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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินงานของ คณะวิทยาการจัดการและการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ฉบับนี้ จัดทําโดยคณะ

วิทยาการจัดการ ซ่ึงดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และตามหลักเกณฑการติดตาม และ

ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ นี้ มีสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก 1) บทนําซ่ึงประกอบดวยขอมูล

พ้ืนฐานของคณะวิทยาการจัดการ 2) รายงานผลการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย สรุปผลการดําเนินงานของ

คณะท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาและปญหา/อุปสรรคของคณะในภาพรวม พรอมแนวทางการ

แกไขปญหาและพัฒนา และ 3) ภาคผนวก ซ่ึงประกอบดวย แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx และ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ  

สวนงาน 

 ในการรายงานนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรสังกัดงานตางๆ ประกอบดวย งานบริหาร

และและพัฒนาวิชาการ งานบริหารท่ัวไป และงานกิจกรรมพิเศษ จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

29 พฤศจิกายน 2564 
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บทสรุปผูบริหาร  

 

คณะวิทยาการจัดการมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานบริหารโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย สุทธะนันท 

ดํารงตําแหนงคณบดีตั้งแตวันท่ี 10 กันยายน 2563 และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งรองคณบดีจํานวน 7 คน และ

ผูชวยคณบดีอีก 3 คนเพ่ือเขารวมในการบริหารงานคณะตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ 2564   

 คณะยังคงยึด 5 ยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  2562-2566  

ของอธิการบดีเปนโครงรางหลักในการจัดทํา “แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2564-2567”  

แลวจึงไดนํานโยบายพัฒนาคณะของคณบดีท่ีไดแถลงตอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไวกอนไดรับการแตงตั้ง 

คือ “สรางความเขมแข็งใหม บนวิถีของความยั่งยืน” เขามารวมกันแลวจัดทําเปน “แผนพัฒนาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2564-2567” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว 

 ในปงบประมาณ 2564 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในตัวชี้วัดท่ีถายทอดมายัง

คณะจํานวน 46 ตัว และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ในตัวชี้วัดอีกจํานวน 14 ตัว (ท่ีไมซํ้ากับ KPIs 

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย)  สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 57 ตัวชี้วัดจากท้ังหมด 60 ตัวชี้วัด หรือ 

คิดเปนรอยละ 95 ของตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวได   

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx  พบวาถึงแมคณะยังคงมีคะแนนอยู 

ในระดับ Band 2 แตนับวาไดมีการพัฒนาท่ีชัดเจนจากปการศึกษา 2563  โดยมีผลคะแนนเพ่ิมข้ึนเปน 174 

จากท่ีได 122 ในปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนใหคณะสงเอกสารเขา screening ใน

ปงบประมาณ 2565 เพ่ือรับการประเมินจากโครงการ EdPEx ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ พรอม ๆ กับคณะ

ศึกษาศาสตรและคณะมัณฑนศิลป  สวนผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงานฯ และหัวหนาสวนงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสามารถดําเนินการไดอยางมี

ความคืบหนาและบรรลุผลสําเร็จเปนสวนใหญ โดยคณะกรรมการประจําคณะไดประเมินใหคะแนนความ

คืบหนาและความสําเร็จในการดําเนินงานดานนี้ไวท่ีรอยละ 96.9 
 

 เปาหมายในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามนโยบาย “สรางความเขมแข็งใหม บนวิถีของความ

ยั่งยืน” ตามท่ีคณบดีไดแถลงไวกับสภามหาวิทยาลัยนั้นมีอยูท้ังหมด 4 ประการ  สรุปความคืบหนาและ

ผลสําเร็จในการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท้ัง 4 ประการในปงบประมาณ 2564 ไดดังนี้ 

 เปาหมายท่ี 1:  Digitalisation of Teaching and Learning  

 ถึงแมในปการศึกษา 2564 คณะจะจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนหลักดวยสถานการณของโรคติด

เชื้อบังคับ แตความคืบหนาตามเปาหมายท่ี 1 ท่ีตั้งไวยังอยูในระดับนอยเม่ือเทียบกับผลของเปาหมายท่ี 2, 3 

และ 4 (ดูปญหาในหนา 10 ของรายงานฉบับนี้) โดยสิ่งท่ีไดดําเนินการไปแลวมีดังนี้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือจัดการเรียนการสอนและการทํางานในยุคดิจิตัล

โดยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนใชงบประมาณราว 3  ลานบาทจากกองทุนพัฒนาคณะเพ่ือเตรียมการ 

- การ reskill และ upskill ดานดิจิตัลท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 5 ครัง้ 

- แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 



จ 

 

 เปาหมายท่ี 2:  Unbundling of curriculum & subjects into microcredentials  

 สามารถบรรลุขอตกลงการเทียบโอนหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นของสํานักงานสงเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซ่ึงมีลักษณะเปน non-degree programs จํานวน 16 หลักสูตร เพ่ือเขาสู 

Degree program คือ เทากับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการทองเท่ียว โรงแรมและอีเวนต 

ของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 รายวิชา ทําใหมีโอกาสขยายกลุมลูกคาบัณฑิตศึกษาไปยังกลุมคนทํางาน  

และยังสามารถเชื่อมตอการเรียนรูประเภท non-degree เพ่ือ reskill/ upskill เขากับ degree program ได

สําเร็จ เปน model เพ่ือขยายตลาดไปยังกลุมวิชาชีพอ่ืน หรือคูความรวมมืออ่ืนใหกวางขวางยิ่งข้ึน รวมท้ังยัง

เปนการใชประโยชนจากระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยอีกดวย เม่ือรวมกับการดําเนินการตามเปาหมาย

ท่ี 1 จะสามารถดึงดูดผูทํางานใหมาเรียนลวงหนาในรายวิชาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาผานระบบคลังหนวยกิต 

จนเม่ือเก็บหนวยกิตไดพอสมควรแลว จึงมาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาบัณฑิตเพ่ือเรียนวิทยานิพนธและรับ

ปริญญาได 

 เปาหมายท่ี 3: Dual tracks research outputs 

 มุงเปาท้ังสรางงานวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือการเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากลซ่ึงมีคุณภาพสูง ผลการดําเนินงานในปแรกสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือระดับชุมชนไดเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีวิทยาเขตตั้งอยู มีผลงานบริการวิชาการของอาจารยและ

นักศึกษาท่ีชวยเพ่ิมยอดขายสินคาของวิสาหกิจชุมชนในศูนย OTOP หัวหินผานชองทางการตลาดแบบดิจิตัล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวปาแกงกระจาน (มรดกโลก) และมีสวนสําคัญยิ่งในการผลักดันให

จังหวัดเพชรบุรี ไดรับเลือกเปน Creative City: Gastronomy ของ UNESCO  ท้ังนี้ ในสวนการตี พิมพ

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลพบวา บุคลากรของคณะมีผลงานการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู

ในฐานขอมูล SCOPUS เพ่ิมข้ึนรวม 10 ชิ้นในปนี้ ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ีสูงสําหรับการตีพิมพผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติของคณะวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 เปาหมายท่ี 4: Extended stakeholders 

 เปนเปาหมายท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จไดมากท่ีสุด โดยสามารถเพ่ิมจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีจากการขยายเขตการศึกษาไปยังกรุงเทพ (อาคาร CAT Telecom ท่ีบางรัก) ใน 2 หลักสูตร 

การเปดพ้ืนท่ีการศึกษาในกรุงเทพฯจะทําใหนักเรียนท่ีเคยเลือกเรียนท่ีคณะกลับคืนมาเลือกคณะอีกครั้ง  

นอกจากนั้นยังสามารถสรางหลักสูตรใหมๆของคนเมืองท่ีทันยุคสมัยได โดยสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหลงทุน

สรางอาคารท่ีจะใชเปนท่ีเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาการจัดการเรียบรอยแลวท่ีเมืองทองธานี 

ซ่ึงมีแผนหลักสูตรใหมอีก 5 หลักสูตรรองรับ นอกจากนั้นคณะยังประสบผลสําเร็จในการ launch โครงการ 

4+1 คือ เรียน ป.ตรีและโท จบใน 5 ปดวยกลไกของ Credit Bank มีผูสมัครเรียนถึง 40 คน ซ่ึงจะไดขยาย

โครงการไปยังสถาบันอ่ืนๆตอไปอีก สวนการขยายฐานลูกคาออกไปยังกลุมคนทํางานไดกลาวถึงแลวใน

เปาหมายท่ี 2 
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สวนท่ี 1 บทนํา 
 

ขอมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษา

ไปยังวิทยาเขตแหงใหมท่ีจังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะวิทยาการ

จัดการข้ึน ท้ังนี้ในระยะแรกคณะวิชามีฐานะเปนโครงการจัดตั้ง ถือเปนคณะท่ี 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่ม

จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2545 และตอมาในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2546 สภามหาวิทยาลัยมีมติใหจัดตั้ง

เปนคณะวิทยาการจัดการ โดยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปกร ท่ีไมมีการแบงหนวยงาน

ภายใน โดยบริหารจัดการดวยเงินรายไดเปนหลัก (อัตราสวนเงินรายไดตอเงินแผนดิน 94.2: 5.8) ซ่ึงมี

จุดมุงหมายผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการจัดการและอุตสาหกรรมบริการ และมี

ทักษะการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ และมุงสงเสริมการบริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน และแกไขปญหาของชุมชน/สังคม 

วิสัยทัศน: บูรณาการความรูดานการจัดการและนวัตกรรม เพ่ือความยั่งยืนและคุณภาพระดับสากล 

พันธกิจ: 1) พัฒนาและถายทอดความรูเพ่ือผลิตบัณฑิตในศาสตรดานการจัดการท่ีมีคุณภาพอยางมี

คุณธรรม ผานกระบวนการปฏิบัติ 2) คนควา วิจัย และสรางสรรคงานวิชาการท่ีบูรณาการระหวางศาสตรดาน

การจัดการ 3) นําองคความรูดานการจัดการ ไปเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ผาน

การบริการวิชาการ 4) สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันตก  

คานิยม: SUMS (ผลรวมแหงความสําเร็จ) S: Students First (มุงเนนนักศึกษาเปนสําคัญ) U: 

Utilisation of Innovation (มุงใชนวัตกรรมเพ่ือสรางประโยชน) M: Management for Sustainability 

(มุงม่ันจัดการเพ่ือความยั่งยืน) S: Success-oriented Goals (มุงสูเปาหมายแหงความสําเร็จ) 
 

1.1 ดานการเรียนการสอน 

หลักสูตรและจํานวนนักศึกษา 

คณะมีการจัดการเรียนการสอนใน 4 วิทยาเขต ไดแก 1) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รองรับการ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต และมีสถานปฏิบัติการโรงแรมและท่ีพัก 2) วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร รองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และ 3) พ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี 4) พ้ืนท่ีสวนการจัดการศึกษา ณ อาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) 

รองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา 2564 มี

หลักสูตรจํานวนท้ังสิ้น 18 หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และ

ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร นอกจากนี้มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนลวงหนา (4+1) 

เพ่ือสงเสริมใหผูท่ีมีศักยภาพไดศึกษาความรูท่ีสูงข้ึนในระดับปริญญาโท ซ่ึงแสดงจํานวนนักศึกษา (ตารางท่ี 1) 

ซ่ึงแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2562 – 2564 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

ปริญญาตรี 3,604 3,851 4,203 

ปริญญาโท 189 250 47 

ปริญญาเอก 87 84 22 

รวม 3,880 4,185 4,272 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 - 3256  

ระดับ

การศึกษา 

จํานวนผูเร็จการศึกษา 

ตรงรุน  ไมตรงรุน  รวม  รอยละผูสําเร็จการศึกษาตรงรุน 

2561 2562 2563  2561 2562 2563  2561 2562 2563  2561 2562 2563 

ปริญญาตรี 668 749 788  32 22 30  700 771 818  90.64 83.97 96.33 

ปริญญาโท 17 13 11  50 40 39  67 53 50  13.49 20.31 22.00 

ปริญญาเอก 1 0 0  25 25 5  26 25 5  3.85 0.00 0.00 
 

คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพหลักสูตร 

คณะมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เห็นไดจากคารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระอยูในระดับสูง และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 3 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ปการศึกษา 2560 – 2562 

สาขาวิชา ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 89.83 73.53 77.94 

การจัดการการทองเท่ียว 62.07 75.42 87.38 

การจัดการชุมชน 67.31 76.19 78.57 

การตลาด 82.54 76.47 65.75 

การจัดการโรงแรม 77.05 78.57 88.99 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 99.33 78.90 82.95 

