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คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessments Report : SAR) คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 เปนการรายงานผลการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และไดนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (Education for Performance Excellence : EdPEx) มาใชเปนเครื่องมือในการประเมิน

ตนเอง อยางไรก็ตาม เมื่อนําเกณฑ EdPEx มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ คณะฯ ไดเรียนรูวาการจะได

ประโยชนจากเกณฑนี้นั้น องคกรจะตองทําความเขาใจเกณฑ ปรับทัศนคติของคนในองคกรใหยอมรับที่จะนําไปใช

และการจัดการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนผลลัพธของการดําเนินการ รายงานการประเมินตนเองนี้ 

ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 โครงรางองคกร และสวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินการของคณะ  

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร คณาจารย หัวหนางาน และบุคลากรทุกทานท่ีไดใหความรวมมือเปน

อยางดีในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวา คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปนองคกรที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และ     

ยังประโยชนใหกับสังคม ประเทศชาติตอไป 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คํายอ  

กปค.    คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คกก.    คณะกรรมการ 

คณะ    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นศ.    นักศึกษา 

มศก.    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศ.    ศาสตราจารย 

รศ.    รองศาสตราจารย 

ผศ.    ผูชวยศาสตราจารย 

สป.อว. (สกอ.เดิม)  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รองคณบดีฝายวิจัย  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและอาคารสถานที่ 

รองคณบดีฝายกิจการ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรและสารสนเทศ 

ผูนําระดับสูง    คณบด ี

ทีมบริหาร   คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี 

คณะทํางานบริหาร  คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา และเลขานุการคณะ 

อาจารย Young Blood  อาจารยรุนใหมของคณะ และอาจจะเปนผูนําของคณะในอนาคต 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

งานแผน    งานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

งานบริหาร   งานบริหารและธุรการ 

งานบริการ   งานบรกิารการศกึษา 

งานคลัง    งานคลงัและพัสดุ 
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โครงรางองคกร  

สวนที่ 1 โครงรางองคกร 

P.1 ลักษณะองคกร 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2534 ตั้งอยูที่

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม มีอาคารสํานักงาน อาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 6 

อาคาร มีภารกิจหลักดานการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ เปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 

2535 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีที่คํานึงถึงความตองการ

ของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก 
(1) หลักสูตรและบริการ  

คณะดําเนินภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีหลักสูตร

และบริการท่ีสําคัญตามตาราง P-1 

การจัดการศึกษา คณะแบงหลักสูตรเปน 2 ประเภท คือ หลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท 8 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ทุก

หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คณะบริหารหลักสูตรโดย คกก.ประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะ และ คกก.บริหารหลักสูตร กอปรกับการประสานงานระดับมหาวิทยาลัยรวมกับกอง

บริการการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ความสําเร็จดานหลักสูตรของคณะ คือ บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

การวิจัย คณะบริหารจัดการงานวิจัยดวยการเชื่อมโยงการทํางานของ คกก.ประจําคณะ (กองทุนสนับสนุน

การวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค) และ คกก.ฝายวิจัยของคณะ รวมทั้งรองคณบดีฝายวิจัย เชิญกลุมวิจัย 

และผูสนใจรวมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ 

การบริการวิชาการ คณะใหบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

ตารางที่ P-1 หลักสูตรและบริการที่สําคัญ 
หลักสูตร

และบริการ 

ลูกคา ความสําคัญตอสถาบัน กลไกการสงมอบ/ 

การจัดการเรียนรู 

หลักสูตร นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีที่สามารถทํางานในอุตสาหกรรม มีทักษะที่สอดคลองตอความ

ตองการของผูใชบัณฑิต และเปนแหลงเงินรายไดที่สําคัญของคณะวิชา  

บรรยาย ปฏิบัตกิาร Active 

Learning Problem- based 

Learning ฝกงาน สหกิจศึกษา 

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน เพื่อผลิตมหาบัณฑติและดษุฎีบัณฑิต

ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทํางานวิจัยรวมกับภาคอุตสหกรรม 

และผลิตผลงานวิจัยเพือ่ตีพิมพเผยแพรได   

บรรยาย  Problem- based 

Learning  การวิจัย     

การวิจัย แหลงทุนวิจัย ผลิตผลงานวิจัยโดยการบูรณาการองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือการทาํงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดนวัตกรรม, 

การนําไปตอยอดเชิงพาณิช, หรือการเผยแพรในวงวิชาการ  

รายงานการวิจยั ผลงานวจิัย

ตีพิมพเผยแพร ผลงานวิจัยทีถู่ก

นําไปใชประโยชน 

การบริการ

วิชาการ 

ผูรับบริการวิชาการ นําองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปใชสรางประโยชนที่

ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและ ชุมชน และการใหคําปรกึษาดาน

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยแีกอุตสาหกรรมและชุมชน   

อบรม สัมมนา เปนที่ปรกึษา

โครงการ  
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(2) วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

วิสัยทัศน :

  

Creative Engineering 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม 

พันธกิจ :

  

1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่เปดกวาง 

(Global Mindset) เพ่ือใหสามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

2) บูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคในการ

สรางงานวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม 

3) บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีทีต่อบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน  

คานิยม :  C = 

            R = 

            E = 

            A = 

            T = 

            I = 

            V = 

            E = 

Collaborations   ทํางานเปนทีมและมีทิศทางเดียวกัน 

Responsiveness  ตอบสนองอยางรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Excellence Driven  พัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือความเปนเลิศ    

Agility   ดําเนินงานกระชับฉับไว 

Tech-Transformation ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนการทํางาน 

Integrity   ยึดหลักธรรมาภบิาล 

Value delivery  สงมอบคุณคา 

Empowerment  ใหความสําคัญกับบุคลากร 

สมรรถนะหลัก: ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค สรางงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบูรณาการดาน

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่และตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรม 

(3) บุคลากร 

คณะมีบุคลากรทั้งหมด 194 คน แบงเปน 2 กลุม คือ สายวิชาการ 114 คน ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน 

วิจัย และบริการวิชาการ และสายสนับสนุน 77 คน ดังตารางที่ P-2 ทําหนาท่ีสนับสนุนงานตามพันธกิจและ

วิสัยทัศน โดยมีประเภทการจางหลัก ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) พนักงาน

มหาวิทยาลัย (เงินรายได) และลูกจางชั่วคราว ประเภทการจางรองโดยสวนงาน ประกอบดวย อาจารย

เกษียณอายุราชการหลัง 60 ป (อาจารยผูเชี่ยวชาญ) 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในกลุมวิชาการ ไดแก 1) หนาที่ความรับผิดชอบ 2) เงินเดือน และ 

3) ความสําเร็จในงานที่ทํา สําหรับบุคลากรในกลุมสนับสนุน ไดแก 1) เงินเดือน 2) ภูมิใจในความเปนศิลปากร              

และ 3) หนาที่ความรับผิดชอบ ดังตารางที ่P-3 

บุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการ ดานสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดให 

ดังตารางที่ P-3 

ตารางที่ P-2 จํานวนบุคลากร (ปการศึกษา 2562) 
บุคลากร 

สายวิชาการ 

วุฒิการศกึษา ตําแหนงทางวิชาการ อาย ุ รวม 

(รอยละ) ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รศ. ผศ. อ. <35 35-40 41-50 51-60 >61 

ขาราชการ - 2 15 2 13 2 - - 5 12 - 17(14.91) 
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บุคลากร 

สายวิชาการ 

วุฒิการศกึษา ตําแหนงทางวิชาการ อาย ุ รวม 

(รอยละ) ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รศ. ผศ. อ. <35 35-40 41-50 51-60 >61 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงนิงบประมาณ) 

1 17 69 9 47 31 7 19 51 10 - 87(76.32) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงนิรายได) 

- 4 4 - 1 7 2 2 3 1 - 8(7.02) 

ลูกจางชั่วคราว - - 2 - 1 1 - - - - 2 2(1.75) 

รวม 1 23 90 11 62 41 9 21 59 23 2 114 

รอยละ 0.87 20.18 78.95 9.65 54.39 35.96 7.90 18.42 51.75 20.18 1.75 100 

บุคลากร 

สายสนับสนุน 

วุฒิการศกึษา อาย ุ รวม 

(รอยละ) <ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก <35 35-40 41-50 51-60 >61 

ขาราชการ - 1 2 - - - 3 - - 3(3.89) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงนิงบประมาณ) 

- 6 3 - 1 2 5 1 - 9(11.69) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

(เงนิรายได) 

- 38 8 - 18 19 9 - - 46(59.74) 

ลูกจางชั่วคราว 8 11 - - 9 6 2 1 1 19(24.68) 

รวม 8 56 13 - 28 27 19 2 1 77 

รอยละ 9.09 74.03 16.88 - 36.36 35.06 24.68 2.60 1.30 100 

ตารางที่ P-3 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน และขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน ขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัย 

1. คาตอบแทนอื่น อาท ิเงินประจําตําแหนง คาทําการลวงเวลา คาตอบแทน

การสอนที่เกิน 150 หนวยชัว่โมงตอภาคการ ศึกษา 

2. เงนิสวัสดิการประเภทตาง ๆ ไดแก คาเลาเรยีนบุตร คารักษา พยาบาล 

ประกันอุบัติเหตุสําหรับผูเดินทางไปปฏบิัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และ

ตางประเทศ เงนิสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรตีพิมพและนาํเสนอผลงาน 

1. ตรวจสุขภาพประจาํป 

2. การประกันอุบัติเหต ุ

3. ระบบรักษาความปลอดภัยในดานตาง ๆ เชน ระบบไฟฟาและประปา 

ระบบดับเพลิง ระบบแจงเตือนภยั ระบบการ จราจรภายในคณะ 

4. ประกาศเกี่ยวกับการเขา-ออกอาคาร 

5. ติดตั้งกลองวงจรปดทุกอาคารและมุมอบั 

6. ระบบความปลอดภัยดานขอมูลและระบบเครือขาย 

(4) สินทรัพย 
อาคารสถานที ่ เทคโนโลย ี ครุภัณฑ 

คณะมีพื้นที่รวม 40,112 ตร.ม.  

1. อาคารคณะ (อาคารเรียน อาคารบรหิารและวิจัย) 35,347 ตร.ม. 

2. อาคารปฏิบัติงานดานกระบวนการวิศวกรรม (Work Shop) 

960 ตร.ม. 

3. อาคารเก็บสารเคมีอันตราย 200 ตร.ม. 

4. อาคารปฏิบัตกิารวิศวกรรมสาํหรับงานหลอโลหะ 240 ตร.ม. 

5. อาคารปฏิบัตกิารกระบวนการวิศวกรรม 2,640 ตร.ม. 

6. อาคารหอประชุม 725 ตร.ม. 

- Software ที่จําเปน

ใชงานที่ถูกตองตาม

กฎหมาย ลขิสิทธิ ์

- เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

- ระบบอินเตอรเน็ต 

ไดแก ระบบ LAN 

SU-Wi-Fi 

- ระบบ LAN ระบบ 

Wireless 

- อุปกรณเครื่องเสียงและอุปกรณ IT ประจําหองเรียน 

หองประชุม 

- ครุภัณฑหองปฏิบัติการ เชน เคร่ือง Continuous 

Distillation  เคร่ือง Gas Chromatography with 

Mass Spectrometry (GCMS) เคร่ือง Vacuum 

dryer และเคร่ือง Polymerase Chain Reaction 

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- หองเรียน หองประชุม หองพัก พื้นที่ออกกําลังกาย 

พื้นที่ใชสอยภายนอกอาคาร  

(5) กฎระเบียบขอบงัคับ  

คณะดําเนินงานภายใตกฎระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ ดังตารางที ่P-4 
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ตารางที่ P-4 กฎระเบียบขอบังคับที่สําคัญ 
ดาน กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอบังคับ 

การจัดการศกึษา  - ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- เกณฑคณุภาพการศกึษาตามเกณฑ AUN-QA (Version 3) ฉบับป 2557 

- เกณฑการประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

- ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรบัรองปรญิญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

การวิจัย - ขอบังคับมหาวิทยาลยัศลิปากร วาดวยกองทุนสนับสนนุวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561  

- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธกีารเบิกจายเงนิกองทุน

สนับสนุนวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค  

- ระเบียบการเงินจากกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 

การบริการวชิาการ - ขอบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยการใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินโครงการบรกิารวิชาการแกสงัคม 

- ระเบียบการเงินจากกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 

การบริหารจัดการ - ระเบียบเงนิรายไดของมหาวิทยาลยั ภาระงานขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

(1) โครงสรางองคกร  

คณะ มีการบริหารจัดการโดยมีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุด ไดรับการกํากับและประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย

และอธิการบดีในฐานะผูบริหารสูงสุด คณบดีเปนผูรับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่บริหาร กํากับและ

ติดตามการดําเนินการตาง ๆ ผานรองคณบดี 6 คน ผูชวยคณบดี 2 คน และหัวหนาภาควิชา 7 คน โดยแบง

หนวยงานภายในเปน สํานักงานคณบดี และ 7 ภาควิชา มีสํานักงานคณบดีทําหนาที่เปนธุรการของคณะ กํากับ

โดยเลขานุการคณะ และหัวหนาสวนงาน 4 สวนงาน คณบดีมีการบริหารองคกรโดยใชหลักกระจายอํานาจและ

โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลผานคณะกรรมการตาง ๆ เชน คกก.วิชาการ คกก.ฝายวิจัย คกก.ประกันคุณภาพ

การศกึษา และมี คกก.ประจําคณะ กํากับดูแลการบริหารงานของผูบริหาร ดังรูปที่ P-1 และ รูปที่ P-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ P-1 โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาควชิาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

ภาควชิาเทคโนโลย ี

อาหาร 

ภาควชิาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสา         
หการและการจัดการ 

ภาควชิาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

ภาควชิาวิศวกรรม 

เคมี 

ภาควชิาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

สํานักงานคณบดี ศนูยความเปนเลิศและ

นวัตกรรมทางดานวิศวกรรม

และเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสด ุ
งานแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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รูปที่ P-2 โครงสรางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การกํากับดูแลการบริหารคณะ ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของ คกก.ประจําคณะ ประกอบดวย คณบดี 

รองคณบดีฝายตาง ๆ 4 คน หัวหนาภาควิชา 7 คน ผูแทนคณาจารยประจําจากการเลือกตั้ง 6 คน ผูแทนสาย

สนับสนุนจากการเลือกตั้ง 1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน รวม 20 คน การบริหารและการกํากับนโยบาย

ตามหลักธรรมาภิบาล สูการปฏิบัติผานแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานประจําป และงบประมาณ เพ่ือใหบรรลุ

ตามเปาหมายของคณะ คณบดีรายงานผลการดําเนินการของคณะโดยตรงตออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

การกํากับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายใหรองคณบดี และผูชวยคณบดีแตละฝาย รับผิดชอบ กํากับ 

สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานตาง ๆ ตามพันธกิจ ทั้งในระดับ

ภาควิชาและหนวยงานใหดําเนินการตามนโยบายของคณะและเปาหมายที่กําหนด การบริหารงานอยูภายใตการ

บริหารความเสี่ยงของคณะ 

(2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  

คณะจําแนกกลุมผูรับบริการสําคัญ สวนตลาดที่สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจการศึกษา โดย

จําแนกผูเรียนตามประเภทหลักสูตร เปน 2 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) กลุมนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ลูกคาวิจัย แบงเปน 2 กลุม ตามแหลงทุนวิจัย คือ 1) ภาครัฐ และ 2)ภาคเอกชน และลูกคา

ที่มารับบริการวิชาการของคณะ ดังตาราง P.1ข(2)-1 มีชองทางการสื่อสารหลากหลายชองทาง ทั้งแบบสองทาง

และทางเดียว เชน ติดตอโดยตรง โทรศัพท ประชุม เว็บไซต แบบสอบถาม จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ประกาศ โปสเตอร และ Social Network เชน Facebook และ Line 

ตาราง P-5 กลุมของลูกคา/กลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดาน ลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวังหลัก (Key Requirements) 

ลูกคา 

หลักสูตร นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี - ไดรับการพัฒนาทักษะที่สามารถนําไปใชในการทํางานได 

- มีอุปกรณการเรียนการสอนที่สมัยและมีความพอเพียง 

- การไดงานทําหลังสําเรจ็การศกึษา โดยงานที่ไดรับสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน และเปนงานที่ทํา

ในอุตสาหกรรม มีเงินเดือนที่อยูในระดับที่เหมาะสม 
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ดาน ลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวังหลัก (Key Requirements) 

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา - มีทุนการศกึษาในระหวางที่กําลังศึกษาอยูในคณะ 

- มีอุปกรณ เคร่ืองมือ และหองปฏิบัติการที่สมัยและสามารถเขาใชงานไดงายและมีความพอเพียง 

- ฐานขอมูลในการสืบคนงานวิจัยทีส่ามารถเขาสืบคนไดครอบคลุม 

- ไดงานทําทั้งในภาคการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม และตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 

วิจัย หนวยงานภาครฐัและ

อุตสาหกรรมที่สนับสนุน

งบประมาณการวจิัย 

- ดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาทุนวิจัย  

- แหลงทุนวิจัยไดรับผลงานวิจัยตรงตามเวลาและขอกําหนดในสัญญา 

 

บริการ

วิชาการ 

หนวยงานภาครฐัและ

อุตสาหกรรมที่สนับสนุน

งบประมาณการบริการวิชาการ 

- ดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญางานบริการวิชาการ 

- ผูรับบริการวิชาการไดรับผลงานหรือผลประโยชนตามที่ตองการตามที่ตองการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักสูตร ผูปกครองนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

- งานทําหลังสําเร็จการศึกษา โดยงานที่ไดรับสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน และเปนงานที่ทําใน

อุตสาหกรรม มีเงินเดือนที่อยูในระดับที่เหมาะสม 

 ผูใชบัณฑิต/ผูจางงาน - ไดมีทักษะในดานการหาปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา และเลือกเครื่องมือในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถ เขียนรายงานและนําเสนองานอยางเปนทางการ

ได  มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 

วิจัย ชุมชนวิชาการ - ไดความรูที่ใหมและเปนประโยชนทั้งในดานวิชาการและการนําไปประยุกตใช 

- มีความนาเชื่อถือ ใชขอมูลที่ถูกตอง และไมละเมิดจรรยาบรรณวิจัย 

บริการ

วิชาการ 

อุตสาหกรรมหรือชุมชน   ไดรับผลประโยชนตามที่หนวยงานผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด  

ผูรับบริการ ไดรับความรูตามที่ไดคาดหวัง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชประโยชนไดจริง  

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ  

คณะคํานึงถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูสงมอบและคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ ซึ่งมีบทบาทตอความสําเร็จของคณะ โดยกําหนดขอกําหนดของผูสงมอบและคูความรวมมือที่เก่ียวของใน

หวงโซอุปทานของแตละพันธกิจ โดยรายละเอียด ดังตาราง P-6 ผูสงมอบและคูความรวมมือมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดหลักสูตร วิจัย และการบริการวิชาการของคณะ ดวยวิธีการสื่อสารทั้งแบบสองทางและทางเดียว เชน 

ติดตอโดยตรง โทรศัพท เว็บไซต แบบสอบถาม จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ Social Network เชน 

Facebook และ Line  

ตาราง P-6 ผูสงมอบและคูความรวมมือ  
คูความรวมมือ บทบาทในระบบงาน ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน เสรมิการแขงขัน/

นวัตกรรม 

ชองทางการสื่อสาร 

คณะวิทยาศาสตร  

คณะอักษรศาสตร  

ม.ศิลปากร 

- สอนวิชาพื้นฐานใหกับนกัศึกษา

ระดับปริญญาตรี ใหมีทักษะตาม

ผลการเรียนรูของของหลักสูตร 

- มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

- คําอธิบายรายวิชาของ

หลักสูตร 

- ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร 

- การขัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง 

- บันทึกขอความ 

- การประชุมระหวาง

คณะในเรื่องการ

จัดการเรียนการสอน 

สถานประกอบการ

ฝกงานและปฏบิัติสห

กิจศึกษา 

- ฝกทักษะนกัศึกษาผานการ

ปฏิบัติงานจริง  

- โอกาสทีจ่ะทําใหนกัศึกษาสามารถมี

ประสบการณการใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีทันสมัย  

- การปฏิบัติตามระเบียบ

ฝกงานและสหกจิศึกษา 

 

ความรวมมือในการ

ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความ

ตองการของ

อุตสาหกรรม 

การพูดคุย/สัมภาษณ

ผานอาจารยนิเทศ 

แบบสอบถาม อีเมล 
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P.2 สภาวการณขององคกร 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(1) ลําดับในการแขงขัน  

กําหนดคูเทียบ 2 แหง ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร ม.นเรศวร ซึ่งมี

จํานวนบุคลากรและจํานวนนักศึกษาที่ใกลเคียงกัน จาก The Times Higher Education World University 

Rankings 2019 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในลําดับที่ 11 พิจารณาจากคะแนนทุกดานเมื่อ

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร ในขณะที่คณะวิศวะฯ มหิดล อยูในลําดับที่ 1 

และ วิศวะฯ ม.นเรศวร อยูในลําดับที่ 9 แตเม่ือพิจารณาดานรายไดที่ไดจากภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวะฯ ม.

