สถานภาพ สถานการณและความตองการ ของคณะโบราณคดี
เพื่อใชประกอบการสรรหาคณบดีคณะโบราณคดี

ดานหลักสูตร

ดานบริการวิชาการ

ดานบุคลากร

ดานบริหารจัดการ

สถานภาพปจจุบันของคณะโบราณคดี
ปจจุบันมีจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จํานวน 18 หลักสูตร ทุกระดับ ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท
7 หลักสูตร ปริญญาเอก 4 หลักสูตร ปจจุบันคณะโบราณคดี จัดการหลักสูตร แบงเปน 2 กลุม คือ ดาน
วั ฒนธรรม (โบราณคดี ประวั ติ ศาสตร ศิ ลปะ มานุ ษยวิ ทยา ประวั ติ ศาสตร ท องถิ่ น) และด านภาษา
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสันสกฤต จารึกภาษาตะวันออก)
- ใหบริการทั้งการวิจัยและบริการวิชาการ ดานโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ใหแกสังคม ทั้งลักษณะแบบ
ใหเปลาและแบบจัดหารายได รวมถึงการเปนสถาบันที่ปรึกษา ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานตาง ๆ ดาน
โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเปนองคกรหลักของชาติในการผลิตองคความรูและบุคลากรดาน
โบราณคดี แ ละการจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม มี เครื อ ข า ยและความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
หนวยงานภายนอก ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- มีความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความใกลชิดกับสังคมและชุมชน มีการสรางสรรคสื่อและผลงาน
ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่ไดมาตรฐานวิชาการในระดับสากลและมีความเขาถึงงาย ทันยุคสมัย
และตรงกับความสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก
- มีโครงการบริการวิชาการที่เผยแพรความรูสูสาธารณะสม่ําเสมอ มีวารสารดํารงวิชาการซึ่งเปน
วารสารทางวิชาการของคณะโบราณคดีที่ไดฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- จัดทําโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณะและลักษณะเฉพาะของคณะโบราณคดี มีการบูรณา
การรวมกันระหวางสาขาวิชา เพื่อกําหนดเปาหมาย และการดําเนินการที่เปนเลิศ
- เปนคณะวิชาที่มีศักยภาพในดานวิชาการ มีผลงานของคณาจารยเปนที่ยอมรับ มีบุคลากรที่ มี
ความรูเชี่ยวชาญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศิลปะ และภาษา
- มีการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาความรู และพัฒนา
องคกร โดยมีการจัดสรรเงินทุนวิจัยใหแกบุคลากรทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
โครงสร างองค กรและการบริ หารงานคณะโบราณคดี คณะโบราณคดี อยู ภายใต การกํ ากั บดู แลของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โครงสรางองคกรในปจจุบัน ประกอบดวย สํานักงานคณบดี มีลักษณะ
การบริหารงานแบบรวมศูนย ซึ่งจะเปนแกนกลางประสานงาน กับ 5 ภาควิชา ภายในสํานักงานคณบดี
แบงเปน 2 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานบริหารและพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้สํานักงานคณบดียังมี
การบริหารงานในรูปแบบหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร และรูปแบบศูนย จํานวน 3 ศูนย
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สถานการณที่มีผลกระทบตอคณะ
1.การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ ทั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การเขาสูสังคมผูสูงวัย ฯลฯ สงผลตอการ
เรียน การสอนในปจจุบันและอนาคต ทําใหคณะโบราณคดีจําเปนตองปรับตัวตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนสอน การสรางและถายทอดองคความรู
1.2 การบริหารจัดการ ตลอดจนการประชาสัมพันธหรือการสรางภาพลักษณดานการ
ศึกษาวิจัยขององคกร
1.3 จํานวนผูเรียน เชน ภาษา (ฝรั่งเศส) ในระดับมัธยมศึกษามีแนวโนมลดนอยลง
เรื่อย ๆ สาขาวิช าภาษาฝรั่งเศส ยังไม มี การกํ าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่ อ
รองรับสถานการณดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
1.4 มี การเปลี่ ย นแปลงค านิ ย มของการศึ กษา สถานการณ เกี่ ย วกั บ หลั กสู ต ร บาง
หลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาที่ลดลง การรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผน
1.5 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับองคกรภายนอกทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
2.สถานการณการแพรระบาด
ทําใหเกิดปญหา และสงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา รวมถึงการทํางานของ
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บุคลากร ดังนี้
2.1 การเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยทั้งซอฟแวร และฮารดแวร
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณดานการเรียนการสอนและเครือขายอินเตอรเน็ต
2.3 การบริหารงานดานเอกสารใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ
งบประมาณ รวมถึงการเบิกจายตาง ๆ
3. การบริหารจัดการ
3.1 คณะโบราณคดีมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
และงบประมาณ
แตยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยซึ่งมีอยูในจํานวนจํากัด ทําใหบุคลากร
ไม ไดรับทุ นอุดหนุ นการวิจัยอยางทั่วถึง และยังไมสอดคลองกับขอกําหนดจํานวน
งานวิจัยของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับตาง ๆ
3.2 งบประมาณที่ไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและนํามาบริหารจัดการใน
การเรียนการสอนยังมีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาจริง เชน การ
ออกภาคสนาม การศึ ก ษานอกสถานที่ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาขาดโอกาสสร า งเสริ ม
ประสบการณการเรียนรู
3.3 งบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณมีอยางจํากัด และยังขาดระบบบริหาร
จั ด การบั ญ ชี ก ารเงิน ที่ ชั ด เจนและถู กต อง ซึ่ งบุ ค ลากรและผู ป ฏิ บั ติ ติ งานสามารถ
นําไปใชไดจริงในการทํางาน
3.4 คณะโบราณคดีมีรายจายที่ไมคาดคิด คือ การไมไดรับเงินงบประมาณแผนดิน
สําหรับการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับนักเรียนทุนฯ ทําใหคณะ
โบราณคดีตองจางดวยงบประมาณเงินรายได
3.5 ไมมีความคลองตัวในการดําเนินงานในดานเอกสาร บางเรื่องหลายขั้นตอน และ
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4. ดานบุคลากร

