอนไม่เข้าใจ สอนเร็วมาก
สอน online และ on-site อาทิ เทคนิ ค การสอน การ
กระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ติดตามเนื้อหา และหาความรู้
เพิม่ เติม เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรมีการชี้แจง/ให้ข้อมูลกับอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน
ในแต่ละรายวิชา ให้เข้าใจในธรรมชาติ และลักษณะของ
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ จั ด การสอนให้
เหมาะสม
7. กิจกรรมนักศึกษา
1. ควรเพิ่มกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ ๆ ที่
7.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษาลดลง โดยเฉพาะในช่วงการ เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไปบริ ก ารวิ ช าการ การศึ ก ษาดู ง าน
แพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ท าให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก กั น มี เชื่อมโยงกับหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันน้อยลง
2. ควรสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น อาทิ
7.2 งบประมาณที่ ได้ รั บ จ ากั ด ไม่ เพี ย งพอต่ อ การจั ด งบประมาณ อุปกรณ์ ฯลฯ และกากับติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
7.3 สถานที่ ในการจัดกิ จกรรมไม่ เอื้ออ านวย อาทิ เวลา 3. ควรจั ด หา/ประสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
เปิด-ปิด อาคาร และไม่มีสถานที่เก็บอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ขยายเวลาในการ
นักศึกษา
เปิด-ปิดอาคาร สถานที่เก็บอุปกรณ์ของนักศึกษา และการ
7.4 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขั้นตอนการอนุมัติจัด ดูแลความปลอดภัย
กิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้ง สื่อสารให้ 4. ควรมี ก ารชี้ แ จง สื่ อ สารกั บ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นักศึกษาทราบล่วงหน้า ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
โดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารปรับ เปลี่ ย นขั้ น ตอนวิธี ก ารท างาน
แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. การให้บริการนักศึกษา
ควรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ โดย
ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีจิตบริการ
9. ด้านการวิจัย
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการ
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยล่าช้า และบางครั้งนักวิจัยต้อง เรียนการสอนมากขึ้น
สารองเงินไปก่อน เพื่อให้งานเสร็จตามกาหนดเวลา
2. ควรแต่ ง ตั้ ง พี่ เลี้ ย งด้ า นการวิ จั ย (Research Mentor)
ของคณะ
3. ควรจัดเจ้าหน้ าที่ ของคณะช่วยสนั บสนุน อานวยความ
สะดวกในการทางานวิจัยของอาจารย์ อาทิ งานธุรการ
การเบิกจ่ายเงิน การติดต่อประสานงาน เป็นต้น
4. ควรพิจารณาทบทวนปรับขั้นตอน/เงื่อนไขการเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัยให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
5. ควรวางแผนดาเนินการให้งานวิจัยของคณะเป็นช่องทาง
ในการสร้างรายได้ให้กับคณะ เช่น การบริการวิชาการแก่
สังคม
10. การบริหารจัดการ
1. ควรเพิ่มการสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผน
10.1 การถ่ า ยทอดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร เป้าหมายของคณะ สู่บุคลากรในแต่ละระดับ ให้ มากขึ้น
สู่บุคลากรแต่ละระดับยังไม่ชัดเจน
เพื่อความเข้าใจ และเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
10.2 การสื่อสาร ล่าช้า ไม่ชัดเจน
2. ควรเพิ่ ม การสื่ อ สารภายในองค์ ก รในแต่ ล ะระดั บ ให้
10.3 การประสานระหว่ า งสายวิ ช าการ กั บ สาย รวดเร็ว ชั ด เจน เข้ าถึ งได้ ง่ายขึ้ น โดยการใช้ Platform
สนับสนุน บางครั้งไม่ราบรื่น มีความไม่เข้าใจกัน
ช่องทางที่หลากหลาย
3. ควรให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จั ด ท าขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทางานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน
เพื่ อ ลดปั ญ หา อุ ป สรรค ในการท างานร่ ว มกั น การ
ประสานงาน และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
11. บุคลากรสายสนับสนุน
1. ควรวิ เคราะห์ อั ต ราก าลั งของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มีจานวนมากเกินไป และทาหน้าที่เฉพาะด้าน
กาหนดภาระงานให้เหมาะสม กระจายภาระหน้าที่ และ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานได้หลากหลาย เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
2. ควรกาหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน ทุกคนทบทวนการ
ทางาน/ขั้นตอนการทางานอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการ
ทางานเชิงรุกให้มากขึ้น
3. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ
ให้มากขึ้น อาทิ การจัดประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
12. ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง
1. ควรทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะให้
12.1 การเบิ กจ่ ายเงินมี ความล่าช้า อาทิ ค่ าตอบแทน รวดเร็วขึ้น นาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การทางานรวดเร็ว
อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เงินค่า ขึ้น
สอนเกินเกณฑ์ ฯลฯ
2. ควรจัดลาดับความสาคัญของงาน โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผล
12.2 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มี ขั้ น ตอนมาก ล่ า ช้ า ส่ ง ผล กระทบต่อนักศึกษา ควรเร่งดาเนินการให้รวดเร็วมากขึ้น
กระทบต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น การซ่ อ มแซม
บารุงรักษาครุภัณฑ์
13. ภาระงานของคณะกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย คณะควรเสนอมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
งานส่ ว นหนึ่ ง มี ค วามซ้ าซ้ อ นกั บ กองงานวิ ท ยาเขต บุ ค ลากรฝ่ า ยต่ า งๆ ของคณ ะกั บ หน่ ว ยงานกลางของ
สารสนเทศเพชรบุ รี และหน่ ว ยงานกลางอื่ น ๆ ของ มหาวิทยาลัย ในแต่ละส่วน เพื่อกาหนด อาทิ
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ด้าน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง กองคลั ง กองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กอง
บริหารงานวิชาการ ฯลฯ อาทิ ขั้นตอนการทางานไม่ชัดเจน
ว่าขั้นตอนใดเป็ นความรับผิด ชอบของหน่วยงานใด ท าให้
การท างานร่ ว มกั น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ร าบรื่ น ล่ า ช้ า สิ้ น เปลื อ ง
ทรัพยากร เวลา
14. ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์องค์กร

15. การวางแผนรองรับสถานการณ์ COVID-19

16. ศิษย์เก่า
มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะน้อย

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
1. การจัดการศึกษาที่เมืองทองธานี
1.1 พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.2 ปั จจัยสนั บ สนุน การเรียนไม่ พร้อมเท่าที่ ควร อาทิ
Wi-Fi ไม่เสถียร
1.3 สวัสดิการนักศึกษา ยังไม่พร้อม อาทิ ห้องพยาบาล
ห้องสมุด
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าและไม่เสถียร
2.2 มีทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล ไม่เพียงพอ

3. การจัดกิจกรรมนักศึกษา

4. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
4.1 การประสานงาน การท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ส่วนกลางของมหาวิท ยาลัย ยังไม่ราบรื่น อาทิ การทางาน
ร่วมกับกองคลัง
4.2 ด้านการเงินไม่เอื้ออานวยต่อนักศึกษา ล้าสมัย ยึด
ติดกับรูปแบบเดิมๆ ไม่ปรับระบบการทางานให้เข้ากับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. การช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19
ด้ า นการเงิ น การคื น เงิ น ให้ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
เยียวยา การดาเนินการมีขั้นตอนและล่าช้ามาก ไม่ทันกับ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน และกาหนดความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนงาน
2. ปัญหา อุปสรรคในการทางานในแต่ ละด้าน และหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1. ควรยกระดับภาพลักษณ์/อัตลักษณ์องค์กร อาทิ เพิ่มการ
ประชาสัมพัน ธ์คณะ ผลงานนั กศึกษา อาจารย์ ผ่านสื่ อ
ออนไลน์ และช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชนเพิ่ มขึ้น เพื่ อสร้างความสัม พัน ธ์ที่ดี และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน ให้มากขึ้น
3. ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่ให้นักศึกษา บุคลากรเข้าไป
มีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน สังคมให้มากขึ้น
ควรถอดบทเรี ย นจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ในรอบแรก เพื่ อ น ามาวางแผนการด าเนิ นการ
ในกรณี เกิ ด การแพร่ ระบาดของ COVID-19 รอบ 2 หรื อ
สถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ
ควรเชิ ญ ศิ ษ ย์ เก่ า มาร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ก าหนดบทบาท/
กิจกรรมที่ศิษย์เก่าจะเข้ามามี ส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม
สนับสนุนคณะ นักศึกษา สังคม ฯลฯ ในด้านต่างๆ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรเร่งดาเนินการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
และสวัสดิการต่างๆ ให้มีมากขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ รวดเร็วและเสถียรมาก
ขึ้นพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน online การสืบค้น
การทางานของนักศึกษา
2. ควรเพิ่ ม หนั งสื อ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ฐานข้ อ มู ล ให้
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น
ควรจั ด สรรพื้ น ที่ ส่ ว นกลางในการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
สถานที่เก็บอุปกรณ์ของนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน ขยายเวลา
การปิดอาคาร ดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งไม่มีอาคารของตนเอง
1. มหาวิทยาลัยควรเชิญ บุคลากรของทุกคณะกับหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัย ในแต่ละส่วน เพื่อกาหนด อาทิ
1.1 ขั้ น ตอนการท างานที่ ชั ด เจน และก าหนดความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน
1.2 ปัญหา อุปสรรคในการทางานในแต่ละด้าน และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. ควรปรั บ ปรุ งการท างานของหน่ ว ยงานส่ ว นกลางของ
มหาวิทยาลัย ในการทางานเชิงรุก รวดเร็ว ทันการณ์มากขึ้น
1. ควรปรั บ ปรุ งรู ป แบบวิ ธี ก ารคื น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
นักศึกษา โดยควรลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา
ทัน ที ไม่ต้ อ งมาขอเงิน คืน ในภายหลัง ซึ่ งมี ขั้ น ตอนมาก
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ด้าน
ความเดือดร้อนของนักศึกษา