ศิลปากร อยูในลําดับที่ 10 ในขณะที่ คณะวิศวะฯ มหิดล และ วิศวะฯ ม.นเรศวร อยูในลําดับที่ 4 และ 14 

ตามลําดับ ถาพิจารณาดานงานวิจัย คณะวิศวะฯ ม.มหิดลอยูในลําดับที่ 2 และ วิศวะฯ ม.นเรศวร อยูในลําดับที ่

14  ในขณะที่ คณะวิศวะฯ ม.ศิลปากร อยูในลําดับที่ 10   

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน  

 การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สงผลกระทบกับคณะ ไดแก จํานวนประชากรที่ลดลงสงผลตอจํานวนผูเขาศึกษาตอ 

รูปแบบการเรียนรูที่เปลี่ยนไปของผูเรียน นักศึกษา การเปดสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน การปรับเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐทําใหตองหารายไดเพ่ิมข้ึน การปรับเปลี่ยนนโยบายดานการวิจัยของกระทรวง อว. 

(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ:  

ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ จากฐานขอมูล Scopus จํานวนการอางอิงของผลงานตีพิมพ จากฐานขอมูล 

Scopus และ  World University Rankings ของ Time Higher Education (อางอิง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562  

จากhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/ 

world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3066/sort_by/ 

scores_research/sort_order/asc/cols/scores) 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

 ตาราง P-7 พันธกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
พันธกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

การเรียนการสอน - จํานวนนกัศกึษาเขาศึกษาลดลง  

- มีการแขงขันในการรบันกัศึกษาเขาศึกษามากขึ้น 

- รูปแบบการสอนที่สามารถเรียนรูไดโดยไมตองเขา

มาในหองเรียน  

- อาจารยในคณะมีความสัมพันธที่ดกีับบริษัทตาง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 

- สถานที่ตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ 

- สัดสวนอาจารยมีคณุวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการสูง  

- มีความสามารถในการสอนและผลิตผลงานวิจัย 

การวิจัย - การเปลี่ยนแปลงวธิกีารขอทุนวจิัย  - มีอาจารยที่เปนนักวจิัยที่มีชือ่เสียง และเปนที่รูจัก 

การบริการวชิาการ - หลายมหาวิทยาลยัมีการบรกิารอยางจรงิจังและเขา

มาใหบริการในจังหวัดนครปฐม 

- คณะมีอาจารยที่มีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และสามารถตอบสนอง

การแกปญหาที่มีความตองการจากภาคอุตสาหกรรมไดหลากหลาย 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

คณะใชเกณฑคุณภาพการศึกษาที่เปนเลิศ (EdPEx) ในการประเมินการบริหารจัดการคณะและดําเนินการ

ปรับปรุง โดยมีการใช Gap analysis  ในการระบุการดําเนินการของคณะที่ตองปรับปรุงเพ่ือในคณะใหเปนระบบ

และมีประสิทธิผลมากขึ้น  ในสวนของการปรับปรุงผลการดําเนินงานดานหลักสูตร คณะฯ ใชเกณฑ AUN-QA ใน

การประเมินและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ใหมีการพัฒนาใหไดมาตรฐานตาม เกณฑ AUN-QA และใชหลัก 

PDCA มาใชในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน   
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สวนที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงาน 
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หมวด 1 การนําองคกร  

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง  

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

เดิมวิสัยทัศนของคณะไดมาจากวิสัยทัศนของคณบดีที่ใชในการแถลงนโยบายในข้ันตอนการสรรหาคณบดีกับ

สภา มศก. หรืออาจจะไดมาจากการการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ที่

ดําเนินการโดยทีมบริหาร (ประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี) เพื่อหาจุดเดนและทิศทาง              

ที่คณะจะสามารถดําเนินการและบรรลุไดในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่คณบดีหมดวาระการทํางาน 4 ป วิสัยทัศน

อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามทีมบริหาร จากการอภิปรายในทีมบริหารมีขอสังเกตวาวิสัยทัศนของคณะอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อคณะมีการเปลี่ยนแปลงคณบดีและทีมบริหาร วิสัยทัศนดังกลาวจึงไมสามารถนําไป

ขับเคลื่อนในระยะยาวได และพบวาการไดมาซึ่งวิสัยทัศนอาจจะไมไดนําขอมูลรอบดานมาพิจารณา รวมถึง           

ผูที่เขารวมจัดทําวิสัยทัศนเปนเพียงกลุมคนท่ีอยูในทีมบริหารเทานั้น การนําวิสัยทัศนไปใชในคณะอาจจะไมไดรับ

การยอมรับหรืออาจจะไมไดแสดงใหเห็นถึงทิศทางที่คณะควรเดินหนาตอไปอยางแทจริง  

ปจจุบันการกําหนดวิสัยทัศนของคณะไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาพิจารณา เชน สถิติการไดงานทํา

ของบัณฑิต ทักษะของตลาดแรงงานในอนาคต ทิศทางของประเทศ ขอมูลจากผูเรียน อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ความโดดเดนของแตละหลักสูตรและคูแขง มีการระดมความคิดเห็นและขอมูลจากหัวหนาภาควิชา เพ่ือใหไดขอมูล

ตามสภาพความเปนจริงในแตละภาควิชา ใช SWOT ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ

คณะ ดวยขอมูลจากภายในและภายนอกที่สําคัญ และนํามากําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ                     

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ คณบดีไดนําบุคลากรของคณะในทุกสวนและทุกระดับมามี

สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ ซึ่งประกอบไปดวย ทีมบริหาร หัวหนาภาควิชา อาจารย 

Young Blood เลขานุการคณะ และหัวหนางาน เพ่ือใหไดความคิดเห็นที่หลากหลายและรอบดานและทุกภาคสวน

ของคณะไดมีสวนรวม วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะที่ไดนํามาใชไดจริง ไดนําความสามารถและความถนัดของ 

แตละภาควิชามาใชใหเกิดประโยชน และเปนที่ยอมรับของบุคลากรในแตละสวนงานของคณะ (จัดทําในชวง 

ธันวาคม 2562) เมื่อไดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะที่ดําเนินการโดยคณะทํางานบริหารแลว คณบดีไดนํา

วิสัยทัศนและพันธกิจเขาไปพิจารณาในที่ประชุม กปค. เพ่ือขอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และขอความเห็นชอบ

ในการนําวิสัยทัศนและพันธกิจในการประชุม กปค. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 และคณบดีได

ประกาศใชหลังจากนั้น  

คณบดีกําหนดใหบุคคลากรทุกคนในคณะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ และขอบังคับ          

ตาง ๆ และใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามจริยธรรมในสายงานของตน โดยมีการกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง

ของการประเมินการทํางานของบุคลากรในคณะท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณบดีนํากฏหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของที่มีการเปลี่ยนแปลงมาแจงใหกับ กปค. ทุกเดือน เพื่อใหหัวหนาภาควิชาและ

อาจารยที่เปนตัวแทนจากภาควิชาที่เปน กปค. นําไปเผยแพรใหอาจารยและเจาหนาท่ีในภาควิชาในหนวยงานของ

ตนรับทราบเพ่ือใชในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ถามีระเบียบและขอบังคับที่สําคัญและตองมีการ

บังคับใชในทันที คณบดีจัดประชุมแบบออนไลนทาง Microsoft Team เพ่ือชี้แจงใหอาจารยในคณะรับทราบ เชน 

การประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการสงเกรดออนไลนเพ่ือรองรับกับปญหาการแพรระบาดชวง COVID-19 การสอบ
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พิจารณาหัวขอและโครงการวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระแบบ

ออนไลนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 

 
รูปที่ 3 กระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ 

คณบดีมีการชี้แจงและถายทอดทิศทางของคณะเพ่ือนําไปปฏิบัติใหกับบุคลากรของคณะอยางทั่วถึงผานการ

ประชุมและการพบบุคลากรกลุมตาง ๆ ดังนี้   

- ประชุมคณะทํางานบริหารคณะ เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ตอง

ดําเนินการใหบรรลุผล 

- เผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ แผนปฏิบัติการของคณะ และขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน ผานกลไกตาง 

ๆ  สื่อสารใหทั่วถึงทุกระดับ อาทิ website ของคณะ Social Network  แผนพับ โปสเตอรติดตามอาคาร ตาง ๆ 

หนังสือเวียน รายงานประจําป 

- ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของคณะ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

เปนประจําทุกป  

- ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของคณะในที่ประชุม สัมมนาบุคลากรของคณะ ผลการดําเนินงาน

และนโยบายการบริหารในปงบประมาณเปนประจําทุกป พรอมทั้ง รับฟงความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะจาก

บุคลากรทุกระดับนํามาใชในการวางแผนงบประมาณประจําปตอไปที่ประชุม กปค. การสัมมนาอาจารย การ

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณบดีพบภาควิชา Monday Morning Meeting  

ในการวางแผนของคณะทั้งระยะสั้นและระยะยาว การถายทอดสูการปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผล และมุง

ปรับปรุงผลการดําเนินงาน คณบดีเปนผูนําประชุมวางแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติการประจําปทุกครั้ง คณบดี

กระจายอํานาจและมอบหมายงาน ใหกับรองคณบดี/ผูชวยคณบดี, หัวหนาภาควิชา, ประธานบริหารหลักสูตร/

หัวหนางาน และติดตามกํากับผลการดําเนินงานในที่ประชุมท่ีเก่ียวของ เชน ในที่ประชุมคณะทํางานบริหาร 

คณบดีมีการติดตามและกํากับผลการดําเนินงานของคณะและภาควิชาจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี, หัวหนา

ภาควิชา ทุกเดือน, การติดตามและกํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรจากประธานบริหารหลักสูตร และการ

ติดตามการดําเนินงานของฝายสนับสนุนจากการประชุม Monday Morning Meeting   
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นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานของคณะที่ประสบความสําเร็จ คณบดีไดนําระบบ KPIs มาใชในการ

ดําเนินงานทั้งในระดับคณะและภาควิชา มีการติดตามการดําเนินงานผานที่ประชุมคณะทํางานบริหาร และ กปค. 

ทุก 6 9 และ 12 เดือน โดย กปค. ใหขอเสนอปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา

ภาควิชานําไปปรับปรุงวิธีดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว หากมีการดําเนินงานใดที่ไมเปนไปตาม

เปาหมาย คณบดีจะขอใหผูรับผิดชอบรายงาน เพื่อรับทราบถึงปญหาและอุปสรรค การปรับปรุงและแกไข หรือ

การใหความชวยเหลือในกรณีท่ีตองการ ซึ่งผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะ  

คณะใชระบบการบริหารความเสี่ยงรวมในการบริหารจัดการ จัดตั้ง คกก.บริหารความเสี่ยงคณะ ทําหนาที่

วิเคราะหเหตุการณและระดับความเสี่ยง เพ่ือใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไมเกิดผลกระทบตอ

การดําเนินงาน การพัฒนาบุคลากร คณบดีสนับสนุนบุคลากรทุกระดับพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะเปนประจําทกุป 
 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร 

คณบดีมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร สําหรับการสื่อสารภายในคณะ คณบดีมีการสื่อสารกับ

บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางทั่วทั้งองคกร โดยการสื่อสารมีทั้งการสื่อสารแบบสองทาง

และการสื่อสารแบบทางเดียว ตามตารางที่ 1.1 การสื่อสารท้ังสองรูปแบบจะมีชองทางสื่อสาร วัตถุประสงค 

รวมถึงกลุมบุคคลที่เปนผูรับสารที่แตกตางกัน ตัวอยางการสื่อสารสองทาง เชน การสัมมนาอาจารยมีวัตถุประสงค

เพ่ือชี้แจงทิศทางของคณะใหอาจารยทุกคนในคณะไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ ที่กําลังจะใชในการขับเคลื่อนคณะ 

การทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ของคณะ การรายงานผลการดําเนินงานของคณะในรอบปที่

ผานมา และการขอรับฟงความคิดเห็นจากอาจารยในคณะเพ่ือสะทอนการดําเนินงานของคณบดีและทีมบริหาร 

เพ่ือนําขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนไปทบทวนการดําเนินงานและทําการปรับปรุงแกไข การสื่อสารทางเดียว

สวนมากจะเปนการประกาศหรือชี้แจงขาวสารและการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหผูรับสารสามารถรับทราบสารไดใน

วงกวาง เชน เว็ปไซตคณะที่ใชในการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ และการใหขอมูลที่สําคัญติอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ขอมูลภาควิชา หลักสูตร และ การรับสมัครนักศึกษา เปนตน) 

ตารางที่ 1-1 ชองทางการติดตอสื่อสาร  

ชองทางการสื่อสาร 

บุคคลภายในคณะ บุคคลภายนอกคณะ 

ประเด็นหลักสําหรับการสื่อสาร ความถี ่

ทีม
บริ

หา
ร 

อา
จา

รย
 

เจ
าห

นา
ที ่

นัก
ศึก

ษา
 

เจ
าห

นา
ที ่

ผูป
กค

รอ
ง 

นัก
เรี

ยน
 

โร
งเ

รีย
น 

ผูใ
ชบ

ัณ
ฑิต

/

อุต
สา

หก
รร

ม 

การสื่อสาร 2 ทาง            

สัมมนาอาจารย          ขอมูลเชิงนโยบาย เชิงกลยุทธ ความ

เคล่ือนไหว ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

มีผลกระทบกับคณะ 

ปละครั้ง 

สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

         ปละครั้ง 

คณบดีพบภาควิชา          ขอมูลเชิงนโยบาย เชงิกลยุทธ ความ

เคล่ือนไหว ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

มีผลกระทบกับคณะ 

ปละครั้ง 

Monday Morning 

Meeting 

         ทุก 2 

สัปดาห 
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ชองทางการสื่อสาร 

บุคคลภายในคณะ บุคคลภายนอกคณะ 

ประเด็นหลักสําหรับการสื่อสาร ความถี ่

ทีม
บริ

หา
ร 

อา
จา

รย
 

เจ
าห

นา
ที ่

นัก
ศึก

ษา
 

เจ
าห

นา
ที ่

ผูป
กค

รอ
ง 

นัก
เรี

ยน
 

โร
งเ

รีย
น 

ผูใ
ชบ

ัณ
ฑิต

/

อุต
สา

หก
รร

ม 

การประชุม คกก.

บริหารภาควิชา 

         ขอมูลเชิงนโยบาย เชิงกลยุทธ ความ

เคล่ือนไหว ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

มีผลกระทบกับคณะ 

เดือนละครั้ง 

ประชุม กปค.          เดือนละครั้ง 

ประชุมทีมบริหาร          ขอมูลเชิงนโยบาย เชิงกลยุทธ ความ

เคล่ือนไหว ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

กํากับติดตามการดําเนินงาน 

อาทิตยละ

ครั้ง 

ประชุมคณะทํางาน

บริหารคณะ 

         เดือนละครั้ง 

คณบดีพบผูปกครอง 

(สัมภาษณ TCAS) 

         ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ ขอมูลเก่ียวกับ

คณะ ขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ปละ 3 ครั้ง 

ประชาสัมพันธตาม

โรงเรียน 

         ปละครั้ง  

ประชุมผูมีสวนไดสวน

เสียที่สาํคัญ 

         ทุกครั้งท่ีมี

โอกาส 

การสื่อสารทางเดยีว            

ปฐมนิเทศ นศ.ชั้นปที่ 1          ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ  

ขอมูลเกี่ยวกับคณะ  

ขอมูลที่จําเปนตาง ๆ ที่นักศึกษาพึงรู 

ขอมูลเพื่อการพัฒนาหลกัสูตรและ               

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปละครั้ง 

Facebook ของคณะ          ขอมูลสําคัญ การเปลี่ยนแปลง ความ

เคล่ือนไหวของคณะ 

ตลอดเวลา 

Facebook คณบดี

ผูบริหาร 

         ตลอดเวลา 

Website คณะ          ตลอดเวลา 

LINE @          ตลอดเวลา 

นอกจากการสื่อสารอยางเปนทางการแลว คณบดียังมีการสื่อสารไมเปนทางการผานการประชุมยอยกับฝาย

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เมื่อตองการดําเนินการและการแกไขปญหาที่เรงดวน การสื่อสารไปยังผูใชบัณฑิตและ

ภาคอุตสาหกรรมยังมีชองทางการสื่อสารผานอาจารยที่เขาไปนิเทศนักศึกษาฝกงานและนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา โดยอาจารยแนะนําคณะและหลักสูตรเพ่ือใหผูใชบัณฑิตและภาคอุตสาหกรรมรูจักคณะและหลักสูตรมากขึ้น 

และทําการรับผลตอบกลับจากการนําบัณฑิตและนักศึกษามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือนํามาเปนขอมูล

ในการทบทวนและกําหนดทิศทางของคณะตอไป   

คณบดีไดเห็นความสําคัญของการสรางขวัญและกําลังใจการการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะโดยการจัด

โครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป ปละครั้ง 

เพ่ือมอบมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหกับภาควิชาและอาจารยที่มีผลงานวิจัยและการบริการที่ยอดเยี่ยม การ

ยกยองชมเชยอาจารยและนักศึกษาผาน Facebook ของคณะ และคณบดี และประกาศบนเว็ปไซตของคณะ 

รวมถึงการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรับรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป ในงานวันคลายวันสถาปนา มศก.  
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คณบดีกําหนดใหการจัดสรรทรัพยากร (คน อุปกรณ และสถานที่) และงบประมาณใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะทั้ง 3 ดาน โดยมีการกําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายจากเงินรายได

ประจําปงบประมาณ เพื่อจัดทําโครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย ในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 สําหรับการ

ดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2562-2566 เพ่ือใหพอเพียงตอการดํา 

ดําเนินการตามพันธกิจของคณะ มีการติดตามการดําเนินงานผาน กปค. ทุก 6 9 และ 12 เดือน เพ่ือใหเกิด

การปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ ซึ่งคณะมกีารประเมินการดําเนินงานของคณะ ดังตารางที่ 1.2 

ตารางที่ 1-2 การประเมินการดําเนินงาน 
การประเมิน การพิจารณา ผูใหขอมูล ผลการประเมิน  

1. ประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงาน

และการปฏิบัติหนาที่ของ

หัวหนาสวนงาน ประจําป 

- คกก.ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงานและการ

ปฏิบัติหนาทีข่องหัวหนาสวนงาน 

(สภา มศก.) 

