
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการ 
ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2562 
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คำนำ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรในสายวิชาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรอบรู้ มีสติปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ค้นคว้า วิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก 

สร้างความเป็นเลิศทางศิลปะและงานสร้างสรรค์โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล  เพื่อมุ่งสู่การเป็น คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ  

คณะฯ ได้นำแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการบรรลุสู่

วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้เริ่มเรียนรู้แนวทางการดำเนินการตามแนวทาง EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2560 และได้พัฒนาคณะตามแนวทางของเกณฑ์มาเป็นลำดับ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อคณะวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้คณะฯ สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในภาวะการณ์ของการแข่งขันในโลกปัจจุบัน 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี) 

                                                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หมายเหตุ :   

1. รองคณบดี มี 4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี มี 2 ตำแหน่ง ได้แก่  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

และมีที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 

2. หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า มี 9 ตำแหน่ง ได้แก่  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  หัวหน้าภาควิชาเคมี  

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  หัวน้าภาควิชาฟิสิกส์  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   หัวหน้าภาควิชา

สถิติ  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีวิทยา  และหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีฯ  

กรรมการประจำคณะฯ 

คณบด ี

รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบด ี หัวหน้าภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่า 

- หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

- หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

- หัวหน้างานบริการการศึกษา 

- หัวหน้างานแผนและประกัน 

   คุณภาพการศึกษา 

 

สำนักงานคณบด ี
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โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

P.1 ลักษณะองค์กร ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ ้นตามนโยบายการขยายงานด้าน

วิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่ด้านอื่นนอกเหนือไปจากด้านศิลปะและโบราณคดี เริ่มจัดการ

เรียนการสอนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน

นักศึกษาทุกระดับรวม 2,916 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2,599 คน ปริญญาโท 229 คน และปริญญาเอก 88 คน 

(1) หลักสูตรและบริการ    

ตาราง OP1-1 หลักสูตรและบริการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 หลักสูตรและบริการของคณะวิทยาศาสตร์ /ความสำคัญต่อความสำเร็จ/กลไกการส่งมอบ 

1. 
กา

รจ
ัดก

าร
เรีย

นก
าร

สอ
น 

1. ปริญญาตรี  จำนวน 12 หลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของประเทศ กลไกการส่งมอบ: 

บรรยาย ปฏิบัติการ กิจกรรม active learning   

2. บัณฑิตศึกษา  ประกอบด้วย ปริญญาโทจำนวน  11 หลักสูตร ปริญญาเอกจำนวน 7 หลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของประเทศ สามารถสร้าง

องค์ความรู้ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ กลไกการส่งมอบ:  บรรยาย 

ปฏิบัติการ กิจกรรม active learning ศึกษาดูงาน สัมมนา วิจัย 

2. 
กา

รว
ิจัย

 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล  รวมทั้งผลงานวิจัย/ชิ้นงานมี

คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและแหล่งทุน กลไกการส่งมอบ: การตีพิมพ์เผยแพร่/การ

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ/รายงานวิจัย/สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร/ชิ้นงาน  

3. 
กา

รบ
ริก

าร
วิช

าก
าร

 

1. แบบสร้างรายได้ (ดำเนินการแบบได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกหรือมีการเก็บค่าบริการจาก

ผู้รับบริการ) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ผลการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

ได้รับการยอมรับ กลไกการส่งมอบ:  บริการตรวจวัด วิเคราะห์ การจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ การให้

คำปรึกษาทางวิชาการ 

2. แบบให้เปล่า (ดำเนินการแบบสาธารณกุศล และไม่แสวงหากำไรตามความหมายของมหาวิทยาลัย)  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา กลไกการส่งมอบ:  การจัดอบรม การ

ประชุมวิชาการ กิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชนต่างๆ การให้คำปรึกษาทาง

วิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน   
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(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก   
 ตาราง OP1-2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม   

วิสัยทัศน์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ  
คำอธิบาย “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ” หมายถึง มีการดำเนินการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ   “ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ”  หมายถึง การ
ดำเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย ที่มีการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ กับงานศิลปะ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าและมาตรฐานด้านศิลปะ  

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรอบรู้ มีสติปัญญา 
สามารถคิดวิเคราะห์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. ดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์
และศิลปะ  
4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

สมรรถนะหลัก การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ  

ค่านิยม SC SU SMART (Study, Creativity, Service-minded attitude, Unity, Sufficiency, Morality, 
Adaptability, Retrenchment, Tolerance) 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   
ตาราง OP1-3  ข้อมูลระดับการศึกษา และสถานภาพในสายงานของบุคลากร 

กลุ่มบุคลากรแบ่ง

ตามลักษณะงาน 

อัตรา 

(ร้อยละ) 

ระดับการศึกษา (อตัรา) สถานภาพ*  (อัตรา) 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี
ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ขรก. พงป. พงช. อื่นๆ 

สายบริหารวิชาการ  1 (0.37) 1 - - - - 1  - - 

สายวิชาการ  156 

(57.57) 

145  11  - - 20  133  1  2  

สายสนับสนุน 114 

(42.06) 

- 18 79 17 4  58 23 29 

รวม 

(ร้อยละ)   

271  

(100%) 

146 

(53.87) 

29 

(10.70) 

79 

(29.15) 

17  

(6.27) 

24  

(8.86) 

192  

(70.84) 

24  

(8.86) 

31  

(11.44) 

ความก้าวหน้าในสายงาน    สายวิชาการ (156 คน)  ศ./รศ./ผศ./อ.(คน)  = 2/17/70/67                                      

สายสนับสนุนวิชาการ (62 คน)  เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ = 1/12/16/33   

(ข้อม ูณ วันที่ 31 ก.ค. 63)  *ขรก. = ข้าราชการ, พงป. = พนักงานประจำ, พงช. = พนักงานชั่วคราว 
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บุคลากรของคณะฯ ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสวัสดิการเพิ่มเติมจากคณะฯ (ตารางที่ 5.1-2) นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดการ

สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่  

ตาราง OP1-4  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งม่ันต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

กลุ่มบุคลากรตาม
ลักษณะสายงาน 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งม่ันต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่* 
ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

บุคลากรสายวิชาการ   - -     - -  - - - - - 

บุคลากรสายสนับสนุน   - -     - - -  - - - - 

*1. สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 3. ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ
จากนักศึกษาโครงการเพ่ิมพิเศษ 4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระงานหลัก 5. ระบบการประเมินผล
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 6. การได้รับโอกาสเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 7. ความภาคภูมิใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร  8. การได้รับคำชมเชย รางวัล และการเห็นความสำคัญจากผู้บริหาร 

(4) สินทรัพย์ ที่สำคัญ ได้แก่ 1. อาคารสถานที่:  อาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 8 หลัง (พื้นที่ใช้สอย 
35,745 ตร.ม.)  โดยมีห้องเรียนขนาด100-500 ที่นั่ง จำนวน 12 ห้อง ห้องเรียนขนาดน้อยกว่า 100 ที่นั่ง จำนวน 11 
ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (พื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม.)  จำนวน 18 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ขนาด 70 ที่นั่ง 1 ห้อง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์  2. เทคโนโลยี: เครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย smart classroom  และเทคโนโลยี VDI ระบบถ่ายทอดสัญญาณเพื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 3. ครุภัณฑ์: ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมี
คร ุภ ัณฑ ์ขนาดใหญ่ท ี ่ม ีม ูลค ่าส ูง เช ่น GC-MS-MS, LC- ICP-MS, SEM, XRD, NMR, HPLC, CHNS elemental 
analyzer, IR, Fluorescence, Particle size analyzer     

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ   
ตาราง OP1-5  ตัวอย่างกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 