รัฐประศาสนศาสตร 55.22 78.26 62.92 

รวม 76.95 76.96 77.79 
 

ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปการศึกษา 2562 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา 

คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ 

1. คุณลักษณะดานคุณธรรม 4.39 มากท่ีสุด 4.54 มากท่ีสุด 

2. คุณลักษณะดานความรู 4.14 มาก 4.35 มากท่ีสุด 

3. คุณลักษณะดานทักษะทางปญญา 4.13 มาก 4.34 มากท่ีสุด 

4. คุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4.26 มากท่ีสุด 4.33 มากท่ีสุด 

5. คุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.05 มาก 3.96 ปานกลาง 
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คุณลักษณะของบัณฑิต 
ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา 

คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย ความพึงพอใจ 

6. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.21 มากท่ีสุด - - 

รวม 5 ดาน  4.22 มากท่ีสุด 4.31 มากท่ีสุด 

รวม 6 ดาน  4.22 มากท่ีสุด - - 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ตามเกณฑ สป.อว.  จํานวน 

1 หลักสูตร และตามเกณฑ AUN-QA จํานวน 17 หลักสูตร พบวา ทุกหลักสูตรมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กลาวคือ มีผลการประเมิน “ผาน” องคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) 

การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ 

คณะไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางๆ จํานวน 4 สถาบัน ประกอบดวย 1) 

มูลนิธิสุทธิรัตน อยูวิทยา เพ่ือใหนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดถายทอดความรู ทักษะดานวิชาการ และสงเสริม

พัฒนายกระศักยภาพของชุมชนในทองถ่ิน 2) เครือขายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตรพระราชา เพ่ือความรวมมือ

ทางวิชาการดานการวิจัย การบริการวิชาการ และสนับสนุน 3) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) หรือ สสปน. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือการเทียบโอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรดานไมซ (Non Degree) และประสบการณการทํางานเขาสูระบบธนาคารสะสมการเรียนรู 

(Credit Bank) และ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพ่ือสงเสริมใหมีการวิจัยและการพัฒนาเพ่ือใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 

1.2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ในปงบประมาณ 2564 คณะไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมท้ังสิ้น 25 ทุน โดย

เปนทุนเงินรายไดของคณะ จํานวน 2 ทุน เปนเงิน 200,000 บาท และทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน จํานวน 

23 ทุน เปนเงิน 16,481,785 บาท รวมเงินทุนท้ังหมดเปนเงิน 16,681,785 บาท ซ่ึงคิดเงินทุนวิจัยเฉลี่ยตอ

อาจารย เทากับ 175,388 บาท/คน 

คณะไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ใหแกบุคลากร ท้ังจากการประชุมวิชาการ

และการตีพิมพในวารสารท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยในป พ.ศ. 2564 มีการสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย จํานวน 154 ชิ้น เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,108,000 บาท โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1) บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 

102 บทความ 

2) บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 จํานวน 25 บทความ  

3) บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 จํานวน 52 บทความ  

4) บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 9 บทความ  
 

1.3 ดานบริการวิชาการ 

 คณะไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวน 14 โครงการ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
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 1) โครงการบริการวิชาการแบบกอใหเกิดรายไดท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก มีจํานวน 9 

โครงการ ไดรับงบประมาณรวมกันเปนเงิน 5,672,750 บาท ไดแก (1) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบ

ธุรกิจใหกับผูประกอบการรายยอย กิจกรรมพัฒนาสูสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 

(พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ท้ังหมด 40 จังหวัด) ป 2564 และ (2) ท่ีปรึกษา

ดําเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรี เปนตน 

 2) โครงการบริการวิชาการแบบกอใหเกิดรายไดท่ีเก็บคาลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ มีจํานวน 2 

โครงการ เปนเงิน 231,000 บาท ไดแก (1) โครงการเครือขายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ การจัดการชุมชน 

ครั้งท่ี 8 และโครงการประชุมวิชาการเครือขายดานการจัดการชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับชาติ ครั้งท่ี 6 

“การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือความยั่งยืน : ความทาทายในวิถีใหม” และ (2) โครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 ประจําป 2564 

 3) โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มีจํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 283,000 บาท ไดแก (1) 

โครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ืองานโลจิสติกสระหวางประเทศเบื้องตน (2) อบรมนักการตลาดและการ

ขายของออนไลนเพ่ือชวยวิสาหกิจชุมชนดวยอีคอมเมิรซ และ (3) โครงการการพัฒนาหลักสูตรอาหารและ

เครื่องดื่ม จากกัญชาสูสินคาเพ่ือสุขภาพ 
 

1.4 ดานกิจการนักศึกษา 

 โครงการพัฒนานักศึกษา 

 ในปการศึกษา 2563 คณะสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมประสบการณของ

นักศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนจํานวนเงิน 2,661,841 บาท ไดแก โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนตามมาตรฐาน CEFR ปการศึกษา 2564 โครงการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีของตนเอง

ในความเปนพลเมืองดีของสังคมและสงเสริมจิตสาธารณะ โครงการการปรับตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว หลัง

สถานการณโควิท 19 และจริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจการทองเท่ียว และมัคคุเทศก โครงการเตรียมความ

พรอมบัณฑิต ภาคการศึกษาตน ท่ี64/1 "Excel MOS" และ โครงการแขงขันสุดยอดแผนการพิชิตธุรกิจท่ีพัก 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หลังสถานการณแพรระบาด COVID 19 : Hospitality Digital Challenge เปนตน 

ทุนการศึกษา 

 คณะไดจัดสรรทุนชวยเหลือโควิดและทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 5 จํานวนและงบประมาณทุนการศึกษา 

รายการ ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา รวม 

ทุนชวยเหลือโควิด ภาคเรียนท่ี 1/2563 8,029,600 1,298,400 9,328,000 

ทุนชวยเหลือโควิด ภาคเรียนท่ี 2/2563 9,005,000 1,210,500 10,215,500 

ทุนเรียนดีเดน ปการศึกษา 2563 310,000 - 310,000 

ทุนสงเสริมการศึกษา ปการศึกษา 2563 900,000 - 900,000 

ทุนอุดหนุนบุคลากรเรียนตอบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2563 - 155,000 155,000 

ทุนอุดหนุนบุคลากรเรียนตอบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2563 - 180,000 180,000 

ทุนนักศึกษาชวยงาน ปการศึกษา 2563 21,105 - 21,105 

รวม 18,265,705 - 21,109,605 
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1.5 บุคลากรและงบประมาณ 

 คณะมีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 170 คน (ตารางท่ี 6) และมีงบประมาณตางๆ (ตารางท่ี 7-10) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จําแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
บุคลากรสายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ขาราชการ 1 (100.00%) - 1 (0.59%) ป.ตรี = 0.00% อาจารย = 61.68% 

พนักงานประจํา 88 (66.17%) 45 (33.83%) 133 (78.24%) ป.โท = 46.73% ผศ. = 28.97% 

พนักงานชั่วคราว 18 (72.00%) 7 (28.00%) 25 (14.71%) ป.เอก = 53.27% รศ. = 6.54% 

ลูกจางชั่วคราว - 11 (100.00%) 11 (6.47%)  ศ. =2.80% 

รวม 107 (62.94%) 63 (37.06%) 170 (100.00%)   
 

 

ตารางท่ี 7 งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

เงินรายได 168,265,347.62  100.00 

คาใชจายระหวางปงบประมาณ 118,254,465.84  70.28 

หัก เงินสะสมมาเปนเงินสํารอง 25,000,000.00 14.86 

งบประมาณคงเหลือ 25,010,881.78 14.86 
 

 

ตารางท่ี 8 งบประมาณเงินรายไดบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

คาธรรมเนียมอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก 14,029,068.88 

คาธรรมเนียมอุดหนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร (รอยละ 4) 554,430.76 

รายรับคาธรรมเนียมสวนงาน วจก. (รอยละ 6) 831,646.13 
 

 

ตารางท่ี 9 งบประมาณเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรมและสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

 เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรมและสรางสรรค   16,815,342.17 

 รายรับจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา (รอยละ 5)  9,103,738.90 

 คาใชจายระหวางปงบประมาณ  7,799,455.16 

งบประมาณคงเหลือ 18,119,625.91 
 

 

ตารางท่ี 10 งบประมาณเงินกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2564 

งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

ยอดงบประมาณป 2564 33,187,987.95 

รับดอกเบ้ียเพ่ิม  285,844.16 

คาใชจายระหวางปงบประมาณ 3,122,910.95 

งบประมาณคงเหลือ 30,350,921.16 
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สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

 สรุปรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีดังนี้ 
 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีมีความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สวนงานมีผลการดําเนินงานท่ีมี

ความกาวหนาเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา โดยสรุปดังนี้  

ดาน ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

1.การหารายได 1) รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาในปงบประมาณ 2564 ภายหลังมหาวิทยาลยัหัก 25% แลว ควรเพ่ิมข้ึน

จาก 155.5 ลานบาทในปงบฯ 2563 แตในภาคปลาย 2564 คณะไดลดคาธรรมเนียมฯ 20% ใหกับ

นักศึกษาทุกคน คณะจึงมรีายไดท่ีเก็บไดจริงในป 2564  140.7 ลานบาทเน่ืองจากป 2563 ไมมีการลด

คาธรรมเนียมการศึกษา (การลดคาธรรมเนียม 20% คิดเปนงบประมาณท่ีหายไปมากกวา 20 ลานบาท)  

2) งบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีไดรับจากภายนอกคิดเปนสดัสวนรอยละ 16.4 (23.09 

ลานบาท) เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา (140.74 ลานบาท) 

3) รายรับอ่ืน คือ รายไดจากบรกิารหองอาหาร (Viridian Restaurant) คาสอนใหคณะอ่ืน และดอกบ้ีย

รวมกัน = 3.14 ลานบาทในปงบฯ 2564 เมื่อเทียบกับ 2.51 ลานบาทในป 2563 

 รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจาก 1) การเพ่ิมจํานวนนกัศึกษา ป.ตรี (ในปการศึกษา 2564 จํานวน 

1,308 คน เพ่ิมข้ึนจาก 1,091 และ 1,074 คน ในปการศึกษา 2563 และ 2562 ตามลําดับ) 2) สภา

มหาวิทยาลยัเห็นชอบใหลงทุนสรางอาคารใหม ILC ท่ีเมืองทองธานี ซึ่งคณะจะดําเนินการสรางหลักสูตร

ใหมท้ังเพ่ือรับปริญญา และบริการวิชาการเพ่ือ reskill/ upskill แรงงาน/ บุคลากร 3) หลกัสูตร Master 

of Management ซึ่งสรางข้ึนใหมอยูในระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย พรอมเปดรับนักศกึษา

ใหมในปการศึกษา 2565 4) ปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จจํานวน 3 หลักสตูรและอยูระหวางปรับปรุงอีก 3 

หลักสตูร 5) มี MOU ดานการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 4 ฉบับ และ 6) เกิดโครงการตามความ

รวมมือท่ีไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินการ คูความรวมมือสงนักศึกษามาเรียนหลกัสูตร

บัณฑิตศึกษา และในอนาคตผูเขารวมอบรมหลักสูตรของ TCEB สามารถถายโอนการอบรมมาเปนหนวย

กิตเพ่ือเรียนปริญญาโทได 

2.การเรียนการ

สอน 

การปรับปรุงหลักสูตร 

1) หลักสูตร ป.ตรี 2 หลักสตูร ไดแก 1.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติสาขาการจัดการงานนิทรรศการและ

งานอีเวนท และ 1.2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

2) หลักสูตร ป.เอก 1 หลักสตูร ไดแก หลักสูตรดุษฎีบัณฑติ สาขาการจัดการ 

หลักสูตรคลังหนวยกิต  

1) รวมมือกับ สสปน. ต้ังศูนยเทียบโอนหลักสตูรประกาศนียบัตรดานไมซ (Non-Degree) สูระบบคลัง

หนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือเทียบโอนการฝกอบรม 16 courses เปนหนวยกิตในหลักสูตรศลิปศาสตรม

หาบัณฑติสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว โรงแรมและอีเวนท จํานวน 3 รายวิชา ๆ ละ 3 หนวยกิต  

2) จัดโครงการเรียนลวงหนา 4+1 สําหรับนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก 

2.1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา (1) การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ (2) การจัดการการ
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ดาน ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต 2.2) บริหารธุรกิจมหาบัณฑติสาขาวิชา (1) บริหารธุรกิจ และ (2) สาขาการ

จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ และ 2.3) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาํหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร จาํนวน 1 หลักสตูร ไดแก หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยดําเนินการเปดรายวิชาในคลัง