- นําผลการประเมินไปพัฒนา/

ปรับปรุงการดาํเนินงานใหดีขึ้น 

- ผูใหขอมูล : คณบดี เลขานุการคณะ สํานักงานคณบดี 

- การสนทนากลุม :  

1) ผูทรงคุณวุฒิใน กปค. สวนงาน 1 คน 

2) เลขานุการคณะ 1 คน 

3) ผูแทนคณาจารยภาควิชาละ 1 คน 

4) ผูแทนสายสนับสนุน 3 คน  

5) ผูแทน คกก.นักศึกษาคณะ 2 คน 

6) ผูแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปละ 1 คน 

7) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 คน 

คณะมีผลการ

ดําเนินงานของ             

สวนงานรอยละ 

88.10 ระดับ

ความสําเร็จใน

ระดับดีมาก 

2. การประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงานที่

เรียกชื่อ อยางอื่นที่มีสถานะ

เทียบเทาคณะและภาควิชา 

- เสนอคณะกรรมการวิเคราะห

โครงสรางสวนงานและหนวยงาน 

- นําผลการประเมินไปพัฒนา/

ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น 

- ผูใหขอมูล : คณะ สํานักงานคณบดี ภาควิชา  

ผูนําไดนําขอที่ควรพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินการดําเนินงานประจําป โดย กปค. หนวยงานภายในคณะ 

และ คกก.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี (สายวิชาการ สายสนับสนุน ผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษา ศิษย

เกา) และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสําหรับการปรับปรุงใน

แตละป และรายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาตอ กปค. ในแตละป     

1.2 การกํากับดแูลและความรับผิดชอบตอสังคม  

ก. การกํากับดูแลองคกร 

การกํากับดูแลการบริหารคณะ ดําเนินการโดย กปค. 23 คน ประกอบดวย คณบดี ผูทรงคุณวุฒิภายนอก                

1 คน รองคณบดี 4 คน หัวหนาภาควิชา 7 คน ผูแทนคณาจารยประจํา 6 คน ผูแทนสายสนับสนุน 1 คน               

ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความโปรงใสของการปฏิบัติงานของคณบดีและทีมบริหาร ประเมินการดําเนินงาน

ของคณบดีและทีมบริหาร และการใหคําแนะนําการดําเนินงานคณบดีและทีมบริหาร และ กปค.ที่ไดรับการสรรหา

มีความหลากหลายและมาตัวแทนของทุกกลุมบุคคลของคณะ (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ทําใหสามารถ

รักษาและปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย  

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโดยสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และจํานวนขอรองเรียนตาม             

พันธกิจ  
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ดานการบริหารจัดการ คณบดีรายงานการใชเงินและยอดเงินคงเหลือของคณะตอที่ประชุม กปค. ทุกเดือน 

การพิจารณาทิศทางและแผนการดําเนินงานตาง ๆ ของคณะ  

ดานผลิตบัณฑิต การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป การเปดหรือปดหลักสูตร การปรับ

หลักสูตร การกระทําผิดของนักศึกษา ตองไดรับการเห็นชอบโดย กปค. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตอการดําเนินงาน

และเพ่ือใหเกิดมีการความยุติธรรมตอนักศึกษา  

ดานการวิจัย การติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและสรางสรรคของคณะในที่ประชุม 

กปค.(เฉพาะเรื่องที่เ ก่ียวของกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค) ซึ่งเปน คกก.                  

ชุดเดียวกับ กปค. เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการใหทุน รวมถึงมีการรายงานการใชงบประมาณจาก                

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ดวย 

ติดตามการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง คณะมีการประเมินการดําเนินงานของผูนําระดับสูงโดย

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา คกก.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผลการประเมินคณะและ

คณบดีจะนําไปเปนผลการประเมินการดําเนินงานของคณบดี ซึ่งมีผลตอการเลื่อนขั้นและการขึ้นเงินเดือนของ

คณบด ีและเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา 

การกํากับดูแลตามพันธกิจ คณบดีมอบหมายใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดีแตละฝายรับผิดชอบบริหาร กํากับ 

สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะ และรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งตาม

ยุทธศาสตรของคณะ มหาวิทยาลัย มาตรฐานตาง ๆ ตามพันธกิจ ทั้งในภาควิชาและคณะใหดําเนินการตาม

เปาหมายท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตรใหกับรองคณบดี/ผูชวยคณบดี

ที่เก่ียวของ โดยงานแผนมีหนาที่รวบรวม วิเคราะห และรายงานผลตามตัวชี้วัดใหกับมหาวิทยาลัย และนําเสนอใน

ที่ประชุม กปค. ดังตารางท่ี 1-2 

ตารางที่ 1-3 ระบบธรรมภิบาลของคณะ  
เรื่อง กลไก ผูรับผิดชอบ 

1. หลักประสิทธิผล การบริหารโดยยึดผลลัพธของการดําเนินการตามแผนกลยุทธเปนหลัก ผูบริหาร 

2. หลักประสิทธภิาพ การทํางานโดยใชทรัพยากรรวมกัน เชน หองเรียน หองปฏิบัตกิาร เครื่องมือวิจัยสวนกลาง หอง

วิจัย หองคอมพิวเตอร printer 

ผูบริหาร 

3. หลักการตอบสนอง รับฟงความตองการของลูกคา และผูใชบริการวิชาการ ประเมินความพึงพอใจ จัดการขอ

รองเรียน และนําไปปรับปรุงการทาํงาน 

ผูบริหาร 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ความรับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัดโดยประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

- ความรับผิดชอบตอชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่สําคัญโดยใชสมรรถนะหลักและดําเนินการผาน

หนวยบรกิารวิชาการ 

ผูบริหาร 

5. หลักความโปรงใส - ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ EdPEx AUN-QA 

- ระบบการตรวจสอบการเงิน การบัญช ีโดยสํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัย 

ผูบริหาร 

6. หลักนิตธิรรม - การดําเนินการใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑสภาวิศวกรและไดรบัการรบัรองหลกัสูตร 

- การจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ตามเกณฑ อว. และ AUN-QA 

คณบดี/ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 - การวิจยัในมนุษยและการวิจยัในสัตวทดลองตองผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

และคณะกรรมการวจิัยในสัตวทดลองตามลําดับ 

คณบดี/ 

รองคณบดีฝายวิจัย 

 - ระบบการจัดการความเสีย่งและการจัดการขอรองเรยีน คณบดี/ 

รองคณบดีฝายบริหาร/ 
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เรื่อง กลไก ผูรับผิดชอบ 

รองคณบดีฝายพัฒนา

องคกร 

7. หลักความเสมอภาค - การบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาค เอื้อประโยชนตอทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ผูบริหาร 

8. หลักการมีสวนรวม - เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตลอดจนการตัดสินใจที่

สําคัญโดยใชแนวทางฉันทามต ิ

- ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน/หนวยงาน (MOU) 

ผูบริหาร 

9. หลักกระจายอํานาจ - มอบอํานาจการบริหารตลอดจนการตัดสินใจตามลําดับขั้น ผูบริหาร 

10. หลักคุณธรรม - ขอบังคับมหาวิทยาลยัศลิปากรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 

2552 

ผูบริหาร 

คณบดีประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี ปละ 2 ครั้ง ดวยการอางอิงผลการประเมินตามการกําหนดคา

เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ (KPIs) ที่คณบดีไดทําคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

คณบดีไวกับอธิการบดี ซึ่ง KPIs ของคณะสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรของ

คณะ ดังตารางที่ 2-2 สวน KPIs ของรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะ คณบดีเปนผู

ประเมินปละ 2 ครั้ง ตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย หัวหนาภาควิชาประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายใน

ภาควิชา และคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และเลขานุการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหนางาน และบุคลากร

ในสํานักงานคณบดี  

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 

คณะใชหลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด โดยกําหนดนโยบายใหคณบดี ผูทํางานบริหาร และ

บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ โดยไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผูที่

เก่ียวของท้ังนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ดานผลิตบัณฑิต ทุกหลักสูตรตองผาน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรท่ีตองมีการรับรองจากสภาวิชาชีพจะตองผานการรับรองเพ่ือใหบัณฑิตที่จบ

สามารถประกอบอาชีพตามสาขาที่จบได  ดานการบริหารจัดการ มีการการตรวจสอบภายในของการเงินทุกปเพื่อ

ความโปรงใสและการปองกันการทุจริต  ดานการวิจัย ผูทําวิจัยจะตองตามขอกําหนดความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การวิจัยในสัตวและการใชสัตวทดลอง มีวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง 

และจรรยาบรรณทางวิจัยและการเผยแพรผลงาน  ดานบริการวิชาการ มีการเบิกจายตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง   

คณะมีการคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชน โดยการไมสรางมลภาวะใหเกิดขึ้นและไมปลอย

สารพิษสูสาธารณะโดยการ จางบริษัทนําขยะที่เปนสารเคมีไปบําบัดและทําลายอยางเหมาะสม การทํางานวิจัย

ดานชีวมวลที่มีการเผาเชื้อเพลิงจากชีวมวลซึ่งเปนงานวิจัยที่ชวยพัฒนาพลังงานทางเลือก แตการเผากอใหเกิดข้ีเถา

และฝุนละออง คณะไดใหภาควิชาที่รับผิดชอบติดตั้งระบบไอเสีย Wet Scrubber ที่เตา Fluidized bed ซึ่งเปน

เตาเผาชีวมวล เพ่ือที่จะลดฝุนละอองกอนที่จะปลอยควันสูชุมชน เชน เปนพลังงานสะอาด มีปญหาเรื่อง

สวนประกอบของขี้เถา กอใหเกิดฝุนละออง คณะไดจัดการประชุมโดยใชระบบ e-meeting เพ่ือลดการใชกระดาษ 

ตั้งแตป 2562 และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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คณะสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มีคูมือจรรยาบรรณของบุคลากรใน มศก. รวมทั้ง

แนวทางปฏิบัติซึ่งใชท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน แบงเปนจรรยาบรรณตอตนเอง ตอการปฏิบัติงานและ

หนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตอหนาที่และวิชาชีพ จรรยาบรรณของผูบริหาร ของ

อาจารย ในสวนของคณะมี คกก.จรรยาบรรณของคณะ และมีแผนดําเนินงานตามกลยุทธสงเสริมกํากับดูแลการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มศก. แตละงบประมาณ 

ควบคุมคุณภาพของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สป.อว. (สกอ.เดิม) และ AUN-QA อยางเครงครัด 

มีระบบดูแลนักศึกษา การกําจัดของเสีย และบริหารความเสี่ยงตาง ๆ โดยกําหนดมาตรการกํากับดูแลหลาย

รูปแบบ และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เชน คกก.ชุดตาง ๆ คกก.กลั่นกรอง เปนตน โดยทําหนาท่ีกํากับดูแล

การบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล คํานึงถึงผลผระโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

กําหนดวิธีการปกปองผลประโยชนซึ่งใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน  

ตารางที่ 1-4 ผลกระทบเชิงลบตอสังคม 
ผลกระทบ ตัวชี้วดั ผูรับผดิชอบ 

หลักสูตร   

- การฝกปฏิบัติที่กระทบตอจริยธรรมการปฏิบัติงาน จํานวนขอรองเรียนสถานที่ฝกปฏิบัต ิ คกก.บริหารหลักสูตร 

- หลักสูตรและการเรยีนการสอน จํานวนขอรองเรียนของนักศึกษา คกก.บริหารหลักสูตร 

วิจัย   

- จริยธรรมการวิจัย จํานวนคร้ังการละเมิดจริยธรรมการวจิัย คกก.พิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย (มศก.) 

- การละเมิดสทิธิผูยินยอมตน จํานวนขอรองเรียนละเมิดสิทธิผูยอมตน คกก.พิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย (มศก.) 

บริการวิชาการ   

- หลักสูตรการอบรม จํานวนขอรองเรียนที่เกิดจากการดําเนินงาน

บริการวิชาการ 

ภาควิชา/คณะ 

บริหาร   

- จริยธรรมการจัดซื้อจัดจางพัสด ุ จํานวนขอรองเรียน การจัดซ้ือจัดจาง คกก.ตรวจรับพัสดุ 

- จริยธรรมการบรหิารทรพัยากรบุคคล จํานวนขอรองเรียนการบริหารงานบุคคล งานบริหารและธุรการ 

ชุมชนที่สําคัญของคณะ ไดแก ภาคอุตสาหกรรม ที่ประกอบไปดวยโรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ  คณะ

มีการนําความรูและผลจากงานวิจัยนําไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนการทํางานวิจัยรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสรางและสรางความเขมแข็งของชุมชนของคณะ ผานรายวิชาสหกิจศึกษาและโครงงาน

สําหรับระดับปริญญาตรี โดยให นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมและนําความรูไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอโรงงาน และการสนับสนุนการทํางานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม ทุกครั้งท่ีมีการทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรมจะมีการประเมินการนํางานวิจัยไปใชประโยชนได

จริง โดยโรงงานหรือสถานประกอบการจะเปนผูประเมินงานวิจัยนั้น ๆ ในระหวางการทํางานวิจัยอาจารยนิเทศ 

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูควบคุมงานวิจัยมีการสัมภาษณและ

สอบถามสถานประกอบการวาการดําเนินงานเปนไปตามที่สถานประกอบการคาดหวัง มีการเก็บขอมูลของสถาน

ประกอบการท่ีนักศึกษาไดไปฝกสหกิจศึกษา/โครงงาน และงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการสอบถามความ

ตองการของสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษามาทํางาน วิจัยในปถัดไป ถาสถานประการยินดีที่จะรับนักศึกษาใน

ปถัดไป แสดงวาผลงานเปนท่ีพึงพอใจและเปนประโยชนตอสถานประกอบการ  
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หมวด 2 กลยุทธ  

2.1 การจัดทํากลยุทธ  

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 

กระบวนการวางกลยุทธของคณะเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลจากภายในและภายนอกคณะ ขอมูลภายใน

ประกอบดวย ขอมูลดานการผลิตบัณฑิต เชน อัตราการไดงานทําของบัณฑิต สถานท่ีทํางานของบัณฑิต ขอมูล

ทางดานการบริหารจัดการ เชน จํานวนและความถนัดของอาจารย ตนทุนการบริหารจัดการ ขอมูลดานการวิจัย

และบริการวิชาการ เชน จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ความโดดเดนของงานวิจัยในคณะ ประเภทของสถาน

ประกอบการหรือโรงงานที่ใหใหคณะทําวิจัยหรือบริการวิชาการ และทิศทางของมหาวิทยาลัย ขอมูลภายนอกที่

นํามาพิจารณาประกอบดวย แผนยุทธศาสตรชาติ ทิศทางการใหทุนวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม แนวโนมการศึกษาของประเทศไทยและในตางประเทศ ขอมูลดานประชากรศาสตร 

อุตสาหกรรมในประเทศ ทักษะของบัณฑิตในอนาคตที่ภาคอุตสาหกรรมตองการ คูแขงของแตะหลักสูตร งานแผน

จะเปนผูรวบรวมขอมูลภายในจากในสวนของภาควิชาและงานตาง ๆ ของสํานักงานคณบดี  

 
รูปที ่2-1 กระบวนการวางกลยุทธของคณะป 2563 

คณะไดนําขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือนํามาวิเคราะหปจจัยภายและในภายนอกดวยวิธีการวิเคราะห SWOT               

โดยพิจารณา จุดแข็ง (S) และจุดออน (W) จากปจจัยดังตอไปนี้ Man, Money, Materials, Machine, 

Management, Method, Marketing, และ Supply Network และพิจารณา โอกาส (O) และอุสรรค (T)               

จากปจจัยดังตอไปนี้ Political, Economic, Social, Technological, Environmental และ Legal (PESTEL) 

นอกจากนี้ ยังไดมีการพิจารณาการแขงขันในอุตสาหกรรม (คณะวิชาท่ีเกี่ยวของกับทางดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี) โดยใช Porter Five’s Forces ในขั้นตอนนี้จะใชวิธีการระดมสมองในคณะทํางานบริหาร อาจารย 

Young Blood เลขานุการคณะ และหัวหนางาน ผลจากการวิเคราะหจะทําใหคณะเห็นภาพรวมของคณะ ทั้งใน

ดานสามารถทําไดดีและโดดเดนกวาสถาบันอ่ืน สิ่งที่คณะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถแขงขันหรือสนับสนุน           
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ทิศทางการดําเนินงานของคณะ และโอกาสที่คณะสามารถจะใชใหเกิดผลประโยชนในการแขงขันและสามารถ

สรางความมั่นคงใหกับคณะได   

นําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของคณะที่ไดมาจากการวิเคราะห SWOT มากําหนดวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix โดยใชการระดมสมองในคณะทํางานบริหาร อาจารย Young Blood 

เลขานุการคณะ และหัวหนางาน และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางท่ีคณะตั้งเปาไว จึงตองนําวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของคณะมารวมพิจารณาการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดวย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ไดจากการวิเคราะห 

TOWS Matrix จะถูกนํามามาเรียงลําดับความสําคัญและความเปนไปไดท่ีคณะจะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจะนําไปสรางเปนกลยุทธตอไป  

กลยุทธที่ไดนําเสนอในเบ้ืองตนมีกลยุทธที่มีความซ้ําซอนและบางกลยุทธก็ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง       

ทีมบริหารนํากลยุทธทั้งหมดมาพิจารณา เรียงลําดับความสําคัญและความสอดคลองของกลยุทธกับวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ วิสัยทัศนและพันธกิจ ความโดดเดน และโอกาสคณะจะสามารถแขงขันได ทีมบริหารกําหนดกลยุทธที่

จะสามารถขับเคลื่อนคณะไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไวไดและนํากลยุทธที่ไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญของแตละกลยุทธ                   

กลยุทธของคณะ 6 ขอ มีดังนี ้

กลยุทธที่ 1 สรางความสัมพันธกับนักศึกษา 

กลยุทธที่ 2   สรางความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กลยุทธที่ 3   Creative Environment 

กลยุทธที ่4   ผลักดันใหเกิดงานวิจัยขามศาสตร (ระหวางคณะวิชา) และขามสาย (ระหวางภาควิชาภายในคณะ) 

กลยุทธที่ 5   สรางความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และภาคอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

กลยุทธที่ 6   สรางความสัมพันธกับภาคอุตสาหกรรม 

ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

คณะไดนําความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมาพิจารณา โดย

ใชความไดเปรียบหรือความสามารถที่คณะมีมาชวยทําใหความทาทายของคณะลดลงหรือทําใหหมดไป                 

ในขณะเดียวกันคณะมองหาโอกาสท่ีสามารถจะใชความไดเปรียบหรือจุดแข็งของคณะมาสรางเปนกลยุทธที่คณะ

สามารถทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันและทําไดดีกวาคูแขง การวิเคราะหการกําหนดวัตถุประสงคเชิง             

กลยุทธและกลยุทธ แสดงตามตารางที่ 2-1 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะมีทั้งหมด 13 ขอ และสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีคณะไดกําหนด รูปที่ 2-1 แสดงความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และตัวชี้วัด

ของกลยุทธ ซึ่งกลยุทธนี้จะนําไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที ่2-1  การวิเคราะหการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและกลยุทธ 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

(SA) 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 

(SC) 

โอกาสเชิงกลยุทธ 

(SO) 