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ล่าช้า ไม่ทันกับความเดือดร้อนของนักศึกษา
2. ควรเร่งการสื่ อสาร ประชาสัม พั นธ์ก ารดาเนิ นการของ
มหาวิทยาลัยให้คณะ นั กศึกษาทราบอย่างรวดเร็ว และ
ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีความ
เข้ าใจที่ ต รงกัน อาทิ การเปิ ดเรีย น รู ป แบบการจัด การ
เรียนการสอน ฯลฯ
6. สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก
ควรเร่ งปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาสวั ส ดิ ก าร สิ่ งอ านวยความ
สวั ส ดิ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวก ไม่ เ พี ย งพอ ไม่ สะดวก ความพร้อมของปัจจัยพื้ นฐาน เพื่ อสนับสนุนการ
เอื้ออานวยต่อนักศึกษา ทั้งรถราง หอพัก
เรียนการสอน ส่งเสริมบรรยากาศการทางาน และการใช้
ชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร อาทิ จานวนหอพัก ห้องน้า
ระบบน้าในห้องน้า รถราง ฯลฯ

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง)
4.1 สนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง)
5.1 ควรเพิ่ม/พัฒนาความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้รวดเร็ว
ทันการณ์
5.2 ควรเพิ่มการกากับติดตาม การทางานให้ใกล้ชิด และต่อเนื่อง
5.3 ควรบริห ารงานด้วยความเสมอภาคไม่เลื อกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่ วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
5.4 การบริหารงานควรใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์
5.5 ควรเพิ่มการถ่ายทอด สื่อสารนโยบาย เป้าหมายทิศทางการพัฒนาคณะสู่บุคลากรในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
5.6 ควรมีการทางานเป็นทีม และเพิ่มความมีเอกภาพในการทางาน
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ
1.2 การบริหารจัดการ
- การบริหารงานโดยคานึงถึงต้นทุนมากขึ้น
- การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การเรียนการสอน online
การปฐมนิเทศ online
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1.1 เมืองทองธานี
- อุปกรณ์ IT ชารุดบ่อย ล้าสมัย ไม่เพียงพอ
1.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- อุปกรณ์เครื่องมือ บางส่วนชารุด เสื่อมคุณภาพ
ทาให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. การวิจัย
อาจารย์ ท างานวิ จั ยน้ อยมาก สาเหตุ ส่ วนหนึ่ งมาจาก
อาจารย์ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ในการทางานวิ จัย การ
เขียนโครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดของ
คณะ และวางแผนการจั ด ซื้ อ ซ่ อ มแซม การ จั ด สรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่
ทันสมัย เพียงพอต่อนักศึกษา

ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย
ขั้ น ตอนการเสนอขอทุ น วิ จั ย การท างานวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
กระบวนการขอใบรับรอง ฯลฯ รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ค าปรึ ก ษา แนะน า เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให้ อ าจารย์ มี ค วามรู้
ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการทางานวิจัยมากขึ้น
3. การบริหารงาน
1. ควรเพิ่มการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคณะสู่
การบริหารจัดการ การตัดสินใจส่วนใหญ่ อยู่ที่คณบดี บุคลากรในแต่ละระดับให้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคน
เพี ย งคนเดี ย ว ท าให้ มี เ วลาไม่ เ พี ย งพอในการขั บ เคลื่ อ น ได้ ท ราบแนวทางการด าเนิ น การ บทบาทหน้ า ที่ ค วาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ทกี่ าหนดไว้
รับผิดชอบ และร่วมมือกันทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
คณะกาหนดไว้
2. ควรจัดระบบการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน การ
ตัดสินใจให้ทีมผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่ อให้การทางาน
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรปรับการบริหารจัดการภายในสานักงานคณบดี โดย
ควรมีหัวหน้าดูแลรับผิดชอบ การประสานงานการทางาน
เพื่อให้สามารถสนับสนุน ภารกิจของคณะ อาจารย์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ด้านกายภาพ/สิ่งอานวยความสะดวก
ควรบริหารจัดการพื้นที่/ จัดหาสถานที่ สาหรับการจัด การ
พื้นที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
เรี ย นการสอนให้เ พีย งพอกับ ความต้ องการ และแนวโน้ม
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
1. นักศึกษา
นักศึกษามีความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในช่วงการทา thesis ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การทา thesis ค่อนข้างสูง (การทาภาพยนตร์ 1 ชิ้นต่อคน)

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรก ากั บ ติด ตาม ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อนั ก ศึก ษา อาทิ เปิ ด
ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับทราบปัญหา การมอบหมายให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ ส ารวจ
สอบถาม พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
และให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ด้านจิตวิทยา ทุนการศึกษา
ฯลฯ
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ด้าน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดตามรหัสของนักศึกษา
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่อาจารย์ที่สอน โอกาสที่จะ
พบกับอาจารย์ที่ปรึกษามีน้อย
3. กิจกรรมนักศึกษา
กิ จ กรรมที่ จ ะส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดง
ความสามารถมีค่อนข้างน้อย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรพิจารณาทบทวนระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ใน
แต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากขึ้น

1. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น
2. ควรจั ด พื้ น ที่ ส่ ว นกลางที่ ร องรั บ การท างานกลุ่ ม การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับเอกชนในการใช้สถานที่เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในวันหยุด
3. ควรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ สอดคล้องกับการพัฒนา
นักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมากขึ้น
ควรเพิ
่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารสู่บุคลากร
4. การสื่อสาร
การสื่อสารกับบุคลากรมีน้อย ล่าช้า ทาให้บางครั้งเสีย นักศึกษา ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบ อาทิ
ระเบี ย บ/ข้ อ บั งคั บ การขอตาแหน่ งทางวิ ชาการ การวิ จัย
โอกาส
ระบบ TCAS สวัดิการ ค่าชดเชย ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง
1. ควรประชุมพนักงานสายสนับสนุนร่วมกับผู้บริหาร
5. บุคลากรสายสนับสนุน
1.1 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ภ าระงาน ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ทางาน และกาหนดภาระให้เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจของ
คณะ มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน แล้วสื่อสาร ประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน
1.2 ปรั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การภายในส านั ก งาน
คณบดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรพั ฒ นาระบบการท างาน การให้ บ ริ ก ารแบบ One
Stop Service
3. ควรพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ทักษะ ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถ
ทางานได้หลากหลาย และทางานทดแทนกันได้
1. ควรพิจารณาให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 วิทยา
6. สวัสดิการ
6.1 เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าที่ เ มื อ งทองธานี แ ละวิ ท ยาเขต เขตที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ค่าโทรศัพท์ ที่พัก
2. ควรจัดทาสวัสดิการของคณะเสริมจากมหาวิทยาลัย อาทิ
สารสนเทศเพชรบุรี ได้รับสวัสดิการที่แตกต่างกัน
6.2 การเดินทาง เพชรบุรี-เมืองทองธานี ไม่ได้รับความ กองทุนสาหรับพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วย
เป็นโรคร้าย น้าท่วม ไฟไหม้ ทุนการศึกษาต่อ ฯลฯ
สะดวก
3. ควรบริหารจัดการ การจัดรถรับส่ง เพชรบุรี -เมืองทอง
ธานี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. หลักสูตร
1. ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยควรชี้แจงและสร้างความ
1.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เข้าใจ ความสาคัญของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้
ของการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกคนทราบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจั ด
1.2 อาจารย์ ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ เ ข้ า ใจเรื่ อ ง Learning การศึกษา
Outcomes ของรายวิชา
2. ควรมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
เทคนิคการสอน ฯลฯ พร้อมตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย ส่วนงาน อาจารย์ และนักศึกษามากขึ้น
2. City Campus เมืองทองธานี
1. ควรพิจารณามอบหมายผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาดูแล
รั บ ผิ ด ชอบที่ City Campus เมื อ งทองธานี เพื่ อ ให้ ก าร
ทางาน การอานวยความสะดวก การประสานงานเพื่ อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็วขึ้น
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ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรมี ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ City
Campus เมื อ งทองธานี อาทิ เจ้ า หน้ า ที่ ก องกิ จ การ
นักศึกษา กองบริหารงานวิชาการ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่นักศึกษา
3. ระเบียบ ข้อบังคับ
1. ควรปรับปรุง/ทบทวนระเบียบขั้นตอนการทางานให้ มี
ความสะดวก คล่องตัว ลดเอกสาร โดยเฉพาะด้านการเงิน
2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน
การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันของ
ผู้ปฏิบัติงาน
4. ด้านกายภาพ
1. ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความ
4.1 จานวนร้านอาหารและที่นั่งมีจานวนไม่เพียงพอ
สะดวก จัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง ให้แก่นักศึกษาให้มากขึ้น
4.2 พื้นที่ส่วนกลางสาหรับนักศึกษาในการทางาน ทา 2. ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาในจุดที่ไม่ปลอดภัย อาทิ บันได
กิจกรรม ไม่เพียงพอ
ทางเดิน
4.3 การออกแบบสถานที่ในบางจุดไม่เอื้อต่อการใช้งาน
ความปลอดภัย เช่น บันได

