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ค ำน ำ 
 
แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 

2567 ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนหลักส าหรับการบริหารจัดการและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
ใน 4 ปีข้างหน้า ภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2562 – 2566 การจัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้ มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมคณะวิทยาการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยการส ารวจความต้องการและทบทวนข้อมูลจากสาขาวิชาและส่วนงาน
ภายในคณะทุกภาคส่วน ประมวลสถานการณ์ของโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทยร่วมกับสถานภาพ 
สถานการณ์ และปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการผลักดันกลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการ
จัดการได้อย่างครอบคลุม 

 แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2564 – 2567 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ และ 18 มาตรการ 
 คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ 2564 – 2567 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของคณะ
วิทยาการจัดการที่ชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ ให้บรรลุเป้าหมาย 
“คณะวิชาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย พ่ึงพาตนเองทางด้านงบประมาณและพัฒนา
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อมูลพื้นฐำนคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขต
การศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อว่าวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 
1 หมู่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ขึ้นภายใน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งนี้ในระยะแรกคณะวิชามีฐานะเป็นโครงการจัดตั้ง (ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 6 มีนาคม 2545) ซึ่งถือเป็นคณะที่ 12 ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2545 และต่อมาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 สภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งเป็นคณะวิทยาการจัดการ โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปกร ที่ไม่มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการจัดการและอุตสาหกรรมบริการ และมีทักษะการท างานที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ พ้ืนที่ส่วนภูมิภาค ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและประชาคม
โลก และมุ่งส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา ชี้น า และแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และ
ประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
 หลักสูตรและจ ำนวนนักศึกษำ 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ 1) วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี รองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต และมีสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและที่พัก เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของหลักสูตรการจัดการโรงแรม 
ให้บริการด้านภัตตาคารและคาเฟ่ 2) วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รองรับการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และ 3) พ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทอง
ธานี และในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการมีแผนขยายพ้ืนที่ส่วนการจัดการศึกษา ณ อาคาร 
กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) รองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณปริญญาบัณฑิตและระดับฑิต
ศึกษา โดยมีหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 18 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะวิชามี
นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 3,880 คน และในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็น 4,185 คน โดยมี
รายละเอียดจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และผู้ส าเร็จการศึกษา แสดงตามตารางที่ 1 และ 2 
ตามล าดับดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1 จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 - 2563 จ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 
2562 2563 

ระดับปริญญำตรี 3,604 3,851 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  415 421 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน  200 247 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  320 296 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  471 451 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษา  548 565 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ  297 299 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์  429 533 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 28 145 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 452 441 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  444 453 

ระดับปริญญำโท 189 250 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  35 39 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 128 142 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทางธุรกิจ 26 37 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเที่ยว โรงแรม และอเีวนต์ - 24 
หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต - 8 

ระดับปริญญำเอก 87 84 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  67 50 
หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑติ (นานาชาติ) 3 4 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต ์ 17 30 

รวม 3,880 4,185 
 

ตำรำงท่ี 2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 
 

ระดับกำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้เร็จกำรศึกษำ 

ตรงรุ่น  ไม่ตรงรุ่น  รวม  
ร้อยละผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำตรงรุ่น 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2562 

ระดับปริญญาตรี 668 749  32 22  700 771  90.64 83.97 
ระดับปริญญาโท 17 13  50 40  67 53  13.49 20.31 
ระดับปริญญาเอก 1 0  25 25  26 25  3.85 0.00 
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 คุณภำพบัณฑิตและคุณภำพหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เห็นได้จากค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 76.96) ซึ่งได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก าหนด (เฉลี่ย 16,898 บาท) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.2) 

โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ 
สป.อว. (สกอ.เดิม) จ านวน 4 หลักสูตร และตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 14 หลักสูตร พบว่า ทุก
หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ มีผลการประเมิน 
“ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน)  

 
ตำรำงท่ี 3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ปีกการศึกษา 2560 – 2561 
 

สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
การจัดการธุรกิจท่ัวไป 89.83 73.53 
การจัดการการท่องเที่ยว 62.07 75.42 
การจัดการชุมชน 67.31 76.19 
การตลาด 82.54 76.47 
การจัดการโรงแรม 77.05 78.57 
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 99.33 78.90 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 55.22 78.26 

รวม 76.95 76.96 

 
ตำรำงท่ี 4 ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
การจัดการธุรกิจท่ัวไป 42.45 72.00 
การจัดการการท่องเที่ยว 58.89 46.07 
การจัดการชุมชน 20.00 6.25 
การตลาด 60.58 61.54 
การจัดการโรงแรม 70.21 60.23 
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 98.65 52.33 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 32.43 16.67 

รวม 62.06 48.56 
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ตำรำงท่ี 5 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
การจัดการธุรกิจทั่วไป  67.69 

(�̅�= 20,199 บาท/เดือน) 

86.00 

(�̅�= 17,876 บาท/เดือน) 
การจัดการการท่องเที่ยว  85.56 

(�̅�= 18,483 บาท/เดือน) 

85.39 

(�̅�= 16,545 บาท/เดือน) 
การจัดการชุมชน  68.57 

(�̅�= 14,681 บาท/เดือน) 

62.50 

(�̅�= 15,334 บาท/เดือน) 
การตลาด  90.67 

(�̅�= 17,086 บาท/เดือน) 

86.54 

(�̅�= 17,960 บาท/เดือน) 
การจัดการโรงแรม  81.91 

(�̅�= 18,846 บาท/เดือน) 

61.36 

(�̅�= 15,482 บาท/เดือน) 
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  91.09 

(�̅�= 16,697 บาท/เดือน) 

91.86 

(�̅�= 18,355 บาท/เดือน) 
รัฐประศาสนศาสตร์  70.27 

(�̅�= 18,452 บาท/เดือน) 

73.61 

(�̅�= 15,808 บาท/เดือน) 

รวม 
81.27 

(�̅�= 17,819 บาท/เดือน) 

79.65 

(�̅�= 16,898 บาท/เดือน) 
 

ตำรำงท่ี 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2561 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ปริญญำบัณฑิต บัณฑิตศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำม
พึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำม
พึงพอใจ 