การดำเนินงาน และตัวอย่างกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

1. การเรียนการสอน - พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
2553   - ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  - มคอ.1  - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 – ข้อบังคับมศก.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2  พ.ศ 2552 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556) 
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การดำเนินงาน และตัวอย่างกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

2. การวิจัย- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  - ระเบียบ/
ข้อบังคับมศก. ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561  
- จริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์  - พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  - มาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ (ESPReL)  
3. การบริการวิชาการ- ข้อบังคับมศก. ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 - มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  
4. การบริหารจัดการ- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 - ประกาศก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
ข้อบังคับมศก. ว่าด้วย การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
ของกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง/มศก. และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ - เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561 – ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (2015) 

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร:  

(1) โครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และระบบธรรมมาภิบาล  มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นตรงต่ออธิการบดี มี

กำหนดวาระ 4 ปี บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการดำเนินงาน

ของคณะฯ ต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง  มีรองคณบดี 4 คน ผู้ช่วยคณบดี 2 คน และที่ปรึกษาคณบดี 

1 คน ทำหน้าที ่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการกระจายอำนาจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที ่ได้รับการแต่งตั้ง การ

บริหารงานตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำคณะฯ  ซึ่งมีองค์ประกอบ

และหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559 โดยมีคณบดีเป็นประธาน

กรรมการ และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน รองคณบดี 4 คน หัวหน้าภาควิชา 8คน หัวหน้า

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ 1 คน ผู้แทนอาจารย์ประจำ 7 คน และผู้แทนสายสนับสนุน 

1 คน โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะฯ ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี มี 4 ส่วนงานย่อยได้แก่ งานบริหารและ

ธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหัวหน้างาน เป็นผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแล 2) ภาควิชา 8 ภาค ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม สถิติ 

คอมพิวเตอร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมีหัวหน้าภาคและคณะกรรมการบริหารภาควิชาเป็นผู้บริหารงาน 3) ศูนย์ที่

จัดตั้งขึ ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาจำนวน 5 ศูนย์ คือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุ

แนวใหม่ และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์ 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตาราง OP1-6) 

(3) พันธมิตร คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบที่สำคัญ คณะฯ มีคู่ความร่วมมือที่สำคัญ และมีการสื่อสารทั้งแบบสองทาง

และทางเดียว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ตาราง

OP1-7) 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร:   
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน   
(1) ลำดับในการแข่งขัน ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 คณะฯ มีจำนวนน.ศ.ใหม่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 
2562 มีจำนวนน.ศ.ใหม่ในระดับป.ตรี ป.โท และป.เอก คิดเป็นร้อยละ 5.23%, 7.01% และ 3.91% ตามลำดับจาก
จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ.ทั้งหมด    ด้านการวิจัยมีจำนวนผลงานวิจัย

ตาราง OP1-6 ความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่ม และความต้องการ/ความคาดหวัง 

1. 
ผู้เ

รีย
น 

ปริญญาตรี 1. สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรที่เลือกเรียนไปใช้ในการทำงานได้ 2. สำเร็จ
การศึกษาตามกำหนดเวลา  3. มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา  4. ได้รับการดูแลทั้งด้านการเรียนและการใช้
ชีวิตระหว่างที่ศึกษาในคณะฯ  5. ได้รับการพัฒนา สวัสดิการและทุนการศึกษา  6. ได้รับสิ่งอำนวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ   
บัณฑิตศึกษา  1. มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 2. มี
งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนและการวิจัยอย่างเพียงพอ  4. มีโอกาสในการได้รับ
ทุนการศึกษาหรือการทำวิจัยในต่างประเทศ  5. สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาในหลักสูตร 

2.
 ล

ูกค
้าก

ลุ่ม
อื่น

 

น.ศ.ต่างคณะ 1. ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเป็นพื้นฐานการศึกษาในแบบเฉพาะทาง   
ผู้รับบริการ 1. ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีค่าบริการทีเ่หมาะสม  2. ได้รับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
เจ้าของแหล่งทุน 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สามารถนำผลงานวิจยัไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน 3. ผลงานวิจัยท่ีเป็นที่ต้องการของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 4. ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพสูง 
ลูกค้าในอนาคต 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 2. ทราบถึงข้อมูลด้านการให้บริการ
วิชาการ 

3. 
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย 

ผู้ใช้บัณฑิต  1. บัณฑิตที่มีความรอบรู้/เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาใช้ในการ
ทำงานตามสายงานได้ทันที    
ผู้ปกครอง  1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและค่าใช้จ่าย 2. บุตร/ธิดาได้เรียนในหลักสูตรที่มีมาตรฐาน 3. 
บุตร/ธิดามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 4. มีช่องทางการสื่อสารกับคณะฯ 
ศิษย์เก่า 1. คณะฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี  2. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ  3. การได้รับการยก
ย่องเชิดชู  4. บทบาทของคณะฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 5. บทบาทของคณะฯ ในการเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล/สิทธิบัติและอนุสิทธิบัติ (สะสม) เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI มากกว่า 70 ผลงานทุกปี      

 
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล/สิทธิบัติและอนุสิทธิบัติ (สะสม) เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI มากกว่า 70 ผลงานทุกปี      

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของ
คณะฯ ได้แก่ การลดลงของจำนวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาในคณะฯ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ และการปรับเปลี่ยนทิศทาง
และนโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาล     
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  คณะฯ กำหนดคู่เทียบในประเด็นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยคือ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตาราง OP1-7 พันธมิตร คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบที่สำคัญ  บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และช่องทางการสื่อสาร 

กลุ่ม 
องค์กร/

หน่วยงาน 
บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด 

ช่องทางการสื่อสาร* 

1 2 3 4 5 6 7 

พัน
ธม

ิตร
 

คณะวิชาอื่นที่
ร่วมผลิตบณัฑิต 

ร่วมผลิตบณัฑิต
ระดับปริญญาตร ี

มีคุณภาพของจัดการเรียนการสอนราย 
วิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

      - 

โรงเรียนนาย
ร้อยตำรวจ 

ร่วมผลิตบณัฑิต
ระดับบัณฑติศึกษา 

จัดการเรียนการสอน/วิจัยที่กำหนดไว้ใน
หลักสตูรอย่างมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

      - 

มหาวิทยาลยั
และถาบันวิจัย
ใน/างประเทศ 

ความร่วมมือด้าน
การวิจัย การเรียน
การสอน   

เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทีม่ี
คุณภาพ มีความเช่ียวชาญ ตามความ
ต้องการของคณะฯ 

- -    -  

กระทรวงอว. 
 

ผู้รับบริการใน
โครงการวมว. 