หนวยกิต จํานวน 12 รายวิชา ในภาคปลายปการศึกษา 2564 มีผูสนใจสมัครเรียน 40 คน 

3 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

1) ประเมินตามเกณฑ สป.อว. มจีํานวน 1 หลักสูตร ซึ่งตัวบงช้ีสวนใหญมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

 
2) ประเมินตามเกณฑ AUN-QA มีจํานวน 17 หลักสูตร 

2.1) ประเมินตามเกณฑ AUN-QA เปนปแรก มีจํานวน 3 หลักสตูร ซึ่งไดรับผลการประเมินระดับ 2 ข้ึน

ไป โดยแสดงรอยละของหลักสูตร (ใน 3 หลักสูตร) ท่ีไดรับผลการประเมินในแตละระดบัดังน้ี 

 
2.2) ประเมินตามเกณฑ AUN-QA เปนเวลา 2 ป มีจํานวน 14 หลักสูตร ซึ่งไดรับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน 

กลาวคือ รอยละของหลักสตูรท่ีไดรับผลการประเมินในระดับ 1-2 ลดลง แตผลในระดับ 3-4 มีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน เมื่อเทียบกับป 2562 
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ดาน ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 

ระดับคณะ ตามเกณฑ EdPEx 

- ผลการประเมินปการศึกษา 2563 ทุกหมวด (หมวด 1 ถึง 7) ได Band 2 ซึ่งไดเทากันกับปการศึกษา 

2562 แตคะแนนในป 2563 ได 174 คะแนน เพ่ิมจากป 2562 ท่ีได 122 คะแนน 

4.การวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1) จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐาน SCOPOS/ISI ในป พ.ศ. 2563 เทากับ 10 ช้ิน ซึ่ง

เพ่ิมจากป พ.ศ. 2562 ท่ีเทากับ 5 ช้ิน 

2) จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) ในป พ.ศ. 2563 เทากับ 

102 ช้ิน เพ่ิมจากป พ.ศ. 2562 ท่ีเทากับ 83 ช้ิน 

3) รอยละของอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย ในปงบประมาณ 2564 เทากับ 39.78 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 

2563 ท่ีเทากับ 33.50 

4) จํานวนชุมชมท่ีไดรับประโยชนและจํานวนนโยบายท่ีเกิดการพัฒนา ในปงบประมาณ 2564 เทากับ 52 

ชุมชน เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2563 ท่ีเทากับ 36 ชุมชน 

5.การพัฒนา

บุคลากรและ

นักศึกษา 

การพัฒนาบุคลากร 

1) จัดโครงการ reskill/upskill ใหแกบุคลากร เชน โครงการ “กลยุทธการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ 

Active Learning ในการสอนออนไลน”, โครงการ “การพัฒนาการสอนดวยเทคโนโลยีการสรางสือ่การ

สอนและวิธีวัดประเมินผลในรูปแบบออนไลน”, โครงการอบรมทางวิชาการ “การทําวิจัยสาํหรับอาจารย

สอนภาษาตางประเทศ”, โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) เพ่ือพิชิตงานประจํา, โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย “หลักการ ข้ันตอนและเทคนิค

สําหรับยื่นขอรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย”, โครงการการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน “บทบาทการประสานงาน AUN-QA ของสายสนับสนุนวิชาการ” และโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ "ความรูความเขาใจเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA"  

 เปนผลทําใหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น 

ตามรายละเอียดในขอ 2 และอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ เทากับ 41 คนจาก 98 คน คิดเปนรอย

ละ 41.8 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป 2563 ท่ีเทากับรอยละ 33.33 
 

การพัฒนานักศึกษา 

1) จัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษา เปนคา internet ท่ีใชในการเรียนการสอนออนไลนใหแก

นักศึกษารายละ 700 บาท 

2) จัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคและสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 เชน 

โครงการหางานอยางไรใหไดงานในวิกฤตการณ Covid 19, โครงการสงเสริมทักษะการจัดงานอีเวนทอยาง

สรางสรรคในยคุ New normal, โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุน “Free Talk” และโครงการ

ฝกงาน “บริษัททัวรจําลอง” โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร  

 เปนผลทําให 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของคณะเทากับ 82.65 สูง

กวาเปาหมาย 80.00 ท่ีตั้งไว 2) การทํางานของบัณฑิตใน 1 ปนับจากสําเร็จการศึกษาเทากับ รอยละ 

77.89 ไมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปท่ีผานมา ถึงแมจะมีสถานการณของตลาดแรงงานท่ีหดตัวลงเน่ืองจาก 

Covid-19 3) คณะใชงบประมาณ 9.5 ลานบาท เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 

6.76 ของคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดรับจดัสรร 
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2. 2 สรุปปญหา อุปสรรคของสวนงานในภาพรวม พรอมแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สวนงานมีปญหา อุปสรรคใน

ภาพรวม และมีแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา โดยสรุปดังนี้  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

1. อาจารยยังไมคุนเคยกับการเรียนการสอนแบบ Hybrid 

และยังไมเห็นความสําคัญท่ีจําเปนตองมีสื่อการเรียนการสอน

ในรูปแบบ digital อาทิ MOOCs หรือ Courseware ตางๆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาและเปนชองทาง

ในการขยายตลาดไปยังกลุมวิชาชีพอ่ืน ทําใหนโยบายสราง

ความเขมแข็งใหมผาน Digitalisation of teaching & 

learning คืบหนาไปไดนอยในปท่ีผานมา 

จัดตั้งกรรมการรับผดิชอบโดยเฉพาะและใหทุนคณาจารย

จัดสราง MOOCs หรือบทเรียน Online และนวัตกรรมการ

เรียนอ่ืน ๆ เพ่ือผลักดันนโยบายท่ีสําคัญดังกลาว 

2. คณะวิชาโดยคณาจารยมีภาระงานมากเกินไป ท้ังการเรียน

การสอน การวิจยั บริการวิชาการ รวมท้ังทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และงานธุรการท่ีมาพรอมกับภารกิจเหลาน้ัน 

ผูบริหารและอาจารยจึงตองสนองตอบตอ KPIs และการ

ประเมินจํานวนมาก เฉพาะเวลาท่ีตองใชเพ่ือเก็บและกรอก

ขอมูลเพ่ือสนองตอบการประเมินในทุกระดับ คณะก็ตองใช

เวลาและกําลังของบุคลากรเปนจาํนวนมาก โดยขณะน้ีมี KPIs 

มากถึง 116 ตัวและกําลังเพ่ิมข้ัน  

ลดจํานวน KPIs ลง ใหคณะวิชาและอาจารยมเีวลาไปพัฒนา

งานในหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุด สวนบุคลากรสายสนับสนุน

จะไดมีเวลาสนับสนุนสายวิชาการจริงๆ ไมเสยีเวลาไปกับการ

ประเมินท่ีสวนใหญแลวไมสามารถนําไปตอบคําถามอะไรได 

หรือมีประโยชนเฉพาะกับการตรวจประกันคณุภาพ หรือ

คะแนนท่ีไดเทาน้ัน  

 

3. ขอบังคับ ระเบียบตางๆท่ีมหาวิทยาลัยสรางข้ึนมาผูกมัด

ตนเอง ตลอดจนงานธุรการท่ีเก่ียวของ เปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการเพ่ือความเปนเลิศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการวิจยั ซึ่ง

ตองเสียเวลาไปกับงานธุรการเพ่ือทําตามระเบียบเสียครึ่งหน่ึง 

เปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอความเปนเลิศ และการทํางานเพ่ือ

ชุมชนและสังคมของคณะวิชา รวมท้ังมหาวิทยาลัยเอง  

ปญหา Low level clerical works, but complex clerical 

procedures จําเปนตองไดรับการแกไขโดยดวน ดวยการ

ออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม ใชเทคโนโลยี มีคูมือ

และมาตรฐานกําหนด ลดการตีความ หรือการปองกันตนเอง

ของเจาหนาท่ี เพราะดเูหมือนการแกไขเชนการออกนอก

ระบบราชการ ยิ่งทําใหมหาวิทยาลัยมีความเปนราชการยิ่งข้ึน

กวาเมื่อป 2545 ท่ีกอตั้งคณะวิทยาการจัดการเสียอีก  

4. คณะวิทยาการจัดการเปนคณะวิชาท่ีใชเงินรายได

ดําเนินการเกือบท้ังหมด ดังน้ันภารกิจหลักของคณะจึงมิใช 

(หรือไมสามารถเปน) การสรางความเปนเลิศในศาสตรเหมือน

คณะวิชาในอดีต แตกลับกลายเปนตองสรางความอยูรอด หรือ

ความยั่งยืนขององคกรเอง  

ควรสนับสนุนงบประมาณดานบุคลากรแกคณะวิชาประเภท

เดียวกันกับคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใหมุงเปาหมายสูความ

เปนเลิศทางวิชาการเหมือนคณะวิชาในอดีต  

5. จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทําใหเกิดผลกระทบดังน้ี 

1) ไมสามารถสงนักศึกษาเขารวม mobility program ได 

2) ทําใหตองปรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ซึ่งผูเรียน

และผูสอนยังไมคุนชิน ในการน้ีคณะมีการสนับสนุนการเรยีน

1.ปรับเปลีย่นลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ใหเปน

รูปแบบออนไลน 

2.มอบทุนชวยเหลือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤตการ

แพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แกนักศึกษา 
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 

การสอนรูปแบบออนไลนแตยังอาจไมทันตอการเปลี่ยนแปลง

ท่ีรวดเร็ว 

3) ทําใหผูประกอบการหรือหนวยงาน เกิดปญหาในบรหิาร

กิจการ เชน การขนสง การขาดสภาพคลองทางการเงิน 

กระบวนการผลติ และคาใชจายมากวารายรับ เปนตน จาก

สาเหตุดังกลาวทําใหผูประกอบการหรือหนวยงาน ตองมี

มาตรการลดจํานวนพนักงาน เลิกจางงานหรือปดกิจการ เปน

ผลใหในรอบปท่ีผานมา จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําจึงไมเพ่ิมข้ึน 

3.มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลสําหรับบุคลากร

เพ่ือการเรยีนการสอนและการทํางาน 

4.สนับสนุนใหคณาจารยปรับรูปแบบการสอน การสอบ ใน

รูปแบบของ MOOCs (ใหทุนสนับสนุน/จดัอบรมใหความรู

อาจารย) 

5.คณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดโครงการจางงานบัณฑิต

เพ่ือสนันสนุนการมีงานทําชวงสถานณการณ COVID-19 เพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอนขางตน 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

สวนงาน คณะวิทยาการจัดการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564) 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)  

(ใชขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผานความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว) 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ACADEMIC REPUTATION      
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา   
              มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 – 2564 (ประเมินเปาหมาย ป 
              การศึกษา 2563) 

65.00 83.33 83.33/65.00=1.28 1.28*100=128 สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 28 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรยีนการสอนของ 
              มหาวิทยาลัย 

80.00 82.65 82.65/80.00=1.03 1.03*100=103 สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 3 

4.5 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 
              ระยะเวลา 1 ป 

85.00 77.79 77.79/85.00=0.92 0.92*100=92  ต่ํากวา
เปาหมาย รอยละ8 

2.5 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผูใชบัณฑติและ  
              Stakeholder อ่ืนเปนผูรวมประเมิน 

60.00 72.22 72.22/60.00=1.20 1.20*100=120 สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 20 

5 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑติท่ีเปน active learning, social  
              engagement 

5.00 8.00 8.00/5.00=1.60 1.6*100=160   สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 60 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรยีนการสอนโดยใชนวัตกรรม 10.00 15.00 15.00/10.00=1.50 1.5*100=150    สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 50 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสรางผูประกอบการ/ 
              ผูประกอบการสังคม 

7.00 13.00 13.00/7.00=1.86 1.86*100=186 สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 86 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 2.00 4.00 4.00/2.00=2.00 2*100=200     สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 100 

5 

แบบฟอรม ปส.1 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสรางความรูความเขาใจ Outcome-based  
                education 

3.00 7.00 7.00/3.00=2.33 2.33*100=233 สูงกวา
เปาหมาย รอยละ 133 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA 1.00 2.00 2.00/1.00=2.00 2*100=200  
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

100 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 จํานวนการฝกอบรมหลักสตูร AUN-QA (หลักสูตรทีจดัอบรมเปนเวลาไม 
                ต่ํากวา 1 วัน) หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรท่ีไดรับ AUN  
                QA certificate 

2.00 3.00 3.00/2.00=1.50 1.5*100=150 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

50 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/EdPEx  
                internal assessor 

1.00 2.00 2.00/1.00=2.00 2*100=200 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

100 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 จํานวนนักศึกษาตางชาติ 5.00 7.00 7.00/5.00=1.40 1.4*100=140 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

40 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) 7.00 8.00 8.00/7.00=1.14 1.14*100=114 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

14 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 จํานวนสถาบันท่ีรวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับ 
                มหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500   ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล  
                Scopus หรือ ISI 

1.00 1.00 1.00/1.00=1.00 1*100=100  
เทากับเปาหมาย 

3.5 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 จํานวนสถาบันท่ีรวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับหนวยงาน 
                เอกชนในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

1.00 - - - 0 

ยุทธศาสตรท่ี 2: RESEARCH AND CREATIVITY      
ตัวช้ีวัดท่ี 19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย 150,000 บาทตอคน 150,000 175,338 175,338/150,000=1.