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ)
4.1 กากับติดตามการทางาน และพยายามช่วยแก้ปัญหาต่างๆ
4.2 มีความพยายามศึกษา เรียนรู้ระบบงาน
4.3 มีการประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือในการทางานร่วมกันภายในคณะ
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ)
5.1 ควรเพิ่มการสื่อสารและให้ข้อมูลกับบุคลากร และนักศึกษาให้มากขึ้น
5.2 ควรมอบอานาจการตัดสินใจให้ทีมผู้บริหารในแต่ละระดับ
5.3 ควรจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับการจัด การเรียนการสอน การจัด กิจกรรมของนักศึกษา ฯลฯ โดยการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย
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วิทยาลัยนานาชาติ
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร
- การเปิดสอนหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร Joint Master Degree ร่วมมือกับ University of Applied Arts Vienna ประเทศ
ออสเตรีย ช่วยยกระดับการศึกษาและการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
- การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีความยืดหยุ่น ทันสถานการณ์ โดยปรับ
ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 4 ปี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
เวลาเรียน และจูงใจให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น
1.2 การรับนักศึกษาและการเพิ่มจานวนนักศึกษา
- การปรับวิธีการรับนักศึกษาจากระบบ TCAS มาเป็นระบบรับตรง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัยนานาชาติ
- การทาข้อตกลงความร่ ว มมือทางวิช าการกับโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนอัส สั มชัญ โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศ
1.3 ด้านวิชาการ และความเป็นนานาชาติ
- การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 5th SUIC International Conference: A New Paradigm of
Management and Creativity ช่วยสร้างชื่อเสียงและความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
- โครงการร่วมกับสถานทูตยุโรป 8 ประเทศ จัดนิทรรศการด้านศิลปะ ระหว่างนักศึกษากับศิลปิน
EUNIC Project (8 European students – 8 Thai students) ระหว่าง 21 Oct – 1 Nov 2019
- สนับสนุนนักศึกษาไปนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนางานวิชาการ พัฒนาอาจารย์ นักศึกษา การบริการทางวิชาการ ฯลฯ อาทิ การทาข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ University of Applied Arts Vienna ประเทศออสเตรีย
1.4 การบริ ห ารจั ดการในช่ว งสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของ COVID-19 อาทิ การเรียนการสอน
online การช่ว ยเหลื ออุป กรณ์การเรี ย น online แก่นักศึกษาทุกราย การให้ ทุนการศึกษาแก่นัก ศึก ษาทุ ก
หลักสูตร ทุกชั้นปี
1.5 ด้านกายภาพ ปรับปรุงด้านกายภาพและพื้นที่การจัดการเรียนการสอนที่ชั้น 8 และชั้น 9 ของ
อาคาร CAT
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
- ไม่มี 2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. จานวนนักศึกษา

ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรพิจารณากาหนดกลุ่มนักศึกษา แบบพุ่งเป้า อาทิ บุตร
หลานของผู้ประกอบการด้านโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มจานวนนักศึกษา
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ด้าน

2. หลักสูตร
3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ห้ อ งสู ติ โ อ
ห้องปฏิบัติการ ส่วนหนึ่งไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอ

4. กิจกรรมนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษา การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่าง
สาขา ต่างคณะยังมีน้อย

5. ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ชีวิต
ความเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยน้อยกว่านักศึกษาคณะ
อื่นๆ

6. อาจารย์ชาวต่างชาติ

7. การบริหารจัดการ

8. งบประมาณ/การหารายได้เพิ่ม

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การแนะนาคณะสู่ภายนอก
รวมถึ ง การจั ด แนะแนวในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย น า
เทคโนโลยีมาช่วย อาทิ การ Live สด
3. ควรจัดสิ่งอานวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ความสุขของนักศึกษา ให้มากขึ้น
ควรนาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มาระดม
ความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ในเชิงรุก
1. ควรมีห้องเรียนที่รองรับการเรียนการสอน online และ
ห้องเรียน Smart Classroom (การบันทึกวีดีโอ การดูการ
สอนย้อนหลัง ฯลฯ) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยน
การสอน ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัย เพียงพอ
และพร้อมใช้งานมากขึ้น เช่น ระบบไฟ ระบบเสียง เครื่อง
คอมพิ วเตอร์ โปรแกรมสนั บสนุ นการท างาน การเรี ยน
การสอน ฐานข้อมูล ฯลฯ
1. ควรปรั บแนวคิ ด การจัด กิ จกรรมรับน้ อง ให้ สร้ างสรรค์
ทั น สมั ย ทั น กั บ ยุ ค ปั จ จุ บั น โดยประชุ ม ระดมความคิ ด
ร่ ว มกั น ของนั ก ศึ ก ษาและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว น ามาจั ด ท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
2. ควรจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาทากิจกรรมมากขึ้น เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น
3. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้ทางานร่วมกัน การบูรณาการ
ข้ า มศาสตร์ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ
อื่นๆ ให้มากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบ
online
ควรเพิ่ ม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต ใน
มหาวิ ท ยาลั ย การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นต่ า งคณะ โดย
สามารถดาเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ
1. การเชิญนักศึกษาคณะอื่นๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ผ่านระบบ
online
2. การจั ด แคมป์ ภ าคฤดู ร้ อ น วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ โดยน า
นักศึกษาไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ
เช่น กีฬา การจัดศึกษาดูงาน
3. การจัดอบรมระยะสั้นๆ อาทิ สอนทาอาหาร สอนภาษา
ต่างประเทศ ทั้ง online และ on-site
การรั บ อาจารย์ ช าวต่ า งชาติ คณะ/คณะกรรมการควร
พิจารณากลั่นกรองหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาสอน
และมีกระบวนการกากับ ติดตามการทางาน การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
1. ควรมีการจัดประชุม พบปะบุคลากรทั้งคณะให้มากขึ้น
2. ควรพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การของคณะให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศต่างๆ
โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ การแบ่งหน้าที่ การปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ
1 .ควรวางแผนการหารายได้เพิ่มจากแหล่งอื่นๆ เพื่อนามา
สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของคณะ
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ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประหยัด
ทรัพยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ
3. ควรนาจุดแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของ
ประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจ มาสร้างคุณค่า
และมูลค่าแก่วิทยาลัยนานาชาติ
9. เครือข่ายความร่วมมือ
ควรสร้าง/เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร
ต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะ TCDC ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ อาทิ การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น การ
ฝึกงาน ฯลฯ ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากขึ้น
10. การบริการ/สิ่งอานวยความสะดวก
ควรเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่น
เอกสาร คู่มือต่างๆ
11. ด้ า นกายภาพ/สถานที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ 1. ควรนาข้อได้เปรียบด้านทาเลที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมรอบๆ
(ตึก CAT)
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ซึ่ ง เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางที่ ส าคั ญ ของ
ประเทศ อาทิ การค้ า อาคารสถาปั ต ยกรรม วิ ถี ชี วิ ต
วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนริ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา ฯลฯ มาใช้
ประโยชน์ สร้างคุณค่ามูลค่าที่หลากหลายมิติมากขึ้น อาทิ
การเรียนการสอน การฝึกงาน การสร้างแรงบันดาลใจแก่
นั ก ศึ ก ษา การจั ด บริ ก ารวิ ช าการ การวิ จั ย ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การหารายได้
2. ควรเพิ่มพื้นที่ ให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ ใ ห้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นการสอน การฝึ ก
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม ฯลฯ
12. ศิษย์เก่า
1. ควรเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรี ย นที่ ผ่ า นมา การท างาน เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้มากขึ้น
2. ควรขอความร่ ว มมื อ ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ มีบทบาท/ส่วนร่วมใน
การช่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน
1. การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเปิดบ้านทุกปี โดยให้ทุกคณะ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพร้ อ มๆ กั น เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน รวมทั้ง จะ
ช่ ว ยประหยั ด งบประมาณ โดยรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
อาจจะมีทั้ง online และ on-site
2. กิจกรรมนักศึกษา
1. ควรปรับแนวคิดการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ที่สร้างสรรค์ ทันความเปลี่ยนแปลง อาทิ กิจกรรมรับน้อง
ใหม่ ควรเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
2. ควรริ เ ริ่ ม /เพิ่ ม /และเน้ น การจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น ของ
นักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาเขตให้มากขึ้น เพื่อหล่อหลอม
ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ความรัก สามัคคี
ฯลฯ
3. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
1. ควรพัฒนาการให้บริการ/การทางาน /การบริหารจัดการ
ของหน่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ร องรั บ และ
เอื้ออานวย ความสะดวก รวดเร็ว แก่ อาจารย์ นักศึกษา
และอาจารย์ต่างชาติ อาทิ
1.1 การลงทะเบียน
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ด้าน