1. สรางความสัมพันธกับ

นักศึกษา 

1.1 ลดการลาออกของ

นักศึกษา  

- ชองวางระหวางอาจารย

กับนักศึกษานอย 

- คุณสมบัตขิองนักศึกษาที่

รับเขามาลดลงมา 

 

 1.2 เพิ่ม Engagement 

ใหกับนักศกึษา 

- นักศึกษาเขาถึงอาจารยได

งาย 

- จํานวนนักศึกษาลาออก

เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

(SA) 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 

(SC) 

โอกาสเชิงกลยุทธ 

(SO) 

2. สรางความรวมมือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.1 รับนักศึกษาที่มี

คุณภาพเขามาเรยีน 

 - นักเรียนที่อยูในระดับ 

Top เลือกเรียนทีอื่น 

- รายไดของประเทศตอ

ครอบครวัลดลง 

- นักเรียนไมอยากไปเรยีน

ไกลบานหรือนอกพื้นที ่

 2.2 รกัษาจํานวนนักศึกษา

ใหไดตามแผน 

 - อัตราการเกิดของ

ประชากรลดลง 

- จํานวนโรงเรียนที่อยูใกล

มหาวิทยาลัยจํานวนมาก 

3. Creative 

Environment 

3.1 สงเสริมการเรียนรู

อยางสรางสรรค 

- มีเงนิกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะ ที่สามารถ

นํามาใชในการปรับปรุง

พัฒนาคณะได  

- สภาพแวดลอมการเรียนรู

ไมทันสมัยและไมสงเสริม

การเรียนรู 

 

 3.2 มีความพรอมทางดาน

เคร่ืองมือและอุปกรณ 

- มีเงนิกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคณะ ที่สามารถ

นํามาใชในการปรับปรุง

พัฒนาคณะได 

- อาคารและหองเรียนเกา 

บรรยากาศไมเสริมสราง

ความคิดสรางสรรค ไมมี

ความทันสมัย 

- ไมมีพื้นที่ใหนักศึกษา

ทํางานรวมกัน 

 

4. ผลักดันใหเกิดงานวิจัย

ขามศาสตร (ระหวางคณะ

วิชา) และขามสาย 

(ระหวางภาควิชาภายใน

คณะ) 

4.1 เพิ่มชองทางการหา

รายไดใหคณะ 

- ความสามารถและความรู

ของอาจารยในคณะ 

- เคร่ืองมือบางอยางใน

คณะที่ทันสมัย 

 - สังคมผูสูงอาย ุ

- ความตองการการ 

Upskill/Reskill ของ

ตลาดแรงงาน 

4.2 ผลิตบัณฑิตและสราง

นักวิจัยที่มีความคิด

สรางสรรค 

- คณะมีความหลากหลาย

ทางดานสาขาและองค

ความรู 

- คณะตั้งอยูในมหาวิทยาลัย

ที่มีความโดดเดนทางศลิปะ 

วิทยาศาสตร และสังคม 

ศาสตร 

 - ตลาดแรงงานมีความ

ตองการบัณฑิตที่มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค มีทั้ง Hard 

skills และ Soft skills 

5. สรางความสัมพันธกับ

มหาวิทยาลัย สถาบัน และ

ภาคอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ 

5.1 สรางประสบการณ

นักศึกษาในสภาพแวดลอม

นานาชาติ  

- มี MOU ในมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ 

 - ประเทศไทยเขาสู AEC   

ทําใหมีโอกาสรับนักศึกษา

ตางชาติและการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา 

 5.2 เพิ่มศักยภาพในการ

ทํางานวิจัยในระดับ 

Frontier 

- อาจารยในคณะจบจากม

กาวิทยาลยัที่มีชื่อเสยีงใน

ตางประเทศ และสงผลใหมี

ความสัมพันธกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนาํใน

ตางประเทศ 

- หองปฏิบัติการมีเคร่ืองมือ

บางอยางที่ไมทันสมัย

ทัดเทียมกับตางประเทศ 

 

 5.3 สรางชื่อเสียงในระดับ

นานาชาต ิ

 - มหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเร่ิมสราง 

Online Course และเขา

มา Take over 

มหาวิทยาลัยในประเทศ 
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กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

(SA) 

ความทาทายเชิงกลยุทธ 

(SC) 

โอกาสเชิงกลยุทธ 

(SO) 

6. สรางความสัมพันธกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

6.1 สรางชื่อเสียงใน

ภาคอุตสาหกรรม 

- อาจารยในคณะมี

ความสัมพันธที่ดกีับ

ภาคอุตสาหกรรม 

 - มหาวิทยาลัยตั้งอยูใน

พื้นที่อุตสาหกรรมเขต 8 มี

โรงงานขนาดเลก็และกลาง

จํานวนมาก 

 6.2 เพิ่มชองทางการหา

รายไดใหคณะ 

- อาจารยมีประสบการณ

การทํางานวจิัย/บรกิาร

วิชาการรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

 - มหาวิทยาลัยตั้งอยูใน

พื้นที่อุตสาหกรรมเขต 8 มี

โรงงานขนาดเลก็และกลาง

จํานวนมาก 

 

 
รูปที ่2-2 ความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และตัวช้ีวัด 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัต ิ

คณะไดกําหนดแผนปฎิบัติการเปน 2 แผน คือ แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว แผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติ

การของคณะ ประจําปงบประมาณ มีระยะเวลาการดําเนินการตามแผน 1 ป มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

ในรอบของการตั้งงบประมาณประจําป แผนระยะยาว คือ แผนพัฒนาคณะ มีระยะเวลา 4 ป ตามระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนงของคณบดี แผนพัฒนาคณะจัดทําโดยคณบดีและทีมบริหารตั้งแตเริ่มมาปฏิบัติงานเพ่ือเสนอตอสภา 

มศก. กลยุทธและรายละเอียดของแผนพัฒนาคณะถอดมาจากแผนพัฒนา มศป. 5 ป ตามพันธกิจที่คณะไดรับ

มอบหมายจากอธิการบดี คณบดีใชแผนพัฒนาคณะ เปนแผนกลยุทธในการขับเคลื่อนคณะใหมีทิศทางเดียวกับ 

มศก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะจะมีการนําแผนกลยุทธท่ีไดจัดทําใหมมาใชเปนตัวขับเคลื่อนกลยุทธของ

คณะ โดยยังคงแผนพัฒนาคณะไวเพ่ือใหการปฏิบัติงานตอบสนองตอพันธกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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การจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะ ประจําปงบประมาณ คณบดีประชุมรวมกับรองคณบดี ผูชวยคณบดี และ

หัวหนาภาควิชาในที่ประชุมคณะทํางานบริหาร ประชุมคณะทํางานบริหารเพื่อกระจายตัวชี้วัดของแตละกลยุทธ 

ลงไปยังภาควิชาผานหัวหนาภาควิชา โดยพิจารณาถึงความถนัดและมีความโดดเดนของแตละภาควิชา หัวหนา

ภาควิชานําตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณที่ไดรับมอบหมายไปบริหารจัดการ

ภายในภาควิชา โดยการกําหนดเปน KPI ในการขึ้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบตามแตภาควิชาจะ

กําหนด สําหรับภาพรวมของผลการปฏิบัติการประจําปที่ภาควิชาไดรับไปจะเปนสวนหนึ่งในการประเมินเลื่อนขั้น

ขึ้นเงินเดือนหัวหนาภาควิชา สําหรับตัวชี้วัดที่ตองดําเนินการในภาพรวมของคณะ คณบดีมอบหมายตัวชี้วัด

เหลานั้นไปยังรองคณบดีและผูชวยคณบดี เพ่ือนําไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจํางบประมาณเชนกัน และผล

ของการดําเนินงานก็เปนสวนหนึ่งของการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนเชนเดียวกัน 

ในการวางแผนงบประมาณประจําป ทั้ง 8 หนวยงานซึ่งประกอบดวย สํานักงานคณบดี และ 7 ภาควิชา    

ทําการวางแผนงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี แตละหนวยงานมีอิสระในการ

จัดทําแผนกิจกรรมหรือโครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แตตองคํานึงถึงผลลัพธที่ตอง

บรรลุผลตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย และจัดสรรงบประมาณในสวนของภาควิชาและสํานักงานคณบดีใปยังกิจกรรม

หรือโครงการตาง ๆ ที่ไดระบุไวในแผน บางแผน/โครงการอาจจะตองมีการดําเนินการรวมกันเพ่ือจะไดเปนการใช

ทรัพยากรอยางประหยัด คณะไดพิจารณาในภาพรวมความสําเร็จของแผนปฏิบัติการของคณะพิจารณาจาก

ผลลัพธของตัวชี้วัดท่ีไดกับแผนที่ตั้งไวในแตละป และรอยละของตัวชี้วัดที่คณะไดดําเนินการประสบความสําเร็จ 

โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน 6, 9 และ 12 เดือน หลังจากการติดตามแผนรอบ 9 เดือน จะมีการพิจารณา

วิธีการดําเนินงานรวมกับภาควิชาเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงวิธีการการดําเนินงานในแผนปฏิบัติการประจําปใน

ปงบประมาณถัดไป 

ตารางที ่2-2  ตัววัดความสําเร็จของแผนกลยุทธที่คณะไดนํามาใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

พันธกิจ/กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ปที่ดําเนินการสําเร็จ 

2562 2563 2564 2565 

พันธกิจที่ 1 สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนําเพื่อผลิตหลักสูตรและงานวิจัยวิจัยและผลิตบคุลากร 

กลยุทธท่ี 1.1 สรางความรวมมือ (MOU) กับ

อุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนําทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

1. จํานวนความรวมมือ (MOU) แหง 3 3 3 3 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาหลกัสูตรรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนํา 

1. จํานวนหลกัสูตร หลักสูตร 1 - - 1 

กลยุทธที ่1.3 อาจารยทาํงานวิจยัรวม

อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนาํทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

1. จํานวนอาจารยวจิัยหรอืสอนในตางประเทศ 1 1 1 1 1 

2. จํานวนอาจารยชาวตางชาติในคณะ 1 1 1 1 1 

3. จํานวนโครงการวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม 5 6 7 8 5 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรและผลิตบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑิตในดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสูระดับอาเซยีน 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาหลกัสูตรใหมีคณุภาพ 1. จํานวนหลกัสูตรท่ีรับการประเมิน AUN-QA หลักสูตร 9 11 24 24 

ตามมาตรฐานระดับอาเซยีน 2. จํานวนผูประเมิน AUN-QA (ไมซ้ําหนา) คน 1 1 1 1 

 3. จํานวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA โครงการ 1 1 1 1 

กลยุทธท่ี 2.2  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 1. จํานวนหลกัสูตรนานาชาต ิ หลักสูตร - - 1 - 
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พันธกิจ/กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด 
ปที่ดําเนินการสําเร็จ 

2562 2563 2564 2565 

กลยุทธท่ี 2.3  สงเสริมใหนักศึกษาเผยแพร

ผลงานในระดับนานาชาต ิ

1. จํานวนผลงานในฐานขอมูล SCOPUS/ISI ผลงาน 10 15 20 20 

กลยุทธท่ี 2.4  สงเสริมนักศึกษาใหพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษ โครงการ 5 5 5 5 

กลยุทธท่ี 2.5  จัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  

1. จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ งาน - 1 - 1 

กลยุทธท่ี 2.6  การแลกเปลี่ยนนกัศึกษาฝกงาน 

วิจัย สหกิจศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม/

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ  

1. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ (Inbound) คน 40 40 40 40 

2. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ (Outbound) คน 20 20 20 20 

กลยุทธท่ี 2.7  จัดอบรม (Module) สําหรับ

บุคคลท่ัวไป 

1. จํานวนคร้ังการจัดอบรมสําหรับบุคลทั่วไป ครั้ง - 2 2 2 

กลยุทธท่ี 2.8 พัฒนาระบบการใหบรกิาร

นักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา 

1. จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ  คน 5 5 5 5 

2. จํานวนบริษัทที่เขารวม JOB FAIR แหง 50 50 50 50 

3. จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบนั 

คน 10 14 16 18 

พันธกิจที่ 3 วิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรค เพื่อผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาตแิละผลงานวิจยัที่ใชประโยชนในอุตสาหกรรม/สังคม/ชุมชน 

กลยุทธท่ี 3.1 สรางทีมวิจัยบูรณาการความ

เชี่ยวชาญภายในคณะ เชน กลุมวจิัยดาน

พลังงาน/ดานอาหาร 

1. จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป ทีม 1 - - 1 

กลยุทธท่ี 3.2 สนับสนุนการพัฒนาโจทยวิจยั

รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และชุมชน

เพื่อขอทุนวจิัยจากแหลงทุนภายนอก 

1. จํานวนโครงการวิจัยรวมกับภาค 

อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และชุมชน 

โครงการ 3 3 3 3 

2. จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมูล โครงการ 1 1 1 1 

3. จํานวนทุนที่คณะสนับสนุนจัดทําโครงราง ทุน - 1 1 1 

4. จํานวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย   แสนบาท 2.2 2.2 2.2 2.2 

 5. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ผลงาน 60 60 60 60 

 6. จํานวนบทความ Review Article/Book 

Chapter ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 1 1 1 

 7. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรรวมกับ

มหาวิทยาลัยใน QS Top 500 (Scopus/ISI) 

ผลงาน 20 20 20 20 

 8. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรรวม

หนวยงานเอกชน (Scopus/ISI) 

ผลงาน 1 1 1 1 

 9. จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่

ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus  

ครั้ง 200 200 200 200 

 10. จํานวนสิทธบิัตร/สิทธิบัตรออกแบบ            

(5 ป) 

ใบ 10 10 10 10 

กลยุทธท่ี 3.3 สรางเครือขายงานวจิัยทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการความ

รวมมือระหวางคณะวิชา/มหาวิทยาลยั 

โครงการ 1 1 1 1 

 

 



 EdPEx-SAR2562- Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University 
25 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตัิการ  

ในระหวางที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป คณะสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธไดเมื่อมีการทบทวน

ผลการดําเนินงานและพบวาผลการดําเนินการที่ไดไมเปนไปตามเปาหมาย หรือตองการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือ

โครงการ แผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนกลยุทธสวนมากจะอยูในหมวดแผนงบประมาณเชิงนโยบายท่ีจะตอง

ไดรับการอนุมัติจากรองอธิการบดี งานแผนจะทําการเปลี่ยนแปลงจะตองให เปนผูอนุมัติ คณะจึงกําหนดรอบการ

ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธไดปละ 3 ครั้ง คือ ชวงเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน  และในกรณีที่

งบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอสามารถขอตั้งงบประมาณกลางปตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 3 ลูกคา  

3.1 เสียงของลูกคา  

ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

คณะแบงหลักสูตรและบริการออกเปน 3 ดาน ตามพันธกิจของคณะ ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

และการบริการวิชาการ และไดจําแนกกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามหลักสูตรและบริการออกเปน             

3 ดาน คณะรับฟงเสียงของลูกคาผานชองทางตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการหลักที่

สําคัญในแตละดาน ตารางท่ี 3.1 การรับฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของการผลิตบัณฑิต ลูกคาและผูมี

สวนไดสวนเสียของการผลิตบัณฑิต ประกอบไปดวย 3 กลุมที่สําคัญ คือ ลูกคา ลูกคาในอนาคต และผูมีสวนได 

สวนเสีย ขอมูลจากลูกคาหรือผูเรียนจะมีการเก็บขอมูลทุกป เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน

การสอน กระบวนการพัฒนานักศึกษา และกระบวนการวัดและประเมินผล สําหรับนักศึกษาที่เขาเรียนในปแรกจะ

มีการสอบถามถึงกระบวนการและชองทางการเขามาศึกษาในคณะ เพ่ือใหคณะและหลักสูตรสามารถนํามา

ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ขอมูลจากบัณฑิตสามารถสะทอนขอมูลใหกับคณะและหลักสูตรไดเปนอยางดี 

เนื่องจากลูกคากลุมนี้ไดผานทุกกระบวนการและเห็นภาพทั้งหมดของการดําเนินการกระบวนการของการผลิต

บัณฑิต ลูกคาในอนาคตหรือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถใหขอมูลถึงความสนใจของตนเอง คณะ

สามารถใหคําแนะนําแกนักเรียนท่ีสนใจเรียนเรียนในสาขาวิชาที่คณะเปดสอนสนใจหรือเปลี่ยนใจมาเลือกเรียนที่

คณะได  

ขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดมาจากผูใชบัณฑิต/สถานฝกงาน/สถานปฏิบัติสหกิจศึกษา ผูเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาและหรือสภาวิชาชีพ นํามาใชในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

เปนหลัก แตขอเสนอแนะจากสถานฝกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือผลการประเมินความพีงพอใจจากผูใชบัณฑิต

สามารถนํามาใชปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนานักศึกษา และ

กระบวนการวัดและประเมินผล ขอมูลที่ไดจากผูปกครองถึงแมจะไมไดนํามาใชเปนขอมูลหลักในกระบวนการผลิต

บัณฑิต คณะไดนําขอมูลนี้มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนตาง ๆ เพ่ือใหเปนไปตามความตองการ

ของผูปกครอง เชน ผูปกครองมีความกังวลเรื่องชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาแรกเขา (นักศึกษาชั้นปที่ 1) คณะจึง

ไดจัดกิจกรรมโดยใหรุนพ่ีไดมีการดูแลรุนนอง และการใหอาจารยผูสอนนักศึกษาชั้นปที่ 1 และอาจารยท่ีปรึกษามี

การติดตามอยางใกลชิด  

ตารางที่ 3-1 การรับฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของการผลิตบัณฑิต   

ลูกคา/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขอมูลที่คาดหวัง 

วิธีการวัด/ 

เก็บขอมูล 

รอบเวลา 

การเก็บขอมูล 

นํามาใชในกระบวนการหลกั 

ผูรับผิดชอบ 

รับ
นัก

ศึก
ษา

 

พัฒ
นา

หลั
กส

ูตร
 

จัด
กา

รเ
รีย

นก
าร

สอ
น 

พัฒ
นา

นัก
ศึก

ษา
 

กา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

ลูกคา (ผูเรียน)          

บัณฑิต/ศษิยเกา ทักษะที่ตองการในอนาคต แบบประเมิน 1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

 ความพึงพอใจของบัณฑิต

ตอหลักสูตร 

แบบประเมิน 1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 
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ลูกคา/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขอมูลที่คาดหวัง 

วิธีการวัด/ 

เก็บขอมูล 

รอบเวลา 

การเก็บขอมูล 

นํามาใชในกระบวนการหลกั 

ผูรับผิดชอบ 

รับ
นัก

ศึก
ษา

 

พัฒ
นา

หลั
กส

ูตร
 

จัด
กา

รเ
รีย

นก
าร

สอ
น 

พัฒ
นา

นัก
ศึก

ษา
 

กา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

นักศึกษาในระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

สิ่งท่ีตองการใหปรับปรุง แบบประเมิน/

สัมภาษณ 

1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

นักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

สิ่งท่ีตองการใหสนับสนุน แบบประเมิน/

สัมภาษณ 

1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

คุณภาพการสอน แบบประเมิน 

(Reg) 

ทุกภาคการศึกษา      หลักสูตร 

ความพึงพอใจที่มีตอ

หลักสูตร 

แบบประเมิน 1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

สิง่ที่ตองการใหปรับปรุง แบบประเมิน/

สัมภาษณ 

1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

สิ่งท่ีตองการใหสนับสนุน แบบประเมิน/

สัมภาษณ 

1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

คุณภาพการสอน แบบประเมิน 

(Reg) 

ทุกภาคการศึกษา      หลักสูตร 

ความพึงพอใจที่มีตอ

หลักสูตร 

แบบประเมิน 1 ครั้ง/ปการศึกษา      หลักสูตร 

ลูกคาในอนาคต          

นักเรียนมัธยม 

  