คุณลักษณะด้านคณุธรรม 90.6 มากที่สุด 89.0 มากที่สุด 
คุณลักษณะด้านความรู ้ 83.2 มาก 86.4 มากที่สุด 
คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา 83.4 มาก 85.0 มากที่สุด 
คุณลักษณะด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

87.4 มากที่สุด 85.2 มากที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

81.2 มาก 85.0 มากที่สุด 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์ 85.4 มากที่สุด - - 
รวม 5 ด้ำน  85.2 มำกที่สุด 86.2 มำกที่สุด 
รวม 6 ด้ำน  85.2 มำกที่สุด - - 
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 กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันต่างประเทศ ใน 2 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย และ ยุโรป รวมทั้งหมด 5 ประเทศ ประกอบด้วย 1) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 3) สาธารณรัฐเกาหลี 4) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และ 5) สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland) ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน
ทั้งสิ้น 9 ฉบับ กับ 9 สถาบันต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือที่ส าคัญ คือ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาทั้งระยะสั้น (1 – 2 สัปดาห์) และระยะยาว (1 – 2 ภาคการศึกษา) การศึกษาดูงาน การ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อประกอบการสอน การประชุมสัมมนา 
รวมทั้งการสร้างหลักสูตร 2 ปริญญา (Double degree) 

นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องการกับแลก
ภาษาและเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติภายนอกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล และการพัฒนาความเป็นนานาชาติตามเกณฑ์ 
QS Stars Rating และ QS World University Ranking รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
สู่ระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ 2) โครงการ Silpakorn International Training and Short 
Courses 2019 3) โครงการเสริมประสบการณ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทย ส าหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ 4) โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น 5) โครงการ
บริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย 6)  โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาชาวจีน "HNU International Youth Camp Fall 2019" และ 7)  โครงการส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์และการเรียนรู้ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 

2. ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 14 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนภายในสถาบันจ านวน 4 ทุน เป็นเงิน 350,000 บาท และ
เป็นทุนภายนอกสถาบันจ านวน 10 ทุน เป็นเงิน 13,628,042.43 บาท รวมเป็นเงินทุน 13,978,042.43 
บาท ซึ่งมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 7 จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

รำยกำร 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์

ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 

เงินสนับสนนุงำนภำยในสถำบัน  
1. งบรายได้ของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1,776,081.52 

384,000.00 
- 

 
600,000.00 

1,535,000.00 
100,000.00 

 
300,000.00 

- 
50,000.00 

รวมเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 2,160,081.52 2,235,000.00 350,000.00 
เงินสนับสนนุภำยนอกสถำบนั 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ.  วช. 
2. แหล่งทุนต่างประเทศ 
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ.  
4. หน่วยงานภาคเอกชน  
5. แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
3,794,505.60 
4,779,998.66 
9,432,800.00 

25,960.00 
- 

 
1,522,286.50 

- 
24,414,660.00 
1,544,000.00 

- 

 
10,395,782.43 

- 
3,232,260.00 

- 
- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอกสถาบัน 18,033,264.26 27,480,946.50 13,628,042.43 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 20,193,345.78 29,715,946.50 13,978,042.43 

หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือนตลุาคม 2562- กันยายน 2563 

 
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภทต่าง ๆ 

ให้แก่บุคลากร ทั้งจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 196 ชิ้น เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท 

ส่วนในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพรวม 250 ชิ้น แบ่งเป็น 1) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 87 บทความ 2) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 10 บทความ 3) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 จ านวน 17 บทความ 4) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 จ านวน 129 บทความ 5) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 
6 บทความ 6) ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว จ านวน 1 เล่ม   
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3. ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 ในปีงบประมาณ 2563/ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยากาจัดการได้จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม จ านวน 13 โครงการ โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1) โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้ที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มี
จ านวน 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมกันเป็นเงิน 5,672,750 บาท ได้แก่ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าหรับชุมชน โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย และ 
โครงการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรมไมซ์ และอีเว้นต์ให้กับครูแนะแนว (สพฐ.) เขตภาคกลาง ครั้งที่ 2 
เป็นต้น 
 2) โครงการบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้ที่เก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ มี
จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,583,150 บาท ได้แก่ โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาว
จีน HNU International Youth Camp Fall 2019 โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Global Impact 
on Sustainable Tourism” เป็นต้น  
 3) โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า มีจ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 190,000 บาท ได้แก่ 
ครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน 

 

4. ด้ำนกิจกำรนักศึกษำ 
 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
จ านวน  59 โครงการ และสนับสนุนให้สาขาวิชาการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมประสบการของนักศึกษาใน
รายวิชา จ านวน 96 โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมประสบการณ์นอกรายวิชา จ านวน 47 โครงการ 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 โครงการ โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์ของนักศึกษาประเภทการแข่งขัน จ านวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 213 โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,914,599.45 บาท เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 8 จ านวนและงบประมาณของกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 

ที ่ ประเภทกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน งบประมำณ (บำท) 
1 กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นกัศึกษำจัดกิจกรรม 59 368,941.00 
 - กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 4 128,123.00 
 - กิจกรรมนันทนาการ 24 94,296.00 
 - กิจกรรมกีฬาท่ีส่งเสรมิสุขภาพ 5 96,522.00 
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ที ่ ประเภทกิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน งบประมำณ (บำท) 
 - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรกัษ์สิ่งแวดล้อม 23 30,000.00 
 - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 1 - 
 - กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2 20,000.00 
2 โครงกำรเพ่ือส่งเสริมประสบกำรณ์ของนักศกึษำในรำยวิชำ 96 1,469,430.57 
 - ระดับปรญิญาตร ี 85 1,220,460.57 
 - ระดับบณัฑิตศึกษา 11 248,970.00 
3 โครงกำรเพ่ือส่งเสริมประสบกำรณ์ของนักศกึษำนอกรำยวิชำ 47 2,868,106.19 
 - ระดับปรญิญาตร ี 45 2,824,981.19 
 - ระดับบณัฑิตศึกษา 2 43,125.00 
4 โครงกำรเพ่ือส่งเสริมประสบกำรณ์ของนักศกึษำ เพ่ือเตรียม