4. บุคลากรสายสนับสนุน
5. ด้านการเงิน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1.2 การต่อ VISA การทาสัญญาต่างๆ
1.3 การชาระเงินของนักศึกษา
1.4 การเรียนการสอน E-Learning
1.5 การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ของกองคลัง
2. ควรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่
เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ International Office
ควรพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษให้ บุ ค ลากรสายสนั บสนุน
เพื่อให้สามารถสื่อสาร ตอบคาถามให้บริการนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติได้ รวมทั้งรองรับความเป็นนานาชาติ
1. ควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การเงิ น ของ
มหาวิ ทยาลั ยให้ คล่ องตั ว ยื ดหยุ่ น สะดวก รวดเร็ ว ลด
ขั้นตอนการทางาน
2. ควรมีแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

4. คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)
4.1 มีวิสัยทัศน์ มีโครงการที่จะพัฒนาจานวนมาก
4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทางาน
4.3 การทางาน การตัดสินใจรวดเร็วทันการณ์
4.4 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจานวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของวิทยาลัยนานาชาติ
4.5 รับฟังความคิดเห็น
4.6 ให้ความสาคัญกับนักศึกษา
4.7 มีการทางานเป็นทีม
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล)
- ไม่มี -
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บัณฑิตวิทยาลัย
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 ด้านหลักสูตร ดาเนินการเกี่ยวกับ คลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ AUN-QA
1.2 ด้านวิช าการ ด าเนิ น การจั ดโครงการด้านวิชาการให้ กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเขียน
บทความวิชาการ การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การนาเสนอผลงานวิจัย
1.3 การบริหารจัดการ อาทิ
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ อาทิ การให้บริการ online ในการยื่นคาร้อง การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การติดตามนักศึกษา ฯลฯ ทาให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- การทบทวนปรับปรุงระเบียบ ประกาศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.4 การจัดทาเว็บไซต์ให้มหี ลายภาษา เพื่อเผยแพร่และการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและสะดวกขึ้น
1.5 การพัฒนาบุคลากร อาทิ
- สนับสนุนทุนการทา e-Learning การจัดทาตารา
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ อาทิ การใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์
ทักษะภาษาอังกฤษ
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. หลักสูตร
ควรหารื อ กั บ มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ช่ว ยสนั บ สนุ น หลักสูตร
หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบเป็ น พหุ วิ ท ยาที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบ อาทิ งบประมาณ
หลักสูตรที่มีคุณค่า แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการ อาทิ อัตรากาลัง การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถจัดการ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร จ านวนนั ก ศึ ก ษา อั ต ราก าลั ง เรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถานที่จัดการเรียนการสอน ฯลฯ
2. จานวนนักศึกษา
ควรระดมความคิดร่วมกับคณะ เพื่อวางแผน กลยุทธ์การ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลง
เพิ่ ม จ านวนนั ก ศึก ษา อาทิ การส ารวจความต้ อ งการของ
ตลาด การรับนักศึกษาต่างชาติ
3. บทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ
1. ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมระดมความคิดร่วมกัน เพื่อ
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิ ดชอบระหว่างบัณฑิต
และคณะ ไม่ชัดเจน ทาให้การติดต่อประสาน การให้บริการ วิทยาลัยกับคณะให้ชัดเจน
ฯลฯ ไม่ชัดเจนว่าจะต้องไปติดต่อที่ส่วนงานใด และความ 2. ควรระดมความคิดร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ
กองบริ ห ารงานวิ ช าการ และคณะ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ให้บริการนักศึกษาเป็นแบบ One Stop Service
4. วารสารวิชาการ
ควรเร่งดาเนินการเพื่อให้วารสาร Veridian E-Journal เป็น
แหล่งเผยแพร่ผลงานได้เช่นเดิม ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา มี
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
1. ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาส่วนหนึ่งสาเร็จการศึกษาล่าช้า

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรมีมาตรการกากับดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้
สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา อาทิ จัดทาฐานข้อมูล
นักศึกษา การกากับติดตาม อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมถึง
ช่องทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ
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ด้าน

2. iThesis
3. ข้อมูล ฐานข้อมูล
4. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่บัณฑิต วิทยาลัยกับ
เจ้าหน้าที่ของคณะ และนักศึกษา มีน้อย ไม่ทั่วถึง ทาให้มี
ความเข้าใจไม่ตรงกัน การทางานล่าช้า
5. การเบิกจ่ายเงิน
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนอาจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ค่อนข้างล่าช้า
6. ด้านกายภาพ
สถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม ซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยวางแผนจะขยายพื้นที่โดยใช้อาคารเฉลิ ม
พระเกียรติฯ ที่พระราชวังสนามจันทร์

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน
1. ด้านความเป็นนานาชาติ

2. บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรเตรียมวางแผน และมาตรการต่างๆ ในการรองรับเมือ่
กระทรวง อว. ออกกฎไม่กาหนดเวลาการสาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมิให้ กระทบต่อการทางาน การ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ จานวนนักศึกษาตกค้าง
สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ฯลฯ
ควรติ ด ตาม และประเมิ น ผลการใช้ iThesis ว่ า มี ปั ญ หา
อุปสรรค อย่างไร และนามาวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรนาข้อมูล และฐานข้อมูล ต่างๆ มาจัดทาเป็น Big Data
เพื่อประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย คณะ ในการทางาน การ
ค้นคว้า อ้างอิง
ควรทบทวน ปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ การ
ด าเนิ น งานต่ า งๆ ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กั บ คณะ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ระบบการจัดส่งข้อมูล การเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ
1. ควรก ากั บ ดู แ ล/ปรั บ ปรุ ง ระบบ ขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รวดเร็วมาก
ขึ้น โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Internet Banking
2. ควรจั ด ท าระบบการติ ด ตามเอกสาร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ติดตามได้ว่าการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน แก่บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ การจัดสรร
พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการยกเว้น การลดค่าเช่า
พื้นที่
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรน าข้ อ บั ง คั บ กฎ ระเบี ย บ ประกาศ มาแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจี น
เพื่ อ รองรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ และสนั บ สนุ น ความเป็ น
นานาชาติ
มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในมิติต่างๆ เพื่อนามาวางแผนต่อไป

4. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)
4.1 มีความยืดหยุ่นในการทางาน
4.2 สามารถประสานการทางาน ความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
4.3 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)
- ไม่มี –
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สำนักหอสมุดกลำง
1. การด าเนิ น งานที่ มี ค วามก้า วหน้ า การปรับ ปรุงและพั ฒ นา การแก้ไขปัญ หาอุป สรรค เมื่ อเที ยบกั บ
ปีที่ผ่านมา
1.1 การบริหารงาน การนาแนวคิด Borderless มาใช้ในการพัฒนาสานักหอสมุดกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทในยุคปัจจุบัน รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต
1.2 การริเริ่มงาน อาทิ
- การสร้าง Digital Content
- เริ่มดาเนินการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต
1.3 การสร้างเครือข่าย เชื่อมต่อองค์ความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพื่อสร้าง
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ (Borderless Learning Society) และการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายความร่วมมือกับ TCDC ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
1.4 การบริหารจัดการ
- การประชาสัมพันธ์ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารกับผู้รับบริการมากขึ้น
- การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการปรับการให้บริการให้
สอดรับกับสถานการณ์ได้ดี อาทิ การบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน/หอพักนักศึกษา การยืมไม่อั้น เป็นต้น
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. เงินงบประมาณ และการหารายได้เพิ่ม
1. ควรวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจานวนจากัด และส่วนใหญ่ สารสนเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นเงินเดือนบุคลากร งบประมาณเพื่ อการดาเนิ นงานและ ตลอดเวลา รวมถึ งการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ างคุ้ ม ค่ า
การพั ฒนามี จ านวนน้ อย ส่ งผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมเหตุสมผล
อาทิ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการนักศึกษา 2. ควรแสวงหาความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ฯลฯ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้ร่วมกัน
จากช่องทางต่างๆ