17 
1.17*100=117 

สูงกวาเปาหมาย รอยละ 
17 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฎในฐานขอมูล Scopus  8.00 9.00 9.00/8.00=1.13 1.13*100=113 5 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

                หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) เทากับเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 จํานวนเครือขายดานการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ   5.00 6.00 6.00/5.00=1.20 1.2*100=120 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

20 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 24 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการ 
                ศาสตรและศลิป กิจการเพ่ือสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

8.00 13.00 13.00/8.00=1.63 1.63*100=163 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

63 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ท่ีไดจากหนวยงาน 
                ภายนอกตอเงินรายได    

7.00 16.40 16.40/7.00=2.34 2.34*100=234 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

134 

5 

ยุทธศาสตรท่ี 3: SMART AND GREEN ADMINISTRATION      
ตัวช้ีวัดท่ี 27 จํานวนนวัตกรรมท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการ 1.00 3.00 3.00/1.00=3.00 3*100=300 

สูงกวาเปาหมาย รอยละ 
200 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 28 จํานวนขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมลูดิจิทัล 1.00 3.00 3.00/1.00=3.00 3*100=300 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

200 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 29 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานดานระบบปองกันหรือรับมือกับภัย 
                คุกคามหรือความเสีย่งทางไซเบอร 

60.00 100.00 100.00/60.00=1.67 1.67*100=167 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

67 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 30 จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ (Career  
                path and Succession plan) 

50.00 98.00 

 

98.00/50.00=1.96 1.96*100=196 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

96 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 31 รอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทาตอ 
               จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมด (QS) 

60.00 60.20 60.20/60.00=1.00 1.00*100=100.00 
ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 

7 

3.5 

ตัวช้ีวัดท่ี 32 รอยละของผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือ 30.00 41.83 41.83/30.00=1.39 1.39*100=139 5 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

                เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด สูงกวาเปาหมาย รอยละ 
39 

ตัวช้ีวัดท่ี 33 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา 
                คุณภาพชีวิตและประสบการณทีไดรับของนักศึกษา 

83.00 100.00 100.00/83.00=1.20 1.20*100=120 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

20 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 34 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานดานUniversity Green Campus 83.00 100.00 100.00/83.00=1.20 1.20*100=120 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

20 

5 

ยุทธศาสตรท่ี 4: SMART STUDENT AND ALUMNI      
ตัวช้ีวัดท่ี 36 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานดานการปรับปรงุพัฒนาระบบ 
                เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนการสอนออนไลน/ประชุมทางไกล 

80.00 100.00 100.00/80.00=1.25 1.25*100=125 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

25 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 37 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาแหลงเรยีนรูทางการศึกษาของ 
                นักศึกษาตอเงินรายได 

4.00 6.76 6.76/4.00=1.69 1.69*100=169 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

69 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 38 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
               ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา 

2.00 3.00 3.00/2.00=1.5 1.5*100=150 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

50 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 39 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 2.00 4.00 4.00/2.00=2.00 2*100=200 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

100 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 40 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up 1.00 3.00 3.00/1.00=3.00 3*100=300 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

200 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 41 จํานวนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีแนะแนวอาชีพ (QS) 5.00 10.00 10.00/5.00=2.00 2*100=200 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

100 

5 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 42 จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job fair หรือเขารวมในการจดั 
                การศึกษา 

30.00 38.00 38.00/30.00=1.27 1.27*100=127 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

27 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 43 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 
                นักศึกษา 

2.00 3.00 3.00/2.00=1.50 1.5*100=150 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

50 

5 

ยุทธศาสตรท่ี 5: SILPAKORN BRANDING      

ตัวช้ีวัดท่ี 44 จํานวนการประชุมสมัมนา/จดัแสดง ประกวด/แขงขัน/การจดัฝกอบรม 
                ระยะสั้นดานศลิปวัฒนธรรม 

1.00 2.00 2.00/1.00=2.00 2*100=200 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

100 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 46 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ 1.00 5.00 5.00/1.00=5.00 5*100=500 
สูงกวาเปาหมาย รอยละ 

400 

5 

 คะแนนรวม  184 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
184/39 
=4.72 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 94.36 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx 

สวนงาน คณะวิทยาการจัดการ 

ปการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563 - 12 กรกฎาคม 2564) 

1. ผลการดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx (รอยละ 15) 

หมวดที ่
หมวดที ่1  หมวดที่ 2 หมวดที ่3 หมวดที ่4 หมวดที ่5 หมวดที ่6 หมวดที ่7 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

ระดับการประเมิน (band) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

สวนท่ี 2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รอยละ 5) 

รายงานผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 – 2567 

*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

หมวด 1. การนาํองคกร        

1.1 การนําองคกรโดยผูนาํระดับสูง 

1.1.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบที่ผูนําระดับสูง

สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมทีถู่กตองตามกฎหมาย

และมีจริยธรรม  

1. สงเสรมิใหเกิดพฤตกิรรมทีถู่กตองตาม

กฎหมายและจริยธรรม 

      

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

รองฯ ฝายกิจการ

พิเศษ 

เลขานกุารคณะ 

1.1 ปรับปรุงขั้นตอนในการถายทอด

กฎระเบียบ/ขอบังคับ 

รอยละการรับรู 50 78.89  - มีการดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลการรับรูในการ

ถายทอด กฎระเบียบ/ขอบังคับ ของบุคลากรภายในคณะวิทยการ

จัดการ  

1.2 ผูนําระดับสูงมีพฤตกิรรมที่สะทอน

การทําถกูกฎหมายและจริยธรรม 

 

รอยละผลการ

ประเมนิ 

80 - - - 

2. พัฒนาระบบสงเสรมิเพ่ือใหคณะ

ประสบความสําเร็จในระยะยาว 

      

 

แบบฟอรม ปส.2 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

1.1.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบที่ผูนําระดับสูง

ดําเนนิการเพ่ือทําใหคณะฯ ประสบความสําเร็จ

ในระยะยาว  

 

 

 

 

 

2.1 พัฒนาระบบในการปรับปรุงผล

ดําเนนิงาน 

มีระบบปรับปรุงผล

ดําเนนิงาน 

มีระบบ มีระบบ  - มีการปรับเปล่ียนหนาที่/งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

50 % พรอมทั้ง reskill สําหรับรองรับหนาที่ใหม และ upskill 

บุคลากรทั้งหมด ในดานดิจิทัล การส่ือสารและภาษา ซ่ึงเปนการ

มุงเนนนักศึกษาเปนสําคัญ 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ  2.2 สรางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม

เพ่ือใหลูกคาไดรับประสบการณที่ด ี

รอยละความพึง

พอใจ 

80 80.93  - ดําเนนิการประเมินผลรอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

1.1.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลที่ผูนําระดับสูงส่ือสารและสราง

ความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งคณะฯ กับผูเรียน

และลูกคาหลักกลุมอื่น  

3. ทบทวนและปรับปรุงชองทางการ

ส่ือสาร เพ่ือสรางความผูกพันกับผูมีสวน

ไดสวนเสียทกุกลุม 

3.1 กําหนดกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

3.2 กําหนดชองทางและประเดน็ทีสํ่าคัญ

ในการส่ือสารใหเหมาะสมกับกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

3.3 ประเมนิการรับรูและประสิทธิภาพใน

การส่ือสาร 

รอยละของการรับรู 

 

50 74.68  - คณะมีการทบทวนและปรับปรุงชองทางการส่ือสาร เพ่ือสราง

ความผูกพัน และประเมินผลการรับรูและประสิทธิภาพในการ

ส่ือสาร โดยในปการศึกษา 2563 คณะเริ่มกําหนดชองทางและ

วิเคราะหขอมูลจากบุคลากรภายในคณะเปนลําดับแรก  

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

รองฯ ฝายวิจัยฯ 

 

รองฯ ฝายกิจการฯ 

หัวหนาสาขาวิชา 

ประธานหลักสูตร 

เลขานกุารคณะ 

 

1.1.4 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของกับการนํา

องคการ  

4. ทบทวน วิสัยทัศน คานิยม พันธกจิ 

และสมรรถนะหลักของคณะฯ 

มีการทบทวน 

วิสัยทัศน คานิยม 

พันธกจิ และ

สมรรถนะหลักของ

คณะฯ 

ทบทวน ทบทวน  - คณะมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และสมรรถนะหลัก 

ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 ผูบริหารคณะฯ ไดแก คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี 

และเลขานุการคณะ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และ

สมรรถนะหลัก 

ข้ันท่ี 2 หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร รวมกันพิจารณา

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และสมรรถนะหลัก 

คณบด ี

รองคณบด ี

เลขานกุารคณะ 
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เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ
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รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

ข้ันท่ี 3 เสนอ (ราง) วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และสมรรถนะหลัก 

ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือเห็นชอบ และ

ถายทอดใหประชาคมรับทราบในทุกชองทางการส่ือสาร 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ

สังคม 

1.2.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการ

ประเมนิผลการปฏิบัติงานของของผูนําระดบัสูง 

รวมทั้งผูบริหารสูงสุด และคณะกรรมการตาง ๆ 

ที่คณะฯ กําหนดไว วิธกีารที่เปนระบบในเรือ่ง

ดังกลาว อาจชวยใหสามารถนําผลการประเมิน

ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของผูนําแต

ละคน ของคณะกรรมการฯ และระบบการ

กํากับดแูลองคการ 

 

5. พัฒนากระบวนการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของผูนําระดับสูงและกรรมการ

ตาง ๆ (ตามหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ) 

5.1 หลักประสิทธผล Effectiveness 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละผลประเมนิ* 

 

 

- รอยละ

ความสําเร็จของ

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

- คะแนนผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจําป  

 

80 

 

 

66.67 

 

 

 

5 

 

 

 

- 

 

 

75.00 

 

 

 

4.25 

 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

- คณะมีระบบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนําระดับสูง

และกรรมการตางๆ ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ คือ 

 

1. กําหนดมาตรการ ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนพัฒนาคณะ ที่

ประชุมผูบริหารมีการติดตามผลดําเนินงนตามแผน ปละ 3 ไดแก 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และมีฐานขอมูลสําหรับ

การตัดสินใจ เชน ระบบ SU-ERP RIS MIS เปนตน 

 

 

 

 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

หมายเหตุ : * ปรับตัวชีว้ัดรอยละผลประเมิน (โดยรวม) เปนวัดตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ  
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 5.2 หลักประสิทธิภาพ Efficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 หลักการตอบสนอง Responsiveness 

 

 

 

 

 

5.4 หลักภาระรับผิดชอบ Accountability 

 

 

 

 

 

 

5.5 หลักความโปรงใส Transparency  

 

 

 

5.6 หลักการมีสวนรวม Participation 

 

- รอยละความพึง

พอใจของนกัศึกษา

ตอการจัดการเรียน

การสอน 

- รอยละความพึง

พอใจของดานการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- รอยละความพึง

พอใจของแหลงทุน

ทางการวิจัย 

- รอยละความพึง

พอใจของนกัศึกษา

ตอการจัดการเรียน

การสอน 

- รอยละขอ

รองเรียนที่ไดรับ

การแกไข 

- รอยละ

ความสําเร็จของ

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- คะแนนผลการ

ดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

- มีระบบ 

70.00 

 

 

 

70.00 

 

 

 

70.00 

 

 

70.00 

 

 

 

- 

 

66.67 

 

 

5 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

มีระบบ 

80.93 

 

 

 

- 

 

 

 

91.5 

 

 

80.93 

 

 

 

100 

 

75.00 

 

 

4.25 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

มีระบบ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. มีกลไกที่ประชุมตาง ๆ เชน การประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ การประชุมผูบริหารประจําคณะ มีหนาที่กํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ และงานที่คณบดีมอบหมาย การ

ประชุมกรรมการจัดการศึกษา มีหนาที่กํากับติดตามเพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษา และใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปในทิศทาง

เดียวกันและสอดรับกับสถานการณปจจุบัน 

 

 

 

 

 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ การ

รับฟงความคิดเห็นและรับเรื่องขอรองเรียนของนักศึกษาและ

บุคลากร การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

 

4. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนตาง ๆ ตามตัวชี้วัดและ

เปาหมายที่กําหนดไว ดวย KPI ตามที่จัดทําเปนขอตกลงไวลวงหนา 

 

 

 

 

 

5. การบริหารงานตาง ๆ สามารถตรวจสอบไดตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบและขอบังคับ ปกปองผลประโยชนของคณะและผูมีสวนได
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5.7 หลักการกระจายอํานาจ 

Decentralization 

 

 

5.8 หลักนิติธรรม Rule of Law 

 

 

 

 

 

5.9 หลักความเสมอภาค Equity 

 

 

 

 

5.10 หลักมุงเนนฉันทามต ิConsensus 

Oriented 

 

 

 

 

- มีระบบ 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

- มีระบบ 

- จํานวนครั้งที่ฝา

ฝนจริยธรรมของ

ผูบริหาร 

 

 

- มีระบบ 

 

 

 

 

- มีระบบ 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

มีรบบ 

- 

 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

มีระบบ 

0 

 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 

 

มีระบบ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

สวนเสีย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของมีสวนรวมและ

มีการตรวจสอบการดําเนินงาน เปดเผยอยางตรงไปตรงมา 

6. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเสนอ

ปญหาหรือประเด็นที่สําคัญ แนวทางแกไขปญหาและตัดสินใจ

รวมกัน ทั้งทางตรงและทางออมผานตัวแทนในที่ประชุมตาง ๆ 

7. มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ โดยมีคําส่ังมอบหมาย

อํานาจและหนาที่ใหรองคณบดี หัวหนาสาขาวิชาส่ังการอยาง

เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรในคณะใหมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/คณะทํางาน

ชุดตาง ๆ 

8.  ปฏิบัติงานโดยใชอํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบและ

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ไมเลือกปฏิบัติ และ

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ มีการแจงสิทธิใหผูเกี่ยวของทราบเมื่อมี

ผลกระทบจากการกระทําทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการ

อุทธรณและรองทกุข ทั้งจากผูเรียน ผูรับบริการ บุคลากร และผูมี

สวนไดสวนเสียอื่น ๆ 

 

9. การบริหารจัดการยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติและ

ใหบริการอยางเทาเทียม ไมมีการแบงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การดูแลหรือการใหสิทธิตาง ๆ แก

บุคลากร อยูภายใตกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ทั้งในระดับ

คณะและระดับมหาวิทยาลัย 

10. การบริหารจัดการในเรื่องสําคัญที่สงผลกระทบตอกลุมบุคคลที่

ไดรับหรือเสียผลประโยชน คณบดีจะนําเสนอตอทีป่ระชมุกรรมการ

ประจําคณะ เพ่ือพิจารณาหรือหาฉันทามติในประเด็นที่เปนขอ

โตแยง ภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ทั้งในระดับ

คณะและระดับมหาวิทยาลัย 
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1.2.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการประพฤติปฏิบัติทีถู่กตองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการ

ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน  

6. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ติดตาม 

พฤติกรรมที่ถกูตองตามกฎหมายและได

มาตรฐาน 

มีระบบการ

ตรวจสอบ ติดตาม 

มีระบบ มีระบบ  - มีระบบการกํากับดแูลองคกร โดยกําหนดระบบความรับผิดชอบ/

การกํากับดแูล ดังนี้ 1. ขัน้ตอนการกําหนดภาระผิดชอบของผูนํา

ระดับสูง 2. ระบบภาระรับผิดชอบดานการเงิน 3. ระบบความ

โปรงใสในการดําเนินงาน 4. ระบบการปกปองผลประโยชนของ

ผูเรียน ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณบด ี

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 1.2.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการสงเสริมและทําใหมั่นใจวา

ปฏิสัมพันธทุกดานของคณะฯ เปนไปอยางมี

จริยธรรม  

   - มีกระบวนการกํากับติดตามการประพฤตติามกฎหมาย/ระเบียบ 

ในการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดาน

การบริหารจัดการ 

1.2.4 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการคํานึงถึงเรื่องความผาสุกของ

สังคม  

   - กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพร

ภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ กลยุทธ 5.2 มุงสราง Silpakorn 

Branding และส่ือสารภาพลักษณศิลปากรสูภายนอก ซ่ึงมีมาตรการ

จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรภาพลักษณและกิจกรรมเพ่ือสังคมสู

ภายนอกตามแผนพัฒนาคณะฯ 

 

หมวด 2 กลยุทธ        

2.1 การจัดทํากลยทุธ 

2.1.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการกระตุนและพิจารณาการ

สรางนวตักรรมในกระบวนการจัดทํากลยุทธ  

7. พัฒนากระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ มีกระบวนการ

จัดทําแผนกลยุทธ 

มี

กระบวน 

การ 

มี

กระบวน 

การ 

 - มีกระบวนการจัดทาํแผนกลยุทธ ดังนี้ 1. กระบวนการวางแผนกล

ยุทธ 2. กระบวนการถายทอดสูการปฏิบัติ และ 3.การติดตามและ

ประเมินผล โดยในป 2563 คณะไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2564 

– 2567 ตามกระบวนการที่กําหนด  

คณบดี 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายแผนฯ 

เลขานกุารคณะ 

 

2.1.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลมาใชในกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ  

8. พัฒนาระบบในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล เพ่ือใชในการวางแผนกล

ยุทธ 

มีระบบในการ

รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชในกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ โดยฝายแผนงานและประกันคุณภาพได

วิเคราะหปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน (สถานภาพ สถานการณของ

คณะ) และความตองการที่ไดจากประชาคม ดวยเครื่องมือ SWOT 

Analysis รวมทั้งผลการดําเนินงานในปที่ผานมา แลวนํามากําหนด

กลยุทธและจัดทําแผนพัฒนาคณะ โดยมีการกําหนดเปาประสงค

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

เชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดที่สําคัญทั้งในระยะส้ันและระยะยาวที่ตอบสนอง

ตอความทาทายเชิงกลยุทธ และใชประโยชนจากความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ เพ่ือใชในการวางแผนตอไป 

2.1.3 ไมพบระบบงานที่สําคัญของคณะฯ เชน 

ระบบงานทีส่อดคลองกับพันธกิจ คือ 1) 

ระบบงานทีเ่กี่ยวของกับดานการเรียนการสอน 

2) ระบบงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย 3) 

ระบบงานทีเ่กี่ยวของกับการบรกิารวชิาการ 

และ 4) ระบบงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร 

วิธีการทีเ่ปนระบบในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ระบบงานทีสํ่าคัญ อาจชวยใหคณะฯ ใช

ประโยชนอยางเต็มที่จากสมรรถนะหลัก 

9. พัฒนาระบบงานที่สําคัญตามพันธะกิจ

ของคณะ 

มีระบบงาน มีระบบ มีระบบ  - คณะมรีะบบงานที่สําคัญตามพันธกิจของคณะ ซ่ึงแบงออกเปน 3 

กระบวนการหลักไดแก 

1) กระบวนการบริหารจัดการระดับนโยบาย 

2) กระบวนการหลักตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

3) กระบวนการสนับสนุน 

สําหรับการพิจารณากระบวนการที่จะดําเนินการเองหรือสงมอบให

พันธมิตรหรือคูความรวมมือเปนผูดําเนินการ จะพิจารณาจาก 1. 

ความคุมคา และ 2. เปนกระบวนการหลัก และทําใหไดมาซ่ึง

แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปงบประมาณ 2564 – 2567 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

รองฯ ฝายวิจัยฯ 

รองฯ ฝายกิจการฯ 

เลขานกุารคณะ 

2.1.4 ไมพบวัตถุประสงคเชิงกลยุทธทีสํ่าคัญ

ของคณะฯ ตัวอยางเชน ไมชัดเจนวา

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของยุทธศาสตร 6 ดาน

ที่ระบุไวในตารางที่ 2.1-1 คืออะไร  เปาหมายที่

สําคัญของแตละตารางเวลาคืออะไรและจะ

บรรลุตาม 

10. ปรับปรุงแผนพัฒนาคณะ 

10.1 วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 

10.2 เปาหมายของแตละตารางเวลา 

 

 

 

 

มีการปรับปรุง

แผนพัฒนาคณะ 

ปรับปรุง ปรับปรุง  - จัดทําแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ป งบประมาณ 2564 – 2567  โดยแผนขางตนมีการระบุ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค เวลาที่จะบรรลุ วัตถุประสงค

ตามแผนและตอบสนองความทาทาย ความไดเปรียบโอกาสเชิงกล

ยุทธ และมีการติดตามผลการดาํเนนิงานปละ 3 รอบ ไดแก รอบ 6, 

9 และ 12 เดือน รวมทั้ งมีการถายทอดไปสูตัวชี้ วัดในการ

ประเมินผลปฏิบัติงาน (KPIs) 

คณบด ี

รองฯ ฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายแผนฯ 

เลขานกุารคณะ 

 

2.1.5 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเมื่อใด  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธตอบสนองความทาทาย

เชิงกลยุทธและใชประโยชนอยางเตม็ทีจ่าก

สมรรถนะหลัก ความไดเปรียบเชิงกลยุทธและ

โอกาสเชิงกลยุทธหรือไมอยางไร วิธกีารที่เปน

ระบบในเรือ่งดังกลาว อาจชวยใหไดแผนกล

ยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ

2.2.1 ไมชัดเจนวามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ในตารางที่ 2.1-1 เรื่องใดเปนแผนปฏิบัติการ

ระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงตวับงชี้ที่สําคัญที่

ใชติดตามผลสําเร็จและประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการมอีะไรบาง ความชัดเจนดังกลาว 

อาจชวยติดตามการดําเนนิการตามแผนกลยุทธ

ที่กําหนดไว 

       

2.2.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการจัดสรร

ทรัพยากรในการสนับสนนุแผนปฏิบัติการจน

ประสบความสําเร็จ  

11. พัฒนาระบบในการจัดสรรทรัพยากร 

(งบประมาณ/บุคลากร) เพ่ือสนับสนนุ

แผนพัฒนาคณะ 

มีระบบในการ

จัดสรรทรัพยากร 

มีระบบ มีระบบ  - จัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-

2567 

- แผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 

คณบด ี

รองฯ ฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายแผนฯ 

เลขานกุารคณะ 

2.2.3 ไมพบการคาดการณผลการดําเนินการ

ของตัววัดหรอืตัวบงชีท้ี่สําคัญ  

12. กําหนดผลดําเนนิการที่คาดหวังของ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ 

มีผลดําเนินการที่

คาดหวังของ

ตัวชี้วัด 

มีผลที่

คาดหวัง 

มีผล  - แผนพัฒนาคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปงบประมาณ 2564 – 2567 ซ่ึงคณะไดกําหนดตัวชี้วดัที่สําคัญลง

ในแผนดงักลาว 

คณบด ี

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

2.2.4 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการจดัทําปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติ

การและนําแผนใหมไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว  

13. พัฒนาระบบในการปรับแผนปฏิบัติ

การใหทนัตอสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลง 

มีระบบในการปรับ

แผนปฏิบัติการ 

มีระบบ มีระบบ  - มีการปรับแผนปฏิบัติการใหทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลง 

เชน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูแบบ Active Learning ในการสอนออนไลน และ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนดวยเทคโนโลยี

การสรางส่ือการสอนและวิธีวัดประเมินผลในรูปแบบออนไลน เพ่ือ

รองรับการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลนในวกิฤตการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

หมวด 3 ลูกคา        

3.1 เสียงของลูกคา 

3.1.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการรับฟงผูเรียนและลูกคากลุม

อื่นที่พึงมี เพ่ือใหไดสารสนเทศทีน่ําไปใชได  

14. พัฒนาระบบ ชองทาง และประเมิน

กระบวนการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย (ใน

อดีต/ปจจุบัน/อนาคต) 

รอยละความพึง

พอใจ 

80 -   รองคณบด ี

หัวหนาสาขวิชา 

ประธานหลักสูตร 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

3.1.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการประเมนิความไมพึงพอใจ

และความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอืน่  

15. พัฒนาระบบในการประเมินความพึง

พอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพันของผูมี

สวนไดสวนเสีย และการเปรียบเทียบกับ

คูแขง 

รอยละความพึง

พอใจ* 

- รอยละความพึง

พอใจผูใชบัณฑิต 

- รอยความพึง

พอใจของนกัศึกษา 

- รอยละความพึง

พอใจของแหลงทุน

ทางการวิจัย 

- รอยละความไม

พึงพอใจของแหลง

ทุนทางการวจิัย 

 