5. ดานนักศึกษา

6. ดานพื้นที่และกายภาพ

ซ้ําซอนเกินไป ไมมีความยืดหยุน การบริหารจัดการงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมี
ความซ้ําซอนหลายขั้นตอน ทําใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใชเวลาใน
การทํางานมากเกินความจําเปน
3.6 คณะโบราณคดีตองมีคาใชจายจํานวนมากขึ้นในการบริหารงานภายในคณะฯ
เชน การปรับปรุงระบบตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทํางาน
มาตรการการเยียวยาและชวยเหลือแกนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ ตลอดจนจัดหา
เครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนออนไลน
3.7 ทีมบริหารในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มีการวางแนวทางในการ
ดําเนินการของคณะที่เปนระบบหลายอยาง ความตอเนื่องของการดําเนินงานเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการมีผูบริหารใหมที่จะตองดําเนินการผลักดันสูเปาหมาย
3.8 คณะโบราณคดี ไ ด มี ร ะบบต า ง ๆ มาใช ในการบริ ห ารจั ด งาน เพื่ อ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางานไดดี เชน ระบบบริหารจัดการเอกสาร (จองหองเรียน จอง
รถยนต เเละการขออนุ ญ าตลาประเภทต า งๆ และเพื่ อ จั ด การเอกสาร สํ า หรั บ
สํานักงานคณบดี ระบบการเลือกวิชาโท ระบบบันทึกฐานขอมูลทางวิชาการ ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs online) คณะโบราณคดี
4.1 คณะโบราณคดีมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไมเพียงพอตอ
ปริมาณงานและปริมาณนักศึกษาที่มีมากขึ้น ตลอดจนยังมีบุคลากรที่ใกลเกษียณอายุ
ซึ่งควรมีแผนบริหารจัดการตําแหนงทดแทนผูเกษียณในอนาคต และบุคลากรสาย
วิชาการรับภาระงานดานเอกสาร ดานสํานักงาน และดานบริหารมากเกินไป สงผล
กระทบอยางยิ่งตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ
4.2 สาขาวิชาดานภาษามีจําเปนตองมีอาจารยชาวตางประเทศซึ่งเปนเจาของภาษา
มารวมจัดการเรียนการสอน คาตอบแทนของอาจารยชาวตางประเทศ ในปจจุบันยัง
ถือวานอยและไมสอดคลองกับการดํารงชีพในกรุงเทพมหานคร และไมสามารถทําให
อาจารยที่มีคุณภาพรวมทํางานกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ในระยะยาวได
5.1 กรณีการเกิดปญหาการรองเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการถูกลวงละเมิดซึ่งเปน
ประเด็นปญหาที่เปนความออนไหวทางสังคม คณะโบราณคดีควรมีแนวทางในการ
รับมือกับปญหาในลักษณะนี้ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
5.2 ฝายกิจการนักศึกษาทั้งของคณะโบราณคดีและมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทตอ
กิจกรรมของนักศึกษามากขึ้น เอาใจใสนักศึกษาในดานอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียน
เชน การใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต การประชาสัมพันธขาวสารแกนักศึกษาอยาง
ทั่วถึง การสนั บสนุ นให นักศึ กษาใชพื้ นที่ สวนตาง ๆ ทั้งในคณะและสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยไดมากขึ้น
6.1 สิ่งแวดลอมและทรัพ ยากรเพื่ อใชในการจัดการเรียนการสอนในป จจุบัน ยังไม