นักเรียนในโครงการวมว. เป็นผู้ผา่นการ
คัดเลือกตามระบบของคณะฯ       - 

คู่ค
วา

มร
่วม

มือ
 มูลนิธิสอวน.  ผู้รับบริการใน 

โครง การโอลิมปิก
วิชาการ 

นักเรียนในโครงการเป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกตามระบบของมูลนิธสิอวน.และ
คณะฯ 

-      - 

ผู้ส
่งม

อบ
 บริษัทสารเคมี 

วัสดุ ครภุัณฑ์
และเครื่องมือ 

ส่งมอบสารเคมี วสัดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ ์

สินค้ามีคณุภาพและมาตรฐานตามที่
กำหนด มีราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรง
เวลา มีบริการหลังการขาย 

- -     - 

*1= ตรวจเยี่ยม, 2= ประชุม, 3= โทรศัพท,์ 4= จดหมาย, 5= จดหมายอิเล็กโทรนิค, 6= เว็บไซต์, 7= ดูงาน/อบรม 
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ตาราง OP2-1  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูล 

1. ส่วนแบ่งทางการตลาด 2. การได้งานทำของบัณฑิต  3. จำนวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่

ในฐาน ข้อมูล SCOPUS/Web of Science ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 4. จำนวนสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตรต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด   

ระบบ CHE online   ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่

น่าเช่ือถือ เช่น SCOPUS และ Web of Science  

รายงานประจำปีหรือรายงานการประเมินตนเอง 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร:   
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน   
(1) ลำดับในการแข่งขัน ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 คณะฯ มีจำนวนน.ศ.ใหม่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 
2562 มีจำนวนน.ศ.ใหม่ในระดับป.ตรี ป.โท และป.เอก คิดเป็นร้อยละ 5.23%, 7.01% และ 3.91% ตามลำดับจาก
จำนวนนศ.ที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ.ทั้งหมด ด้านการวิจัยมีจำนวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล/สิทธิบัติและอนุสิทธิบัติ (สะสม) เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI มากกว่า 70 ผลงานทุกปี     (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ได้แก่ การลดลงของจำนวนผู้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะฯ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และ
นโยบายการบริหารประเทศ และการปรับเปลี่ยนทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาล  (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
คณะฯ กำหนดคู่เทียบในประเด็นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ตาราง OP2-2  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์(SC) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)  

คว
าม

ท้า
ทา

ยเ
ชิง

กล
ยุท

ธ์ SC1: แนวโน้มในการศึกษาออนไลน์มีมากขึ้น ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และการเรียนตามระบบ
มหาวิทยาลัยลดลง  SC2: การสร้างหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ SC3: งบประมาณการ
สนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานลดลง  SC4:  การบริการวิชาการของคณะฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง SC5: ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สากล SC6: การพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดเชิงระบบเพ่ือ
มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

คว
าม

ได
้เป

รีย
บเ

ชิง
กล

ยทุ
ธ์ 

 

SA1: สถานที่ตั้งคณะอยู่ในเขตศูนย์กลางของภาคตะวันตก SA2: เป็นคณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านศิลปะ ทำให้สามารถบูรณาการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับศาสตร์
ทางด้านศิลปะได้หลายแขนง  SA3: บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 80 มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายมีโอกาสในการบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน และมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง  SA4: มีความโดดเด่นในงานวิจัยด้านการใช้พลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์และการผลิตสีและการเคลือบผิว ที่สามารถประยุกต์เพ่ือสร้างมูลค่า ต่อยอดเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้  SA5: เป็นคณะที่มีศักยภาพในการ
นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดการสารสนเทศ   



8 
 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ: คณะฯ โดยทีมผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี  และมีการปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ

หลักทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้  PDSA และ OKRs เป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการคุณภาพ และการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2560 คณะฯ เริ่มใช้แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการ

พัฒนาคณะ  
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หมวด 1 การนำองค์กร 
1. การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 

1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง  

1.1ก(1) วิธีการที่ผู้นำระดับสูงกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบัน คณบดีมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

โดยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

แนวทางในการจัดทำแผนฯ ดำเนินการตามแผนผังการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1)   เริ่มจากการวิเคราะห์

ปัจจัยทางยุทธศาสตร์  อาศัยวิธีการที่เรียกว่า SWOT analysis จากผลของการทำ SWOT analysis คณะกรรมการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย ซึ่งกำหนดออกมาเป็น “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ที่เน้นการบูรณาการ

วิทยาศาสตร์และศิลปะ”     จากวิสัยทัศน์ที่ได้คณะกรรมการฯ นำเทคนิค TOWS matrix  มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ

ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามขั้นตอน  จนได้แผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ตาราง 2.1-3, 

2.2-1) แล้วจึงแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีที่ครอบคลุมทุกเป้าหมายตามแผนฯ เพื ่อให้การ

ดำเนินงานของคณะฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดค่านิยม SC 

SU SMART ที่มีความหมายโดยรวมว่า คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นการทำงานที่ฉลาด หลัก

แหลม และนำสมัยอยู่เสมอ  โดยที่ค่านิยมประกอบด้วย  Study (การเรียนรู้)    Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)    

Service-minded attitude (จิตบริการ)   Unity (ความสามัคคี)  Sufficiency (ความพอเพียง)  Morality (ความซื่อสัตย์

สุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ)   Adaptability (ความสามารถในการปรับตัว) Retrenchment (การประหยัด การลด

ค่าใช้จ่าย)  Tolerance (ความอดทนต่อความยากลำบาก) เพื่อปลูกฝังและใช้เป็นฐานแนวคิดในการทำงานของบุคลากร

ในคณะ วิสัยทัศน์และค่านิยมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และจากสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร   สำหรับการสร้างค่านิยมผู้บริหารได้ดำเนินการปลูกฝังผ่านทางการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปี และ

กำหนดให้หน่วยงานย่อยในคณะนำค่านิยมไปเป็นค่านิยมของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น Morality เป็นค่านิยมประจำงานคลัง

และพัสดุ และ Service-mined attitude เป็นค่านิยมประจำของงานบริการการศึกษา เป็นต้น               

1.1 ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานใน

สังกัดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับกับของรัฐ มีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเป็นกฎหมาย

หลักในการบริหารมหาวิทยาลัย และมีข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีประกาศและระเบียบ

ต่าง ๆ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและคณะฯ คณบดีจึงทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ

และประกาศต่าง ๆ (OP1-5) ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการบริหาร

จัดการ ผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น การกำกับดูแลในเชิงบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการประจำคณะฯ และใน

ด้านงานวิจัยผ่านคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง
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คณบดีจึงมอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณบดี

กำหนดให้การทำงานในสายสนับสนุนทุกงานต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

คณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ส่วนการส่งเสริมด้านจริยธรรมซึ่งถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของคณะฯ 

คณบดีไดว้างแนวทางการปลูกฝังผ่านทางกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการกำหนดเป็นค่านิยมผ่านทางหน่วยงาน 

1.1ก(3)  การสร้างสถาบันที่ประสบความสำเร็จ การบริหารคณะวิทยาศาสตร์สู่ความสำเร็จ มีแนวทางการดำเนินดังรูป

ที่ 1.1-1 โดยการทำ SWOT analysis กำหนดวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายหลักที่ชัดเจน และทำ TOWS matrix เพื่อจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี ( 2561-2564 )   และได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของคณะฯ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ ประกอบด้วยแผนย่อยในหลาย

ด้าน เช่น แผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น สำหรับการดำเนินการตามแผนต่าง ๆ ของคณะฯ ใช้

ระบบคุณภาพ PDSA และแนวทางของการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์แบบ OKRs ในการบริหารจัดการ ทำให้สามารถ

ปรับแผนได้ทันที่เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  นอกจากนี้มีการนำระบบ ISO 9001:2015 มาใช้ในสำนักงาน

คณบดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายสนับสนุน ที่สำคัญที่สุดคือคณบดี ต้องมีความเข้าใจในทุกระบบที่ใช้ใน

การขับเคลื่อน และถ่ายทอดสู่ทีมบริหารซึ่งประกอบด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา เพื่อให้สามารถ

ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในอนาคต 

  

                               

                      

                 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข(1) การสื่อสาร ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันคณบดีดำเนินการทั้งรูปแบบการประชุม การพบปะโดยตรง 

และการสื่อสารผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาประกอบแนวทางบริหารจัดการในแต่ละรอบปี คณบดีได้

สื่อสารกับบุคลากรของคณะฯ  เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางการบริหารคณะฯ ด้วยการนำทีมผู้บริหารประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของบุคลากรในแต่ละภาควิชา และนำมาประมวลผลเพื่อเป็นแนวทางในการทำแผนงานประจำปีต่ อไป ใน

