รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
1. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบรายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560) และใหคณบดี และหัว หนาสว นงานฯ นําขอสังเกต ขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจ ารณา
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
2. สําหรับรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2560) จะเผยแพรในสวนของ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สวนงานในภาพรวม

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี
และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
1. การปรับปรุงวังทาพระ ควรเรงปรับปรุงวังทาพระใหเสร็จโดยเร็ว และสื่อสาร ประชาสัมพันธให
บุคลากร นักศึกษา ทราบความคืบหนาอยางตอเนื่อง และเตรียมวางแผนฟนฟูวังทาพระใหมีภาพลักษณใหมที่
ทันสมัย เปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและการออกแบบ
2. หลักสูตร/การเรียนการสอน
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกั บความตองการและทัน ตอการเปลี่ ยนแปลง ลด
รายวิชาที่มีจํานวนมากลง และมุงเนนการคิดวิเคราะห การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงาน การนําไปใชจริง และ
สรางอัตลักษณที่โดดเดนตางจากสถาบันอื่น
- เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบูรณาการที่คณะ มหาวิทยาลัย มีความเขมแข็งและเปนความ
ตองการของประเทศ
- สนับสนุนหลักสูตรที่มีคุณคาตอสังคม ประเทศชาติ แตมีนักศึกษาเรียนนอย ใหสามารถบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
- ปรับการเรียนการสอนใหทันสมัย นําเทคโนโลยีมาชวย เนนการคิดวิเคราะห สรางสรรค และ
การใชภาษาตางประเทศใหมากขึ้น
3. จํานวนนักศึกษา นักศึกษามีแนวโนมลดลง และสมัครเขาศึกษานอยลงในทุกระดับ
- มุงเนนสรางความเขมแข็งดานคุณภาพบัณฑิต โดยควรรวมมือกับผูประกอบการ นักศึกษาเกา
ใหมากขึ้น
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
- เพิ่ มการประชาสัมพันธหลักสูตร คณะวิ ชา ในหลากหลายรู ปแบบโดยเนนผ านสื่อ กิจกรรม
โครงการ ผลงาน และนักศึกษาเกา
4. ปจจัยสนับสนุน/สิ่งอํานวยความสะดวก
- ปรับปรุงและพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนใหทันสมัย เพียงพอ และจัดเปน Smart
Classroom
- จัดสรรพื้นที่สวนกลางที่เอื้อและสนับสนุนตอการเรียนการสอน การสรางสรรคผลงาน การจัด
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา ฯลฯ ใหมากขึ้น
5. กิจกรรมนักศึกษา
- คณะวิชา และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและเอื้ออํานวยการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใหมากขึ้น
- ควรเนนการจัดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาตางคณะวิชา ตางวิทยาเขต ใหมากขึ้น
- ควรจั ด กิ จ รรมที่ บู ร ณาการระหว า งการเรีย นการสอนและกิ จ กรรมนั กศึ ก ษา และให อิส ระ
นักศึกษาในการคิดกิจกรรม/โครงการอยางสรางสรรคมากขึ้น
6. ชื่อเสียงและการสรางความเขมแข็ง
- คณะวิชาทางวังทาพระ ควรผนึกกําลังรวมกัน และบูรณาการการทํางานในมิติตางๆ รวมกันให
มากขึ้น จะชวยเพิ่มความเขมแข็ง ความเปนผูนําใหมีมากขึ้น
- ควรเชื่อมโยงศักยภาพที่สว นงานมีอยูกับ หนว ยงาน องค กรภายนอก สงเสริมการสรางองค
ความรู การเปนแหลงเรียนรู และสรางความเขมแข็งรวมกัน
- นําองคความรู ผลงานของสวนงาน อาจารย นักศึกษา เผยแพรออกสูสาธารณะใหกวางขวางและ
ตอเนื่องมากขึ้น
- คณะวิชาประชุมหารือรวมกันและสนับสนุน เพิ่มการจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมใหอาจารยมีการ
บูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อสรางเครือขายการทํางาน และสรางผลงานตางๆ รวมกัน

ทุกระดับ

7. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ
- เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ หลักสูตร Double Degree ใน

- รวมมือกับสถาบันในตางประเทศ และจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
- ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาป จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น และรองรั บ ความเป น นานาชาติ อาทิ ทุ น การศึ ก ษา
นักศึกษาแลกเปลี่ยน การจัดตั้ง International Office เว็บไซต ขอมูลเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษ
8. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงาน
ระบบใหม กฎระเบี ยบ ขอบังคับที่ มีการเปลี่ ยนแปลง โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อการปฏิ บัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และทราบถึงสิทธิประโยชนตางๆ
9. การปรับโครงสราง ควรประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรถึงวัตถุประสงค กระบวนการ
ขั้นตอนดําเนินการ ผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ รวมทั้งมีกลไกรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวม และ
ประชุมหารือรวมกันอยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางสรางสรรค
10. การพัฒนาบุคลากร
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด รวมทั้งวัฒนธรรมองคกร ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว
- พัฒนาทักษะ วิธีการทํางาน นําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน รวมทั้งวางแผนพัฒนาคนรุนใหม
เปนผูบริหารในทุกระดับ รวมทั้งการปฏิบัติงานแทนผูที่จะเกษียณอายุ
- บังคับใชเรื่องมาตรฐานภาระงานอาจารยตามที่ขอบังคับกําหนดไว เพื่อใหอาจารยสรางสรรค
ผลงาน องคความรูอยางตอเนื่อง และนําไปใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งเปนการสรางชื่อเสียงแก
คณะและมหาวิทยาลัย
11. การบริหารจัดการ
- ควรสื่อสาร ทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติใหมๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให
บุคลากรไดทราบอยางทั่วถึง และดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อปฏิบัติงานไดถูกตอง ซึ่งบุคลากรทุกคนตองให
ความรวมมือดวย รวมทั้งเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธสูภายนอกใหมากขึ้น โดยดําเนินการในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การจัดกิจกรรมโครงการ นิทรรศการ ผลงานนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา
- ปรับ ปรุ ง และจั ดระบบการบริห ารภายในคณะ ลดขั้นตอนการทํางาน มีการบูร ณาการการ
ทํางาน รวมกับจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุนใหทุกฝายรวมมือกันทํางานใหมากขึ้น
- วางแผนงบประมาณ และการหารายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากคาหนวยกิตนักศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการและรองรับคาใชจายที่เกิดขึ้นในอนาคต
- พิจารณาทบทวนแผนงาน แผนปฏิบัติงานโดยกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายที่เพิ่มความทาทาย
และกํากับติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง
12. สภาพแวดลอมและกายภาพ
- ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน อาคารเรียน ใหมีบรรยากาศที่สวยงาม สราง
บรรยากาศการเรียนรู เปนแหลงเรียนรู สรางแรงบันดาลใจแกนักศึกษา รวมทั้งดูแลหองเรียน หองปฏิบัติการ
หองน้ํา ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ
- บริหารจัดการการใชพื้นที่รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากขึ้น
13. นักศึกษาเกา ใหความสําคัญกับนักศึกษาเกาใหมากขึ้น โดยควรมีสมาคมนักศึกษาเกาของทุก
คณะวิ ชา และสรา งระบบ กลไกความร วมมือกับนักศึกษาเกาเพื่อนําศักยภาพ ชื่อเสี ยง ประสบการณของ
นักศึกษาเกามาชวยพัฒนาคณะ รุนนองใหมากขึ้น