ความสนใจในคณะ/

หลักสูตร 

สัมภาษณ ตามรอบ TCAS      หลักสูตร 

สิ่งท่ีคาดหวัง สัมภาษณ ตามรอบ TCAS      หลักสูตร 

ผูมีสวนไดสวนเสีย          

ผูใชบัณฑิต/ 

สถานฝกงาน/ 

สถานปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา 

จุดเดน/จุดดอยของ

บัณฑิต 

สัมภาษณ/

นิเทศก 

1 ครั้ง/ปการศึกษา       หลักสูตร 

ทักษะที่ตองการในอนาคต สัมภาษณ/

นิเทศก 

1 ครั้ง/ปการศึกษา       หลักสูตร 

 ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

แบบประเมิน 1 ครั้ง/ปการศึกษา       หลักสูตร 

ผูเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของ 

  

แนวโนมของตลาดแรงงาน สัมภาษณ/

สัมมนา 

1 ครั้ง/ 5 ป       หลักสูตร 

ทักษะ/เทคโนโลยีใน

อนาคต 

สัมภาษณ/

สัมมนา 

1 ครั้ง/ 5 ป       หลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาและหรือ

สภาวิชาชีพ 

ทักษะที่ตองการในอนาคต สัมภาษณ 1 ครั้ง/ 5 ป       หลักสูตร 

ขอกําหนดตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

สัมภาษณ 1 ครั้ง/ 5 ป       หลักสูตร 

ผูปกครอง สิ่งท่ีตองการใหสนับสนุน สัมภาษณ ตามรอบ TCAS       หลักสูตร 

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของการวิจัยมี 2 กลุมที่สําคัญ คือ ผูใหทุนและหนวยงานภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีสวนไดสวนเสียจากโครงการวิจัยหรืองานวิจัย ดังตารางที่ 3-2 คณะไดรับขอมูลจากผูใหทุน
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ผานประกาศและการชี้แจงการใหทุนในชองทางตาง ๆ เชน เว็ปไซต ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐมาในลักษณะ

โจทยวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนการพัฒนาประเทศ และขอจากภาคอุตสาหกรรมไดจากการสัมภาษณหรือการพูดคุย

กับภาคอุตสาหกรรมท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยรองคณบดีฝายวิจัย จะทําการสรุปขอมูลตาง ๆ เขาท่ี

ประชุม คกก.ฝายวิจัยของคณะหรือที่ประชุมคณะทํางานบริหารของคณะ เพื่อใหหัวหนาภาค/ผูแทนภาควิชาแจง

กับอาจารยแตละภาควิชาทราบ อาจารยที่สนใจจะไดยื่นขอเสนอไปยังหนวยงานนั้น ๆ สําหรับในสวนเงินวิจัยที่

จัดสรรจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาจะกําหนดกรอบงานวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางของคณะ เชน การ

ใหทุนวิจัยเพ่ือการเผยแพรงานวิจัย และทุนวิจัยที่มุงเนนการทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม  

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของการบริการวิชาการมี 2 กลุมที่สําคัญ คือ ผูวาจาง และผูรับบริการ ดังตาราง

ที่ 3-2 ผูวาจาง คือ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ไดใหงบประมาณแกคณะในการจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อให

ไดผลการดําเนินงานตามที่หนวยงานนั้นกําหนด ผูรับบริการ คือ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามารับการอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะจากคณะ รองคณบดีฝายวิจัยจะทําการสรุปขอมูลตาง ๆ เขาที่ประชุม กปค. หรือที่ประชุม

คณะทํางานบริหารของคณะทุกเดือน 

ตารางที่ 3-2 การรับฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของการวิจัยและบริการวิชาการ   

ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลที่คาดหวัง วิธีการวัด/เก็บขอมูล 

รอบเวลา

การเก็บ

ขอมูล 

นํามาใชใน

กระบวนการ 

วิจัย 

นํามาใชใน

กระบวนการ

บริการวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ 

เผ
ยแ

พร
งา

นว
ิจัย

 

กาํ
กับ

ดูแ
ลง

าน
วิจั

ย 

กํา
กับ

ดูแ
ลง

าน
 

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ผูใหทุน (Granters) 

  

  

วิธีการ/เปาหมาย/หวัขอ

ในใหทุนวิจัย 

ประกาศการใหทุน ทุกเดือน    รองคณบดีฝายวิจัย 

เว็ปไซตของผูใหทุน ทุกเดือน    รองคณบดีฝายวิจัย 

ประชุมชี้แจงการใหทุน ทุกเดือน    รองคณบดีฝายวิจัย 

หนวยงานภาครฐัและ

ภาคอุตสาหกรรม 

โจทยวจิัย เอกสาร/สัมภาษณ ทุกเดือน    รองคณบดีฝายวิจัย 

ปญหาในภาคอุตสาหกรรม เอกสาร/สัมภาษณ ทุกเดือน    รองคณบดีฝายวิจัย 

ผูวาจาง 

  

ปญหาในภาคอุตสาหกรรม เอกสาร/สัมภาษณ/ 

งานสัมมนา/งานประชุม 

ทุกเดือน   
 

รองคณบดีฝายวิจัย 

 ประเด็นที่ภาครัฐตองการ

พัฒนาในภาคอุตสาหกรรม 

ประกาศรับขอเสนอ

โครงการ 

ทุกเดือน   
 

รองคณบดีฝายวิจัย 

ผูรับบริการ ทักษะที่ตองการพัฒนา

ใหกับบุคลากรในองคกร 

ประชุมชี้แจงการใหทุน 

สัมภาษณ 

ทุกเดือน   
 

รองคณบดีฝายวิจัย 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพนัของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

ในแตละปการศึกษาทุกหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหลักสูตรและการประเมินจาก

ผูใชบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหลักสูตรโดยนักศึกษาทุกชั้นปครอบคลุม 3 ดาน คือ ดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษา และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือนํา

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรในแตละป การประเมินผูใชบัณฑิตเปนการประเมินทักษะและความรูที่

บัณฑิตไดนําไปใชในการทํางาน เพื่อนํามาสะทอนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
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ถายทอดและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะตาง ๆ ตามท่ีตลาดแรงงานตองการ  หลักสูตรสามารถนําผลที่ไดจากการ

ประเมินผูใชบัณฑิตมาปรับเปลี่ยนลําดับหรือคําอธิบายรายวิชาไดในทันที โดยไมตองรอรอบการปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 5 ป  

3.2 ความผูกพันของลูกคา  

ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น 

คณะแบงลูกคาตามหลักสูตรและบริการ ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ   

คณะไดมีการสํารวจคนหาขอมูลเพ่ือนํามากําหนดความตองการของแตละหลักสูตรในคณะ ทั้งจากผูมีสวนได             

สวนเสีย ประกอบดวย ผูใชบัณฑิต/สถานฝกงาน/สถานปฏิบัติสหกิจศึกษา ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาและหรือสภาวิชาชีพ เพ่ือนํามาพิจารณาจุดเดนและจุดออนของหลักสูตร รวมถึงการ

คนหาความทันสมัยของแตละขาสาวิชาจากภาคอุตสาหกรรม แผนพัฒนาประเทศ และแนวโนมของตลาดแรงงาน

เพ่ือนํามากําหนดขอกําหนดที่สําคัญในการออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการทั้งภาคอุตสาหกรรม

และผูใชบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตท่ีจบจากคณะมีงานทํา 

 คณะมีชองทางที่ใชในการสื่อสารกับผูเรียนหลากหลายชองทาง ตามตารางที่ 3-3 มีทั้งการสื่อสารสองทาง

และการสื่อสารทางเดียว เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญได การสื่อสารสองทาง เชน 

การพบอาจารยที่ปรึกษาที่กําหนดใหมีการติดตามสถานะการเรียนของผูเรียน และผูเรียนสามารถอธิบายความ

ตองการ การใหการสนับสนุน และการปรับปรุงตาง ๆ ในการดําเนินงานของหลักสูตรหรือคณะ การสื่อสารทาง

เดียว เชน  Facebook เว็ปไซต ของคณะ ที่ใชในการประชาสัมพันธและชี้แจงขาวสารตาง ๆ ใหกับผูเรียน 

นักเรียนมัธยม ศิษยเกา สามารถเขามาติดตามและรับขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ได  

ตารางที่ 3-3  ชองทางการสื่อสาร 

วิธีการ 
กลุมลูกคา 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 
ปริญญาตร ี บัณฑิตศกึษา บัณฑิต/ศษิยเกา นักเรียนมัธยม 

การสื่อสาร 2 ทาง       

พบอาจารยท่ีปรกึษา อยางนอย  

1 ครั้ง/ภาค

การศกึษา 

อยางนอย  

1  ครั้ ง / ภ า ค

การศกึษา 

  ใหคําแนะนําการเรียน การวางแผน

การเรียน การขอทุนการศกึษา 

และการใหแนะนําอื่น ๆ สอบถาม

สิ่งท่ีนักศึกษาตองการใหสนับสนุน 

หลักสูตร 

ภาควิชา 

การประชุมชั้นป/

สาขาวิชา 

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร 

การเตรียมตัวเรียนในแตละชั้นป 

กิจกรรม สิ่งท่ีตองทําในแตละชั้นป 

สอบถามสิ่งที่นักศึกษาตองการให

สนับสนุน 

หลักสูตร 

ภาควิชา 

ประชามสัมพันธใน

โรงเรียนมัธยม 

   หลายคร้ัง/ป ใหขอมูลดานหลักสูตรและการ

สมัครเขาเรยีนในคณะ  

ผช.คณบดีฝาย

สารสนเทศ 

คายอัจริยภาพ    หลายคร้ัง/ป ใหขอมูลดานหลักสูตรและการ

สมัครเขาเรยีนในคณะ  

หลักสูตร 

ภาควิชา 

ประชุมรวมกับกลุม

ศิษยเกา 

  1 ครั้ง/ป  วางแผนการจัดกิจกรรมประจําป

รวมกับคณะ การจัดตั้งสมาคม 

ศิษยเกา สอบถามสิ่งที่ตองการให

คณะสนับสนุน 

รองคณบดี

ฝายกิจการ 
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วิธีการ 
กลุมลูกคา 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 
ปริญญาตร ี บัณฑิตศกึษา บัณฑิต/ศษิยเกา นักเรียนมัธยม 

การสื่อสารทางเดียว      

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ชั้นปที่ 1  

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป   แนะนําวธิกีารเรยีนในหลักสูตร 

และวิธกีารดําเนินชวีติในระดับ

มหาวิทยาลัย การสําเร็จการศกึษา   

งานบริการ

การศกึษา 

หลักสูตร 

ปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง/ป    แนะนําวธิกีารสมัครงาน การหา

งาน และการใชชีวิตหลังจบ

การศกึษา 

งานบริการ

การศกึษา 

หลักสูตร 

Facebook ตลอดเวลา    ประชาสัมพันธขาวสารและการ

ดําเนินงานตาง ๆ 

ผช.คณบดีฝาย

สารสนเทศ 

Website ตลอดเวลา    ประชาสัมพันธขาวสารและการ

ดําเนินงานตาง ๆ 

ผช.คณบดีฝาย

สารสนเทศ 

ระบบ Reg ตลอดเวลา    ประกาศขาวสารที่เก่ียวของกับการ

เรียนการสอนและการสอบตาง ๆ 

อาจารย

ผูสอน 

ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

คณะมีหลากหลายวิธีในการประชาสัมพันธ (เพ่ือใหไดผูเรียน สวนแบงตลาด สรางภาพลักษณ รักษาผูเรียนไว 

และเพ่ิมความผูกพันกับสถาบัน) ไดแก การแชรกิจกรรมตาง ๆ ในสื่อออนไลน เชน facebook การสงเสริมการจัด

กิจกรรมท่ีทํารวมกันระหวางกันศึกษา กิจกรรมที่เสริมสรางความรัก ภาคภูมิใจในสาขาวิชา เชน กีฬาสานสัมพันธ  

ตารางที่ 3-4 กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคากลุมอ่ืนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูเรยีนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดการความผูกพัน 

การสรางความสัมพันธกอนการเปนลูกคา 
การรักษาความสัมพันธ 

ขณะเปนลูกคา 

การติดตามความสัมพันธ 

หลักการเปนลูกคา (ผลลัพธ) 

นศ.ระดับปริญญาตร ี การใหขอมูลหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการ

สอนผานชองทางสื่อออนไลน  

หนังสือราชการ แผนพับ/โปสเตอร  

กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

การจัดโครงการคายอัจฉรยิภาพ 

จัดหลักสูตรการเรยีนการสอนให

ตรงตามความตองการของผูเรยีน  

จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ตามความคาดหวังของผูเรยีน  

การจัดการขอรองเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ  

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาผูเรียน  

การมอบทุนการศกึษาใหนกัศึกษา

ที่มีผลการเรียนดี 

การติดตามการไดงานทําของบัณฑิต  

การสํารวจความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอน  

การรับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

หลักสูตร  

การใหขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อ

พัฒนาวิชาชพี  

การเชิดชูศิษยเกาที่ประสบความ 

สําเร็จ 

นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา การใหขอมูลหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการ

สอนผานชองทางสื่อออนไลน  

หนังสือราชการ แผนพับ/โปสเตอร  

กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

การสํารวจความพงึพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอน  

การรับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

การเชิดชูศิษยเกาที่ประสบความ 

สําเร็จ (7.1-1,9,10) 

แหลงทุนวิจัย การจัดทําขอมูลผลงานทางวิชาการ เพือ่แสดงให

เปนศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรของคณะ 

การจัดการระบบบรหิารจัดการการ

วิจัย 
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ผูเรยีนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดการความผูกพัน 

การสรางความสัมพันธกอนการเปนลูกคา 
การรักษาความสัมพันธ 

ขณะเปนลูกคา 

การติดตามความสัมพันธ 

หลักการเปนลูกคา (ผลลัพธ) 

ผูรับบริการ การประชาสัมพันธผลติภัณฑการบริการผาน

ชองทางสื่อออนไลน หนังสือราชการ โปสเตอร

ประชาสัมพันธ 

มาตรฐานการวิเคราะหและ

ตรวจสอบ 

การสํารวจความพึงพอใจ ไมพึง

พอใจ และความตองการของ

ผูรับบริการการแจงขาวสารขอมูล

เกี่ยวกบัผลิตภัณฑบริการใหม 

โรงเรียน แนะแนวสญัจร ใหทุนการศึกษา ใหโควตานักเรยีน  

คณะมีวิธีรับขอรองเรียนจากผูเรียนหลายชองทางตามความสะดวกของผูเรียนและกลุมลูกคา เชน การ

รองเรียนผานอาจารย คกก.บริหารหลักสูตร หรือรองเรียนถึงคณบดีหรือผูบริหารโดยตรง ทั้งโดยวิธีลับและเปดเผย 

และดําเนินการแกไขขอรองเรียนที่ทันทวงที มีระบบการจัดการขอรองเรียนเมื่อไมไดรับความพึงพอใจหรือความ  

ไมเปนธรรม โดยสามารถรองเรียนผานชองทางที่หลากหลาย ไดแก สายตรงคณบดี ชองทางสื่อออนไลน ไดแก 

website facebook และทางกลองรับขอรองเรียน โดยมีเลขานุการคณะเปนผูรวบรวมขอรองเรียนจัดประเภท 

กําหนดความสําคัญ และความเรงดวน และสงมอบใหกับผูรับผิดชอบงานเพื่อหาขอเท็จจริง ดําเนินการแกไขและ

กําหนดมาตรการปองกันการเกิดปญหาซ้ํา เมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการเสร็จแลว ใหแจงผลการดําเนินการใหผู

รองเรียนทราบ และรายงานตอผูบริหารคณะ และวางแผนแนวทางการปองกันมิใหเกิดปญหาในอนาคต ในกรณี

การรองเรียนที่รุนแรงและเรงดวน คณบดีและทีมบริหารจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ในกรณีการรองเรียนคณบดี

หรือผูบริหาร ผูรองสามารถดําเนินการผานอธิการบดี หรือรองอธิการบดีไดโดยตรง 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร  

ก. การวัดผลการดําเนินการ 

คณบดีรวมกับรองคณบดีและผูชวยคณบดีที่รับผิดชอบพันธกิจและระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน 

เปนผูพิจารณากําหนดตัวชี้วัด กําหนดผูรับผิดชอบตามพันธกิจท่ีเกี่ยวของ และมีการกําหนดตัวชี้วัด ใหสัมพันธกับ           

กลยุทธเพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการใหสามารถวัดผลไดภายในเวลาที่กําหนด และมีถายทอดสูการปฏิบัติ            

ไดจริง โดยถายทอดตัวชี้วัดไปตามลําดับชั้นของการบริหาร เชน มีการถายทอดตัวชี้วัดไปยังหัวหนาภาควิชา/

หัวหนางานที่เก่ียวของ และถายทอดตอไปยังระดับแตละบุคลากร มีการติดตามผล วิเคราะห และรายงานผลการ

ดําเนินการ ความถี่ เปนลําดับชั้นจากผูปฏิบัติสูหัวหนาภาควิชา/หัวหนางาน และผูบริหารระดับสูงของคณะ

ตามลําดับ สําหรับขอมูลดานการเงิน มีการติดตาม กํากับ ตัวชี้วัดดานการเงินที่สําคัญของคณะ โดยวางกลไกใน

การควบคุมการใชจายและการติดตามกํากับ การรับ-การจายเงินงบประมาณผานระบบ งาน ERP รายเดือน และ

เปรียบเทียบรายรายไตรมาส และรายป รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ไดแก สัดสวนรายไดตอคาใชจาย คณะเก็บขอมูลเพ่ือการวัดผลการดําเนินการ แบงตามประเภทแหลงขอมูลและ

การนําไปใชประโยชน ไดแก 1) ระดับปฏิบัติการ เก็บขอมูลสําหรับการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสะสมรายวัน           

รายเดือน และรายป 2) ระดับพันธกิจ/ระบบงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ นําสงงานแผนพัฒนา

และระบบคุณภาพ เพ่ือการวิเคราะหและ ประเมินผลความกาวหนาการดําเนินการตามตัวชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฎิบัติการ รายงานใหคณะกรรมการประจําคณะ ตามระบบ และจัดทํารายงาน

ประจําป และ 3) ระดับกลยุทธ งานแผนฯ รวบรวมขอมูลเสนอคณะผูบริหาร เพ่ือใชทบทวนกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติการตอไป ระบบและกลไกการเก็บ ขอมูลและวัดผลดังแสดงใน รูปที่ 4-1  

 
รูปที่ 4-1 ระบบและกลไกการจัดการขอมูล 

คณะโดย กปค. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ป 2562-2565 และ กําหนด KPIs เพื่อทํา

ขอตกลงการปฏิบัติงานในระดับภาควิชา เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน  และพันธกิจของคณะ               

ระดับคณะ

กําหนดตัวชี้วัดของ

แผนพัฒนา, แผนงาน

ระดับปฏิบัตกิาร

(ภาควิชา/หนวยงาน)

ดําเนินการ/จัดเก็บขอมูล 

(รายวัน/รายเดือน/รายป)

ระดับพันธกิจ/ระบบงาน

(งานแผนและประกันฯ)

ประมวลผล/รายงาน

(ประจํา 6,9,12 เดือน)

ระดับกลยุทธ

(แผนพัฒนา)

วิเคราะห/สังเคราะห/
ทบทวน

รายงาน
จัดทํา/ปรับปรุง 

แผนปฏิบัติการ 
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การดําเนินการและความรับชอบติดตามขอมูลผลการดําเนินงานเพื่อใชในการรายงานผลตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก 