ควำมพร้อมก่อนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
6 100,041.00 

5 โครงกำรเพ่ือส่งเสริมประกำรณ์ของนักศึกษำ ประเภทกำร
แข่งขัน 

5 108,080.69 

รวมท้ังสิ้น 213 4,914,599.45 

 
 ทุนกำรศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรทุนการศึกษา จ านวน 80 ทุน เป็นเงิน 
846,600 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 9 จ านวนและงบประมาณทุนการศึกษา 
 

รำยกำร จ ำนวนผู้ได้รับทุน รวมจ ำนวนเงิน แหล่งทุน 
โครงการมอบเงินทุนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสรมิ
ประสบการณ์ด้านการจัดการ ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

28 336,000 เงินรายได้คณะฯ 

โครงการนักศึกษาช่วยงาน 2 5,600 เงินรายได้คณะฯ 
โครงการทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ 
คณะวิทยาการจัดการ 

46 465,000 เงินรายได้คณะฯ 

ทุนการศึกษาจากคณุเกรยีงไกร ศรีสวัสดิ ์
 

4 40,000 คุณเกรียงไกร ศรี
สวัสดิ ์
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5. บุคลำกรและงบประมำณ 
 บุคลำกร 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร จ านวน 167 คน จ าแนกเป็นสาย
วิชาการ 102 คน และสายสนับสนุน 65 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 10 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รวม 
อำจำรย์ 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์ 

ปริญญาตร ี
คน 

ร้อยละ 
- - - - - 

ปริญญาโท 
คน 

ร้อยละ 
41 

89.13 
4 

8.70 
1 

2.17 
- 

46 
45.10 

ปริญญาเอก 
คน 

ร้อยละ 
27 

48.21 
23 

41.07 
6 

10.71 
- 

56 
54.90 

รวม คน 
ร้อยละ 

68 
66.67 

27 
26.47 

7 
6.86 

- 
102 

100.00 

 
ตำรำงท่ี 11 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท 

บุคลำกร สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุ รวม 
ข้าราชการ คน 1 - 1 
 ร้อยละ 100 - 0.60 
พนักงานประเภทประจ า คน 90 45 136 
 ร้อยละ 66.67 33.33 88.84 
พนักงานประเภทช่ัวคราว คน 11 9 20 
 ร้อยละ 55.00 45.00 11.98 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท
ช่ัวคราว 

คน - 11 11 
ร้อยละ - 100.00 6.59 

รวม 
คน 102 65 167 

ร้อยละ 61.08 38.92 100.00 
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 งบประมำณ 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่พ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ กล่าวคือ ใช้เงินรายได้
หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ 17 หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ซึ่งเป็นโครงการปกติ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันอัตราส่วนงบประมาณที่เป็นเงินรายได้ต่องบประมาณแผ่นดินคิด
เป็น 98.7 ต่อ 1.3 ทั้งนี้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตจะถูกจัดสรร
ให้กับมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 และกองทุนวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรม ร้อยละ 5 ส่วนเงิน
ค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาจะถูกจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยร้อยละ 6 บัณฑิตวิทยาลัยร้อยละ 4 
และกองทุนวิจัย สร้างสรรค์และนวัตกรรมร้อยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 12 งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 
เงินรำยได้ 166,667,953.82  100.00 
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปีงบประมำณ 106,345,256.45  63.81 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น ๆ 30,907,749.23  18.54 
ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 75,437,507.22  45.26 

หัก เงินสะสมมำเป็นเงินส ำรอง 10,000,000.00 6.00 
งบประมำณคงเหลือ 50,322,697.37 30.19 

 
ตำรำงท่ี 13 งบประมาณเงินรายได้บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่าธรรมเนียมอดุหนุนจากหน่วยงานภายนอก 16,194,845.00 
ค่าธรรมเนียมอดุหนุนมหาวิทยาลยัศิลปากร (ร้อยละ 4) 647,793.80 
รายรับคา่ธรรมเนียมส่วนงาน วจก. (ร้อยละ 6) 971,690.70 

 

ตำรำงท่ี 14 งบประมาณเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรมและสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) 
 เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรมและสรา้งสรรค์   20,113,084.08  
 รายรับจากค่าลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษา (ร้อยละ 5)  10,049,593.65  
 ค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ  13,347,335.56 
งบประมำณคงเหลือ 16,815,342.17  
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ตำรำงท่ี 15 งบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 

งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 
ยอดงบประมำณปี 2563 38,629,101.15 100.00 
ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงปีงบประมำณ  5,628,584.64 14.57 

ทุนการศึกษาส าหรับบุคคลากรภายในคณะฯ  5,147,612.23 13.33 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  480,972.41 1.25 

งบประมำณคงเหลือ 33,000,516.51 85.43 
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แผนพัฒนำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีงบประมำณ 2564 – 2567 

 

วัตถุประสงค ์
 การจัดท าแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2564 - 2567 เป็น
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานคณะ และสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการจึงได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการของคณะวิทยาการ
จัดการ ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2564 ถึงปี พ.ศ. 2567 ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ มีการบรูการความหลากหลายด้าน
การจัดการ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

3. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาบนศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่พ่ึงพาทางวิชาการของชุมชน ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

ปรัชญำ วิสัยทัศน ์ค่ำนิยม พันธกิจ และสมรรถนะหลัก 
 
ปรัชญำ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ มีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร สารสนเทศ พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้น า 
ความรับผิดชอบและจิตส านึกต่อส่วนรวม และสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 

คณะวิชาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย พ่ึงพาตนเองทางด้านงบประมาณและ
พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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ค่ำนิยมองค์กร 
MSSU  
M : Mission (หน้าที่) Morality (จริยธรรม) Modernization (น าสมัย)  
S : Scholastic and Professional Advance (ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ)  
S : Social minded person/organization (บุคคล/องค์การแห่งส่วนรวม) 
U : Unified goals and teams (เป้าหมายและทีมท่ีเป็นหนึ่งเดียว) 