- รอยละของศิษย

เกาที่เขาเรียนตอใน

ระดับที่สูงขึ้นหลัง

จบการศึกษา 

- รอยละความ

ผูกพันของแหลงทนุ

ทางการวิจัย 

80 

80 

 

70 

 

70 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

50 

- 

87.80 

 

80.93 

 

91.50 

 

 

- 

 

 

 

3.06 

 

 

 

85.00 

 

 

- 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

- คณะมกีารดาํเนนิการพัฒนาระบบในการประเมนิความพึงพอใจ 

ไมพึงพอใจ ความผูกพันของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการ

ประเมนิผลความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และความผูกพัน ตามผลที่

แสดง 

 
 

 

 

 
 

- ผลตอบรับจากผลประเมินความไมพึงพอใจของแหลงทนุทางการ

วิจัย ดังนี้ 1. ความลาชาของการมีสวนถึงคณะ ผานมหาวิทยาลัย 

2. ความลาชาของการดําเนนิงานในสถานการณแพรระบาดของ

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

3.1.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการในการรับฟงผูเรียน

และลูกคากลุมอืน่ที่มอียูในปจจุบัน และการ

ประเมนิความพึงพอใจและความผูกพันของ

ผูเรียนและลูกคากลุมอืน่  

16. พัฒนาระบบในการประเมิน

กระบวนการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีระบบ/ปรับปรุง มีระบบ มีระบบ  - มีการกําหนดชองทางการรับฟง ความถี่  และผูรับผิดชอบ 

รวบรวม/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ความพึงพอใจ ความไม

พึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง รวมทั้งความผูกพัน และ

ทบทวน/ปรับปรุง เปนการนําผลการวิ เคราะหมาปรับปรุง

กระบวนการ เชน ปรับปรุงหลักสูตร 

รองคณบด ี

หัวหนาสาขวิชา 

ประธานหลักสูตร 

เลขานกุารคณะ 

หมายเหตุ : * ปรับตัวชีว้ัดรอยละความพึงพอใจ (โดยรวม) เปนรอยความพึงพอใจรายดาน  
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

3.2 ความผูกพันของลูกคา 

3.2.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการคนหาความตองการเกี่ยวกับ

หลักสูตรและบรกิารจากผูเรียน ลูกคากลุมอื่น

และตลาด  

 

17. พัฒนาระบบในการตอบสนองความ

ตองการเกี่ยวกับหลักสูตรและบรกิาร จาก

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

มีระบบหรือผล

ดําเนนิการ 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- มีระบบในการตอบสนองความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรและ

บริการ โดยการกําหนดผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละหลักสูตร 

เพ่ือติดตาม และประเมินผลความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาทําการกํากับ ตรวจสอบการ

พัฒนา / การปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร งานแผนงานและประกันคุณภาพมีหนาที่ติดตามผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเปนไปตามตัวชี้วัด พรอม

รายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

 

3.2.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการกําหนดกลุมผูเรียน ลูกคา 

และสวนตลาด  

18. พัฒนาระบบในการจําแนกกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย 

มีระบบในการ

จําแนกกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีการจําแนกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจาก

สารสนเทศไดแก 1) พันธกิจของคณะ 2) แผนพัฒนาคณะฯ 3) ฝาย

งานที่ใหบริการ 4) ผูรับบริการ 5) ความตองการ/ความคาดหวัง 

และผูบริหารพิจารณาความคุมคาและโอกาสการเติบโต ซ่ึงได

จําแนกออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1. กลุมผูเรียน คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. ลูกคาในอนาคต 

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา, ผูจบการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือ

เทียบเทาขึ้นไป 3. กลุมลูกคาอ่ืน คือ แหลงทุน , ผูรับบริการ

วิชาการ 4. กลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืน คือ ผูปกครอง, ผูใช

บัณฑิต, ศิษยเกา 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

รองฯ ฝายวิจัยฯ 

หัวหนาสาขวิชา 

ประธานหลักสูตร 

เลขานกุารคณะ 

3.2.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการในการสราง

ความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอืน่  

 

 

19. พัฒนากระบวนการจัดการขอ

รองเรียน 

รอยละความพึง

พอใจใน

กระบวนการ 

80 -  - ในปการศึกษา 2563 คณะไดรับขอรองเรยีน ซ่ึงในทกุหัวขอไดรับ

การแกไข พรอมชี้แจงใหแกผูขอรองเรียนรบัทราบ 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

รองฯ ฝายวิจัยฯ 

หัวหนาสาขวิชา 

ประธานหลักสูตร 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการ

จัดการความรู 

       

4.1 การวัด วิเคราะหและปรับปรุงการ

ดําเนินการขององคกร 

4.1.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบที่คณะฯ ใช

เพ่ือใหการวัดผลการดําเนินการมีความคลองตัว 

สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็ว  

 

20. พัฒนาระบบในการวัดผลดําเนนิการ

ใหมีความคลองตวั 

 

มีระบบในการ

วัดผลดําเนินการ 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- คณะมีการพัฒนาชองทางทีห่ลากหลายในการรบัฟงความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการส่ือสังคมออนไลน เชน 

เฟสบุคคณะ และ Official Line ซ่ึงมีการมอบหมายใหบุคลากรสาย

สนับสนุนดูแลและรายงานขอมูลตาง ๆ ตอผูบริหารหรือหัวหนา

งาน สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ไดทันทวงที 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

4.1.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการในการวัดผลการ

ดําเนนิการของคณะฯ  

21. พัฒนาระบบในการประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการวัดผลดําเนนิการ 

 

มีระบบในการ

ประเมนิและ

ปรับปรุงระบบ 

มีระบบ -   รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

4.1.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการวเิคราะหและทบทวนผลการ

ดําเนนิการของคณะฯ  

22. พัฒนาระบบในการวิเคราะหและ

ทบทวนผลดําเนินการ 

มีระบบในการ

วิเคราะหและ

ทบทวนผล

ดําเนนิการ 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน รอบ 6, 9 และ 

12 เดือน แลวนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหและทบทวน เพ่ือใช

ในการปรับปรุงแผนในปถัดไป พรอมเสนอตอคณะกรรมการประจาํ

คณะ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการจดัการสินทรัพยทางความรู

ของคณะฯ  

 

23. วิเคราะห ทบทวน และพัฒนาระบบ

การจดัการความรูของคณะ ซ่ึงเปน

สินทรัพยที่มีคุณคา 

 

มีระบบและกลไก

การจดัการความรู 

เชน การกําหนด

ประเดน็ความรู 

การคนหาและ

คัดเลือกแนวปฏิบัติ

ที่ด ี

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- จัดโครงการจัดการความรู เรื่อง “การสรางแนวทางการปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน” เพ่ือสงเสริมให

บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะและประสบการณทํางาน

รวมกันระหวางบุคลากร สรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในคณะ

วิทยาการจัดการของบุคลากร และสรางแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practices) ในการบริการการศึกษา 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

4.2.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการทวนสอบและทําใหมัน่ใจวา

ขอมูลและสารสนเทศที่ใชมีคุณภาพ และไมพบ

วิธีการทีเ่ปนระบบที่ทําใหมัน่ใจถึงความพรอม

ใชงานของขอมูลและสารสนเทศ  

24. พัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมใชงานและ

มีความปลอดภัย 

มีระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีระบบการจัดการและพัฒนาสารสนเทศทุกปงบประมาณ 

การสนับสนุนพรอมบํารุงรักษาฮารดแวรและซอฟตแวรเพ่ือรองรับ

การจัดเก็บขอมูล การใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรไรสายแก

นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ การจัดเก็บขอมูลในระบบ

คลาวด (MSCloud) รวมถึงการพัฒนาระบบการบรกิารจัดการตางๆ 

ใหมีความพรอมตอการใชงานตลอดเวลา 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

หมวด 5 บุคลากร        

5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

5.1.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการที่ใชในการบริหารขีด

ความสามารถและอัตรากําลัง  

 

25. วิเคราะหขีดความสามารถของ

บุคลากรทุกกลุมที่สอดคลองกับความ

ตองการของหลักสูตรและบรกิารทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

  

มีการวิเคราะหขีด

ความสามารถของ

บุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุน 

 

มีผล 

 

มีผล 

 

 

 

- คณะกําหนดใหบุคลากรสายวิชาการมีขีดความสามารถดานการ

สอนในระดับอุดมศึกษา มีตําแหนงทางวิชาการ มีคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ OBE และเกณฑ AUN-QA มีประสบการณและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่สาขาวิชาและหลักสูตรตองการ สวน

บุคลากรสายสนับสนุนกําหนดใหมีความรูความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง มีคุณวุฒิการศึกษาที่สอดคลอง รวมทั้งมีความรูความ

เขาใจตามที่คณะตองการ เชน ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเกณฑ AUN-

QA, ทักษะทางภาษา, การเก็บรวบรวมขอมูล/การส่ือสารทาง

ออนไลน (google form, infographic, OneDrive) 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

5.1.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการที่ใชในการรักษา

บรรยากาศในการทํางานใหเกือ้หนนุ และมี

ความมั่นคงตอการทํางาน  

26. พัฒนากระบวนการในการรักษา

บรรยากาศ สุขภาวะและความสะดวกใน

การทํางาน 

27. พัฒนาระบบการประเมนิและ

ปรับปรุงกระบวนการที่ใชในการรักษา

บรรยากาศในการทํางาน 

- รอยละความพึง

พอใจ 

80 90  - จัดโครงการกิจกรรม 5 ส. “สุขกันเถอะเรา” เพ่ือสรางบรรยาการ

และส่ิงแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดี บุคลากรมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงงานและสถานที่การปฏิบัติงาน สงเสริมความสัมพันธอันดี 

สรางความเปนระเบียบเรียบรอยเพ่ือรองรับการใหบริการผูที่เขามา

ใชบริการ  

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายพัฒนา

ดิจิทัล 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

5.2.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการเสรมิสราง

วัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะการส่ือสารทีเ่ปด

  

- มีระบบในการ

ส่ือสาร 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- คณะมีนโยบายการปรับเปล่ียนงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือตอบสนองตอเสียงของผูเรียนไดอยางทันทวงที มีชองทางการับ

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

กวาง มีผลการดําเนินการที่โดดเดนและ

บุคลากรมีความผูกพันตอคณะฯ  

28. พัฒนาระบบในการเสรมิสราง

วัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการส่ือสารที่

เปดกวาง 

ฟงที่หลากหลาย เพ่ือมุงเนนความพึงพอใจและการใหบริการแก

นักศึกษาเปนหลักตามคานิยม Student First 

เลขานกุารคณะ 

5.2.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการกําหนด

ปจจัยผลักดนัความผูกพันของบุคลากรและการ

ประเมนิความผูกพันของบุคลากร วิธกีารที่เปน

ระบบในเรือ่งดังกลาว อาจชวยใหคณะฯ 

เสริมสรางความผูกพันกับบุคลากร 

29. พัฒนาระบบในการกําหนดปจจัย

ความผูกพัน 

30. พัฒนาการประเมนิความผูกพัน 

- รอยละความ

ผูกพัน 

60 78.06  - คณะวิทยาการจัดการ เริ่มดําเนินการปจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน

ในป 2563 เปนปแรก ซ่ึงกําหนดปจจัยสําคัญที่สงผลตอความผูกพัน

ของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ และนํามาประเมินความผูกพัน

ของบุคลากร 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

5.2.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการพัฒนาบุคลากรและผูนํา 

รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู

และการพัฒนา  

31. พัฒนาระบบในการพัฒนาบุคลากร

และผูนํา 

- รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนา 

 

60 62.49  - คณะมีการพัฒนบุคลากรทุกกลุมใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมขึ้น ตามความตองการของคณะ เพ่ือใหบรรลุพันธกิจ มีการจัด

กิจกรรมและโครงการ เชน จัดอบรมการเรียนการสอนออนไลน 

การสรางแบบทดสอบออนไลนดวย Google Form และประยุกตใช 

Microsoft Form จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ

อาจารย โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจ Outcome-based 

education และการอบรมเกณฑ AUN-QA เวอรชั้น 4.0 โครงการ

อ บร ม เ ชิ ง วิ ช า ก า ร  “ก า ร ทํ า วิ จั ย สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย ส อ น