ดังแสดงในรูปที ่4-1 

ตารางที่ 4-1 การติดตามขอมูลผลการดําเนินงานเพ่ือใชในการรายงานผลตัวชี้วัดตามพันธกิจหลัก  
ประเภทขอมูล ผูรับผิดชอบ วิธีการรวบรวมขอมูล ความถี่ในการติดตาม 

1. ดานการผลิตบัณฑิต  

- ขอมูล นศ. ไดแก จํานวนผูสมัคร 

รับเขา ลาออก นศ.ปจจุบัน และ 

นศ.จบการศึกษา  

- ขอมูลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

- ขอมูลประเมินผลการเรียนการ

สอน  

- ขอมูลผลความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

- ขอมูล มคอ. 2-7 

 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- หัวหนางานบริการการศึกษา 

- ประธานหลกัสูตร 

 

- งานบริการการศกึษา จัดเก็บ

ขอมูล  

 

- จัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนรายป 

- จัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ปละ 1 

ครั้ง 

2. ดานการวจิัย  

- ขอมูลโครงการวิจยั ไดแก 

โครงการที่ไดรับทุน ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรวมโครงการ  

 

- ขอมูลผลงานวิจัย ไดแก ผลงาน

ตีพิมพ ผลงานที่จดทรพัยสินทาง

ปญญา รางวัล  

 

- รองคณบดีฝายวิจัย 

- หัวหนางานแผน 

- หัวหนาภาควิชา 

 

- ภาควิชาจัดสงขอมูล ไดแก 

สัญญาโครงการวิจยัท่ีไดรับทุน 

ผลงานตีพิมพเผยแพร 

สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร ผลงาน

สรางสรรค คณาจารย/นศ.ไดรับ

รางวัล 

- งานแผน รวบรวมขอมูล 

- สรุปขอมูลจัดทําเปนขอมูล

สารสนเทศ 

 

- ภาควิชาจัดสงขอมูลเมื่อไดรบั

ขอมูลจากคณาจารย 

- งานแผนสรุปขอมูล ปละ 1 ครั้ง 

3. ดานบริการวิชาการ   

- ขอมูลการใหบริการวิชาการ 

- ขอมูลรายไดจากงานบริการ  

- ขอมูลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

- รองคณบดีฝายวิจัย 

- หัวหนางานแผน 

- หัวหนาภาควิชา 

 

- ภาควิชาที่รับผิดชอบการบริการ

วิชาการจัดเก็บขอมูล ทั้งการ

ใหบริการ คาบรกิาร เงนิ และ

ผลของบริการ รายงาน 

- งานแผนรวบรวมขอมูล 

- สรุปขอมูลจัดทําเปนขอมูล

สารสนเทศ 

 

- ภาควิชาจัดสงขอมูลเมื่อไดรบั

ขอมูลจากคณาจารย 

- งานแผนสรุปขอมูล ปละ  1 ครั้ง 

คณะมุงดําเนินการตามพันธกิจใหบรรลุผลิตผลที่เปนเลิศ จัดใหมีการเทียบเคียงระดับคุณภาพของคณะ กับ                

คูเทียบ นอกเหนือจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินการของคณะในปที่ผานมา ตั้งแตปงบประมาณ 2560 คณะ 

ไดกําหนดคูเทียบดานงานการศึกษา และดานการวิจัย โดยพิจารณาจํานวนบุคลากรใกลเคียงกัน ไดแก คณะ

วิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร ม.นเรศวร ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ โดย

กําหนดประเด็นการเปรียบเทียบ 2 เรื่อง คือ ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ และจํานวนการอางอิงของผลงาน

ตีพิมพ จากฐานขอมูล Scopus  
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ตารางที ่4-2 ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติเทียบกับคูเทียบ 
ป พ.ศ. ม.ศิลปากร ม.มหิดล ม.นเรศวร 

2560 73   

2561 83   

2562 102   

คณะเลือกขอมูลจากการรับฟงเสียงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในหมวด 3 รวมทั้งผูมีสวนได 

สวนเสีย ดานการศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ และผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษรับผิดชอบ

ขอมูลและสารสนเทศ ขอมูลถูกรวบรวมผาน หลายชองทาง จากกลุมผูเรียนปจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาแลว 

และผูใชบัณฑิต ผูเรียนในอนาคต โดยเนนการเก็บขอมูลเก่ียวกับ คุณภาพการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร และความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตที่รับเขาทํางาน ตามลําดับ โดยการดําเนินการของงาน

บริการการศึกษา ดานการวิจัย รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบขอมูลและสารสนเทศของแหลง

ทุนวิจัยตาง ๆ ไดแก การเขารวมรับฟงการนําเสนอกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติของแหลงทุน นํามาสื่อสารให

คณาจารยทราบ และเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากแหลงทุนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และเลือก

เก็บขอมูล นํามาทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการตาง ๆ ดานการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของ

แหลงทุน สวนขอมูลและสารสนเทศผลผลิตดานการวิจัยในระดับปฏิบัติจัดเก็บโดยใชระบบ RIS โดยงานแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริการวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบในการเก็บ

ขอมูลและจัดทําสารสนเทศของลูกคาที่มาใชบริการทางวิชาการ ไดแก การบริการการตรวจวิเคราะห และการจัด

ฝกอบรม เปนตน นํามาวิเคราะห ทบทวน และนําไปปรับปรุงการบริการใหดีขึ้น และวางแผนการขยายผล ดาน

การตลาดและความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และผลลัพธเชิงเปรียบเทียบดานตลาดดานหลักสูตร  

คณะมีระบบและกลไกการเก็บขอมูลและวัดผลดังแสดงในรูปที่ 4-1 มีการกระจายตัวชี้วัดไปสูหัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน และบุคลากรในระดับปฏิบัติการ และมีผูรับผิดชอบในการกํากับและดําเนินงานเพื่อกํากับ ตัวชี้วัด                  

มีความถี่ในการติดตามวัดวิเคราะหผลการดําเนินงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และ ตามรอบระยะเวลาของ

กระบวนการ เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน ในแตระดับความรับผิดชอบจนถึงระดับสูง ซึ่งจะสามารถตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายใน/ภายนอกคณะ และความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในทุก       

พันธกิจ 

ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ  

คณะโดยรองคณบดีทุกฝาย ใชระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงทั้งในงานประจําและงานโครงการ ขอมูล

และสารสนเทศที่ไดรับรายงานสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือโครงการจะถูกนําเสนอผูบริหารที่รับผิดชอบเพื่อ

พิจารณาสั่งการ หรือโดยการประชุมทีมบริหารหรือการประสานผานทางกลุมไลน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน อยางไมคาดคิด รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากปจจัยภายในและภายนอก 

ดานการเรียนการสอน รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนางานบริการการศึกษา และประธานหลักสูตร สามารถ 

รับ-สง และแจงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว ผานทางไลนกลุม หรือ E-mail หรือติดตอทาง
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โทรศัพทของท่ีทํางานหรือมือถือสวนตัว และหากตองการพิจารณารวมกันจะดําเนินการโดยการประชุม

คณะกรรมการวิชาการเปนประจําทุกเดือน หรือตามนัดหมายกรณีเรงดวนได  

ดานการวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย หัวหนาแผน และ คกก.ฝายวิจัยของคณะ (ซึ่งมีผูแทนจากภาควิชารวมเปน

กรรมการ) สามารถสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ และบริหารจัดการในระบบและกระบวนการทํานองเดียวกันกับ

งานดานการศึกษา นอกจากนี้ เจาหนาที่งานวิจัย ยังมี หนาที่ใหบริการและประสานงานกับอาจารยผูวิจัยในกรณีที่

มีปญหาหรือขอคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยและจริยธรรมการการวิจัยไดโดยสะดวก หรือผานทางโทรศัพทหรือ

ไลนไดโดยตรง  

ดานการบริการวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝายวิจัย หัวหนาภาควิชา และเจาหนาที่ผูประสานงานไดนํา

ขอมูล ดานการใหบริการ ขอมูลลูกคา ขอมูลการเงิน และขอมูลการบริหารงาน บุคคล มาวิเคราะหทบทวนผลการ

ดําเนินการ  

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ  

คณะกําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญใหสอดคลองตามกระบวนการหลัก โดยผูบริหารระดับสูงพิจารณา

จากความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย (ตาราง P-5) ผลประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถของ

บุคลากร และเสียงของลูกคา เพ่ือสนับสนุนการทํางานของกระบวนการหลักทั้ง 3 ดาน คือ การเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการใหสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยมีการใชทรัพยากรรวมกัน กระบวนการสนับสนุนท่ี

สําคัญของคณะ ไดแก งานใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ งานประสานงานดานการวิจัย งานโสตทัศนูปกรณ งานอาคารสถานที่ งานบุคคล งานจัดการดานการเงิน

และพัสดุ งานใหบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก เปนตน 

การทํางานทุกระบวนการของคณะมีการใชหลัก PDCA มาใชในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในกระบวนการ

หลักและกระบวนการสนับสนุน โดยกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการทํางาน ติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัดที่

กําหนด เพ่ือเปนขอมูลในการทบทวนการปรับปรุงกระบวนการตอไป เชน ดานการเรียนการสอน กระบวนการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง

การดําเนินงานใหดีขึ้น รวมถึงมีการปรับกระบวนการโดยอาจารยปรับวิธีสอน ปรับเนื้อหาใหทันสมัย เพ่ือใหสอด

รับกับเหตุการณปจจุบันและอนาคต ผานกรรมการที่เก่ียวของ ดานการวิจัย และ ดานการบริการวิชาการ ปรับ

กระบวนการยอยของการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยสอบถามความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ ความ

ผูกพัน ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะจะทําหนาที่พิจารณาแผนการปฏิบัติการประจําป ในกระบวนการสนับสนุนใน

แตละดาน ใชระบบขอเสนอแนะ โดยใหแตละฝายระบุปญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุงกับผูบริหารคณะ เพ่ือ

นํามาเปนสวนหนึ่งของ KPI ในสวนของงานพัฒนาการทํางาน 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ก. ความรูของสถาบัน 

คณะมีการจัดการองคความรูโดยมีจัดทําแผนการจัดการจัดการองคความรูในทุกปงบประมาณ ในแตละ

ปงบประมาณจะมีการจัดการองคความรูไมนอยกวา 2 เรื่อง และตองจัดอยางนอย 2 ใน 3 ดาน ที่เกี่ยวของกับการ
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ผลิตบัณฑิต การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลยัไดกําหนด ทีมบริหารจะมีการประชุมเพ่ือกําหนด

หัวขอการจัดการองคความรูและพิจารณาผลงาน ความโดดเดน และประสบความสําเร็จในดานการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย และการบริการวิชาการ จากอาจารยภายในคณะ และพิจารณาองคความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับดการ

ขับเคลื่อนของคณะ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรของคณะไดมีการเรียนรูและนําองคความรู

เหลานั้นมาใชในการปฏิบัติงาน เชน ในปงบประมาณ 2562 คณะไดเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ 

มาแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิคการเขียนขอทุนวิจัยและการบริการรวมกับภาคอุตสาหกรรม แตในบาง

ปงบประมาณคณะไมสาสามารถคนหาอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญและสามารถมาถายทอดองคความรูได จึงไดเชิญ

อาจารยจากมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือใหสามารถจัดการองคความรูไดครบทั้ง 2 ดาน เชน ในปงบประมาณ 2563 การ

จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถจูใจหั้ผูเรียนสนุกและอยากที่จะเขามามีสวนรวมในหองเรียน คณะได

เชิญ ผูชวยศาสตราจารยรัฐสภา แกนแกว จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ไดรับรางวัลอาจารยตนแบบ ดานการสอน 

จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือมาแบงปนความรูในการใช Facebook ในการสอน ทีม

บริหารจะสรุปองคความรูที่ตองการจัดในชวงประมาณเดือนตุลาคม และนําองคความรูที่ตองการจัดเผยแพรใหกับ

บุคลากรในองคกรมาจัดแผนการจัดการองคความรูโดยการจัดทําโครงการแตละองคความรู กําหนดระยะเวลาและ

ชวงเวลาการจัดโครงการ และกําหนดงบประมาณ คณะนําโครงการจัดการองคความรูมารวบรวมและจัดทําแผน

งบประมาณในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หลังจากที่ไดจัดโครงการแผนการจัดการองคความรูมีการสอบถาม

อาจารยที่เขารวมถึงประโยชนและการนําองคความรูไปใชในการดําเนินงานตามพันธกิจ คณะดําเนินการสรุป

แผนการจัดการองคความรูในทุกปงบประมาณ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดโครงการตาง ๆ รวมถึงผล

ประเมินที่ไดรับจากอาจารยท่ีเขารวมจะถูกนํามาพิจารณาในการจัดทําแผนการจัดการองคความรูในปงบประมาณ

ถัดไป 

ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลที่นํามาใชในการรายงานผลการดําเนินงานของคณะมีผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุป

ขอมูลที่สําคัญ หลังจากนั้นจะมีการนําผลการดําเนินการและขอมูลเขาท่ีประชุมในกรรมการชุดตาง ๆ ประกอบไป

ดวยหัวหนาภาคหรือตัวแทนจากภาควิชา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและรับรองขอมูลที่สําคัญที่คณะจะ

ไปใช เชน การรายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่นําไปรายงานในที่ประชุม กปค. การรายงานงบประมาณ

รายจายในที่ประชุม กปค. การรายงานจํานวนนักศึกษารับเขาในที่ประชุมผูทํางานบริหาร นอกจากนี้ขอมูลท่ีจะ

นํามาใชในการจัดทํางบประมาณหรือแผนการดําเนินการตาง ๆ เชน ประมาณการจํานวนนักศึกษาในแตละป

การศึกษา เพ่ือนํามาจัดทํางบประมาณ ตนทุนของหลักสูตรที่คํานวณโดยมหาวิทยาลัย ไดมีการสงขอมูลเพ่ือให

ภาควิชายืนยันขอมูลผานทางระบบเอกสาร เพ่ือเปนการยืนยันความถูกตองของขอมูล 
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หมวด 5 บุคลากร 

5.1 สภาพแวดลอมดานบคุลากร  

ก. ขีดความสามารถและอตัรากําลัง 

คณะมีโครงสรางการบริหารทรัพยากรบุคคล  2 กลุม คือ 1)บุคลากรสายวิชาการ รับผิดชอบการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และ 2) บุคลากรสายสนับสนุน รับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินงานของ

กลุมวิชาการ และพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการหลัก ตามทักษะและความชํานาญของแตละงาน ไดแก งาน

บริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต

ความรับผิดชอบของรองคณบดี 

คณะมีการกําหนด  job description สําหรับบุคลากรทุกคนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ทําใหสามารถ   

สรรหา คัดเลือกและวางตําแหนงคนไดเหมาะสมกับงาน รวมถึงสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงบุคลากรไป

พัฒนาความรูและทักษะ 

การขออัตรากําลังบุคลากร ภาควิชา/หนวยงานที่ตองการอัตรากําลังเพ่ิมหรือทดแทนอัตรากําลังเดิมที่มี

ศักยภาพ มีขีดความสามารถและมีสมรรถนะที่ตองการ ภาควิชา/หนวยงานกําหนดคุณสมบัติ ทักษะ และ

สมรรถนะที่ตองการเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ 

และจัดลําดับความสําคัญการจาง งาน

บริหารและธุรการดําเนินการ สรรหาตาม

กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม ตาม

หลักเกณฑและวิธีการของประกาศ ก.บ.ม.

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑการ

สรรหาบุคคลเ พ่ือบรรจุ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย/ลูกจางมหาวิทยาลัย โดย

ประชาสัมพันธการสรรหาผานชองทาง             

ตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความหลากหลาย

ของผูสมัคร ผูสมัครสามารถยื่นเอกสาร

ก า ร ส มั ค ร ไ ด ที่ คณะ  ส า ย วิ ช า ก า ร 

หลักเกณฑในการรับอาจารยใหมพิจารณา

จากศักยภาพ ความสามารถ คุณวุฒิตาม

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา และ

ทักษะภาษาอั งกฤษ เพื่ อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางวิชาการและความเปน

นานาชาติ โดยมีการทดสอบการสอนและการสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังประเมินพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ

คานิยม CREATIVE สายสนับสนุน มีการทดสอบทักษะดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนงและความตองการของ

ภาควิชา/หนวยงาน เชน ทักษะดานคอมพิวเตอร รวมท้ังประเมินมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมของคณะ 

CREATIVE ในบางตําแหนงมีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใหไดบุคลากรที่เหมาะสม บุคลากรใหม เม่ือเขา

รูปที่ 5-1 กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม 
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ปฏิบัติงานจะไดรับการประเมินทดลองการปฏิบัติงานโดย คกก. ตามระเบียบของ มศก. โดยกําหนดใหมีการ

ประเมิน 1) ความรูความสามารถ 2) ความประพฤติ 3) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4) องคประกอบอ่ืน ๆ วา

เหมาะสมหรือไม เหมาะสมกับตําแหนงนั้น ๆ รวมถึงวัฒนธรรมองคกรของ มศก. ดังรูปที่ 5-1 และตารางที่ 5-1 

บุคลากรใหม ที่ไดรับการบรรจุแลว คณะจัดใหมีการแนะนําบุคลากรใหมผาน website ของคณะ และ

กระดานขาวประชาสัมพันธ และจัดใหไดรับการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย  

ตารางที่ 5-1 ระบบการสรรหา วาจาง บรรจุ ธํารงรักษาบุคลากรใหม และการพัฒนาบุคลากรรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของคณะ 
ชื่อระบบ ขอกําหนดที่สําคัญ กระบวนการประเมินความตองการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตวัชี้วัดผลลัพธ 

ระบบการสรรหา : บุคลากรใหม 

สายวิชาการ/ 

สายสนับสนุน 

1. ขอบังคับ มศก.วาดวยการ

บริหารงานบุคคลพนักงาน 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

2. ประกาศ ก.บ.ม. มศก.  

เรื่อง หลักเกณฑการสรรหา

บุคคลเพื่อบรรจุ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

1. ทําประกาศรบัสมัครงาน : ตําแหนง จาํนวนที่

เปดรับสมัคร อัตราเงินเดือน/คาจาง คุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ถามี) กําหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารหลักฐาน

การสมัคร คาธรรมเนียมการสมัคร และการ

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลอืก 

2. ประชาสัมพันธการรับสมัครงานผาน website 

ของคณะ ติดประดานขาวประชาสัมพันธ 

3. สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ 

4. ประกาศรายชือ่ผูไดรับคัดเลอืก 

จํานวนผูสมัครสอบ

คัดเลือก (คน) 

- จํานวน

บุคลากรจําแนก

ตามสายงาน 

- จํานวนบุคลากร

จําแนกตามวุฒิ

การศกึษา 

 

ระบบการวาจาง (จางตอ) : บุคลากรใหม 

สายวิชาการ/ 

สายสนับสนุน 

เหมือนกับระบบการสรรหา 1. คณะโดยงานบริหารทําหนังสือแจงรายชือ่

บุคลากรที่จะหมดสัญญาจางตามปงบประมาณไป

ยังภาควิชา/หนวยงานเพื่อทราบ และแจงความ

ประสงคจะตอสัญญาวาจางกลับมาเพื่อดําเนินการ

ตอไป 

2. กรณีไดรับอนุมัติใหตอสัญญาจาง งานบริหารจะ

ดําเนินการจัดทําเอกสารการตอสัญญาจาง 

จํานวนบคุลากรที่ทํา

สัญญาวาจางตอ 

 

ระบบการบรรจ ุ: บุคลากรใหม 

สายวิชาการ/ 

สายสนับสนุน 

เหมือนกับระบบการสรรหา แจงผูผานการสอบคัดเลือกมารายงานตวั ประกาศ

รายชื่อผูไดรับการคดัเลือก 

1. ตรวจสอบเอกสารการบรรจุ 

2. จัดทําเอกสารขออนุมัติบรรจุและแตงต้ัง เสนอ

มหาวิทยาลัยเพือ่อนุมัติเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 

3. จัดทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย          

(ชื่อสวนงาน) 

4. จัดทําประกันสังคม/ทําหนังสือตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม/จัดทําบัตรประจาํตัวบุคลากร/จัดทํา

หนังสือประกอบการขอมบีัตรประจําตวั 

5. บันทึกขอมูลบุคลากรใหมลงในระบบ RIS 

6. สงปฐมนิเทศระดับมหาวทิยาลัย (เมื่อมกีารจัด) 

7. จัดทําเอกสารมอบหมายงาน (PA) ตามระยะเวลา

ทดลองงาน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จํานวนบุคลากร

ตามที่ภาควิชา/

หนวยงานตองการ 

(คน) 
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ชื่อระบบ ขอกําหนดที่สําคัญ กระบวนการประเมินความตองการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตวัชี้วัดผลลัพธ 

ระบบการรักษาบุคลากรใหมไว 

สายวิชาการ 1. ขอบังคับ มศก.วาดวย

หลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ. 2559 

2. ประกาศ มศก. เรื่อง บัญชี

เงนิเดือนขั้นสูง เงนิประจํา

ตําแหนง คาตอบแทน และ

หลักเกณฑวิธกีารจาย พ.ศ. 