 
พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศาสตร์ด้านการจัดการที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับของพ้ืนที่ 
ประเทศภูมิภาคและประชาคมโลก 
 2. พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ  และส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา ชี้น า และแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และ
ประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรบุคคลให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์ท่ีมีความเป็นสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 6. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้เพ่ือน ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวสู่เป้าหมายและการ
พัฒนาคณะฯ 
 
สมรรถนะหลัก 
มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านการจัดการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1: ACADEMIC REPUTATION 
สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ 
 

องค์ประกอบยุทธศำสตร์ที่ 1 

• 4 กลยุทธ์ 

• 4 มาตรการ  

• 10 ตัวชี้วัด 

• กรอบงบประมาณ 21,000,00 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1:  ACADEMIC REPUTATION 
 

ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 
 

กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริม lifelong learning, on-demand, diverse and flexible education  

                ให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง มีควำมสร้ำงสรรค์ และเป็นสำกล 
 

            มำตรกำรที่ 1   พัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหลักสูตร 

1 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
blended learning 

รายวิชา 4,000 10 20 30 40 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ประธานหลักสูตร 

2 จ านวน courseware, MOOCs และสื่อดิจิทัลอ่ืนที่ใช้ในการรเรียน
การสอน 

ชิ้น 4,000 - 4 6 10 

3 จ านวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เป็น active learning, social 
engagement 

รายวิชา 500 5 5 5 5 

4 จ านวนหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ/ 
บูรณาการ 

หลักสูตร 400 1 2 2 2 

5 ร้อยละของงบฯรายรับที่ใช้ในโครงการดูงาน ส่งเสริม
ประสบการณ์ของนักศึกษา (ไม่นับกิจกรรมนักศึกษา/ 
ทุนการศึกษา/ สวัสดิการเพ่ือนักศึกษา) ต่องบด าเนินงาน 

ร้อยละของ  
งบฯ

ด าเนินการ 

5,500 2 2.5 3 3.5 
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ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 

6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
(เกณฑ์สมศ.) 

ร้อยละ 100 80 80 80 80  

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตของคณะที่จบ
การศึกษา 

คะแนน 100 80 80 80 80 

 

กลยุทธ์ 1.2   พัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่มำตรฐำน Professional Standard Framework และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
 

            มำตรกำรที่ 2  พัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่มำตรฐำน PSF  
8 จ านวนโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนใน 

ยุคดิจิทัล 

จ านวนนับ 5,400 4 5 6 6 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ 1.3   ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้ทัดเทียมกับระดับสำกลตำมแนวทำง AUN QA และ EdPEx 
 

           มำตรกำรที่ 3   กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
9 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะที่สนับสนุน AUN QA และ 

EdPEx 
จ านวนนับ 1,000 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 
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ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 
 

กลยุทธ์ 1.4   สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันผลงำนทำงวิชำกำรสู่ระดับนำนำชำติ 
 

           มำตรกำรที่ 4   สนับสนุนให้สำขำวิชำมีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน มีพันธมิตรทำงวิชำกำร เป็นที่ยอมรับและมีควำมเป็นสำกล 

10 จ านวนครั้งที่บุคลากรของคณะที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะท างาน กอง
บรรณาธิการในงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ครั้ง - 65 70 72 75 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

 

 

 

 



 

19 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2: RESEARCH AND CREATIVITY 
ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และ
เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน สังคม 
 

องค์ประกอบยุทธศำสตร์ที่ 2 
• 2 กลยุทธ์ 
• 3 มาตรการ 
• 6 ตัวชี้วัด 
• กรอบงบประมาณ 21,000,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2:  RESEARCH & CREATIVITY 
 

 

ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 
 

กลยุทธ์ 2.1  พัฒนำระบบ กลไก ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตผลงำนวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 

                เพื่อกำรพัฒนำสังคม ชุมชน ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน 
 

            มำตรกำรที่ 1   สร้ำงระบบ กลไกสนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิตผลงำนวิจัย เพื่อเข้ำสู่ระดับนำนำชำติ 
11 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติตาม

เกณฑ์ฯ 

ชิ้น 3,600 60 70 75 80 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

12 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/ เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS หรือที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ชิ้น 7,200 5 5 5 5 

 

กลยุทธ์ 2.2   พัฒนำเครือขำ่ยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมจำกภำยนอก  
                 ทั้งในระดับชำติ ระดับนำนำชำติ ระดับจังหวัดและชุมชน 
 

            มำตรกำรที่ 2  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร วิจัย และบริกำรทำงวิชำกำรในทุกระดับ 

13 จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ บาท 1,000 150k 150k 150k 150k รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

14 จ านวนผลงานทางวิชาการ/ วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

ชิ้น 1,600 10 12 15 20 
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ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 

15 ร้อยละของรายรับที่ได้มาจากงานวิจัย/ บริการวิชาการ ต่อรายรับ
ค่าหน่วยกิตจริง 

ร้อยละต่อค่า
หน่วยกิตจริง 

400 8 10 10 10  

 

           มำตรกำรที่ 3   สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำรวิจัยหรือกำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำชุมชน/ พื้นที่ หรือมีผลกระทบต่อนโยบำย 

16 จ านวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์ และจ านวนนโยบายที่เกิดการ
พัฒนา * 

จ านวนนับ 7,200 12 20 25 30 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

หมายเหตุ * ชุมชน  หมายถึง  พื้นท่ีทางสังคมท่ีมีประชากรอาศัยร่วมกันในขอบเขตอาณาบริเวณที่ชัดเจน และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันบนพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
             และความเชื่อท่ีเป็นบรรทัดฐานของพื้นท่ีน้ัน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: SMART AND GREEN ADMINISTRATION 
น าระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

องค์ประกอบยุทธศำสตร์ที่ 3 
• 4 กลยุทธ์ 
• 6 มาตรการ 
• 7 ตัวชี้วัด 
• กรอบงบประมาณ 70,000,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3:  SMART & GREEN ADMINISTRATION 
 

ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 
 

กลยุทธ์ 3.1  พัฒนำให้เป็นมหำวิทยำลัยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย Digital Transformation University 
 

            มำตรกำรที่ 1   น ำ ICT มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และสื่อสำรองค์กร 
17 จ านวนนวัตกรรม แพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ในการ