การผลักดันให้เกิดความสำเร็จของแผน ฯ คณบดีใช้วิธีการดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

โดยมีรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ และมีการรายงานผลการดำเนินการผ่าน

รูปที่ 1.1-1 แผนผังการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์สู่ความสำเร็จ 
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คณะกรรมการประจำคณะฯ ทีม่ีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง (ตารางท่ี 4.1-1) ซึ่งทำให้คณบดีทราบผลการดำเนินการและ

เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลอย่างดี นอกจากนี้คณะฯ โดยทีมบริหารดำเนินการจัดงานประชุมยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาองค์กรปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีบุคลากรของคณะทุกคนเข้าร่วมในการประชุม คณบดีทำหน้าที่ในการสรุปผลงานที่ผ่านมา

ในรอบปี และกล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานในปีถัดไป พร้อมเปิดโอการสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและสอบถามใน

ประเด็นต่าง ๆ และให้มีการประเมินผลงานที่ผ่านมา จากผลการประเมินที่ได้จะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาต่อไป ใน

โอกาสเดียวกันนี้คณบดีได้มีการมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้ในปีการศึกษา 

2562 คณบดีและทีมบริหารได้จัดให้มีการพบปะประชาคมคณะวิทยาศาสตร์แบบแบ่งกลุ่มย่อย (section meeting) เพ่ือ

เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้แสดงความคิดเห็นและสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมกับการ

กำหนดทิศทางการดำเนินการและให้บริการของคณะในอนาคต  สำหรับการสื่อสารกับนักศึกษา ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (OP1-6) นั้นคณบดีดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบทางตรง เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็น

ต้น และผ่านทางรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี (OP1-7) ที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ  นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการนำ social 

media อาทิ line มาเป็นเครื ่องมือในการสื ่อสารระหว่างทีมผู ้บริหารกับบุคลากรของคณะ ส่วนการสื ่อสารกับ

บุคคลภายนอกและศิษย์เก่า ดำเนินผ่านทางคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและการตลาด 

1.1 ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ คณบดีได้มีการนำแนวทางการทำงานโดยอาศัยวิธีการของ OKRs (รูปที่ 1.1-2) ด้วยการ

การถ่ายทอดเป้าหมายและผลลัพธ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ลงสู่หน่วยงานภายในคณะฯ ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน และการ

ประชุมยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้หน่วยงานนำผลลัพธ์ของคณะฯ ตั้งเป็นเป้าหมายและผลลัพธ์ที ่เกี ่ยวข้องกับ

หน่วยงาน แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นนำผลลัพธ์ของหน่วยงานมาตั้งเป็นเป้าหมายและกำหนด

เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)  เพ่ือทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีผลลัพธ์ที่สามารถทำให้เกิดการบรรลุแผนปฏิบัติการที่

ครอบคลุมพันธกิจและกลยุทธ์ของคณะฯ ได้  

1.2 การกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.2 ก (1) แนวทางที่สถาบันใช้เพื่อกำกับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร การดำเนินงานในด้านงานประจำและงานในเชิง

นโยบายของคณะฯ ถูกกำกับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดในมหาวิทยาลัย  ภายในคณะฯ การ

ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในคณะฯ ถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการประจำคณะฯ  การทำงานของคณบดีจะถูก

ประเมินโดยคณะกรรมการที ่แต่งตั ้งมาจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ความโปร่งใสในการใช้จ่ายการเงินและ

งบประมาณ ต้องทำผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย และถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ที่สำคัญในการสรรหาคณบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดนั้ นยังถูกกำกับดูแลโดยสภา

มหาวิทยาลัย  
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1.2 ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณบดีได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีกรอบการประเมินแบบรอบด้านทั้งการประเมินส่วนงาน

และการประเมินคณบดี ทำให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคณะในปีถัดไปได้ ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ 

โดยทีมบริหารนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของคณะฯ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์

เครื่องมือฯ เพ่ือรองรับการให้บริการด้านวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 

1.2 ข (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับรองตามมาตรฐาน  เพ่ือให้

คณะฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และอาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับคณะได้ คณบดีได้

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง โดยมีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่ในการจัดการทำแผนการ

บริหารความเสี่ยงของคณะ โดยให้มีการครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินงานของคณะ  และให้มีการติดตามผลการ

ดำเนินงานโดยคณะกรรมการประจำคณะ นอกจากนี้ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้เข้ารับบริการ คณะฯ โดย

คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งมีคณบดี หรือ รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินให้

การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเป็นตามเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนดส่วน

การบริการที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ได้นำแนวทางการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO9001 มา

ใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล  

1.2 ข (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีสถานะเป็น

หน่วยงานในกำกับของรัฐ บุคลากรทุกคนในคณะฯ จึงยึดถือกฎข้อบังคับด้านจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและรัฐเป็นผู้กำหนด

เป็นสำคัญ ในการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมคณะฯ ได้ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ศีลธรรม และจรรยาบรรณ (Morality) ให้เป็นค่านิยม (SCSUSMART) ในการทำงานและการดำรงชีวิต ควบคู่ไปกับการ

รูปที่ 1.1-2 ผังแสดงการใช้ OKRs ในการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลในการปฏิบัติงาน 
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กำหนดให้มีการประเมินด้านจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรทุกตำแหน่งด้วย 

ทั้งนี้คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรได้บรรจุโครงการด้านจริยธรรมลงในแผนพัฒนาบุคลากรของ

คณะฯ เป็นประจำทุกปี     ส่วนการดำเนินงานตามพันธกิจและงานเชิงกลยุทธ์ คณะฯ ดำเนินการโดยมีรองคณบดี 

คณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับทำหน้าที่ในการกำกับดูแลประเด็นจริยธรรมทั้งในด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (OP1-5)  

1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม   คณะฯ คำนึงถึงความผาสุกของสังคมในบทบาทที ่คณะฯ เป็นส่วนหนึ ่งของ

มหาวิทยาลัยและจังหวัดนครปฐม และได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม วางใช้เป็นแนวทางในการสร้างความผาสุกแก่

สังคมร่วมไปกับแนวคิดสำคัญที่ว่า “ทุกพันธกิจของคณะฯ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม” โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยและจังหวัด และดำเนินการ

ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของ ESPReL ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ในช่วงปีการศึกษา 

2562 คณะฯ ยังเป็นต้นแบบในการรณรงค์การลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

คณะฯ  คณบดีมีนโยบายที่จะขอการรับรองในระบบ ISO14000 ในปีพ.ศ. 2564  

1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน คณะฯ ได้ใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนชุมชนใกล้เคียงกับ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือจังหวัดนครปฐม และจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกอีก 9 จังหวัด โดยดำเนินการให้บริการ

ทั้งในรูปแบบการจัดโครงการ เช่น โครงการสอวน. และโครงการวมว.และในรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ในวั นสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และการบริการด้านการวิจัยเพื่อชุมชนในประเด็นต่างๆ 

 

หมวดที่ 2 กลยุทธ ์

2.1 การจัดทำกลยุทธ์    

2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ในการวางแผนกลเชิงกลยุทธ์ คณะฯ โดยคณะกรรมการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ที่มีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการฯ  และมีรอง

คณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานภายในคณะฯ เป็นกรรมการ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบันเป็นที่ปรึกษา ในการวิเคราะห์ตนเองใช้วิธี SWOT analysis แล้วจึงกำหนดวิสัยทัศน์

และพันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์ (OP1-2) ตลอดจนบริบทเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ (OP2-2) จากนั้นใช้เทคนิคสร้าง 