2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2560 

เงนิเดือน/เงินประจําตําแหนง/เงินคาตอบแทน  บุคลากรไดรับเงนิ

คาตอบแทน/เงนิเดือน

เขาบัญชีเงินเดือน

ถูกตองและทันตาม

เวลาที่กําหนด 

คะแนนความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

 3. ขอบังคับ มศก.วาดวย

กองทุนสวัสดิการ มศก. และ

หลักเกณฑการจายเงิน

สวัสดิการ พ.ศ. 2559และ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

งานคลังและพัสดดํุาเนินการเบิกจายใหบุคลากร

ตามสิทธ ิ

จํานวนบุคลากรที่

ไดรับเงนิจากกองทุน

สวัสดิการ 

 

สายสนับสนุน ขอ 1.-3. เหมือนกับสาย

วิชาการ 

1. เงนิเดือน 

2. งานคลังและพัสดดํุาเนินการเบิกจายใหบุคลากร

ตามสิทธ ิ

- บุคลากรไดรับเงนิ

คาตอบแทน/

เงนิเดือนเขาบัญชี

เงนิเดือนถูกตองและ

ทันตามเวลาที่กําหนด 

- จํานวนบุคลากรที่

ไดรับเงนิจากกองทุน

สวัสดิการ 

 

คณะบริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจไปยังรองคณบดี ผูชวยคณบดีทุกฝาย หัวหนาภาควิชา 

เลขานุการคณะ และหัวหนางาน เพ่ือรับผิดชอบและบริหารภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมี กปค. ซึ่ง

ประกอบดวยผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูแทนอาจารย และผูแทนสายสนับสนุน เปน คกก.สูงสุดกํากับ

กิจกรรมของคณะ โดยจัดใหมีการประชุม กปค. ทุก 1 เดือน เพ่ือกําหนดนโยบายตาง ๆ รวมทั้งอนุมัติและติดตาม

งาน/โครงการที่สําคัญ ๆ 

คณะดําเนินการเชื่อมโยงเขากับพันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมของคณะ CREATIVE โดยคณบดีจัดทําขอตกลง

การปฏิบัติงานกับทุกภาควิชา ติดตามผลการดําเนินการทุก 6 และ 12 เดือน และหัวหนาภาควิชาจัดทําขอตกลง

การปฏิบัติงานกับบุคลากรในภาควิชา เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานในระดับภาควิชาและบุคคล มีสวนในการขับเคลื่อน

คณะตามวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไว และเพ่ือผลักดันการดําเนินงานของคณะใหประสบผลสําเร็จ โดยใชประโยชนจากผล

ประเมินการปฏิบัติงาน Core Competency เพ่ือการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้คณะสงเสริมและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหบรรลุผลสําเร็จ ไดแก การใหเงินรางวัลการเผยแพรผลงานที่มีคุณภาพสูง เงินรางวัล

บทความปริทัศน (Review Article) และบทของหนังสือ (Book Chapter) โครงการมอบรางวัลภาควิชาและ

คณาจารยที่มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการดเีดนประจําป เพ่ือเปนการใหรางวัลยกยองชมเชย เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจสําหรับบุคลากรท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตามคานิยม CREATIVE ของคณะ 
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คณะติดตามและเตรียมบุคลากรพรอมรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถปฏิบัติงานได

อยางตอเนื่อง และลดผลกระทบจากอัตราที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน โดยศึกษาการกระจาย

อายุของบุคลากร (Age Distribution) ในสายวิชาการและสายสนับสนุน ตารางที่ 5-2 คณะพัฒนาบุคลากรตาม

พันธกิจและตามสายอาชีพไวรองรับการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานในระยะยาว เชน การเตรียมพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงในสายวิชาการดวยการสงเสริมใหกาวสูตําแหนงทางวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. และรับบุคลากรที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาเอก และสนับสนุนใหศึกษาตอเพื่อกลับมาเปนอาจารย สายสนับสนุน คณะ

สนับสนุนใหเปลี่ยนตําแหนงใหตรงกับทักษะความเชี่ยวชาญของหนวยงาน รวมทั้งสนับสนุน สงเสริม และจัดสรร

งบประมาณใหบุคลากรทุกกลุมเขารับการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับหนาที่ ทั้งในคณะ

และหนวยงานภายนอก พรอมทั้งสนับสนุนบุคลากรถายทอดประสบการณการทํางานระหวางกันเพ่ือทดแทนกัน

เมื่อมีความจําเปน 

ตารางที่ 5-2 วิธีการเตรียมบุคลากรใหพรอมรับตอความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังที่กําลัง

เปลี่ยนไป 
ขอกําหนดที่สําคัญ เตรยีมบุคลากรใหพรอมรับตอความตองการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลพัธ 

ดานขดีความสามารถที่กาํลังเปลี่ยนไป 

สายวิชาการ 

1. สมรรถนะหลัก  

1.1 การมุงผลสัมฤทธิ ์

1.2 ความเขาใจองคกรและระบบงาน 

1.3 การทํางานเปนทีม 

1.4 การมีคณุธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

2. สมรรถนะตามสายอาชีพ 

2.1 การคนควาและถายทอดความรู 

2.2 การพัฒนาศักยภาพคน 

2.3 การใสใจและพัฒนานกัศึกษา 

2.4 ความผูกพันและการมีสวนรวมตอ

องคกร 

 

1. สงไปพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน

หรือเขารวมประชุม/สัมมนา/ดูงาน/

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทัง้

ในและตางประเทศ 

2. ถายทอดประสบการณโดยการใหอาจารย

ที่บรรจุใหมเขาฟงการเรียนการสอนในวชิา

ที่จะมอบหมายใหในอนาคต หรือวิชาอืน่ที่

สนใจ 

1. จํานวนบุคลากรที่เขารวม

ประชุม/สัมมนา/ดงูาน/

นําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ 

2. ผลการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดีขึ้นไป 

3. จํานวนชัว่โมงการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร (50 

ชม./คน/ป) 

1. รอยละบุคลากรที่

ไดรับการพัฒนา  

 

 

 

2. ผลการประเมิน

สมรรถนะของ

บุคลากรในการ

ประเมิน PA 

 

สายสนับสนนุ 

1. สมรรถนะหลัก 

1.1 การมุงผลสัมฤทธิ ์

1.2 ความเขาใจองคกรและระบบงาน 

1.3 การทํางานเปนทีม 

1.4 การมีคณุธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

2. สมรรถนะตามสายอาชีพ 

2.1 มีจิตสํานึกในการใหบริการ 

2.2 การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.3 ความผูกพันและการมีสวนรวมกบั

องคกร 

2.4 การตรวจสอบความถกูตองตาม

กระบวนงาน 

 

1. สงไปพัฒนาตามขีดความสามารถและ

ความรับผิดชอบงานในหนาที ่

2. ถายทอดประสบการณการทํางานระหวาง

กันและกันในหนวยงาน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงานจาก

การประชุม/เสวนา 

4. ศึกษาระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงาน

ในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
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ขอกําหนดที่สําคัญ เตรยีมบุคลากรใหพรอมรับตอความตองการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลพัธ 

ดานอัตรากําลังที่กาํลังเปลีย่นไป 

สายวิชาการ 

1. บุคลากรเกษียณอายุราชการ/เกษยีณอายุ

งาน 

2. บุคลากรไมตอสัญญาจาง/ลาออก/

โอนยาย 

 

1. สงไปพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน

หรือเขารวมประชุม/สัมมนา/ดูงาน/

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทัง้

ในและตางประเทศ 

2. ถายทอดประสบการณโดยการใหอาจารย

ที่บรรจุใหมเขาฟงการเรียนการสอนในวชิา

ที่จะมอบหมายใหในอนาคต หรือวิชาอืน่ที่

สนใจ 

1. จํานวนบุคลากรที่

เกษียณอายุราชการ/

เกษียณอายุงาน 

2. จํานวนบุคลากรสิ้นสุด

สัญญาจางและไมตอสัญญา

จาง 

3. จํานวนบุคลากรที่ลาออก

จากการเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยในสังกัดคณะ 

จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุนของคณะ 

 

 

ความเคล่ือนไหวของ

อัตรากําลัง 

 

สายสนับสนนุ 

1. บุคลากรเกษียณอายุราชการ/เกษยีณอายุ

งาน 

2. บุคลากรไมตอสัญญาจาง/ลาออก/

โอนยาย 

 

1. สงไปพัฒนาตามขีดความสามารถและ

ความรับผิดชอบงานในหนาที ่

2. ถายทอดประสบการณการทํางานระหวาง

กันและกันในหนวยงาน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงานจาก

การประชุม 

  

ข. บรรยากาศดานบคุลากร 

คณะดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยพัฒนาการประชุม คกก.ประจํา

คณะเปนการประชุมแบบ e-meeting การพัฒนาและรักษาบรรยากาศการทําใหเก้ือหนุนและปลอดภัยตอการ

ทํางานของบุคลากร โดยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธรวมกับงานบริหารรับผิดชอบดูแลและติดตามประเมินผลการ

จัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของคณะ เชน ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ระบบโทรศัพทและการสื่อสาร ระบบความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ระบบควบคุมปองกันอัคคีภัย 

ระบบการจราจร ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และการจัดการดานภูมิทัศนของคณะ 

รวมถึงการดําเนินการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สําหรับดานความสะอาด

และความปลอดภัย คณะจางเหมาบริษัททําความสะอาด และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาว 

คณะโดยรองคณบดีฝายบริหารและงานแผนรวมกันสรางแบบสํารวจความพึงพอใจ ไมพึงพอใจของบุคลากร

ตอสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบุคลากรตอ

สภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก  

คณะจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม การเสริมสุขภาวะและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกกลุม ตามระเบียบ

ขอบังคบัของมหาวิทยาลัย ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/ประกาศของคณะที่เก่ียวของ ไดแก เงินเดือน 

คาตอบแทนอื่น เชน เงินประจําตําแหนง คาสอน คาเชาบาน เงินโบนัส เงินสวัสดิการประเภทตาง ๆ การจัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรตามแนวทางท่ีกําหนด ดังตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร 
การดําเนินการ วัตถุประสงค วิธีการ 

สวัสดิการ   

1. จัดหาพวงหรีดไวอาลัย/เงินรวมทําบุญ

กรณีเสียชีวิต กรณพีอ/แม/ภรรยา/สาม/ี

บุตร 

1. แสดงความเสียใจและเปนกําลังใจตอบุคลากร 1. งานบริหารและธุรการจัดหาพวงหรีดจัดสง

ไปที่งาน 

สิทธิประโยชน   

1. การรักษาพยาบาล 

1.1 ขาราชการ/ลูกจาง ประจําเงนิ

งบประมาณ 

 

1. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา 

พยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2555 

2. หลักเกณฑกระทรวงการคลงั 

 

จายเงินเดือนโดยการโอนเขาบัญชีเงินเดือน 

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ขอบังคับมหาวิทยาลยั เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารจัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนกังานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559  

จายเงินเดือนโดยการโอนเขาบัญชีเงินเดือน 

2. คาการศึกษาบุตร   

3. ประกันสุขภาพ   

5.2 ความผูกพันของบุคลากร  

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

ผูบริหารคณะตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาและหลอหลอมบุคลากรทุกระดับใหมีพฤติกรรมตาม

คานิยม CREATIVE ของคณะ คณะใชกระบวนการมีสวนรวมทํางานเปนทีมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ 

มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกกลุมและนักศึกษาหลายชองทางท้ังทางการและไมเปนทางการ อาทิ กปค. Monday 

Morning Talk สื่อประชาสัมพันธโปสเตอร facebook LINE รวมทั้ง website ของคณะ เพื่อสนับสนุนสงเสริมให

บุคลากรทุกกลุม และนักศึกษาของคณะรับทราบ และมีสวนรวมในกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น  

คณะโดยรองคณบดีฝายพัฒนาองคกรรวมกับงานแผนไดออกแบบสํารวจการประเมินความผูกพัน ความพึง

พอใจ/ไมพึงพอใจของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเปนทางการ  

ปละ 1 ครั้ง คณะสงแบบสํารวจทางออนไลน ภาพรวมความผูกพันบุคลากรที่มีตอคณะ ระดับมาก (คะแนน 4.42) 

ความผูกพันของบุคลากรที่มีคะแนนสูงสุด คือ ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร คณะจักไดนําผลการ

ประเมินความผูกพันและขอเสนอแนะในปการศึกษา 2562 มาวางแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเสริมสราง

ความผูกพันในปถัดไป โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับนโยบายของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

คณะจัดการผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับทิศทางแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย โดยจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติงาน ระดับคณะ ระดับภาควิชา และระดับบุคลากรกับผูบังคับบัญชา ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่คณะใชประเมินผลการปฏิบัติงานระดับภาควิชาและรายบุคคล โดยการทําขอตกลงการ

ปฏิบัติงานและนําสมรรถนะมาเปนองคประกอบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป แลวนําผลมาใชพิจารณาเลื่อน

เงินเดือน และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในแตละกลุม เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง นําไปสูผลการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพและกาวหนาในหนาที่การงาน บุคลากรทุกกลุมมีโอกาสเขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนาใน
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หลักสูตรที่ตรงกับสายงานและพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะกับตําแหนง ตลอดจนมีกระบวนการสงเสริมความกาวหนา

ในอาชีพทุกสายงาน โดยสนับสนุนทุนในการผลิตตํารา และทุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ คณะมี

การใหรางวัลตอบแทนท่ีมิใชเงิน เชน การมอบรางวัลเพ่ือเปนการยกยองชมเชย สรางขวัญและกําลังใจสําหรับ

คณาจารยผูมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการดีเดนประจําป 

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 

คณะ 1) มีระบบการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องตามความสามารถ 2) สนับสนุนหัวหนางานและ

ผูปฏิบัติงานไปฝกอบรม ดูงานและทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 3) สนับสนุนใหผูบริหาร 

คณะเขารับการอบรมตามหลักสูตรการบริหารที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 4) ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง จริงจังและเปนระบบ โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 5) ผลักดันการตีพิมพผลงานวิจัยใน

วารสารนานาชาติ เชน รางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย (บทความวิจัยหรือบทความปริทัศน) มอบรางวัลภาควิชา

และคณาจารยผูมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการดีเดนประจําป  

คณะมีระบบสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงาน ดังนี ้

- อาจารย  สรางระบบสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน  พัฒนาระดับความกาวหนาสูตําแหนง หัวหนางาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ 

6.1 กระบวนการทํางาน  

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

คณะมีกระบวนการที่สําคัญแบงออกเปน 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

บริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว ดังแสดงในตารางที่ 6-1 คณะนําความ

ตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียมากําหนดข้ันตอนและการดําเนินงานในแตละกระบวนการ รวมถึง

ขอกําหนด มาตรฐาน และระเบียบที่สําคัญ มาใชในการออกแบบกระบวนการ เชน กระบวนการผลิตบัณฑิต                   

มีขอกําหนดที่สําคัญ ไดแกกฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ ขอกําหนดสภาวิชาชีพ ความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย ความตองการของลูกคาหรือผูเรียน ความรูและเทคโนโลยีใหมตามสาขาวิชา เพื่อใหสามารถออกแบบ

หลักสูตร จัดการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ

ภาคอุตสาหกรรม นอกจากขอกําหนดจากลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย และระเบียบหรือขอบังคับที่สําคัญ คณะยัง

นําวิสัยทัศนและพันธกิจเขาไปเปนใชในการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหแตละกระบวนการมีการขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

ตารางที่ 6-1 กระบวนการทํางานที่สําคัญ  
กระบวนการหลัก/ 

กระบวนการสนับสนุน 
ขอกําหนดที่สําคัญ ผลผลิตหลัก 

ผูรับบริการที่

สําคัญ 

คูความรวมมือ/ผูมีสวนได

สวนเสยี/ผูสงมอบหลัก 

การผลิตบัณฑติ     

กระบวนการหลัก 

1. การรับนักศึกษา 

2. การพัฒนาหลกัสตูร 

3. การจัดการเรียนการสอน 

4. การพัฒนานักศกึษา 

5. การวัดและประเมินผล 

กระบวนการสนับสนุน  

1. การประชาสัมพันธหลกัสูตร 

2. การจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- กฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ เชน 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 2558 ขอกําหนดสภาวิชาชพี 

- ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไดแก อาจารยผูรบัผิดชอบ อาจารย

ผูสอน ผูใชบัณฑิต ตัวแทนจากภาค 

อุตสาหกรรม ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

หรือสภาวิชาชีพ  

- ความตองการของลูกคา ศิษยเกา 

นักศึกษาปจจุบัน นกัศกึษาในอนาคต 

ผูปกครอง ของหลักสูตร 

- ความรูและเทคโนโลยีใหมตามสาขาวิชา 

หลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ีและ

ระดับ 

บัณฑิตที่มีงานทํา 

 

 

ผูเรยีน  

- นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

- นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา

ปริญญาโท 

ลกูคาในอนาคต  

- นักเรียนมธัยม

ปลาย 

 

 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย : 

ผูใชบัณฑิต/สถานฝกงาน/ 

สถานปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวของ ผูทรงคณุวุฒิใน

สาขาวิชาและหรือสภา

วิชาชีพ ผูปกครอง 

การวิจัย     

กระบวนการหลัก  

1. การกํากับดูแลงานวิจัย 

- ความตองการ/ผลลัพธที่ผูใหทุน

กําหนด 

- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

- จรรยาบรรณในการทํางานวิจัย 

โครงการวิจัย 

งานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ

เผยแพร  

ผูใหทุน (ทั้ง

ภาครัฐและ

ภาคเอกชน) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย : 

หนวยงานภาครฐัและ

ภาคอุตสาหกรรม 

การบริการวชิาการ     

1. กํากับดแูลงานบริการวิชาการ -  ความตองการจากหนวยงานรัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม 

-  ทกัษะ/ความรูที่ผูรับบริการตองการ  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร วาดวย

ผลการแกไขปญหา

ใหกับภาค 

อุตสาหกรรม 

โครงการบริการ

ผูวาจาง 

ผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย : 