ด าเนินงานของคณะ 
จ านวนนับ 6,000 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 

 

กลยุทธ์ 3.2  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  กระบวนกำรท ำงำนและทรัพยำกรบุคคลให้มีธรรมำภิบำล พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน 
 

            มำตรกำรที่ 2   พัฒนำบุคลำกร: สำยสนับสนุนฯ ปรับปรุงระบบ วิธีกำรท ำงำน และภำระงำนให้ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของคณะ 

18 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ reskill/ upskill 

หรือปรับสมรรถนะ 
ร้อยละ 6,000 60 75 80 80 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการคณะฯ 
 

            มำตรกำรที่ 3  พัฒนำบุคลำกร: สำยวิชำกำร ก ำกับดูแลภำระงำนและผลงำนทำงวิชำกำรรำยบุคคล 

19 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

รอ้ยละ 2,000 60 60 60 60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ประธานหลักสูตร 
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ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 

20 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งฯ อย่างน้อยในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 4,000 30 32 34 36  

21 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ reskill/ upskill 

หรือปรับสมรรถนะ 
ร้อยละ 12,000 60 65 70 75 

 

กลยุทธ์ 3.3   พัฒนำลักษณะทำงกำยภำพ สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยโดยเน้นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
           มำตรกำรที่ 4  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคณะเพื่อกำรท ำงำนของบุคลำกรและกำรศึกษำของนักศึกษำ 

22 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ของคณะ 

คะแนน 32,000 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ 3.4   กำรสร้ำงเสถียรภำพและควำมม่ันคงทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย 

           มำตรกำรที่ 5   พัฒนำระบบ กลไก และเพิ่มช่องทำงในกำรรับนักศึกษำใหม่ 

           มำตรกำรที่ 6   พัฒนำระบบ กลไก และบุคลำกรสนับสนุนงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงรำยได้ 
23 จ านวนเงินรายรับที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 8,000 3 5 6 8 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4: SMART STUDENT AND ALUMNI  
พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับศิษย์เก่า 
 
องค์ประกอบยุทธศำสตร์ที่ 4 

• 1 กลยุทธ์ 
• 3 มาตรการ 
• 8 ตัวชี้วัด 
• กรอบงบประมาณ 58,000,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4:  SMART STUDENT AND ALUMNI 
 
 

ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 
 

กลยุทธ์ 4.1  พัฒนำนักศึกษำให้เป็น Smart student พร้อมทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 
 

            มำตรกำรที่ 1   พัฒนำโครงกำร กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่มทักษะและประสบกำรณ์ของนักศึกษำ 

24 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ท่ีใช้ในการพัฒนาโครงการ 
กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 

ร้อยละ 16,000 4 4 5 5 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล 
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

25 จ านวนโครงการ/ กจิกรรม start up จ านวน 6,800 3 3 4 4 

26 จ านวนโครงการ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ นอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา (รวมทั้ง 
mobility program) 

จ านวน 12,000 2 2 3 3 

27 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 

จ านวน 6,800 3 4 5 5 

 

            มำตรกำรที่ 2  พัฒนำงำนกิจกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำนักศึกษำ 

28 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้เพื่อจัดกิจกรรมและสวัสดิการ
ส าหรับนักศึกษา เทียบกับงบประมาณด าเนินงานของคณะ 

ร้อยละ 7,200 2.5 2.5 3 3 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

29 จ านวนบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนวอาชีพ (QS) คน - 15 16 18 20 
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ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 

30 จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือเข้าร่วม
ในการจัดการศึกษา 

จ านวน 2,000 30 30 35 35  

 

           มำตรกำรที่ 3   สนับสนุนกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่ำ และจัดโครงกำรอบรม ฟื้นฟูวิชำกำร หรือ current ให้กับศิษย์เก่ำ 
31 โครงการ/ กิจกรรมที่จัดให้ หรือจัดร่วมกับศิษย์เก่า จ านวนนับ 7,200 1 2 2 3 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5: SILPAKORN BRANDING  
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ 
 
องค์ประกอบยุทธศำสตร์ที่ 5 

• 3 กลยุทธ์ 
• 2 มาตรการ 
• 7 ตัวชี้วัด 
• กรอบงบประมาณ 50,000,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5:  SILPAKORN BRANDING 
 
 

ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 
 

กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกด้ำนศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม เพื่อผลักดันมหำวิทยำลัย 

                ให้เป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมในภูมิภำค ASEAN 

กลยุทธ์ 5.2  มุ่งสร้ำง Silpakorn Branding และสื่อสำรภำพลักษณ์ศิลปำกรสู่ภำยนอก 
 

            มำตรกำรที่ 1   แสวงหำ สร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ พันธมิตรและหุ้นส่วนในกำรด ำเนินกำรทุกภำรกิจ 

32 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการ/ เวทีทางวิชาการใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่คณะจัด หรือเป็นเจ้าภาพร่วม 

จ านวนนับ 8,000 3 4 5 6 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. 33 จ านวนความร่วมมือ/ ข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ (รวมที่ต่ออายุ) 

จ านวนนับ 7,200 5 5 5 5 

34 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจการเพ่ือ
สังคมสู่ภายนอก 

จ านวนนับ 7,200 1 1 2 2 

 

กลยุทธ์ 5.3  พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
 

               มำตรกำรที่ 2    สร้ำง สนับสนุน ส่งเสริมโครงกำร/ กิจกรรมท่ีแสดงควำมเป็นสำกลของคณะ 

35 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่มาฝึกอบรม/ study visit และ
ลงทะเบียนเรียน 

คน 6,000 5 5 10 10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 



 
 

33 
 

ล ำดับ นโยบำย (มำตรกำร) / ตัวชี้วัด หน่วยวัด งบประมำณ 

(พันบำท) 
ปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

64 65 66 67 

36 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (รวมผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ) คน 7,200 7 7 8 10 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. 
37 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วม mobility program คน 7,200 5 5 10 10 

38 จ านวนผลงานทางวิชาการ/ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ชิ้น 7,200 10 10 20 20 
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ภำคผนวก 
สถำนภำพ สถำนกำรณ์ และควำมต้องกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
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สถำนภำพ สถำนกำรณ ์และควำมต้องกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