ภาษาตางประเทศ” โครงการอบรมจรยิธรรมการวจิัยในมนษุย เปน

ตน 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

5.2.4 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการที่ใชในการจัดการ

ความกาวหนาในหนาทีก่ารงานนอกเหนอืจาก

การพัฒนาตําแหนงวิชาการ   

32. พัฒนาระบบในการประเมินและ

ปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนา

บุคลากร 

มีระบบในการ

ประเมนิ 

มีระบบ มีระบบ  - มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช KPI ขับเคล่ือน

นโยบายที่สําคัญและติดตามผลการดําเนินงาน โดยมอบหมาย

อํานาจและหนาที่ใหผูบังคับบัญชา เชน หัวหนาสาขา เลขานุการ

คณะ และรองคณบดี ควบคุมดูแล ส่ังการอยางเหมาะสม และ

สนับสนุนใหบุคลากรในฝายงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ คณะมี ก ารแต งตั้ งคณะกรรมการต า ง  ๆ  เช น 

คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

เ พ่ื อ ใ ห ก า ร บ ริ ห า ร ง า น มี ค ว า ม คุ ม ค า  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมาย 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ        

6.1 กระบวนการทํางาน  

6.1.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการที่ใชในการระบุ

ขอกาํหนด และออกแบบหลักสูตร บรกิาร และ

กระบวนการทํางานที่สําคัญ  

 

33. ทบทวนกระบวนการกําหนดและ

ออกแบบหลักสูตร และกระบวนการ

ทํางานที่สําคัญ 

34. ทบทวน Work system, Work 

process and support process  

35. ทบทวนตัวชีว้ัดกระบวนการและ

ตัวชี้วัดผลลัพธ 

 

มีการดําเนินการ 

 

มี

กระบวน 

การ 

 

มี

กระบวน 

การ 

 

 

 

- คณะนําวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจของคณะ มาเปนขอกําหนด

ของระบบงานที่สําคัญ ซ่ึงแบงเปน 3 กระบวนการ ไดแก 1) 

กระบวนการบริหารจัดการระดับนโยบาย 2) กระบวนการหลัก 

และ 3) กระบวนการสนับสนุน พรอมทั้งมีแนวคิดในการออกแบบ

หลักสูตร บริการ และกระบวนการ ใหสอดคลองกับเปาหมายหลัก

ของวิสัยทัศน พันธกิจ แผนพัฒนาคณะ ความตองการ/ความ

คาดหวังของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใช 

PDCA  ในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และบริการ

วิชาการ ตัวอยางเชน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เริ่มจากใช

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ที่พัฒนาขึ้นจาก

ความตองการ/ความคาดหวังของผูเรียน กลุมลูกคาอื่น และผูมีสวน

ไดสวนเสีย รวมกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กฎระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ มาเปนขอกําหนดในการออกแบบหลักสูตร 

เพ่ือใหไดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีคุณภาพพรอมปฏิบัติงานตามหลักสูตที่สําเร็จการศึกษา 

 

รองคณบด ี

หัวหนาสาขาวิชา 

ประธานหลักสูตร 

เลขานกุารคณะ 

6.1.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบในการปรับปรุง

หลักสูตร บริการ และกระบวนการ  

36. พัฒนาระบบในการปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการทํางานที่สําคัญ  

มีระบบในการ

ปรับปรุง 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีระบบในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการทํางาน 

โดยมีหัวหนาสาขา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

ดําเนินการเสนอเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการ

ปรับปรุง และกํากับดูแลกระบวนการทํางานของหลักสูตร มีงาน

วิชาการคณะคอยกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน พรอมเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 

รองคณบด ี

หัวหนาสาขาวิชา 

เลขานกุารคณะ 

6.1.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการจดัการนวตักรรม  

37. พัฒนาระบบในการจัดการนวัตกรรม 

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานที่สําคัญ 

มีระบบในการ

จัดการนวตักรรม 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีการจัดนวัตกรรม โดยพิจารณาจากพันธกิจ แผนพัฒนา

คณะ และคํานึงถึงสมรรถนะหลัก งบประมาณ และทรัพยากร ซ่ึง

พิจารณาความเส่ียงอยางรอบดาน เพ่ือรองรับโอกาสเชิงกลยุทธ 

ความทายทายในบริบทที่เปล่ียนแปลงไป โอกาสเชิงกลยุทธ 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

Strategic Opportunities: (SO1- SO4) โดยการขยายพ้ืนที่การศึกษา

ไปยังอาคาร กสท (บางรัก) เพ่ือรองรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น พัฒนา

หลักสูตร 4+1 ทําความรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (สสปน. )  เ พ่ือตั้ ง ศูนย เทียบโอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรดานไมซสูระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลนแบบ MOOC เพ่ือรองรับ

การศึกษาตลอดชีวิต 

6.2  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

6.2.1 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการควบคุมตนทุนโดยรวมของ

ระบบปฏิบัติการ  

 

38. พัฒนาระบบในการควบคุมตนทนุ 

 

มีระบบในการ

ควบคุมตนทุน 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- คณะมีการนําแผนการนําขอมูลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตร เพ่ือ

นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาดานการจัดการหลักสูตร โดยการ

จัดทําแผนกลยุทธดานการประชาสัมพันธ การเรงยอดนักศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของแผนคณะ การเพ่ิมแหลงลูกคา การ

ประชาสัมพันธและเชิญครูแนะแนวเพ่ือใหขอมลู แลกเปล่ียนเรียนรุ 

เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 มีการควบคุมคาใชจาย ในการจัด

กิจกรรม/โครงการสงเสริมประสบการณของนักศึกษาเพ่ือให

สอดคลองและตอบสนองความตองการของผูเรียนเปนลําดับแรก 

และวางแผนปรับงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมและ

สวัสดิการสําหรับนักศึกษา เพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

6.2.2 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการจดัการหวงโซอุปทาน  

39. พัฒนาระบบในการจัดการหวงโซ

อุปทาน 

มีระบบในการ

จัดการหวงโซ

อุปทาน 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีกระบวนการเครือขายอุปทาน ดังนี้ 1) คนหาผูสงมอบที่

ตอบสนองความตองการ พรอมจัดทําขอกําหนด 2) คัดเลือกผูสง

มอบ 3) ถายทอดขอกําหนดและจัดทําขอตกลง และ 4) ประเมิน

และปรับปรุง 

รองคณบด ี

เลขานกุารคณะ 

6.2.3 ไมพบวิธีการที่เปนระบบและมี

ประสิทธผิลในการเตรียมพรอมตอภัยพิบัตหิรือ

ภาวะฉกุเฉิน  

40. พัฒนาระบบในการเตรียมพรอมตอ

ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

มีระบบในการ

เตรียมพรอมตอภัย

พิบัติหรือภาวะ

ฉุกเฉิน 

มีระบบ มีระบบ  - คณะมีระบบการรักษาความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัยเพ่ือ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตบุคลากร นักศึกษา และทรัพยสิน ไดแก 

1) ติดตั้งและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยกลองวงจรปด 

มีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือเขาพ้ืนที่ในอาคารเรียนรวม 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายกิจการฯ 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

1 ชั้น 2 และชั้น 3 และมีการรายงานแจงเวลาเขา-ออกการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและเปนแบบฟอรม

ออนไลน และ 2) ตรวจสอบความพรอมของอปุกรณการดับเพลิงให

พรอมใชงานตลอด 24 ชั่วโมง  

หมวด 7 ผลลัพธ        

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และ

ดานกระบวนการ 

7.1.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนสวน

ใหญมีแนวโนมไมคงที ่อาจบงชีโ้อกาสในการ

ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ

ตอบสนองผูเรียน 

 

41. พัฒนาระบบในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การจดัทําฐานขอมูล มีผลลัพธดานการ

เรียนรูและกระบวนการทํางานที่สําคัญ 

 

มีระบบฐานขอมูล 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- คณะดําเนินการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ Microsoft 

OneDrive 

- ความพึงพอใจของนกัศึกษา 

- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

- ความพึงพอใจชองทางการส่ือสาร 

- ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของแหลงทุนทางการวจิัย 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายวิจัยฯ 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

7.1.2 ไมพบผลลัพธดานบรกิารที่มุงเนนลูกคา 

เชน ผูใหทุนวจิัย หรือผูรับบรกิารวชิาการ การ

แสดงผลลัพธที่สําคัญอยางครบถวน อาจชวย

บงชี้โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ

ที่ตอบสนองลูกคากลุมอืน่ 

     - ความผูกพันของแหลงทนุทางการวิจัย 

- ความพึงพอใจตอบรรยายการการทํางาน 

- ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะวทิยาการจดัการ 

- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 

- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชา 

 

7.1.3 ไมพบผลลัพธดานประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของกระบวนการทํางานที่สําคัญ  

     - รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนวจิัย 

- รอยละการรับนกัศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

- รอยละบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

 

7.1.4 ไมพบผลลัพธดานการเตรียมพรอมตอ

ภาวะฉกุเฉิน เชน ตัวบงชี้ทีสํ่าคัญดาน

ประสิทธผิลของการเตรียมพรอมของคณะฯเพ่ือ

รับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉกุเฉนิ การตดิตาม

ผลลัพธดังกลาว อาจชวยสะทอนความพรอมใน

การดําเนนิการอยางตอเนื่องเมื่อมีภัยพิบัติและ

ภาวะฉกุเฉิน 

     - ผลลัพธความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน เชน 

รอยละของอุปกรณดับเพลิงทีร่อมใชงาน และ รอยละความสําเร็จ

ของการดําเนินงานดานระบบปองกันหรือรับมือกับภัยคุมคามหรือ

ความเส่ียงทางไซเบอร 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

7.1.5 ไมพบผลลัพธดานการจัดการหวงโซ

อุปทาน เชน การตรวจติดตามหรือประเมินผูสง

มอบและคูความรวมมือตามขอกําหนดที่สําคัญ

ที่ระบุไวในโครงรางองคการ รวมถึงสถาบัน/

อ ง ค ก ร ที่ รั บ นั ก ศึ ก ษ า เ ข า ฝ ก ง า น  แ ล ะ

มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้งในและตางประเทศที่มี

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน 

การติดตามผลลัพธดังกลาว อาจชวยสงเสริม

ใหผลการดําเนินการของคณะฯ ดีขึ้น 

     - ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน เชน รอยละการสงมอง

งานจัดซ้ือจัดจางตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพตามที่กําหนด, 

รอยละการจายเงินใหบริษัทตรงตามกําหนด, จํานวนนักศึกษา

ตางชาติ และจํานวนเครือขายความรวมมือระดับชาติ/นานาชาติ 

 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

7.2.1 คณะฯ แสดงผลลัพธดานความพึงพอใจ

ของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นอยางจํากัด ไมพบ

ผลลัพธที่สําคัญหลายเรื่อง เชน ไมพบผลลัพธ

ดานความพึงพอใจของลูกคากลุมอื่นที่ไมใช

นักศึกษาตามที่ระบุไวในโครงรางองคการ 

ผลลัพธความไมพึงพอใจของผูเรียนและลูกคา

กลุมอื่น การแสดงผลลัพธที่ครอบคลุม อาจชวย

สะทอนประสิทธิผลของกระบวนการในการ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

7.2.2 ไมพบผลลัพธดานความผูกพันของผูเรียน

และลูกคากลุมอื่น เชน ผลลัพธดานความผูกพัน

ของผูเรียน ผูใหทุนวิจัย ตามกลุม/ประเภท

ผูเรียน หรือกลุมลูกคาของแตละพันธกิจ รวมถึง

ผลลัพธดานการจัดการขอรองเรียน การแสดง

ผ ล ลั พ ธ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม  อ า จ ช ว ยส ะ ท อ น

 

45. พัฒนาระบบในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การจดัทําฐานขอมูล มีผลลัพธดานการ

มุงเนนลูกคาและกระบวนการทํางานที่

สําคัญ 

 

 

มีระบบฐานขอมูล 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- คณะดําเนินการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ Microsoft 

OneDrive 

- มีการดําเนินดานความพึงพใจของของผูเรยีนและลูกคากลุมอืน่

ดังนี ้

- ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของแหลงทุนทางการวจิัย 

- ความพึงพอใจขอนกัศึกษาตอสภาพแวดลอมทางการศึกษาของ

คณะ 

- ความพึงพอใจตอการเรียนออนไลนรูปแบบผสมผสาน 

- ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและ

ประสบการณชีวิตทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา 

 

- ผลลัพธดานความผูกพันของผูเรียน และลูกคากลุมอืน่ เชน รอย

ละของศิษยเกาทีเ่ขาเรียนตอในระดับที่สูงขึน้หลังจบการศึกษา, 

รอยละของนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ลาออก และ รอยละ

ความผูกพันของแหลงทุนทางการวจิัย 

 

 