หนวยงานภาครฐัและ

ภาคอุตสาหกรรม 
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กระบวนการหลัก/ 

กระบวนการสนับสนุน 
ขอกําหนดที่สําคัญ ผลผลิตหลัก 

ผูรับบริการที่

สําคัญ 

คูความรวมมือ/ผูมีสวนได

สวนเสยี/ผูสงมอบหลัก 

การใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 

แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการดาํเนินโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม 

วิชาการกับหนวยงาน

ภาครัฐ  

ความรูที่ไดจากการ

ฝกอบรม 

การบริการจดัการ     

กระบวนการหลัก 

1. การบริหารงบประมาณ 

2. การบรหิารจัดการความเสีย่ง 

3. การจัดการความรู 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการสนับสนุน 

1. การพัฒนาบุคลากร 

2. การคลังและพัสดุ 

ระเบียบเงนิรายไดของมหาวิทยาลยั  

ระเบียบการบรหิารงานบุคคล 

ภาระงานขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบการคลัง 

เกณฑประกันคุณภาพของภายใน ของ 

สกอ. และ AUN-QA 

การบริหารจัดการ

คณะในทุกดานมี

ความถูกตองตาม

ระเบียบและ

ขอกําหนด  

 

อาจารย และ

หนวยงานภายใน

คณะและ

มหาวิทยาลัย 

 

ข. การจัดการกระบวนการ  

การดําเนินการในแตละกระบวนการมีการติดตามใหเปนไปตามขอกําหนดของกระบวนการนั้น ๆ เชน ใน

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร ตองผานการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. (สกอ.เดิม) และสภาวิชาชีพวิศวกร 

(สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พ่ือใหมั่นใจไดวา

หลักสูตรไดมีการออกแบบมาสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ผูสอนตองทํา มคอ.3 กอนเปดภาคการศึกษาเพ่ือใหแสดงเห็นแผนการเรียนการสอน และหลังจากการเรียนการ

สอนในแตละภาคการศึกษา ผูสอนตองทําการรายงานผลการดําเนินการสอน มคอ.5 เพ่ือใหผูสอนสามารถประเมิน

วิธีการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบและนําไปปรับปรุงแกไขในการสอนครั้งตอไป การบริหาร

งบประมาณมีการติดตามการใชงบประมาณทุกแหลงเงินในที่ประชุม กปค. และมีการเรงรัดการใชจายใหเปนไป

ตามแผนที่ไดตั้งไว คณะไดกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในกระบวนการที่สําคัญ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดและ

สอดคลองกับผลสําเร็จของการดําเนินการของคณะ แสดงในตารางท่ี 6-2 
 

ตารางที่ 6-2 กระบวนการทํางาน 
ดาน กระบวนหลกั/กระบวนการสนับสนุน ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลพัธ 

การผลิต

บัณฑิต 

กระบวนการหลัก   

1. การรับนักศึกษา จํานวนนักเรียนที่รบัเขาตามคุณสมบัติที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนที่คณะ

ตรงตามแผน 

2. การพัฒนาหลกัสตูร หลักสูตรมีการปรับปรุงตามวงรอบ 5 ป  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 3. การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการสอน 

 4. การพัฒนานักศกึษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามที่ตั้งเปา   

 5. การวัดและประเมินผล จํานวนรายวิชาที่สงเกรดตรงตามเวลา 

ผลการทวนสอบรายวิชา 
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ดาน กระบวนหลกั/กระบวนการสนับสนุน ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลพัธ 

 กระบวนการสนับสนุน   

 1. การประชาสัมพันธหลกัสูตร จํานวนนักเรียนที่มาสมัครเขาเรยีน จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนที่คณะ

ตรงตามแผน 

 2. การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับความพึงพอใจของผูเรียน ระดับความพึงพอใจของผูเรียน 

การวิจัย 

กระบวนการ

หลัก  

กระบวนการหลัก   

เผยแพรงานวิจยั จํานวนงานวิจัยเผยแพร จํานวนวารสารระดับนานาชาติใน

ฐานขอมูล 

การกํากับดูแลงานวิจัย โครงการวิจัยไดผลลัพธตามที่ทุนกําหนด จํ า น ว น ง บ ป ร ะ ม า ณที่ ไ ด จ า ก

โครงการวิจัย 

บริการ

วิชาการ 

กระบวนการหลัก   

กํากับดแูลงานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการดําเนินเสร็จตามเวลา จํ า น ว น ง บ ป ร ะ ม า ณที่ ไ ด จ า ก

โครงการบริการวิชาการ 

การบริหาร

จัดการ 

กระบวนการหลัก   

1. การบริหารงบประมาณ การใชจายงบประมาณในแตละแหลงเงินที่ไดตั้งไว  

2. การบริหารจัดการความเสีย่ง ผลการตดิตามความเสี่ยงในรอบ 6, 12 เดือน  

3. การจัดการความรู การจัดการความรูไมนอยกวา 2 เรื่องตอป  

4. การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน สกอ. ไดมากกวา 3.51 

รอยละของหลักสูตรไดดําเนินการตาม AUN-QA 

ไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนที่คณะ

ตรงตามแผน 

กระบวนการสนับสนุน   

1. การพัฒนาบุคลากร รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการฝกอบรม  

2. การคลังและพัสดุ การเบิก-จายตามระเบียบ  ความโปรงใสของการบริหารจัดการ 

กระบวนการสนับสนุนขอคณะไดถูกกําหนดตามกระบวนการกหลักทั้ง 4 กระบวนการของคณะ โดยกําหนด

จากความตองการของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิต การทํา

การวิจัย และการใหบริการวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายของคณะ โดยกระบวนการสนับสนุนแสดงตามตารางที่ 

6-2  

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ  

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

การติดตามการดําเนินงานของคณะโดยมากจะเปนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ เพ่ือวัดระดับ

ความสําเร็จของกระบวนการนั้น ๆ เชน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบไดดวยประธาน/ผูแทนหลักสูตร เพ่ือติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาท้ังแบบ สกอ. และ AUN-QA มีการตอดตามการเก็บขอมูลที่สําคัญ

ของหลักสูตร รวมถึงการรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ เพ่ือใหทุก

หลักสูตรไดมีการประเมินตนเอง และนําผลการไปเมินไปสูการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตใหเปนที่

ตองการของภาคอุตสาหกรรมและผูเรียนมีทักษะตามที่ตนและภาคอุตสาหกรรมคาดหวัง โดยการรายงาน

ประสิทธิผลจะเปนะดับคะแนนการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโดยภาพรวมคณะมีระดับผล

คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรไปในทิศทางที่ดีข้ึนในทุกป กระบวนการรับนักศึกษาจะมีการ
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ดําเนินการตามระบบ TCAS และการกําหนดวามรับผิดชอบในแตละกระบวนการระหวางคณะกับภาควิชา ซึ่งใน            

แตละปการศึกษาจะมีการปรับวิธีการดําเนินงานใหสอดคลองกับระบบ TCAS ประสิทธิผลของกระบวนการรับ

นักศึกษาคือ การรับนักศึกษาไดตามแผนการรับนักศึกษาที่เขาเรียนขั้นปท่ี 1 ที่คณะกําหนด ในระหวางการรับ

นักศึกษาในแตละรอบ คณะจะมีการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อใหสามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมาย หลังจาก

ที่มีการปรับวิธีการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม TCAS คณะสามารถพัฒนากระบวนการรับไดดีข้ึนโดยสามารถเห็นได

จากผลการดําเนินการรับในแตละปการศกึษา ตามรูปที่ 6-2 

 
รูปที่ 6-1 แผนภูมิแสดงผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559-2561 

 
รูปที่ 6-2 แผนภูมิแสดงผลการดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ปการศกึษา 2561-2562 

ข. การจัดการหวงโซอุปทาน  

ในแตละปการศึกษาคณะไดจัดกิจกรรมในโรงเรียมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแนะนําคณะ

ใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดรูจักคณะมากขึ้นและทราบวาคณะมีสาขาวิชาอะไรที่เปดสอนบาง  

และเพ่ือใหนักเรียนมัธยมศึกษามีความเขาใจของลักษณะเฉพาะของแตละสาขาวิชา เมื่อนักเรียนมาสมัครเขาเรียน
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ในระดับปริญญาตรี ท่ีคณะจะไดเลือกในสาขาที่ตอนเองถนัดและมีความสนใจ สําหรับนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาวิชาจะมีการแนะนําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นสุดทาย เพ่ือใหนักศึกษาที่

สนใจมาสมัครและเขาเรียนในระดับบัณฑิตศกึษาอยางตอเนื่อง อาจจะมีการเสนอทุนการศึกษาหรือการทํางานวิจัย

ติอเนื่องจากระดับปริญญาตรีตอในระดับปริญญาโทและเอก คณะเชิญอาจารยผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานวิทยาศาสตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร เพ่ือมารับฟงผลสะทอนกลับและขอเสนอแนะใน

เรื่องการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาของคณะที่ตองไปลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานกับคณะวิทยาศาสตร 

และการรับฟงขอมูลจากผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือที่คณะจะไดมีการชวยเหลือนักศึกษาใหมี

สามารถสอบผานรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ทักษะตามที่คาดหวัง และเรียนจบตามระยะเวลาที่กําหนด  

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  

คณะมีการควบคุมความปลอดภัยและมาตรฐานตามหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ โดยมอบหมายใหภาควิชาเปนผูดูแลในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เชน หองปฏิบัติการ

กระบวนการผลิตที่ตองเปนไปตามมาตรฐานตามที่สภาวิศวกร ภาควิชาตองมีการดําเนินการและตรวจสอบให

เปนไปตามขอกําหนด มีอุปกรณและเครื่องมือที่มีความปลอดภยและมีการบํารุงรักษาตามรอบเวลา  

คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการปองกันอัคคีภัยเพื่อทําหนาท่ีในการตรวจสอบอุปกรณ จัดหาอุปกรณทดแทน 

และตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย โดยในคณะกรรมการปองกันอัคคีภัยประกอบไปดวย

ตัวแทนจากทุกภาควิชาและสํานักงานคณบดี เพ่ือใหสามารถเขาไปตรวจสอบในทุกพื้นที่ ในปงบประมาณที่ผานมา

ไดมีการตรวจสอบระบบการปองกันอุคคภีัยทุกอาคารที่คณะรับผิดชอบ และไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ใหเปนไป

ตามพระราชกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคภีัย พ.ศ. 2555  

สําหรับการบริหารจัดการเม่ือมีภาวะฉุกเฉินจะใชที่คณะกรรมการผูทํางานบริหารที่ประกอบไปดวย คณบดี 

ทีมบริหาร และหัวหนาภาค เพ่ือรวมกันประชุมหารือและกําหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หัวหนา

ภาควิชา ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณบดีใหเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่ของภาควิชา สามารถ

ดําเนินการการไดในทันทีหลังจากที่มีการประชุมในคณะกรรมการผูทํางานบริหาร และสามารถถายทอดขาวสาร

และแนวทางปฏิบัติไปยังอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาในภาควิชาได  
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หมวด 7 ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงานในหมวดผลลัพธเปนการแสดงผลในรูปแบบรูปภาพและตาราง โดยนําเสนอขอมูลการ

ดําเนินงาน ดานการเรียนรูของผูเรียน ดานการมุงเนนลูกคา ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด ดานการมุงเนน

ผูปฏิบัติงาน ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และดานภาวะผูนํา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ 

ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน ดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัด 7.1.1 อัตราการสําเร็จการศกึษาภายในวงรอบหลักสูตร  

 

ปการ 

ศึกษา              

ที่

รับเขา

ศึกษา 

ปการ 

ศึกษา              

ที่สําเร็จ

การศกึษา 

จํานวน

นักศึกษา 

ที่รับเขา

ศึกษา 

จํานวนผูสาํเร็จ

การศกึษา 

(ตามกําหนด 

เวลา) 

รอยละ 

2557 2560 1,261 909 72.09 

2558 2561 1,207 818 67.77 

2559 2562 983 765 77.82 

ที่มา : งานบริการการศกึษา  

 

ตัวชี้วัด 7.1.2 รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

ปการศึกษา              

ที่สําเร็จ

การศกึษา 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศกึษา 

จํานวนบัณฑติที่ไดงานทํา/

ประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป 

รอยละ 

2559 838 606 90.76 

2560 1083 674 74.51 

2561 988 740 75.74 

ที่มา : งานบริการการศกึษา  
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ตัวชี้วัด 7.1.3 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus 

 

ปการศึกษา 
จํานวนผลงาน 

ป.โท ป.เอก 

2560 7 12 

2561 8 12 

2562 11 8 

ที่มา : งานแผน 

 

 

ตัวชี้วัด 7.1.4 ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus 

 

ป พ.ศ. จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

จํานวนคร้ัง

ที่ไดรับการ

อางอิง 

รอยละ 

2560 116.5 73 62.66 

2561 118 83 70.34 

2562 113 101 89.38 

ที่มา : งานแผน 

 

ตัวชี้วัด 7.1.5 บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

นานาชาติ (Scopus) 

 

ป พ.ศ. 
จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

จํานวน

ผลงานวิจัย 
รอยละ 

2560 116.5 152 130.47 

2561 118 183 155.08 

2562 113 200 176.99 

ที่มา : งานแผน 
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ตัวชี้วัด 7.1.6 รายไดจากการบริการวิชาการ 

 

ปการ 

ศึกษา 
ภายใน ภายนอก รวม 

2560 1,896,600 25,289,865.56 27,186,465.56 

2561 4,685,916.66 13,865,521.79 18,551,438.45 

2562    

ที่มา : งานแผน 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

ผลลัพธดานการมุมเนนลูกคา ดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัด 7.2.1 ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2559 4.36 

2560 4.57 

2561 4.27 

ที่มา : งานแผน 

 

ตัวชี้วัด 7.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2560 3.82 

2561 3.76 

2562 3.95 

ที่มา : งานแผน 
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ตัวชี้วัด 7.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอปจจัยสนับสนุนการเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวก และความ

ปลอดภัย 

 

ปการศึกษา 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

2559 3.59 

2560 3.99 

2561 3.87 

ที่มา : งานแผน 

 

ตัวชี้วัด 7.2.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาดานการใหคําปรึกษาและการใชชีวิต 

 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2560 3.59 

2561 3.73 

2562 3.46 

ที่มา : งานแผน 

 

ตัวชี้วัด 7.2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 

 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2560 3.51 

2561 3.61 

2562 3.40 

ที่มา : งานแผน 
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ตัวชี้วัด 7.2.6 ความพึงพอใจของนักศึกษาดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2560 3.53 

2561 3.62 

2562 3.49 

ที่มา : งานแผน 

7.3  ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

ผลลัพธดานการมุมเนนบุคลากร ดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัด 7.3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
ดาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

หนาที่ความรับผิดชอบ 3.91 4.14 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.73 3.84 

วัฒนธรรมองคกร 4.29 4.45 

ภาวะผูนําองคกร 4.48 4.19 

สวัสดิการ 4.13 3.88 

สภาพแวดลอมในการทํางาน 4.19 4.20 

การพัฒนาบุคลากร/การสรางความกาวหนาในสาย

งาน 

4.04 3.89 

ภาพรวม 4.16 4.11 

ที่มา : งานแผน 

บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดของสายวชิาการคือภาวะผูนํา

องคกร (คาเฉลี่ย 4.48) สวนสายสนับสนุนคือ วัฒนธรรม

องคกร (คาเฉลี่ย 4.45) และดานที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดของ

สายวิชาการและสายสนับสนุนคือ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.73 และ 3.84 ตามลําดับ) 

 

 

 

3.53

3.62

3.49

ปการศึกษา

2560

ปการศึกษา 

2561

ปการศึกษา 

2562

สายวิชาการ สายสนับสนุน

3.91 4.14
3.73 3.84

4.29 4.454.48 4.194.13 3.884.19 4.204.04 3.894.16 4.11

ดานหนาท่ีความรบัผิดชอบ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานวัฒนธรรมองคกร ดานภาวะผูนําองคกร

ดานสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ดานการพัฒนาบุคลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน ภาพรวม
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ตัวชี้วัด 7.3.2 อาจารยที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 

ป

การศกึษา 

จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

จํานวน

อาจารยวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 

2560 116.5 88 75.54 

2561 118 92 77.97 

2562 113 88 77.88 

ที่มา : งานบริหารและธุรการ 

 

ตัวชี้วัด 7.3.3 อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

ป

การศกึษา 

จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 

จํานวนอาจารย  

ที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

รอยละ 

2560 116.5 76 65.24 

2561 118 78 66.10 

2562 113 76 67.26 

ที่มา : งานบริหารและธุรการ 

 

ตัวชี้วัด 7.3.4 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู/ทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ทั้งหมด พัฒนา รอยละ ทั้งหมด พัฒนา      รอยละ 

2562 116 69 59.48 80 65 81.25 

2563 112 97 86.61 84 50 59.52 

ที่มา : งานบริหารและธุรการ 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา

2560

ปการศึกษา 

2561

ปการศึกษา 

2562

116.5 118 113

88 92 88
75.54 77.97 77.88

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน อ.ดร รอยละ

ปการศึกษา

2560

ปการศึกษา 

2561

ปการศึกษา 

2562

116.5 118 113
76 78 7665.24 66.10 67.26

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ

ท้ังหมด พัฒนา รอยละ ทั้งหมด พฒันา รอยละ

สายวิชาการ สายสนับสนุน

116

69.00 
59.48 

80.00 
65

81.25 

112
97.00 

86.61 84.00 

50
59.52 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด 7.3.5 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

ดาน 
ระดบัความพึงพอใจ 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

การปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 4.06 4.51 

ความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีตอองคกร 4.53 4.54 

การดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร 4.00 4.29 

ภาพรวม 4.19 4.45 

ที่มา : งานแผน 

บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุนมคีวามพึงพอใจ

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีตอองคกร (คาเฉลี่ย 4.53 และ 4.54 ตามลําดับ) 

และดานทีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสดุคือ การดํารงสมาชิกภาพ

และเปนสวนหนึ่งขององคกร (คาเฉลี่ย 4.00 และ 4.45 

ตามลาํดับ) 

7.4  ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมาภิบาล 

ผลลัพธดานการนําองคการและธรรมภิบาล ดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัด 7.4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ปการศึกษา ผลการประเมิน 

2559 4.38 

2560 4.41 

2561 4.42 

ที่มา : งานแผน 

 

ตัวชี้วัด 7.4.2 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. การบรรลเุปาหมาย 

2560 91.58 

2561 96.77 

2562 86.89 

ที่มา : งานแผน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน

4.06

4.514.53 4.54

4.00

4.29
4.19

4.45

การปฏิบัติงานเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร การดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร ภาพรวม

ปการศึกษา

2559

ปการศึกษา 

2560

ปการศึกษา 

2561

4.38

4.41

4.42

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

91.58

96.77

86.89
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ตัวชี้วัด 7.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในบทบาทของคณะกรรมการประจําคณะ 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลการประเมิน 

2560 4.30 

2561 4.50 

2562 4.35 

ที่มา : งานแผน 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด ประกอบดวย 

ตัวชี้วัด 7.5.1 ทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ป 

งบประมาณ  

พ.ศ. 

จํานวนอาจารย 

ประจําทั้งหมด 

ทุนวิจัย สัดสวน 

2561 113.5 34,365,551.24 302,780.19 

2562 116 29,885,338.08 257,632.22 

2563 112 29,246,128.49 261,126.15 

ที่มา : งานแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

4.30

4.50

4.35

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

113.5 116 112

34,365,551.24 
29,885,338.08 29,246,128.49 

302,780.19 257,632.22 261,126.15 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทุนวิจัย สัดสวน
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