หัวข้อ สถำนภำพ สถำนกำรณ ์ ควำมต้องกำร 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการ
เ รี ยนการสอนในหลากหลายใน
สาขาวิชาโดยคณาจารย์ส่วนใหญ่ใน
คณะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์วิชาที่ตนสอน  
2. มีการเปิดรายวิชาที่หลากหลายและ
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต  
3. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การเรียนการสอนเป็นคณะวิชาที่มี
นักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษา
จ า น ว น ม า ก  ร ว ม ทั้ ง ส นั บ ส นุ น
งบประมาณส าหรับการจัดโครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์ในรายวิชา  

 
 
 

1. บางสาขายังขาดความโดดเด่น และขาดอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจน 

2. อาจารย์บางส่วนที่ยังสอนไม่ตรงกับสาขาที่ตน
เชี่ยวชาญและสอนไม่ตรงกับสาขาที่ตนจบมา และ
นักศึกษามีคุณภาพลดลง  
3. สถานการณ์เปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

1. แต่ละสาขาควรหา อัตลักษณ์ของตนเองให้ชัดเจน  
วางแผรูปแบบนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียนปลี่ยน
แปลง 
2. ไม่เปิดสาขาตามกระแสขณะที่คณะเองยังไม่มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และสถานท่ี  

3. สร้างสมดุลระหว่างจ านวนนักศึกษาและคุณภาพ
การศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมี
มาตรการที่ เข้มข้นในการดูแลนักศึกษาทั้ง ในด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3.  มีกลไกและระบบสารสนมเทศที่อ านวยความสะดวก
ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดอย่างชัดเจน  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หัวข้อ สถำนภำพ สถำนกำรณ ์ ควำมต้องกำร 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกร 

1. คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนจ านวนมาก  
2. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง 

1. ความไม่สมดุลย์ระหว่างจ านวนบุคลกากรและภาระงาน
ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน  บางสาขาไม่มี
อาจารย์สอนเพียงพออาจารย์บางท่านมีภาระงานมาก
เกินไป  ส่วนสายสนับสนุนบางรายมีภาระงานน้อย  
2. การส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ในคณะมีน้อยลง เนื่องจากถูกตัดงบประมาณในการไป
อบรม ประชุม สัมมนา 
 

1. พิจรณาภาระการสอนและภาระงานอ่ืนๆให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าการ
จัดระบบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในเชิงโครงสร้างใหม่ เพ่ือจัดคนให้เหมาะสมกับ
งานและปริมาณงาน 

2. ต้องการรูปแบบการประเมิน KPIs รูปแบบใหม่ที่วัด
ความส าเร็จของชิ้นงานมากกว่าการเก็บเอกสารขั้นตอน 
3. มีเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา  ความก้าวหน้าของ
บุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ   

3. ด้ำนกำรวิจัย 1. คณะวิทยาการจัดการมีทุนสนับสนุน
การวิจัย ทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งมี
การจัดฝึกอบรมในด้านการวิจัยให้แก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
 
 

1. มีงานวิจัยของบุคลากรที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล Scopus/TCI1,2 น้อย 

บุคลากรที่ เกี่ยวข้องบางคนไม่ เข้า ใจเงื่ อนไข 
กฎระเบียบในทิศทางเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถให้
ค าตอบที่ชัดเจนได้ว่าควรต้องท าอย่างไรเกี่ยวการ
การวิจัยได้ 

1. ควรก าหนดแผนงานวิจัยที่ ชัดเจนและควรมีเกณฑ์การ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยรวมถึง การ
น าเสนอผลงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะการน าเสนอผลงาน
ต่างประเทศ ควรมีการพิจารณาให้ชัดเจน  
2. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
Web of Sciences, Scopus มากขึ้น 

4. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 1. คณะและสาขาวิชามีการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน  
 
 

1. ขาดการรับรู้ถึงงานบริการวิชาการของคณะ ไม่รู้
ว่าคณะท าอะไร จะท าอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดแผนงานด้านการบริการวิชาการของคณะให้
ชัดเจนว่าจะเป็นไปในลักษณะของการแสวงหารายได้
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หัวข้อ สถำนภำพ สถำนกำรณ ์ ควำมต้องกำร 
 จนท าให้ขาดความสนใจในการแสวงหาข้อมูล

ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

หรือเพ่ือประโยชน์ของสังคมและชุมชน ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
2. ควรมีระบบและกลไกที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้จัดทาโครงการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น เช่น การ
จัดเตรียมเอกสาร การเคลียร์เอกสาร ซึ่งหลายขั้นตอนมีความ
ยุ่งยากและใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน  

5. ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 1. คณะและสาขาวิชามีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 
 

1. มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่
ค ณ ะ ยั ง ข า ด ค วา ม ตระ หนั ก แ ละค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

1. ควรวางแผนการด าเนินงานกิจการด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน มีกิจกรรมที่สามารถดึงความสนใจของอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาให้หันมาร่วมกัน ในเรื่องท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
และต้องท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าตามกระแสเพียงช่ัวครู่ช่ัวยาม
เท่านั้น  
2. ผู้บริหารควรเข้าใจในธรรมชาติของคณะ  สามารถรักษา
ประโยชน์ของประชาคมคณะและนักศึกษาได้อย่างแท้จริง    ซึ่ง
ในปัจจุบันสภาพการณ์และเงื่อนไขความส าเร็จต่าง ๆ ที่เคยใช้ได้
ในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบัน    

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 1. คณะมีกลไกการบริหารจัดการที่ยัง
ขาดระบบที่ชัดเจน ขาดวิสัยทัศน์และ
แผนการด าเนินงานที่ท าให้ประชาคม
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้  

1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลยังไม่คุ้มค่า  
2. สมาชิกในองค์กรขาดความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมาย ที่
เป็นผลจากการวางแผนงานทีไม่ชัดเจน และไม่เอื้อต่อการ
ท างานในยุคสมัยปัจจุบัน  