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษาที่มีจํานวนมากขึ้น เชน หองเรียน หองทํางาน
ของอาจารยและนักศึกษา หองน้ํา บริเวณพื้นที่ทํากิจกรรมหรือพื้นที่นั่งสาธารณะของ
นักศึกษา
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ความตองการ
1. แนวคิด วิสัยทัศน บุคลิกภาพ 1.1 คณบดีที่มีวิสัยทัศนกวาง มองโลกรอบดาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มี
ของคณบดี
การแก ไขป ญ หาที่ ร วดเร็ ว ที่ ก ระทบต อ หลั ก สู ต ร และยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลายในการแกปญ หา มีความเปนผูนํา รูเทาทั นสถานการณ มีไหวพริบ ใน
แกปญหาไดอยางรวดเร็ว มีแผนการเตรียมการในการจัดการแกปญหา มีวิสัยทัศนใน
การวางแผนการจัด การทรัพยากรการเรีย นการสอนเทาที่ มีอยูอยางจํ ากั ดให เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ งการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในอนาคต โดยมองถึ ง
ประโยชนสวนรวมในระดับคณะ มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตอสถานการณ
ผูบริหารควรมีความพรอมตอการแกปญหาเฉพาะหนา
1.2 ผูบริหารที่มีความเปนผูนํา มีความยุติธรรมไมเลือกปฏิบัติ เห็นแกประโยชน
สวนรวม มีวิสัยทัศนและมองการณไกล มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถ
แกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
1.3 คณบดีควรมีความเขาใจนั กศึกษา อาจารย เจาหนาที่ บริหารงานดวยความ
เหมาะสม มีความยืดหยุนสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสถานการณปจจุบัน เปนตัว
แทนที่ ช วยสะท อนป ญ หาต าง ๆ ของบุ ค ลากรไปยังผู บ ริหารระดั บ มหาวิท ยาลั ย
สามารถประสานงานกับทางมหาวิท ยาลัยให ภาควิชาตาง ๆ สามารถดําเนิน งาน
โครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดโดยไมขัดของ (ใน
ดานระเบียบปฏิบัติที่ยุงยาก) ควรกําหนดนโยบายหรือแผนการทําโครงการบริการ
วิชาการตาง ๆ โดยเนนเรื่องวิชาการเปนหลัก และเปนเกณฑใหทุกสวนงานปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน
1.4 คณบดีที่มีประสบการณในการบริหาร กลาตัดสินใจ มีความเสียสละ ยุติธรรม
โปรงใส และรับฟงความคิดเห็นของประชาคม
1.5 คณบดีที่มีความเขาใจและสามารถตอยอดระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ของ
ทีมผูบริหารคณะโบราณคดีชุดกอนที่เริ่มตนทําไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.6 คณบดีที่สงเสริมการสรางความเขมแข็งทางวิชาการอันเปนฐานทางปญญาที่จะ
นําไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ เชน โครงการของคณะวิชาที่บูรณาการภาควิชาตาง ๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญที่เฉพาะมาทํางานรวมกัน
1.7 คณบดี ที่ มี เครื อ ข า ยทางสั ง คมภายในคณะ รวมทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีการสื่อสารตอประชาคมที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ
สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ กั บ องค ก รภายนอกทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับสากลใหเปนไปไดอยางราบรื่นและไมติดขัด