2.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก หอสมุ ด /ทิ ศ ทางการพั ฒ นา 1. ควรประชุ มระดมความคิ ดร่ วมกั นเพื่ อพิ จารณาทบทวน
สานักหอสมุด
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของสานักหอสมุด ให้เป็น
เชิงรุก และชัดเจนมากขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาให้คาปรึกษาแนะนา
2. ควรพัฒนาสานักหอสมุดในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต โดยนา
ทรั พยากรที่ มี คุ ณ ค่ า มู ลค่ าจ านวนมาก รวมทั้ งเครือข่ าย
ความร่ วมมื อทั้ งภายในและภายนอก เทคโนโลยี ฯลฯ มา
ระดมความคิดร่วมกันและวางแผนการดาเนินการ เพื่อให้
ห้องสมุดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรม มีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
2. ห้องสมุดศิลปะ
1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง
ห้องสมุดศิลปะ ซึ่งเป็นจุดเด่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น
โดยใช้ ผ่ า น Platform ต่ างๆ ซึ่ งจะช่ ว ยสร้ า งชื่ อ เสี ย งแก่
สานักหอสมุด และมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างรายได้แก่
สานักหอสมุดกลางต่อไปด้วย
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ด้าน

3. โครงการจดหมายเหตุ
3.1 จากการปรับโครงสร้างของสานักหอสมุดกลาง ทาให้
โครงการจดหมายเหตุ ต้องไปรวมกับสานักงานเลขานุการ ทา
ให้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น น้ อ ยลงมาก ทั้ งด้ า นอั ต ราก าลั ง
งบประมาณ และสถานที่
3.2 คณะส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องจดหมาย
เหตุน้อย ทาให้เอกสารที่มีคุณค่า มีการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธี/
ไม่มีการจัดเก็บ
4. นักศึกษา
สนใจอ่านหนังสือน้อยลง และเข้าห้องสมุดน้อยลง

5. ทรัพยากรสารสนเทศ
6. การบริหารงาน

7. การพัฒนาบุคลากร

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ โดย
มีสานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางของข้อมูล แหล่งเรียนรู้
การศึกษา ค้นคว้า
1. ควรน าเสนอมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดนโยบายการพั ฒ นา
โครงการจดหมายเหตุ ให้ ชัดเจน รวมถึ งการสนั บสนุ นการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้งด้านงบประมาณ
อัตรากาลัง พื้นที่จัดเก็บเอกสาร เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโครงการจดหมาย
เหตุ แก่คณะต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บ/การดูแลเอกสารสาคัญ
และมี คุ ณ ค่ าเป็ นไปด้ วยความถู กต้ อง และเกิ ดประโยชน์
แก่คณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น
ควรปรับ/เพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่จะ
เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อเชิญชวน ส่งเสริมการอ่านหนังสือ การ
เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด ให้ ม ากขึ้ น อาทิ ให้
นักศึกษาอัดวิดีโอ หรือ Live Review หนังสือของห้องสมุด
และมี ร างวั ล จู ง ใจ ให้ นั ก ศึ ก ษา กยศ. มาท ากิ จ กรรมใน
ห้องสมุดและนามานับชั่วโมงกิจกรรม ฯลฯ
ควรจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ ม ากขึ้ น และบริ ห ารจั ด การให้ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ควรมีการพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในทุกวิทยาเขตอย่าง
ต่อเนื่ อง และสม่ าเสมอ เพื่ อรับฟั งปั ญหา ข้อเสนอแนะแล้ ว
นามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และกาหนดแนวทางการพัฒนา
ต่อไป
1. ควรวางแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ตามภารกิจ
ของสานักหอสมุด และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาทิ ด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สาร ภาษาต่ า งประเทศ
รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx มากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูล
การวางแผนเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การน าเสนอผลการ
ดาเนินการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสานักหอสมุดต่อไป
3. ควรช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรกลุ่ ม ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวและ
ลูกจ้างประจา ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคง สร้าง
ขวัญกาลังใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. โครงการจดหมายเหตุ
1. ควรก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการด าเนิ น การโครงการ
จากการปรั บ โครงสร้ างของส านั กหอสมุ ดกลาง ท าให้ จดหมายเหตุ ให้ ชั ด เจน เพราะเป็ น เรื่ อ งหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ย
โครงการจดหมายเหตุ ต้องไปรวมกับสานักงานเลขานุการ ทา สนั บ สนุ น และสร้ า งความโดดเด่ น ความเข้ ม แข็ ง แก่
ให้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น น้ อ ยลงมาก ทั้ งด้ า นอั ต ราก าลั ง มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ
งบประมาณ และสถานที่
1.1 แสดงถึ งอั ต ลั ก ษณ์ ความภาคภู มิ ใจในความเป็ น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ที่สาคัญของ
ประเทศ
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ด้าน

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
2. ควรสนั บสนุ นโครงการจดหมายเหตุ อย่ างต่ อเนื่ องและ
เพี ยงพอ ทั้ งด้ านงบประมาณ อั ตราก าลั ง พื้ น ที่ จั ด เก็ บ
เอกสาร เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรพิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราก าลั ง บรรณารั ก ษ์ ไปประจ าที่
ห้องสมุดที่เมืองทองธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ของคณะ เมื อ งทองธานี เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน าแก่ อ าจารย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ 1 คน ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบทั้ งในส่ ว น นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ห้องสมุดและห้องพยาบาล
3. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
1. ควรวางแผนจั ด ท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่องอยู่แล้ว มาเชื่อมโยง
มาผนวกเป็ นชุ ดข้ อมู ลเดี ยวกั น เพื่ อจั ดท าเป็ น Big Data
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วน
งาน และหน่วยงานในทุกระดับ
2. ควรเพิ่มการให้บริการของห้องสมุด สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ฯลฯ ให้รวมอยู่ใน SU SMART Application
4. งบประมาณ
1. ควรสนับสนุ นงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการใน
4.1 งบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นเดื อน รูปแบบใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่ อส่งเสริมอั ตลักษณ์ ความ
บุ คลากร งบประมาณเพื่ อการด าเนิ นงานและการพั ฒนามี โดดเด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร สู่ ร ะดั บ ชาติ แ ละ
จานวนน้อย
นานาชาติ อาทิ การจั ด ท า Digital Content การจั ด
4.2 รูปแบบวิธีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน นิ ท รรศการในรู ป แบบและมิ ติ ใหม่ ๆ รวมทั้ งการจั ด ซื้ อ
ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี ค วามคล่ องตั ว (จั ด สรรงวดแรกประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุการศึกษา การจัดหาหนังสือ สื่อ
ร้อยละ 40 หลังจากนั้นต้องแจ้งมหาวิทยาลัยขอรับการจัดสรร อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล เพิ่มขึ้น
งบประมาณเพิ่ มเติม) ส่งผลทาให้การบริหารจัดการ การใช้ 2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงาน หน่ ว ยงานที่
จ่ายงบประมาณของส่ วนงานไม่ คล่องตัว การดาเนินงานไม่ เกี่ยวข้อง มาประชุมระดมความคิดร่วมกัน เพื่อรับฟังปัญหา
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
อุปสรรค ในการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบัน และแนวทาง
ที่เหมาะสมที่จะช่วยเอื้ออานวยความสะดวก ความคล่องตัว
ในการดาเนินงานของส่วนงานให้มากขึ้น รวมทั้งการใช้เงิน
สะสมของส่วนงาน
5. สัญญาณ Wi-Fi
ควรปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ให้รวดเร็ว และเสถียรมากขึ้น
ไม่เสถียร
เพื่อให้การบริการ การสืบค้น การเข้าถึงเอกสารข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ด้านกายภาพ
1. วังท่าพระ ควรเร่งรัดการปรับปรุงพื้นที่วังท่าพระ ให้แล้ว
6.1 วังท่าพระ การปรับพื้นที่หอสมุดวังท่าพระ ล่าช้า
เสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาได้ มี
6.2 พระราชวังสนามจันทร์ การใช้พื้นที่ส่วนใหญ่แยก ประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนกัน
2. พระราชวั งสนามจั น ทร์ ควรพั ฒ นาด้ านกายภาพของ
พระราชวังสนามจันทร์ ให้เชื่อมโยง สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันมากขึ้น อาทิ ในกลุ่มพื้นที่ของสานักหอสมุดกลาง
สานักดิจิทัลเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัยฯ

4. ผู้อานวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน)
4.1 มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสานักหอสมุดกลาง
4.2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทางาน และพยายามเรียนรู้ระบบงาน
4.3 เข้าพบง่าย
4.4 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.5 ทีมผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ มีการทางานเป็นทีม
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5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน)
5.1 ควรบริหารจัดการในเชิงรุกมากขึ้น
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สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 การสนับสนุนการเรียนการสอน online โดยทาหน้าที่ประสานงานในการจัดซื้อระบบต่างๆ เพื่อ
นามาใช้ในการเรียนการสอน การทางาน เป็นต้น
1.2 การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย อาทิ การเพิ่ม Wi-Fi ให้มีความเสถียร รวดเร็ว
และครอบคลุมพื้นทีม่ ากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทาง Internet Gateway
1.3 การพั ฒนาระบบต่ างๆ อาทิ ระบบ Single Sign on Service ระบบ SAP SU SMART และระบบ
โทรศัพท์โดยนาระบบ IP Phone มาใช้
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. การพัฒนาเทคโนโลยี/อุปกรณ์ทางด้าน IT
ควรเร่งสารวจ/หารือ กับทุกคณะ ส่วนงาน หน่วยงาน ถึง
อุ ป กรณ์ ท างด้ า น IT มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น/พั ฒ นาอย่ า ง ปั ญ หาอุ ป สรรค ความต้ อ งการ และรวบรวมน าไปวาง
รวดเร็ว
แผนการท างาน การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขปั ญ หาในแต่ ล ะระยะ
อาทิ การจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ hardware ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน ภารกิ จ
รูปแบบการทางานในยุคดิจิทัล ฯลฯ

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
1. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของสานัก
ดิจิทัลเทคโลยี ยังมีน้อย ทาให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบการ
ดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานของ
สานักดิจิทัลเทคโนโลยี ในเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
การทางาน ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรค แผนการ
ทางานต่างๆ รวมถึงการเดินสายพบปะคณะ ส่วนงานต่างๆ
เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และนามา
วางแผนการทางานต่อไป
2. การพัฒนาบุคลากร
1. ควรวางแผนด้านอัตรากาลัง และการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
2.1 ใน 2-3 ปี ข้ า งหน้ า จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ดิ จิ ทั ล ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่าง
เทคโนโลยี เริ่มทยอยเกษียณอายุ
ต่อเนื่อง
2.2 บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ และความ 2. ควรหากลยุทธ์ แนวทางสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับ
ร่วมมือในการเข้ารับการอบรม
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ กาหนด
เป็น KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้มีความรู้
ความเข้ า ใจ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
เกณฑ์ EdPEx ให้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ควรประสานงานกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยจั ด ที ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งจากภายในและ
ภายนอก มาช่วยให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การเขียนรายงาน ฯลฯ
3. การหารายได้
ควรหาแนวทางในการหารายได้ เพื่อให้มีงบประมาณมาใช้
ในการบริ ห ารจั ด การภายในเพิ่ ม ขึ้ น อาทิ การน าระบบ
software ที่ ส านั ก ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ม าพั ฒ นาขึ้ น ไปหา
รายได้
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3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรจัดทาแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว จัดลาดับความสาคัญเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนิ นการ การสนั บสนุ นงบประมาณ อาทิ จั ดท าระบบ
สารสนเทศ/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด
แล้วประสานงานให้แต่ละคณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบาง
เรื่องอยู่แล้ว มาเชื่อมโยง มาผนวกเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อ
จัดทาเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ
2. งบประมาณ
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้าน IT ให้มากขึ้น
2.1 อุ ป กรณ์ ท างด้ า น IT มี ร าคาสู ง และจะต้ อ ง เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง และ รองรับความต้องการ ภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการนาสายสื่อสารลงดิน เพื่อ
2.2 งบประมาณที่ ส านั ก ดิ จิ ทั ล ฯ ได้ รั บ การจั ด สรร ลดความเสี่ยงด้า นความเสียหายของสายสัญญาณ และ
ส่วนใหญ่จะเป็นงบด้านบุคลากร งบเพื่อการพัฒนามีน้อย การพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุก
มาก ทาให้การทางานไม่ทันกับความต้องการ ภารกิจใหม่ที่ วิทยาเขต
เพิ่มขึ้น

4. ผู้อานวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน)
4.1 มีความเป็นผู้นา เป็นกันเอง สามารถทางานร่วมกับบุคลากรได้ดี
4.2 สามารถแก้ปัญหาได้ทันการณ์
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน)
5.1 ควรสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
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หอศิลป์
1. การด าเนิน งานที่มีค วามก้า วหน้า การปรั บปรุ งและพัฒนา การแก้ไ ขปัญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
1.1 โครงการความร่วมมือกับศิลปิน และสถาบัน หอศิลป์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 การเผยแพร่ผลงานศิลปะผ่าน Google Arts & Culture ช่วยให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศได้
ชมผลงาน และรู้จักหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน

ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. การหารายได้
ควรวางแผนการหารายได้ในรูปแบบใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ
ได้รับงบประมาณลดลง และมีแนวโน้มจะลดลงอย่าง ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ น ามาสนั บสนุ นการจั ดกิจ กรรม/โครงการ
ต่อเนื่อง
ต่างๆ อาทิ
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัด
กิจกรรม
2. การดาเนินการประเมินมูลค่าของผลงานศิลปกรรมสะสม
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้ในรูปแบบต่างๆ
3. จัดอบรมระยะสั้นด้านการจัดการศิลปะ

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ด้าน
1. การจัดกิจกรรม/โครงการ

2. การสนับสนุนการเรียนการสอน

3. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
1. งบประมาณ

ด้าน

2. ลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. ควรเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มาระดมความคิดร่วมกัน ถึงรูปแบบแนวทางการจัดงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ที่จะแสดงความเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
2. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า มาช่วยงาน หรือจัดแสดง
ผลงาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่นักศึกษา
ควรมีส่วนร่วมในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อหล่อหลอมอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร การเรียนรู้ ศิลปะ สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ
รวมถึงการเชื่อมโยงพื้นที่วังท่าพระ กับหอศิลป์
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
1. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบาย
การพั ฒ นาหอศิลป์ใ ห้ ชัด เจน และให้ก ารสนั บสนุนการ
ด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
สะสมองค์ความรู้ผลงานที่มีคุณค่า แสดงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณเฉพาะในเรื่องการดูแล
ผลงานศิลปกรรมในคลังสะสม เพื่อให้การดูแล บารุงรักษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางที่ ชัดเจนในเรื่อ งลิขสิ ทธิ์ และ
กรรมสิทธิ์ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัล แล้วพิจารณาทบทวน
ระเบียบเพื่อให้สามารถนาผลงานต่างๆ ไปหารายได้ ซึ่งจะ
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ด้าน
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการดาเนินการ
ผลงานศิ ล ปะที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล การประกวดต่ า งๆ อาทิ เป็นช่องทางในการหารายได้ให้หอศิลป์ และมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปกรรมแห่ งชาติ จะมี ลิ ข สิ ท ธิ์ และกรรมสิ ท ธิ์ ท าให้ ไ ม่ ต่อไป
สามารถนามาหารายได้
3. โครงสร้างของหอศิลป์
ควรสนั บ สนุ น ให้ ห อศิ ล ป์ มี ห น่ ว ยงานในการจั ด หารายได้
เช่นเดียวกับคณะ เพื่อเป็นเครื่องมือ กลไกในการหารายได้
ของหอศิลป์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
4. การหารายได้
1. ควรเป็นแกนนาในการจัดประมูลผลงานศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยมีผลงานศิลปกรรมที่มีคุณ ค่ าและมู ล ค่ า ประเทศ
จานวนมาก แต่ยังไม่ได้นามาใช้ในการหารายได้เท่าที่ควร
2. ควรนาผลงานศิลปกรรมที่มีคุณ ค่าและมูลค่าจานวนมาก
มาวางแผนในการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม
4. บุคลากรสายสนับสนุน
1. การกาหนดตาแหน่งชานาญการของสายสนับสนุน ควร
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอกาหนดตาแหน่งฯ ขาดความ ให้ ผ ลตั้ งแต่วั น ที่ ยื่น ขอ ณ หน่ ว ยงาน เช่ น เดี ย วกับสาย
เสมอภาค และบุคลากรเสียโอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอ วิชาการ เพื่อความเสมอภาค
ก าหนดต าแหน่ งวั นเดี ยวกั น (ณ หน่ วยงาน) อาจจะได้รับ 2. การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งชานาญการ
อนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในวันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลา ช านาญการพิ เ ศษ ควรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ต าแหน่ ง ทาง
ที่ใช้ในการพิจารณา (กระบวนการพิจารณาเสร็จเร็ว ก็ได้รับ วิ ช าการ ไม่ ค วรเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นต่ อ เนื่ อ งจากอั ต รา
อนุมัติเร็ว กระบวนการพิจารณาเสร็จช้า ก็ได้รับอนุมัติช้า) เงินเดือนเดิม
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติตาแหน่ง ณ วันที่ยื่น ณ
หน่วยงาน รวมถึงการพิจารณาล่าช้าทาให้บุคลากรเสียโอกาส
5. กายภาพ/ความปลอดภัย
1. มหาวิ ท ยาลัย ควรเร่งรัดการปรับปรุงวั งท่ า พระให้แล้ว
5.1 การปรับปรุงวังท่าพระ
เสร็จตามเวลาที่กาหนด เพื่อให้หอศิลป์สามารถดาเนินงาน
การดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานส่งผลต่อการ ตามแผนที่กาหนดไว้
วางแผนการดาเนินงานจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้าน 2. ควรด าเนิ น การเรื่ อ งการประกั น อั ค คี ภั ย ในอาคาร
ศิลปะต่างๆ ของหอศิลป์
โบราณสถาน ทั้ ง วั ง ท่ า พระ และหอศิ ล ป์ ส นามจั น ทร์
5.2 ความปลอดภัย
รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ
- หอศิลป์ตั้งอยู่ในอาคารที่เป็นโบราณสถาน
- สถานที่จัดเก็บผลงานศิลปกรรมมีน้อย