1. ผู้บริหารต้องสามารถรักษาประโยชน์ของประชาคมคณะและ
นักศึกษาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันสภาพการณ์และเง่ือนไข
ความส าเร็จต่าง ๆ  ที่เคยใช้ได้ในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคปจัจบุนั
จึ งมีความจ า เป็นที่จะต้องได้ผู้บริหารที่มีความเข้ า ใจ ใน
สถานการณ์อย่างแท้จริง มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
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หัวข้อ สถำนภำพ สถำนกำรณ ์ ควำมต้องกำร 
 
 
 

3. ขาดกลไกและทิศทางการบริหารงานที่สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น   และไม่
เอื้อต่อการท างานในยุคสมัยปัจจุบัน จึงส่งผลให้สมาชิกใน
องค์กรขาดความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมาย ไม่มีบรรยากาศ
องค์กรที่ดี ที่เอื้อต่อการท างานร่วมกัน ท าให้ขาดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร  

4. บุคลากรไม่มีความชัดเจนและมั่นใจต่อ ผู้บริหาร 
ระบบ แผนงาน สถานการณ์ปัจจุบัน (ภายในคณะฯ 
มหาวิทยาลัยประเทศ) อนาคตการท างาน และ
ความมั่นคงในเสถียรภาพการทางาน ส่งผลให้ขาด
ขวัญก าลังใจ และความรู้สึกผูกพันทั้งต่องานและ
องค์กร ความรู้สึกจงรักภักดีกับองค์กร ท าให้
ทิศทางในการพัฒนาเพ่ือองค์กรในการท างานเชิง
รุกและรับ ในบางส่วนงานอาจจะไม่ได้รับความ
ร่วมมืออย่างแท้จริงเท่าท่ีควร  
5. ขาดการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ืออนาคตขององค์กร
และบุคลากร 

และแผนงานที่ชัดเจน มีตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ที่
ประชาคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึง
ของความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น  

2. มีการสื่อสารข้อมูลด้านต่างๆ กับประชาคมอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และลดความระแวง
สงสัย สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีในคณะ 

3. ควรจัดการระบบการบริหารงานบุคลากรสาย
สนับสนุนในเชิงโครงสร้างใหม่ เพ่ือจัดคนให้เหมาะสมกับ
งานและปริมาณงาน และสร้างงานให้บุคลากรที่มีภาระ
งานน้อยในบางสายงาน เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นธรรมใน
สังคมบุคลากร 

4. มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่เหมาะสม โดย
พิจารณาการใช้งบประมาณที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
งดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยที่เกิดจากการแทรกแซงของ
บุคคลภายนอกที่ไม่สร้างประโยชน์ 
5. ควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร  พ้ืนที่ส่วนขยาย
เมืองทองธานี  และพ้ืนที่ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติ  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เพ่ือรองรับ
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หัวข้อ สถำนภำพ สถำนกำรณ ์ ควำมต้องกำร 
มีการแทรกแซง การเบียดบังงบประมาณจาก
ภายนอกซึ่งท้ายที่สุดประชาคมในคณะต้องมาร่วม
รับผิดชอบจากการบริหารงานที่ผิดพลาด การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

การขยายตัวในการจัดการเรียนการสอน  อย่างมี
ประสิทธิภาพและค านึงถึงงบประมาณที่จ ากัด 

7. ด้ำนสวัสดิกำร   1 .  ค ว รมี ก า ร จั ด ส ร รส วั ส ดิ ก า ร ในรุ ป แบบ กา ร อบ ร ม  
ประชุมสัมมนานอกสถานที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา  เพื่อขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากร 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1. กำรผลิตบัณฑิต 
Strengths 
1. มีหลักสูตรภาษาไทย หลากหลายทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 
2. มีการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาอย่าง

สม่ าเสมอและได้ผลงานท่ีเป็นประจักษ์ 
3. ความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย 

ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ในระดับชาตมิีจ านวน
มาก 

4. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมทั้งในและนอกรายวิชา 

5. เป็นสถาบัน ท่ีมีชื่อเสยีง และได้รับการยอมรับต่อสังคม
ในผลิตบณัฑติที่มีคุณภาพต่อตลาดแรงงาน โดยมีอตัรา
การมีงานท าสูงมากกว่า ร้อยละเฉลี่ย 80 และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงมากกว่า รอ้ยละเฉลี่ย 80 

6. ที่ตั้งของคณะวิทยาการจดัการ เอือ้ต่อการเป็น
ศนูย์กลางของภูมิภาคหรือเครือข่ายภูมิภาคต่าง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opportunities 
1. ค่านิยมของนักศึกษา และผู้ปกครองในการเลือกเข้าศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
2. ความต้องการเรียนในระดับอุดมศกึษา ด้านการบรหิาร

จัดการยังเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยม และต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภมูิภาคอาเซียน 

3. พระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
ECONOMIC  COMMUNITY) เปดิโอกาสให้คณะ
วิทยาการจัดการ มีอิสระในการจัดการศึกษามากขึ้น มี
ความคล่องตัวในการพัฒนาหลักสตูร และสามารถสร้าง
พันธมิตรกับต่างประเทศในการพัฒนาหลักสตูรให้เป็น
สากล ที่ส าคัญคือสร้างโอกาสให้คณะวิทยาการจัดการ
เป็นที่รู้จักกว้างขึ้น 

4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีการเชื่อมโยงด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากภาครัฐ 
6. เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ในประเทศ

แถบเอเชียมากขึ้น ท าให้เพิ่มโอกาสในการรับนักศึกษา
ต่างชาติ 

7. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรยีังมศีักยภาพในการรองรบั
สิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารเรยีน อาคารปฏิบตัิการของ
คณะวิทยาการจัดการเพื่อตอบสนองต่อเรียนการสอน 

8. กิจกรรมทีส่่งเสริมจติสาธารณะและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษายังมีน้อย 

9. มีความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใน
พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในการฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านตา่ง ๆ เช่น การบริหาร
จัดการ  และ ภาษาต่างประเทศท่ี 2  

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศมีความก้าวหน้าและสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
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Weaknesses 
1. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้ังในด้านการจัดการเรยีน

การสอน และการวิจัย ขาดความต่อเนื่อง เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย การเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าแห่งการ
สร้างสรรค ์

2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนยัง
ไม่มเีอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