5
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 2.1 ควรขยายกลุมเปาหมายจากกลุมนักเรียนนักศึกษาไปยังกลุม อื่น วัยทํางาน กลุม
ศิษยเกาและผูสงู อายุ โดยเนนการ upskill/reskill อาจขยายไปยังโรงเรียนอนุบาล
หรือประถมศึกษา
2.2 ควรมีการจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น โดยอาจดึงออกมาจากสวนใดสวนหนึ่ง
ของรายวิชา เนนการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สร า งความแข็ ง แกร ง ของหลั ก สู ต รให ไ ด รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น มี ก าร
ประชาสัมพันธและดึงดูดใหผูมีความสนใจเขามาเรียนกันมากขึ้น มีการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.4 พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาใหเนนความ
เชื่อมโยงระหวางความเปนทองถิ่นและความเปนสากล (Local>Regional>Global)
2.5 พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่ อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษาปจจุบัน มี
ความมั่นใจวาจะไดรับการถายทอดความรูที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
3. การวิจัย บริการวิชาการ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

3.1 ตองการใหมีโครงการวิจัยที่เปนชุดโครงการรวม ดําเนินการวิจัยโดยบุคลากร
แตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความรูใหมในแตละสาขา และเกิดภาพรวมของการวิจัย
ในดานวิชาการของคณะโบราณคดี
3.2 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม
ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนและประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบ
เพื่อจะไดมีสวนรวมชวยเหลือการดําเนินการของศูนยฯ ซึ่งจะเปนชองทางการหา
รายไดเขาสูคณะโบราณคดีตอไป
3.3 ตองการทุนสนับสนุนสําหรับการทําวิจัยของอาจารยเพิ่มมากขึ้น ไมใชการสราง
แรงจูงใจในการใหเงินรางวัลเพียงอยางเดียว โดยจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยให
มากขึ้นและรองรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการที่หลากหลาย เพื่อกระตุน
ใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาของบุคลากร
3.4 สงเสริมใหเกิดพื้นที่ของการนําเสนอผลงานของอาจารยและนักศึกษามากขึ้น
เพื่อเผยแพรงานวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.5 โครงการความรวมมื อภายในคณะหรือระหวางคณะ การจั ดทํ าโครงการหา
รายไดเขาคณะและสาขาวิชา เชน บริการดานการแปล หรือจัดทําหลักสูตระยะสั้น
สําหรับบุคลากรภายนอกที่มีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น เชน ในดานการเปน
ผู อํ า นวยการสร า ง (producer)/บรรณ าธิ ก าร/กระบวนการ (Facilitator)/
Entrepreneurship/Cultural tourism และอื่ น ๆ โดยอาจมี ก ารร ว มมื อ กั บ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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4. ดานบุคลากร

5. ดานนักศึกษา

4.1 ตองการเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระงานที่
ไมเกี่ยวกับวิชาการ เพื่อใหอาจารยมีเวลาเพิ่มพูนความรูหรือผลิตผลงานทางวิชาการ
ไดอยางเต็มที่
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนหัวใจของหลักสูตรของคณะวิชา ที่จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในสวนของงานประกันคุณภาพการศึกษา
ควรมีฝายสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อชวยเหลือระดับภาควิชา เชน
การเพิ่มเจาหนาที่ที่เฉพาะเกี่ยวของกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
ตาง ๆ
4.3 ตองการเพิ่มเงินเดือนและคาตอบแทนใหกับอาจารยชาวตางประเทศใหมีความ
เหมาะสมเพื่อใหบุคลากรที่มีคุณภาพสูงอยูรวมทํางานกับสาขาวิชาในระยะยาว
4.4 เพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ให กั บ สาขาวิ ช าที่ มี จํ า นวนบุ ค ลากรน อ ย เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การแขงขัน การจัดอันดับ และการจัดหารายได
ใหกับคณะโบราณคดี
4.5 กําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาความรูความสามารถทางดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหกับคณาจารย เชน การจัดสรรทุนสนับสนุนการอบรมระยะสั้นทางดาน
ศึกษาศาสตร/หลักสูตรและการสอน รวมไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษา การ
บริหารการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เปนตน
5.1 การปรับปรุงการสื่อสารระหวางคณะโบราณคดีกับนักศึกษาใหรวดเร็ว ทันทวงที
กับสถานการณทั้งการชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานในหลาย ๆ เรื่องวาอยูในขั้นตอน
ใด เพื่อใหนักศึกษารับรูรวมกัน เปนตน หรือในกรณีที่มีเหตุการณในดานลบที่สงผล
ตอภาพลักษณของคณะฯ เชน นโยบายในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพ
ของนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอน เชน การเผชิญกับโรคโควิด-19 การ
ใหคําปรึกษาดานจิตเวช
5.2 ตองการความชวยเหลือเรื่องทุนการศึกษา ทุนสําหรับการวิจัยของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาบัณฑิต
5.3 ควรมี เจ า หน า ที่ ให คํ า ตอบหรื อ ให คํ า แนะนํ า แก นั ก ศึ ก ษาในเพจของคณะ
โบราณคดี ให เพี ยงพอต อความต องการของนั กศึ กษา ที่ ตองการคําตอบของการ
แกไขปญหาอยางรวดเร็วและถูกตอง
5.4 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยตัง้ ศูนยรับมือกับปญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยมี
ผูเชี่ยวชาญประจําการ
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6. ดานการสื่อสาร