TOWS matrix  กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของคณะฯ มีการกำหนดเป้าประสงค์ กล

ยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป (รูปที่ 2.1-1) นอกจากนี้คณะได้นำ

แนวทางของ OKRs มาใช้ในการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ด้วย ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) ที่ใช้ในปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
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คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื ่อวันที ่ 17 มกราคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งท่ี3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 

                                                  

                                     

 

 

 

 

 

2.1ก(2) นวัตกรรม  คณะฯ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในแผนกลยุทธ์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 2.1-3) และดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เปิดโอกาสให้

บุคลากรทำงานวิจัยร่วมกันเป็นทีม ทำให้มีแนวโน้มในการสร้างนวัตกรรมได้ นอกจากนี้แล้วในแผนฯ ยังมีกลยุทธ์ในการ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนด้วย 

2.1ก(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์  ในการทำ SWOT analysis คณะฯ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำข้อมูลจากภายนอกและภายในคณะฯ รวมทั้งสมรรถนะหลักของคณะฯ มาประกอบการ

วิเคราะห์ โดยข้อมูลเหล่านั้นเป็นสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ ซึ่งการได้มาเป็นไปตามตารางที่ 2.1-1 

จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้นำมาวิเคราะห์สถานะภาพของคณะฯ ว่าเป็น จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) หรือเป็น อุป

สรรค์ (T) ในการดำเนินงานของคณะ และมีการนำ S W O และ T มาสร้างเป็น TOWS matrix และกำหนดเป็นกลยุทธ์ 

เพ่ือนำคณะไปสู่วิสัยทัศน์ต่อไป (รูปที่ 2.1-1) 

2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  ระบบงานที่สำคัญเป็นระบบงานที่ขับโดยเคลื่อนสมรรถนะหลัก (ตารางท่ี 2.1-

2) ประกอบด้วย 1. ระบบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบการสร้างและปรับปรุงหลักสูตร ระบบการบริหาร

หลักสูตร และระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 2. ระบบการบริหารการวิจัย 3. ระบบการบริการวิชาการ  ทั้งนี้ระบบที่

สำคัญทั้ง 3 ระบบ มีระบบสนับสนุนได้แก่ระบบการบริหารจัดการซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณบดี ซึ่งได้นำระบบ

คุณภาพ ISO9001:2015 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

 

 

 

รูปที่ 2.1-1 ผังแสดงขบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 
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 ตารางที่ 2.1-1 ปัจจัยและสารสนเทศท่ีใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ 

ปัจจัยด้านต่างๆ สารสนเทศ แหล่งข้อมูล/ผู้ดำเนินการ 

ปัจจัยภายใน

คณะฯ 

1. ผลการดำเนินการของคณะในปีที่ผ่านมา 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา  

3. ผลการประเมินหน่วยงานและผู้บริหารของสภา

มหาวิทยาลัย 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการเรียนการสอนของคณะฯ  5. ข้อ

ร้องเรียนต่างๆ ด้านอาคารสถานที่ และอ่ืนๆ 

- รายงานประจำปีของคณะ (งานแผน

และประกันคุณภาพการศึกษา)  - 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของปีที่ผ่านมา (งานแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา) 

- รายงานผลการประเมินคณบดี  - 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน (งาน

บริการการศึกษา)  - รองคณบดีฝ่าย

บริหาร (งานบริหารและธุรการ) 

ปัจจัยภายนอกคณะฯ 

1. นโยบายภาครัฐ 

 

6. นโยบาย Thailand 4.0 

7. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) 8. 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

- รองคณบดีฝายบริหาร  - รองคณบดี

ฝายบริหาร 

- งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นโยบาย

มหาวิทยาลัย 

9. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2560 - 

2564  

- งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ด้านเศรษฐกิจ 10. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐด้านอุดมศึกษา - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. ด้านสังคม 11. อัตราการเกิด จำนวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย - รองคณบดีกิจการนักศึกษาฯ 

5. ด้านเทคโนโลยี 12. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว - รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯ 

- งานบริหารและธุรการ  

 

ตารางที่ 2.1-2 ระบบงานที่สำคัญ 

สมรรถนะหลัก ระบบงานที่สำคัญ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล 

การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองกิจการนักศึกษาฯ ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ และหัวหน้าภาค 

การวิจัย การบริหารการวิจัย คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าภาค 

การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯ และ

หัวหน้าภาค 
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2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์มุ ่งเน้นไปที่การทำให้

สมรรถนะหลักดำเนินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ จากการทำ SWOT analysis 

และ TOWS matrix ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ ออกเป็น 4 ด้านดังตารางที่ 2.1-3 

ตารางที่ 2.1-3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าหมายความสำเร็จ 

ด้านการเรียนการ

สอน 

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูก

เลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อเป็น

ลำดับต้น ๆ ในประเทศไทย 

จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของแผนรับตาม มคอ.2 

ด้านการวิจัย เป็นศูนย์วิจัยและสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือการนำประเทศ

เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

1.ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS  2.  จำนวน 90 ชิ้นต่อปี 

ตั้งแต่ปี 2564   3. มีการยื่นจดจำนวน patent 10 ชิ้นต่อป ี 4. 

มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวน 10 ศูนย์ในปี 2564 

ด้านบริการ

วิชาการ 

เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ

ชุมชน 

1. มีหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 5 หลักสูตรในปี 2564  2. รายได้

จากการบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินรายได้ ใน

ปี 2564 

ด้านการ

สนับสนุน

สมรรถนะหลัก 

เป็นคณะที่มีการบริหาร

จัดการเชิงรุก 

1.รายรับสูงกว่ารายจ่ายมากกว่า 10% ของเงินรายได้ต่อปี  2. 

จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการมากกว่า 60% ของอาจารย์

ทั้งหมดในปี 2564 3. สำนักงานคณบดีได้รับการรับรอง ระบบ 

ISO 9001 ในปี 2564 

2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ในการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา

จากการทำ SWOT analysis และ TOWS matrix และต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะ และลำดับความสำคัญ

ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นนั้นพิจารณาจากด้านที่ส่งต่อความยั่งยืนของคณะ ซึ่งพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐและรายรับจากเงินรายได้ พบว่าด้านการเรียนการสอนมีความสำคัญที่สุดเนื่องจากมีโอกาสได้รั บการ

สนับสนุนจากภาครัฐมากที่สุดและเป็นแหล่งเงินรายได้ของคณะด้วยดังนั้นในการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะเน้นไปที่ด้าน

การเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาได้แก่การวิจัย และการบริการวิชาการตามลำดับ และในการกำหนดวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ต้องส่งเสริมให้สมรรถนะหลักทั้งสามบรรลุไปด้วยกันได้ อาทิเช่น การมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะส่งผลดี

โดยตรงต่อการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะฯ นอกจากนี้ยังส่งผลดีทางอ้อมต่อการเรียนการสอนด้านการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย เป็นต้น 
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2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   

2.2 ก. (1-2) การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของ

ประเทศ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ” คณะฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์การดำเนินงานไว้ใน

แผนพัฒนาคณะฯ (พ.ศ. 2561-2564) โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักไว้ 4 ประเด็น และเพื่อให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นไว้รวมทั้งสิ้นจำนวน  20 กลยุทธ์ที่มีความความ

เชื่อมโยงและตอบสนองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พศ. 2560-2564 และผู้บริหารได้มีการประชุมระดมสมอง

ร่วมกับหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบเพื่อแปลงกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ (รูปที่ 

2.2-1) โดยใช้วิธีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ตามแนวทางของ OKRs  ตั้งแต่ระดับคณะ ระดับภาควิชาและระดับงานเป็น

เป้าหมายและกลไกหลักในการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ตารางที่ 2.2-1) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีที ่ครอบคลุมทุกพันธกิจ   สำหรับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่

หน่วยงานจะดำเนินการตามผังรูปที่ 2.2-2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2-1 แผนผังการยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ

รูปที่ 2.2-2 ผังการถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 2.2-1 การนำ OKRs มาใช้เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 1. เป็นคณะที่ถูกเลือกเพื่อเข้าศึกษา

ต่อเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย 

ผลลัพธ์  จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีท่ี 1 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผน

รับตาม มคอ.2 

เป้าหมาย 1.1 ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เอื้อต่อการเรียนการสอน และการทำวิทยานิพนธ์ 

ผลลัพธ ์1.1.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

เป้าหมาย 1.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีประสิทธิ-ภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ 

ผลลัพธ ์1.2.1 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาต่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาของคณะฯ 

คณะฯ 

เป้าหมาย 1.3 พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

คณะวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน

ระดับชาติและนานาชาติ  

ผลลัพธ ์1.3.1  จำนวนหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินตามเกณฑ์ TQR 26 

หลักสูตร  

คณะฯ และ

ภาควิชา 

 ผลลัพธ์ 1.3.2 จำนวนหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA 

และมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4   

1.3.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 90 

เป้าหมาย 1.4 พัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับคณะ

อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะด้านศิลปะ 

ผลลัพธ์ 1.4.1 จำนวนหลักสูตรสร้างสรรค์ (ใช้นิยามหลักสูตรสร้างสรรค์

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย) เช่น การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรนานาชาติ   

หลักสูตรแบบก้าวหน้า  จำนวน 9 หลักสูตร 

ภาควิชา 

เป้าหมาย 1.5 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมการสอน

ให้เหมาะกับนักศึกษาในยุค Thailand 4.0 

ผลลัพธ ์1.5.1 จำนวนรายวิชาบรรยายระดับปริญญาบัณฑิตท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ active learning หรือ social engagement 

หรือ การสร้างผู้ประกอบการท่ีได้รับการเผยแพร่ โดยทุกหลักสูตรต้องมี

อย่างน้อย 1 รายวิชา 8 หลักสูตร 

ภาควิชา 

 

 

 ผลลัพธ ์1.5.2 จำนวนรายวิชาบรรยายท่ีมีการเรียนการสอนแบบ e-

learning ท้ังรายวิชา โดยทุกหลักสูตรต้องมีอย่างน้อย 1 รายวิชา 

ผลลัพธ ์1.5.3 จำนวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัย ด้านการเรียนการสอนท่ี

ได้รับการเผยแพร่  23 รายวิชา 

เป้าหมาย 1.6 คณะวิทยาศาสตร์ต้องผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ EdPEx 

ผลลัพธ์ 1.6.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินด้วยระบบ EdPEx 

แล้วเสร็จ ในปี 2562 

คณะฯ 

 
ผลลัพธ์ 1.6.2 มีคะแนนผลการประเมินการดำเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx 

อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 200 คะแนนในปี 2563 

เป้าหมาย 1.7 พัฒนาระบบการให้บริการและ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ ์1.7.1 มีค่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบการ

ให้บริการนักศึกษา (หมายรวมถึงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา และกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา) เท่ากับ 4.50 

คณะฯ 
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ตารางที่ 2.2-1 การนำ OKRs มาใช้เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 ผลลัพธ ์1.7.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้(resource 

material) ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับ

นักศึกษาต่อภาคการศึกษา (ลำดับท่ี 7) 4 โครงการ 

คณะฯ 

ผลลัพธ ์1.7.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ลำดับท่ี 4, ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.) เป็นไปตาม

มาตรฐาน 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

 ผลลัพธ ์1.7.4 จำนวนนักศึกษาท่ีมี 21st century skills ครบทุกด้าน 

(7C 3R 2L)  

คณะฯ และ

ภาควิชา 

เป้าหมาย 1.8 การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของนักศึกษาปัจจุบัน 

ผลลัพธ ์1.8.1 จำนวนศิษย์เก่าท่ีมีส่วนร่วมในการมาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปัจจุบัน 56 คน 

คณะฯ  

เป้าหมายที่ 2 เป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อการนำประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
ผลลัพธ์  1. ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 90 ชิน้ต่อป ีต้ังแต่ปี 2564  

2. มีการยื่นจดจำนวน patent 10 ชิ้นต่อป ี 

3. มีศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวน 10 ศนูย์ ในปี 2564 

เป้าหมาย 2.1 ปรับปรุงศูนย์เครื่องมือให้เป็น

หน่วยงานท่ีสามารถสนับสนุนงานวิจัยของคณะและ

มหาวิทยาลัยได้ 

ผลลัพธ ์2.1.1 จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ภาควิชา 

ผลลัพธ ์2.1.2 จำนวนผลงานวิชาการที่เกิดจากการใช้บริการศูนย์

เครื่องมือ (ในการทำวิจัย) ต่อจำนวนผลงานวิชาการทั้งหมดของคณะฯ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 55 

ภาควิชา 

 

 ผลลัพธ ์2.1.3 มีรายได้จากการบริการวิชาการที่ได้รับจากหน่วยงาน

ภายนอก (รวมถึงเงินท่ีได้มาจากการใช้บริการศูนย์เครื่องมือฯ – การ

ตรวจวิเคราะห์) ร้อยละ 8 ของเงินรายได้ 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

เป้าหมาย 2.2 จัดต้ังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ี

คณะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เน้นการสร้างทีมวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ีได้ 

ผลลัพธ ์2.2.1 จำนวนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะฯ  10 ศูนย์ ภาควิชา 

ผลลัพธ ์2.2.2 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์  300,000 บาท ในปี 2564 

ผลลัพธ ์2.2.3 จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือ บทคัดย่อ) 90 ผลงานต่อปี 

ผลลัพธ ์2.2.4 จำนวนบทความ review article ในวารสารท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  2 ผลงานต่อปี 

ผลลัพธ ์2.2.5 จำนวนการอ้างอิง (Citation) ท่ีปรากฎในฐานข้อมูล 

Scopus  350 ครั้งต่อปี 

ผลลัพธ์ 2.2.6 จำนวนผลงานวิชาการที่เกิดจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ของคณะฯ  8 ผลงานต่อปี 

เป้าหมาย 2.3 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อก่อให้เกิด

ความยั่งยืนในการทำวิจัยของคณะฯ 

ผลลัพธ ์2.3.1  จำนวนอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์รุ่นใหม่

ท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คณะฯ และ

ภาควิชา 
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ตารางที่ 2.2-1 การนำ OKRs มาใช้เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ 

ผลลัพธ ์2.4.1 จำนวน  MOU ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกประเทศ  20 ฉบับ  

คณะฯ 

ผลลัพธ ์2.4.2 จำนวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัย

ท่ีอยู่ใน QS Top 500 ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 

24 ผลงาน 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

ผลลัพธ ์2.4.3 จำนวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับหน่วยงาน

เอกชน ในวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  6 ผลงาน 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

เป้าหมายที่ 3 เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชน 
ผลลัพธ์  1. มีหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 5 หลักสูตรในปี 2564    

2. รายได้จากการบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงนิรายได้ ในปี 

2564 

เป้าหมาย 3.1 พัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการ

ให้บริการวิชาการ 

ผลลัพธ ์3.1.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรม ท่ีให้บริการวิชาการ ท้ังท่ีใช้

เงินและไม่ใช้เงิน 24 โครงการ 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

เป้าหมาย 3.2 จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ผลลัพธ ์3.2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีดำเนินการโดย

ศูนย์บริการวิชาการ 1000 โครงงาน 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

ผลลัพธ์ 3.2.2 รายได้ท่ีได้จากการมาใช้บริการศูนย์บริการวิชาการของ

คณะฯ  ร้อยละ 10 ของเงินรายได้ต่อปี 

เป้าหมาย 3.3 ประชาสัมพันธ์และทำการตลาด 

เชิงรุกด้านบริการวิชาการ 

ผลลัพธ ์3.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการด้านวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

เพิ่มขึ้นของร้อยละ 10 ต่อปี 

 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

 
ผลลัพธ ์3.3.2 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ 

1 โครงการต่อปี 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

เป้าหมายที่ 4 ด้านการบริหารจัดการคณะฯ  

เชิงรุก 

ผลลัพธ์  1. รายรับสูงกว่ารายจ่ายมากกว่า 10% ของเงินรายได้ต่อปี 

           2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการมากกว่า 60% ในปี 2564 

           3. สำนักงานคณบดีได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ในปี 2564 

เป้าหมาย 4.1 กลยุทธ์ทางด้านการเงิน ผลลัพธ ์4.1.1 จำนวนงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการ

ศึกษาต่อหัวนักศึกษา  

คณะฯ และ

ภาควิชา 

ผลลัพธ ์4.1.2 งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อหัว  

ผลลัพธ ์4.1.3 จำนวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน   

ผลลัพธ ์4.1.4 จำนวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า 

เป้าหมาย 4.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับ 

ผลลัพธ ์4.2.1 ร้อยละของผู้ท่ีมีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด    

คณะฯ และ

ภาควิชา 
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ตารางที่ 2.2-1 การนำ OKRs มาใช้เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ผลลัพธ ์4.2.2 จำนวนครั้งของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีผ่านการฝึกอบรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสายงานของตนเอง 

คณะฯ 

เป้าหมาย 4.3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สิ่งแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 

ผลลัพธ ์4.3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และระบบรักษาความปลอดภัย   

คณะฯ 

เป้าหมาย 4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ

บริหารจัดการ การเรียนการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ 

ผลลัพธ ์4.4.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน                  

วิจัย และบริการวิชาการ 

คณะฯ 

เป้าหมาย 4.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลลัพธ ์4.5.1 ร้อยละของจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะ

วิทยาศาสตร์ท่ีเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้สมัครในปีท่ีผ่านมา 

คณะฯ และ

ภาควิชา 

  เมื่อแผนพัฒนาผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คณะฯ นำกลยุทธ์และตัวชี้วัดพร้อมเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดในแต่ละปีมอบให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนฯ ของ
คณะฯ และแสดงถึงแผนการดำเนินงานโครงการเชิงกลยุทธ์ งบประมาณและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อเสนอต่อ
กรรมการประจำคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ (รูปที่ 2.2-3) 

 

 

                                        

          

 

 

                  

 

 

 
รูปที่ 2.2-3 ผังระบบและกลไกในการกำกับแผนปฏิบัติการ  
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   ในการกำกับดูแลเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ใช้แนวทางของ 
PDSA โดยกำหนดให้ผู ้บริหารตามสายงานตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนฯ และผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยกำหนดให้ส่วนงาน/ภาควิชารายงานผลปฏิบัติงานตามแผนฯ รายไตรมาศหรือทุก 6 เดือนและ 
12 เดือนในประเด็นประสิทธิผลของการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้หรือตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ 
ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนฯ เพื่อรวบรวมและเสนอต่อกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาหรือปรับปรุง ผลการดำเนินงานจะถูกนำมาวิ เคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทบทวนแผนปฏิบัติการและ
เป้าหมายประจำปี รวมไปถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อการบรรลุตาม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และแผนระยะยาวของคณะฯ ในรอบปีถัดไป 
2.2 ก. (3-5) การจัดสรรทรัพยากร แผนด้านบุคลากร และตัววัดผลการดำเนินงาน  คณะนำทรัพยากรที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคณะฯ มีทรัพยากรด้านการเงิน 
ด้านบุคลากร และด้านอ่ืนๆ พร้อมสำหรับการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันใน
ปัจจุบัน คณะฯ นำสารสนเทศด้านการเงินของคณะฯ ที่แสดงให้เห็นแหล่งที่มาทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเงินคงคลังและเงิน
รายได้ประจำปีและรายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ไป มาประกอบในการพิจารณาเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงภาระผูกพันงบประมาณและสถานภาพทางการเงิน มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เป็นระบบ  และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหาร
คณะฯ คือ คณบดี และหัวหน้าภาควิชาร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามภารกิจของคณะฯ  โดย
จัดหาเงินงบประมาณจำแนกเป็นแหล่งเงินจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ทั้งจากรายรับค่าลงทะเบียน
ของนักศึกษา และรายรับจากโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ   ในการจัดสรรงบประมาณภายในคณะฯ ใช้หลักการ
จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมติความเห็นชอบระหว่างคณบดีและหัวหน้าภาควิชา   นำข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง  เช่น มีการ
รายงานการใช้จ่ายเงินทุกประเภทเป็นรายเดือน รายไตรมาส โดยแยกประเภทตามหมวดรายจ่าย  มาช่วยวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการทำงานตามแผนงาน และการตัดสินใจในการใช้
จ่ายเงิน   คณะกรรมการประจำคณะฯ  และคณบดีติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ / สนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆของคณะฯ โดยศึกษาจากรายงานทาง
การเงิน แผนการดำเนินงาน ผลประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมไปถึง
มีการรายงานข้อมูลและสถานะการเบิกจ่ายเงินต่อมหาวิทยาลัยตามช่วงเวลาที่กำหนด   ด้านทรัพยากรบุคคล คณะฯ มี
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561- 2564)  โดยกำหนดแนวทางของแผน
ให้สอดคล้อง/สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยรวม 8 ด้าน ครอบคลุม
ด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคณะ
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในสายงาน ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่เกษียณอายุ   และได้จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์หลักของแผนฯ รวม 5 ข้อ และมีการกำหนดกลุ่มบุคลากรเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนา
ปรากฏดังตารางที่ 2.2-2 และ ตารางที่ 2.2-3 ทั้งนี้ในแต่ละปีคณะฯ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 
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ตารางที่ 2.2-2 กลุ่มเป้าหมายตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 - 

2564) และประเด็นที่ต้องการส่งเสริม 
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นส่งเสริม 

ผู้บริหาร 1. ด้านภาวะผู้นำ            2.  ด้านการบริหาร         3. ด้านความคิดและการสื่อสาร 

บุคลากรสายวิชาการ 1. ด้านการเรียนการสอน   2. ด้านความรู้ในสาขา     3. ด้านตำแหน่งวิชาการ    4. ด้านการวิจัย 

บุคลากรสายสนับสนุน 1. ด้านการบริการ           2. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ตารางที่ 2.2-3 ยุทธศาสตร์ กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ  (พ.ศ. 2561- 

2564) 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

กลุ่มบุคลากรเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ผู้บริหาร สาย

วิชาการ 

สาย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบการ 

บริหารทรัพยากร บุคคลใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
✓  ✓ 

- มีแผนบริหารกำลังผลที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วมาใช้ใน

การบริหารบุคลากรของคณะฯ   - ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  - ร้อยละ

ของผู้ร่วมอบรมสัมมนาในโครงการต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสรมิสร้างบุคลากรให้

มีความรู้ในวิชาชีพ มีความคิด

สร้างสรรค์ในการทำงาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

✓ ✓ ✓ 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  - ร้อยละของผูร้่วม

อบรมสมัมนาในโครงการต่างๆ  - ร้อยละความก้าวหน้า

ในสายงานของบุคลากรคณะฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: แผนพัฒนาบุคลากรมี