3. สัดส่วนอาจารยต์่อผู้เรียนยังไม่เหมาะสมทั้งในระดับ
ปริญญาบัณฑติ และระดับบัณฑิตศึกษา 

4. จ านวนบุคลากรสายวิชาการไม่สอดคล้องและ
เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร และมีคณุวุฒิไม่ตรง
ตามสาขาวิชา 

5. การบูรณาการในการจัดการเรยีนการสอนระหว่าง
หลักสตูรภายในคณะวิทยาการจัดการและคณะอื่นๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยยังมีน้อย  

6. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเชิงรุกยังมีน้อย เช่น การจัดการเรียน
สอนร่วมกัน ความร่วมมือในการท าวิจัย 

7. หลักสตูรนานาชาตแิละนักศึกษาตา่งชาติยังมีน้อย 
8. บัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา ยังมี

จุดอ่อนในด้านภาษาตา่งประเทศ  
9. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

ในระดับนานาชาติทีม่ี Impact factor สูง รวมถึง
ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง ยังมีจ านวนน้อย 

10. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกับคณะวิทยาการจดัการยังมีน้อย 

11. อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมเป็นแบบรวมศูนย์
ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการเรยีนการสอนในบาง
หลักสตูร 

Threats 
1. การเปิดเสรีด้านการศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยทั้งในและ

ต่างประเทศมีแนวโน้มในการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น 
2. นโยบายปรับลดงบประมาณด้านกองทุนกู้ยืมของรัฐ 
3. เงินงบประมาณที่ไดร้ับจากภาครัฐไม่เหมาะสมต่อการ

พัฒนาและขยายตัวของคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจาก
มิใช่สาขาขาดแคลน 

4. การเปลีย่นแปลงดา้นโครงสร้างประชากร อัตราการเกิด
น้อยลง ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 

5. ขาดความชัดเจนของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ก าหนดโดย สกอ. 
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2. บุคลำกร 
Strengths 

1. ปัจจุบันคณะฯ มีนโยบายจดัสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ เช่น งบประมาณสนับสนุน
การท างานวิจัย การผลิตต ารา การจัดโครงการบริการ
วิชาการ และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 

 

Opportunities 
1. มีหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ตั้งอยู่

ในบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งเอื้อโอกาสตอ่การสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

2. สร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน
ในต าแหน่งช านาญการ 

3. มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานท่ีไดม้าตรฐาน
ระดับสากล เนื่องจากการเปดิประชาคมอาเซียน 

4. มีโอกาสในการสรา้งเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศผ่านบุคลากรทีไ่ด้รบัศกึษาต่อจาก
ต่างประเทศ 

Weaknesses 
1. ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ ในระดบั

นานาชาติที่มี Impact factor สูง รวมถึงผลงานท่ี
ได้รับการอ้างอิง ยังมีจ านวนน้อย 

2. ผลงานวิชาการและงานวิจัยทีส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปญัหาของชุมชนยังมีน้อย 

3. สัดส่วนผลงานวิชาการและงานวิจยัต่อบุคลากรยังมี
น้อย ขาดความหลากหลาย และความก้าวหน้าใน
ศาสตร์เฉพาะทาง  

4. บทบาทของคณาจารย์ประจ าในเชิงวิชาการ ต่อสังคม
ภายนอกยังมีจ านวนน้อย 

5. คณะฯ ไมม่ีนโยบายสร้างค่านิยมรว่มกัน เช่น การ
ทุ่มเท การเสียสละในการท างาน และรักในองค์กร 

6. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม ยังมีน้อย 

7. สัดส่วนทุนวิจยัจากภายนอกยังมีนอ้ย 
8. ค่าใช้จ่ายประจ าประเภทเงินเดือนมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ขณะที่รายได้ของคณะคงที ่
9. สัดส่วนบุคลากรทางวิชาการและบคุลากรสาย

สนับสนุนไมส่มดลุกัน 
10. ต าแหน่งงานและภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ไม่ชัดเจน ท าให้ขาดความก้าวหน้าในสายงาน 

Threats 
1. ความไม่พร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความ

สะดวกอันเป็นผลกระทบต่อการเลือกมาปฏิบตัิงาน 
โดยเฉพาะอาจารย์ชาวต่างชาต ิ

2. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภค ระบบการขนส่ง
ในพื้นที่ไม่สะดวกสบาย 
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3. กำรบริหำรจัดกำร 
Strengths 

1. ระบบงบประมาณและข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัตมิี
ความยืดหยุ่น 

2. มีบุคลากรและทรัพยากรทีเ่พียงพอในการเกื้อหนุนต่อ
การสร้างกิจกรรมหารายได ้

Opportunities 
1. สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบงานจัดเก็บเอกสาร 
ระบบบัญชีและต้นทุน รวมถึงการ 
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายในและภายนอกคณะฯ 
และข้อมลูสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา 

2. ก าหนด และจัดท าเอกสารคูม่ือประกอบการปฏิบตัิในละ
ส่วนงาน รวมถึงแผนบรหิารความเสียง และติดตามการ
ด าเนินการตามแผน อย่างต่อเนื่อง 

3. ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
ให้ส่งเสรมิและสนับสนุนกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

Weaknesses 
1. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ

บริหารจดัการยังมีน้อย ท าให้การท างานมีหลาย
ขัน้ตอน 

2. การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

3. ขาดการพัฒนากลไกในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพสูง และมีคณุค่าเอาไว้ได ้

4. คณะวิทยาการจัดการยังขาดระบบการเตรียมบคุคลที่
จะเข้าสูต่ าแหน่งบรหิารอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ขาดระบบในการรายงานสถานะทางการเงิน และการ
ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
ส่งผลต่อการตดัสินใจของผู้บริหาร 

6. ยังไม่สามารถจ าแนกต้นทุนต่อหลกัสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการประกันคณุภาพการศกึษา 

8. ระบบการท างานด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสตูรและคณะวิชา ยังไมเ่อื้อตอ่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

Threats 
1. แนวทางปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการ การเบิกจา่ย การ

แบ่งส่วนงาน ยังขาดความชัดเจน ภายหลังการ
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. ระบบสารสนเทศท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภาพใช้ต้นทุน
สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
 



 