6.1 การสื่ อสารข า วสารต า ง ๆ ระหว า งผู บ ริห ารกั บ บุ ค ลากรในคณะ เพื่ อสร า ง
เครือขายและความรวมมือในการทํางานรวมกัน ควรจัดประชุมพบปะผูบริหารกับ
บุคลากรในคณะอยางสม่ําเสมอ
6.2 ต อ งการการสื่ อ สารให มี ค วามชั ด เจน มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง แก
หนวยงานภายในและภายนอกไดอยางฉับไวทันทวงทีและเหมาะสมตอเหตุการณ
วิสัยทัศนของการเปนผูบริหารทามกลางวิกฤต
6.3 พัฒนาระบบการสื่อสารกับบุคลากรของคณะ ควรมีบุคลากรประจําที่รับผิดชอบ
โดยตรงที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการวางแผนการทํางานลวงหนา
ซึ่งจะชวยลดภาระงานฝายบริหารที่ทําหนาที่ตามวาระ จะไมสามารถทํางาน (ดาน
การสื่อสาร) ไดอยางตอเนื่อง
6.4 ลดการสื่ อ สารผ า นหั ว หน า ภาควิ ช า เสนอให ใช เทคโนโลยี เพื่ อ สื่ อ สารไปสู
คณาจารยทุกคนโดยตรง ไมตองผานการตีความหลายขั้นตอนและเสียเวลา

7. อื่น ๆ

7.1 ควรมี ก ารลงทุ น กั บ การสร างระบบการบริห ารจั ด การ ความเชี่ ย วชาญของ
ผูจัดการระบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตการจัดการใหเปนระบบ มีความ
ยืดหยุนตอสถานการณที่จําเปนเรงดวน และการสานตอการวางระบบบริหารงาน
ภายในคณะโบราณคดี และจัดทําขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถเรียกใชทันที
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับการทํางาน
7.2 คูมือการจัดการบริหารโครงการ งบประมาณ การเงิน และแบบฟอรม อยางเปน
ระบบ พรอมตัวอยางที่ถูกตองที่สามารถนําไปใชในการทํางานไดจริง
7.3 สวัสดิการพื้นฐานของบุคลากร เชน สถานที่จอดรถยนต คาใชจาย การตรวจ
สุ ข ภาพในช ว งสถานการณ โควิ ด -19 รวมถึ งแนวทางการช ว ยเหลื อ อื่ น ๆ ให กั บ
บุคลากร
7.4 สงเสริมใหมีบรรยากาศในการทํางานระหวางภาควิชา และสํานักงานคณบดี
คณะโบราณคดี อยางมีความสุข และมีการรวมมือใหเกียรติซึ่งกันละกัน ตามบทบาท
และหนาที่รับผิดชอบไปสูการสรางสรรคผลงานวิชาการ และพัฒนาคณะใหกาวหนา
ตอไป
7.5 เพิ่มการใชพื้นที่ที่ศูนยสนั สกฤตศึกษา