4. ผู้อานวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์)
4.1 มุ่งมั่นทางาน ด้วยความทุ่มเท เป็นตัวอย่างแก่บุคลากร
4.2 เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น
4.3 มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย
5. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ (อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์)
5.1 ควรทางานเชิงรุกเพื่อให้หอศิลป์มีบทบาทที่จะช่วยขับเคลื่อนงานศิลปะของมหาวิทยาลัยให้ โดดเด่น
ในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 ควรกากับ ติดตามการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ทางานเต็มศักยภาพ และทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง
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ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จากการสนทนา
กลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริห ารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แล้วนามาสรุปประมวล วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นจะสะท้อนให้
เห็ น ถึ งสิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การโดยเร่ งด่ ว น สิ่ งที่ ค วรด าเนิ น การและพั ฒ นาให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การ
การพัฒนาคณะ ส่วนงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงที่สร้างสรรค์
คณะกรรมการ ได้จัดทาข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ เป็น 2 ส่วน คือ
1. ข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
2. ข้อเสนอแนะทั่วไป
โดยสรุปดังนี้
1. เรื่องเร่งด่วน

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. การหารายได้
ทุ ก คณะ ส่ ว นงาน ควรจั ด การเรื่ อ งการหารายได้ และ
การหารายได้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจาก วางแผนดาเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อนามาช่วยสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มีแนวโน้ม การดาเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
ลดลง
มากขึ้น โดยในการหารายได้ อาจจะเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาให้
คาปรึ กษา แนะน า เชิ ญ วิท ยากรมาบรรยายให้ ค วามรู้แ ก่
ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ตามที่
เห็นสมควร
2. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ประเด็น
1. ชื่อคณะ สาขาวิชา
ชื่อคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สื่อหรือ
ชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอนด้านใด
การประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้อง
กับบริบท สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. หลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรส่วนหนึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรพิจารณาทบทวนชื่อคณะ สาขาวิชา ให้ ชัดเจน ทั นสมัย
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงใน
ปัจจุบัน และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพิ่ มจานวน
นั ก ศึ ก ษา การเสนอขอทุ น วิจั ย ชื่ อ เสี ย ง การพั ฒ นาคณะ
ฯลฯ
1. ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต
2. การดาเนินการเรื่องหลักสูตรคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
3. ควรนาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ความสนใจของคนรุ่นใหม่ มา
ระดมความคิดร่วมกัน เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ
ในเชิงรุก
4. พั ฒ นาหลั กสู ตรนานาชาติ ซึ่ งสามารถด าเนิ น การได้ ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาสอนเป็น
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2 ภาษา และรับนักศึกษาต่างชาติโดยไม่ต้องสร้างหลักสูตร
ขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากร
5. ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก งาน สหศึ ก ษา และเพิ่ ม ระยะเวลา
ฝึ ก งานในทุ ก หลั ก สู ต รและสาขาวิ ช าให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการทางานต่อไป
6. ควรพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะ ความสามารถ ตาม
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ 21 และคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น อาทิ การ
สื่อสาร วุฒิภาวะ วินัย การทางานเป็นทีม ฯลฯ
3. อาจารย์
ควรจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ
1. การกาหนดให้อาจารย์ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนในแต่ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมิ นผล ฯลฯ เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษาเห็ นความส าคั ญ
ประโยชน์ การนาไปใช้ การเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
จะทาให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2. การพัฒนาทักษะ เทคนิคการสอน รูปแบบวิธีการสอน การ
สอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ทั น การเปลี่ ย นแปลง อาทิ
Outcome Based Learning, Problem Based Learning,
Research Based Learning การเป็นครูมืออาชีพ หรืออื่นๆ
3. ระบบกลไกการกากับติดตามอาจารย์ให้นาผลการประเมิน
การสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ไปใช้ ในการปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาการสอนหรื อ พั ฒ นาการท างานให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์แก่นักศึกษา
4. การกากับติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. การก ากั บ ติ ด ตามอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ชาการ ให้ ท า
หน้าที่พร้อมทั้งดูแล ติดตาม ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ควรปรับปรุงและพั ฒ นาปั จจั ยสนั บสนุ นการเรียนการสอน
อาทิ การวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ การซ่อมแซม บารุงรักษา
ฯลฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. กิจกรรมนักศึกษา
1. ควรจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อให้
การพั ฒ นานั กศึ กษา การจั ดกิ จกรรม/โครงการต่ างๆ มี
ทิ ศทางที่ ชัดเจนขึ้น ทั้ งงบประมาณ การจั ดกิ จกรรมเชิ ง
สร้ างสรรค์ ส่ งเสริมคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุ นหลักสูตร การเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยในการดาเนินการควรมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ และนักศึกษาด้วย
2. ควรมีกลไก การกากับติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
6. การจัดโครงการบริการวิชาการ
1. ควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลหลังจากการดาเนิน
คณะ ส่วนงาน มีบทบาทในการทางานช่วยเหลือสังคม โครงการ/กิ จ กรรม โดยเฉพาะผลลั พ ธ์ ผลกระทบ
ชุมชน จานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการประเมิ นผล ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน
ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact)
2. ควรสร้ างความสั ม พั น ธ์ การบู รณาการศาสตร์ ระหว่ าง
ภาควิชา คณะ ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้น
3. ควรนานักศึกษา ไปร่วมกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ก ารท างาน การเรี ย นรู้
ร่วมกันให้มากขึ้น
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7. เครือข่ายความร่วมมือ

8. การวิจัย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการ
พั ฒ นาร่วมกั น อาทิ การใช้ ทรั พ ยากรร่วมกั น การฝึ กงาน
บริการวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ
1. ควรแต่ ง ตั้ ง พี่ เลี้ ย งด้ า นการวิ จั ย (Research Mentor)
ของคณะ
2. ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็น
ช่ อ งทางในการสร้ า งรายได้ ให้ กั บ คณะ การให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ

นอกจากนั้นจากการรวบรวมข้อมูลและการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ
ของส่วนงานฯ ยังได้รับข้อมูลที่คณะ ส่วนงาน ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ/สนับสนุน/ปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้การดาเนินการพันธกิจต่างๆ ทั้งของคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ได้นามาสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันของคณะต่างๆ เพื่อกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาทิ การยุบรวม
การบู ร ณาการ ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ
2. การก าหนดนโยบายในส่ ว นงานที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดนโยบายในส่ ว นงานที่ มี ฐ านะ
คณะ/หน่วยงาน
เที ย บเท่ า คณะ/หน่ ว ยงาน ทั้ งในด้ านโครงสร้า ง บทบาท
หน้ าที่ การบริห ารจั ด การ งบประมาณ ฯลฯ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการตามภารกิจ การพัฒนา การรองรับภารกิจใหม่ๆ
ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
1. บัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ
ฯลฯ ในมิ ติ ต่ า งๆ เพื่ อ น ามาวางแผนก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไป
2. หอศิลป์ เป็ นแหล่งเรียนรู้ สะสมองค์ ความรู้ผลงานที่ มี
คุณ ค่ า แสดงอัต ลัก ษณ์ ความเข้ม แข็งของมหาวิท ยาลั ย
ศิ ล ปากร และเป็ น เครื่ อ งมื อ กลไกในการสร้ า งรายได้
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
รวมถึ งการปรั บ โครงสร้ า งเพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สานักดิจิทัลเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานยุคใหม่ ทันสมัย ใน
การช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยี
4. โครงการจดหมายเหตุ ส านั กหอสมุ ดกลาง เป็ นแหล่ ง
เรียนรู้ ศึ ก ษาค้ น คว้า อ้างอิ ง แสดงถึ งอั ต ลั กษณ์ ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงช่วย
สนั บ สนุ น และสร้ า งความโดดเด่ น ความเข้ ม แข็ ง แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การเป็นผู้นาด้านศิลปะ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1. ควรทางานเชิงรุกในการผลักดันความเป็นผู้นาด้านศิลปะ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นมากขึ้น อาทิ
1.1 ห้องสมุดศิลปะ
1.2 จัดทาพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เพื่อนาผลงาน
ศิลปกรรมสะสมที่มีจานวนมาก มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
1. หลักสูตร
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4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ออกมาเพื่อรองรับการเป็น
มหาวิ ท ยาลั ยในก ากั บของรั ฐ ส่ วนใหญ่ ยั งยึ ดติ ดกั บ ระบบ
ราชการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อ
ต่อการทางาน การบริหารจัดการ อาทิ การหารายได้ ฯลฯ
5. ด้านการเงินและระบบ SU-ERP
5.1 แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะนาระบบ SU-ERP มาใช้ แต่
ในทางปฏิบัติการทางานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแต่ละคน
แต่ละวิทยาเขต ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การตีความ
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ฯลฯ
5.2 การดาเนินการด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เอื้อ
ต่อการดาเนินการของคณะ และล่าช้า

6. หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
6.1 การให้บริการของหน่วยงานกลาง ยัง ไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงระบบ online ที่นามาใช้ยังไม่ครบ
วงจร อาทิ การขอ Transcript ผ่านเว็บไซต์ได้ แต่ยังต้องไป
ชาระเงินด้วยตนเอง
6.2 การท างานของส่ ว นกลาง มี ขั้ น ตอนมาก การ
ให้บริการ การตอบคาถาม ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ไม่มี
มาตรฐานที่ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก
และสับสน
6.3 การบริ ห ารจั ด การระหว่ า งหน่ ว ยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยกับคณะ ส่วนหนึ่งมีความซ้าซ้อนกัน การติดต่อ
ประสานงาน การท างานร่ วมกั น ยั งไม่ ร าบรื่น ล่ าช้ า และ
บางครั้งเกิดความขัดแย้งกัน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
มีสถานที่เก็บที่ได้มาตรฐาน การเผยแพร่องค์ความรู้ การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ การหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
2. การสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผลกับการรับรู้
ของสังคมและนานาประเทศ
3. ควรทาโครงการวิจัยการบริหารจัดการงานศิลปกรรม โดย
ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ การบริหารจัดการงานศิลปกรรม
การประมูลผลงานศิลปกรรม การประเมินมูลค่าผลงาน
การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน การแบ่ งปั น ผลประโยชน์
ฯลฯ โดยในการดาเนิ น การควรเชิ ญ คณะต่างๆ มาร่ว ม
ดาเนินการ และเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาล ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อวงการด้านศิลปะ เพื่อ
แสดงความเป็นผู้นาด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยควรติดตาม ประเมิน สารวจความคิดเห็น/ระดม
ความคิดว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ประกาศใช้ไปแล้ว มี
ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ฯลฯ ในการนาไปใช้ในด้านใดบ้าง
แล้ ว น าไปใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ งพั ฒ นา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. มหาวิทยาลัยควรประชุมระดมความคิดร่วมกัน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่คณะ
ส่วนงาน เพื่อนาปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาหารือร่วมกัน
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการทางาน และกาหนดแนว
ทางการทางานที่ชัดเจนร่วมกัน แล้ว จัดทาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุก
วิทยาเขตมีมาตรฐานเดียวกัน
2. ควรจัดอบรมเรื่องระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการเงิน
พัสดุ การเบิกจ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
ของผู้ปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานาระบบ SU-ERP มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ลดเวลาในการ
ปิ ด งบประมาณประจ าปี ใ ห้ ร วดเร็ ว การท างานของ
เจ้าหน้าที่การเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1. ควรปรับปรุงการบริการให้เป็น One Stop Service โดย
นาเทคโนโลยีมาให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งการขอเอกสาร
การชาระเงิน การรับเอกสาร ฯลฯ
2. ควรพัฒนาระบบการให้บริการ/การทางาน/การบริหาร
จัด การของหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้ รองรับ
และอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ รวมถึง
ชาวต่างชาติมากขึ้น อาทิ
2.1 การลงทะเบียน
2.2 การต่อ VISA การทาสัญญาต่างๆ
2.3 การชาระเงินของนักศึกษา
2.4 การเรียนการสอน E-Learning
รวมถึงการแจ้ง สื่อสาร ประกาศขั้นตอนการทางาน
การให้บริการ ของทุกหน่วยงานให้ทราบอย่างชัดเจน
3. ควรประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยกับคณะในแต่ละกลุ่มงาน และกาหนด
Platform การทางานในแต่ละเรื่อง ความรับผิดชอบของ
แต่ ล ะส่ ว นให้ ชัด เจน เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ น การท างาน
รวดเร็วขึ้น
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
7. ระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อมูลของมหาวิ ทยาลัย/ระบบ 1. ควรวางแผนจั ด ท าระบบสารสนเทศ/ฐานข้ อ มู ล ของ
การทางาน
มหาวิทยาลัยในภาพใหญ่ทั้งหมด แล้วประสานงานให้แต่ละ
คณะซึ่งอาจจะมีฐานข้อมูลในบางเรื่อง มาเชื่อมโยงผนวก
เป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล เดี ย วกั น เพื่ อ จั ด ท าเป็ น Big Data ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนงาน และหน่วยงานในทุกระดับ
2. ควรพั ฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบ Paperless Office
ในทุกระบบ อาทิ การนาระบบ e-Document มาใช้ให้เต็ม
รูปแบบทั้งการรับ-ส่งเอกสาร การอนุมัติ ฯลฯ ทั้งในระดับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
8. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1. พนักงานสายวิชาการ
8.1 พนั ก งานสายวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
ควรระดมความคิดร่วมกันในการสร้างเกณฑ์การขอ
ระยะเวลาให้อาจารย์จะต้องเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง ก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการที่ เป็ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ ตาม
วิ ช าการในแต่ ล ะระดั บ ซึ่ ง อาจารย์ ส่ ว นหนึ่ ง อาจจะไม่ ความสนใจ ความถนั ด ความสามารถของอาจารย์ อาทิ
สามารถดาเนินการได้
ศาสตราจารย์ด้านการสอน
8.2 พนักงานสายสนับสนุน ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอ 2. พนักงานสายสนับสนุน
ก าหนดต าแหน่ งฯ ขาดความเสมอภาค และบุ คลากรเสี ย
ควรพิจารณาทบทวนปรับข้อบังคับฯ อาทิ
โอกาส อาทิ บุคลากรที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งวันเดียวกัน
2.1 การกาหนดตาแหน่งชานาญการของพนักงานสาย
(ณ หน่วยงาน) อาจจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน สนั บ สนุ น ควรให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ยื่ น ขอ ณ หน่ ว ยงาน
วันที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการพิ จารณาดาเนิ นการ เช่นเดียวกับสายวิชาการ
ของมหาวิ ทยาลั ย (กระบวนการพิ จารณาเสร็ จเร็ ว ก็ ได้ รั บ
2.2 การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งชานาญ
อนุ มั ติ เร็ ว กระบวนการพิ จารณาเสร็จช้า ก็ ได้ รับอนุ มั ติ ช้า) การ ชานาญการพิเศษ ควรให้สอดคล้องกับตาแหน่งที่ได้รับ
ต่างจากสายวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง ณ วันที่ ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อเนื่องจากอัตราเงินเดือนเดิม
ยื่น ณ หน่ วยงาน รวมถึงขั้ นตอนการพิ จารณาที่ ล่าช้าท าให้
บุคลากรเสียโอกาส
9. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยควรจัดทาหลักสูตรพัฒนา
1. ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้
มี ทั ก ษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการท างานใน
ตาแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ที่
จะเข้ามาดารงตาแหน่งผู้บริหาร
2. บุ คลากรสายสนับสนุนในทุกตาแหน่ง ทุกระดับ เพื่อให้ มี
ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับตาแหน่งและสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป อาทิ
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ควรพัฒนาด้านใดบ้าง
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน 5-10 ปี ควรพัฒนาด้าน
ใดบ้าง
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรพิ จ ารณาทบทวนปรั บ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี เพื่อ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทางานของบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมมากขี้น อาทิ การนาระบบประเมินผลแบบ OKR
(Objective and Key Results) มาใช้
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