รองคณบด ี

เลขานกุารคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

ประสิทธิผลของกระบวนการในการสราง

ความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

7.3.1 ไมพบผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรที่

สําคัญหลายเรื่อง เชน ผลลัพธดานการประเมิน

อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรที่

สะทอนจํานวนของบุคลากรและทักษะที่

เหมาะสม  ผลลัพธด านความผูกพันของ

บุคลากร  ผลลัพธดานบรรยากาศการทํางานที่

แสดงถึงสุขภาพของบุคลากร ความปลอดภัย 

ความมั่นคง รวมทั้งการใหบริการและสิทธิ

ประโยชน  ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากรและ

ผูนําที่แสดงถึงประสิทธิผลของการพัฒนา การ

แสดงผลลัพธที่สําคัญ อาจสะทอนโอกาสในการ

พัฒนากระบวนการที่มุงเนนบุคลากร 

 

46. พัฒนาระบบในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การจดัทําฐานขอมูล มีผลลัพธดานการ

มุงเนนลูกคาและกระบวนการทํางานที่

สําคัญ 

 

 

มีระบบและผลการ

วิเคราะห 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 
 

 

 

- คณะดําเนินการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ Microsoft 

OneDrive 

- มีแผนอัตรากําลัง  

- ผลลัพธความผูกพันของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร 

 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับ

ดูแล 

7.4.1 ไมพบผลลัพธดานการนําองคกร การ

กํากับดูแล และความรับผิดชอบตอสังคมที่

สําคัญหลายเรื่อง  

 

47. พัฒนาระบบในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การจดัทําฐานขอมูล มีผลลัพธดานการนํา

องคกรแลการกํากับดูแล 

 

มีระบบฐานขอมูล 

 

มีระบบ 

 

มีระบบ 

 

 

 

- คณะดําเนินการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ Microsoft 

OneDrive  

- รอยละความพึงพอใจชองทางการส่ือสารที่มกีารใชงานมากที่สุด 

3 ลําดับแรก 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

7.4.2 ไมพบผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ตัวอยางเชน ผลลัพธที่สะทอนการดําเนินการ

ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

ที่กําหนดไว การแสดงผลลัพธในเรื่องดังกลาว 

อาจบงชี้โอกาสในการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธที่คณะฯ ตองการ 

     - ประสิทธิผลของการรับรูวิสัยทัศนและคานิยม และประสิทธิผล

ของการรับรูของแผนพัฒนคณะ 
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*ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และ/สิ่งท่ีตองการ

พัฒนา 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2563 -2567 

ตัวช้ีวัด 

ปการศึกษา 2563 การบรรลุ

เปาหมาย 

(, ) 

รายละเอียดการดําเนินการ ปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ผล 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและ

การตลาด 

7.5.1 คณะฯ ไมไดแสดงผลลัพธดานการเงินที่

สําคัญในหลายเรื่อง เชน ผลลัพธดานการเงิน

ของการดําเนินการในสวนของพันธกิจการวิจัย

และการบริการวิชาการ  ผลลัพธของการ

ควบคุมตนทุนโดยรวม  ผลการดําเนินการดาน

งบประมาณ  การแสดงผลลัพธดังกลาว อาจ

สะทอนความสามารถในการแขงขันของคณะฯ 

 

48. จัดทําผลลัพธทางการเงิน 

 

มีผลลัพธ 

 

มีผลลัพธ 

 

มี 

 

 

 

- คณะมีการทํารายงานการเงินทกุ 3 เดอืน และมกีารเสนอให

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับทราบ พรอมให

ขอเสนอแนะ 

 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

เลขานกุารคณะ 

7.5.2 ไมพบผลลัพธของการดําเนินการดาน

การตลาด เชน ผลลัพธของการเติบโตของตลาด

และสวนแบงตลาดในปจจุบัน และการเจาะ

ตลาดใหม ผลลัพธดังกลาว อาจสะทอนความ

จําเปนในการปรับปรุงแผนกลยุทธ เ พ่ือใช

ประโยชนจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธและ

รับมือกับความทาทายเชิงกลยุทธ เ พ่ือการ

เติบโตอยางย่ังยืน 

49. จัดทําผลการดําเนินการดาน

การตลาด 

มีผลลัพธ มีผลลัพธ อยู

ระหวาง

ดําเนนิ 

งาน 

- - คณะดําเนินการขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังอาคาร กสท (บางรัก)  

พัฒนาหลักสูตร 4+1 และทําความรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพ่ือตั้งศูนยเทียบโอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรดานไมซสูระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู 

พัฒนาระบบการเรียนสอนออนไลนแบบ MOOC เ พ่ือรองรับ

การศึกษาตลอดชีวิต 

รองฯ ฝายบริหาร 

รองฯ ฝายจัด

การศึกษา 

รองฯ ฝายแผนงานฯ 

รองฯ ฝายวิจัยฯ 

เลขานกุารคณะ 

 
 

คณะกรรมการ นําขอมูลท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงานตามเกณฑ EdPEx/ผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอสภามหาวิทยาลัย มาใช  

สวนงานรายงานในสวนของสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
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สวนท่ี 2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน  

(แผนพัฒนาคุณภาพฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย) 

ผลสําเร็จ คะแนนท่ีได  

1.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย มากกวารอยละ 80 5.00 

2.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 71 - 80 4.50 

3.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 61 - 70  4.00 

4.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 51 - 60   3.50 

5.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 41 - 50 3.00 

6.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 31 - 40 2.50 

7.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 21 - 30 2.00 

8.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 11 - 20 1.50 

9.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 10 1.00 
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 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ สวนงาน 

สวนงาน คณะวิทยาการจัดการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564) 

2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ สวนงาน 

(รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ตามแผนพัฒนาคณะ สวนงาน ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยโดยรายงานเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีไม

ซํ้ากับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ท่ีเจรจาตอรองกับอธิการบดี ในสวนท่ี 1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน) 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 

เปาหมาย 

 

(2) 

ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 

ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย (2)/(1) 

(4) 

รอยละของเปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ACADEMIC REPUTATION 

กลยุทธ 1.1  สงเสริม lifelong learning, on-demand, diverse and flexible education  ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการท่ี 1   พัฒนานวัตกรรมดานการจดัการเรียนการสอน และหลักสูตร 

ตัวช้ีวัดท่ี 5. รอยละของงบฯรายรบัท่ีใชในโครงการดูงาน สงเสริมประสบการณของนักศึกษา (ไมนับ

กิจกรรมนักศึกษา/ ทุนการศึกษา/ สวัสดิการเพ่ือนักศึกษา) ตองบดําเนินงาน 

2.00 5.29 5.29/2.00=2.65 2.65*100=265 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 165 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 7. รอยละความพึงพอใจของผูจางงานท่ีมีตอบัณฑติของคณะท่ีจบการศึกษา 80.00 83.78 83.78/80.00=1.05 1.05*100=105 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 5 

4.5 

กลยุทธ 1.2  พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐาน Professional Standard Framework และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการท่ี 2  พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐาน PSF 

ตัวช้ีวัดท่ี 8. จํานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 4.00 5.00 5.00/4.00=1.25 1.25*100=125 

สูงกวาเปาหมาย 

5 

แบบฟอรม ปส.4 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 

เปาหมาย 

 

(2) 

ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 

ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย (2)/(1) 

(4) 

รอยละของเปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

 

รอยละ 25 

กลยุทธ 1.4   สนับสนุน สงเสริม ผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการท่ี 4   สนับสนุนใหสาขาวิชามีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน มีพันธมิตรทางวิชาการ เปนท่ียอมรับและมีความเปนสากล 

ตัวช้ีวัดท่ี 10. จํานวนครั้งท่ีบุคลากรของคณะท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากร/ ผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการ/ 

อนุกรรมการ/ คณะทํางาน กองบรรณาธิการในงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

65.00 178.00 178.00/65.00=2.74 2.74*100=274 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 174 

5 

ยุทธศาสตรท่ี 2: RESEARCH AND CREATIVITY 

กลยุทธ 2.1  พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากร สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพการผลติผลงานวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน             

มาตรการท่ี 1   สรางระบบ กลไกสนับสนุนและสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือเขาสูระดับนานาชาต ิ

ตัวช้ีวัดท่ี 11. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติตามเกณฑ ฯ 60.00 82.00 82.00/60.00=1.37 1.37*100=137 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 37 

5 

กลยุทธ 2.2   พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก ท้ังในระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับจังหวัดและชุมชน 

มาตรการท่ี 2  สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการทางวิชาการในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัดท่ี 14. จํานวนผลงานทางวิชาการ/ วิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเปน

ผลมาจากความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 

10.00 13.00 13.00/10.00=1.30 1.30*100=130 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 30 

5 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 รอยละของรายรับท่ีไดมาจากงานวิจัย/ บริการวิชาการ ตอรายรับคาหนวยกิตจริง 8.00 16.40 16.40/8.00=2.05 20.5*100=205 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 105 

5 

มาตรการท่ี 3   สนับสนุนสงเสรมิการพัฒนาโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการท่ีตอบโจทยการพัฒนาชุมชน/ พ้ืนท่ี หรือมีผลกระทบตอนโยบาย 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 

เปาหมาย 

 

(2) 

ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 

ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย (2)/(1) 

(4) 

รอยละของเปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 16. จํานวนชุมชนท่ีไดรับประโยชน และจํานวนนโยบายท่ีเกิดการพัฒนา 12.00 72.00 72.00/12.00=6.00 6.00*100=600 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 500 

5 

ยุทธศาสตรท่ี 3: SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

กลยุทธ 3.3   พัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยโดยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

มาตรการท่ี 4  ปรับปรุงสิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกของคณะเพ่ือการทํางานของบุคลากรและการศึกษาของนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 22. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาพแวดลอมทางการศึกษาของคณะ ≥3.51 3.61 3.61/3.51=1.03 1.03*100=103 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 3 

4.5 

กลยุทธ 3.4   การสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลยั 

มาตรการท่ี 5   พัฒนาระบบ กลไก และเพ่ิมชองทางในการรับนักศกึษาใหม 

มาตรการท่ี 6   พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากรสนับสนุนงานวิจัย และบริการวิชาการท่ีสรางรายได 

ตัวช้ีวัดท่ี 23. จํานวนเงินรายรับท่ีเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2562 3.00 8.20 8.20/3.00=2.73 2.73*100=273 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 173 

5 

ยุทธศาสตรท่ี 4: SMART STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธ 4.1  พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart student พรอมทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 

มาตรการท่ี 2  พัฒนางานกิจการและสวัสดิการนักศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนานักศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 28. รอยละของงบประมาณท่ีใชเพ่ือจัดกิจกรรมและสวัสดกิารสําหรับนักศึกษา เทียบกับ

งบประมาณดําเนินงานของคณะ 

2.50 16.08 16.08/2.50=6.43 6.43*100=643 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 543 

5 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 

เปาหมาย 

 

(2) 

ผลการดําเนินงาน 

 

(3) 

ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย (2)/(1) 

(4) 

รอยละของเปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5: SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธ 5.1  สงเสริมและขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมในภูมภิาค ASEAN 

กลยุทธ 5.2  มุงสราง Silpakorn Branding และสื่อสารภาพลักษณศิลปากรสูภายนอก 

มาตรการท่ี 1   แสวงหา สรางและขยายเครือขายความรวมมือ พันธมิตรและหุนสวนในการดําเนินการทุกภารกิจ 

ตัวช้ีวัดท่ี 34. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือเผยแพรภาพลักษณและกิจการเพ่ือสังคมสูภายนอก 1.00 2.00 2.00/1.00=2.00 2*100=200 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 100 

5 

กลยุทธ 5.3  พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาต ิ

มาตรการท่ี 2    สราง สนับสนุน สงเสริมโครงการ/ กิจกรรมท่ีแสดงความเปนสากลของคณะ 

ตัวช้ีวัดท่ี 37. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนใหเขารวม mobility program 5.00 0 0 0 0 

ตัวช้ีวัดท่ี 38. จํานวนผลงานทางวิชาการ/ ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ 10.00 15.00 15.00/10.00=1.50 1.5*100=150 

สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 50 

5 

คะแนนผลการดําเนินงาน 

คะแนนรวม 64.00 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
64.00/14 = 

4.57 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 91.43 
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เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(กําหนดเปนรอยละ) 
คะแนนท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(กําหนดเปนระยะเวลา) 
คะแนนท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 

ข้ึนไป หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 

 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ

แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 

 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 1-10 

หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 

 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ

แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 

 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10  

หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 

 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ

แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 

 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป 

หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ

แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 

 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 

ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการตามแผนงาน 

โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบใหดาํเนินการตามแผนงาน 

โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 
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