ประสิทธิภาพ มีระบบสรรหาและ

ระบบพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาคณะฯ และ

สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากรในคณะฯ 

✓  ✓ 

- มีแผนวเิคราะห์อัตรากำลังพลและแผนการสรรหา

บุคลากรของคณะฯ และ ร้อยละของการดำเนินงานได้

ตามแผนฯ  - มีแผนกำหนดแนวทางความก้าวหน้า 

(career path) ของบุคลากรของคณะฯ และ ร้อยละของ

การดำเนินงานได้ตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: มีการธำรงคร์ักษา

และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ✓ ✓ ✓ 

- ร้อยละของงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน  - 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อที่ทำงาน  -ร้อยละ

ของบุคลากรต่อระบบสวสัดิการของคณะฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: มีระบบการ

ประเมินผลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม 
✓ ✓ ✓ 

- มีเกณฑ์การประเมินบุคลากร - มีระบบรับข้อคิดเห็น

และร้องเรียน 
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  การวัดผลการดำเนินการ คณะฯ ใช้ระบบและกลไปในการวัดผลทั้งแบบโดยรวมของแผนปฏิบัติการ และการ

วัดผลการดำเนินการระดับบุคคล ในระดับคณะและหน่วยงาน ส่วนในระดับบุคคลใช้วิธีประเมินผลการดำเนินการตาม

ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ชอบแบ่งที่จัดแบ่งให้สอดคล้องตามสมรรถนะและลักษณะของสายงาน (สายงานวิชาการและสายงาน

สนับสนุน) ที่จัดให้มีการรายงานทุกรายไตรมาศหรือรอบ 6 เดือน ทั้งนี้คณะฯ มีแผนในการนำ OKR (Objectives  Key 

Results) มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทั้งระดับคณะ ภาควิชา หน่วยงาน และ

ระดับบุคคล 

2.2 ก. (6) การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน คณบดีและทีมผู้บริหารร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง นำผลการดำเนินงานที่

สำคัญที่ผ่านมาที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน มา

วิเคราะห์และทบทวน รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวกต่อการ

ดำเนินงานของคณะฯ  ตลอดจนความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  โอกาสเชิงกลยุทธ์ และปัจจัยภายนอกที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ในกรณีที่พบช่องว่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อค่า

เป้าหมาย คณะฯ จะพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการและปรับกระบวนการในการดำเนินงานตามแผนในช่วงปีที่เหลื อ

หรือปีต่อไป แล้วนำเสนอต่อที ่ประชุมกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไป

ดำเนินการ 

2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ กรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเนื่องจากสถานการณ์บังคับ คณะฯ โดย

คณบดีและทีมบริหารดำเนินการแจ้งต่อภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

ประจำปีให้สอดคล้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อเวลา หรือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนในปีต่อไป ผลการ

ทบทวนและการปรับเปลี่ยนแผนของส่วนงานจะถูกนำเข้าสู่คณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะก่อนนำไปดำเนินการ  (รูปที่ 2.2-3) 

 

หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 เสียงของลูกค้า 

3.1 ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน คณะฯ จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการทำ

การตลาดเพื่อสื่อสารและรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ในหลายช่องทาง (ตารางที่ 3.1 -1) แบ่งตามกลุ่ม

ลูกค้าคือ 1) ด้านการเรียนการสอน ใช้วิธีการรับฟังเสียงสะท้อนของนักศึกษาทุกระดับชั้นผ่านทางช่องทางการประเมิน

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งช่องทาง online และประเมินด้วยแบบสอบถามโดยตรงรวมถึงการแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงในกล่องรับ

ข้อร้องเรียนของแต่ละภาควิชาและสามารถส่งจดหมายร้องเรียนได้โดยตรงที่คณะฯ มีการประมวลผลที่แสดงถึงความ

ต้องการหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านทางหลักสูตรและสะท้อนกลับมายังคณะผ่านการประชุมของ

คณะกรรมการประจำคณะ เมื่อได้วิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ดำเนินการแก้ไขและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
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นักศึกษาทราบผ่านทางภาควิชาและลงไปยังหลักสูตร 2) ด้านการบริการวิชาการ ใช้วิธีการสอบถามและแบบประเมนิให้

ผู้ใช้บริการได้สะท้อนความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลที่ได้เสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะฯ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความไม่พึงพอใจในการรับบริการที่เกิดขึ้น ส่งกลับไปยังศูนย์บริการ

วิชาการต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการต่อไป 3) ด้านการวิจัย คณะฯ มีช่องทางประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งทุนวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ได้ทราบถึงความต้องการของแหล่งทุนและเงื่อนไขในการ

ขอทุนได้โดยสะดวกและยังมีการจัดโครงการตลาดนัดวิชาการเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ

คณะให้เป็นที่รู้จักและสามารถที่จะบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันได้ และยังมีช่องทางในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของบุคลากรผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ชนิดต่าง ๆ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทำให้มีกลุ่มบุคคลที่

สนใจงานวิจัยที่จะนำไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจสามารถติดต่อและเข้าถึงงานวิจัยได้โดยง่าย 4) ผู้ปกครองนักศึกษา มีช่องทาง

หลากหลายให้ผู้ปกครองได้ติดต่อสื่อสารกับคณะฯ เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงที่สงสัย หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนของหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษาที่จัดให้กับนักศึกษา และยังเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะให้แก่คณะฯ เพ่ือการพัฒนาต่อไปได้อีกด้วย  

 

ตารางที่ 3.1-1 วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า                     

วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 

ความถี่** 
วัตถุประสง

ค์ 

นัก
ศึก

ษา
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

นัก
ศึก

ษา
บัณ

ฑิต
ศึก

ษา
 

ผู้ป
กค

รอ
งน

ักศ
ึกษ

า 

ศิษ
ย์เ

ก่า
 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

 

นัก
เรีย

นมั
ธย

มศ
ึกษ

า 

เจ
้าข

อง
แห

ล่ง
ทุน

วิจ
ัย 

ผู้รั
บบ

ริก
าร

ศูน
ย*์

 

Website คณะฯ • • • • • • • • All PR,C 

Facebook คณะฯ • • • • • • • • All PR,C 

สายตรงคณบดี • • • • • • • • All C 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ • • • • • • • • All PR,C 

โทรศัพท์/โทรสาร • • • • • • • • All PR,C 

กล่องรับฟังความคิดเห็น • • •     • All C 

เจ้าหน้าที ่ • • • • • • • • All PR,C 

แผ่นพับ/จดหมาย •   •  • •  Oc PR 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน • • • • • •  • Oc C 

แบบประเมินการสอน • •       2/y PR,C 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ • •       All PR,C 

สโมสรนักศึกษา •        All PR,C 

สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ •   •     All PR,C 

*1 = ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / 2 = ศูนย์บริการวิชาการ / บริการวิชาการแบบให้เปล่า ** All = ตลอดเวลา / 2/y = 2 ครั้งต่อปี / Oc = ตามโอกาส/ PR = 

ประชาสัมพันธ์/ C = ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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3.1 ก(2) ผู ้เรียนและลูกค้ากลุ ่มอื ่นที ่พึงมี กลุ ่มลูกค้าในอดีตและอนาคต คณะฯใช้ช่องทางการสื ่อสารที ่มีความ

หลากหลาย ดังตารางที่ 3.1(ก1) ด้านการเรียนการสอนมีโครงการต่าง ๆ ที่คณะฯจัดเพื่อให้ลูกค้าในอนาคตผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  นอกจาก นี้มี

โครงการ Bus to School ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กลุ่มลูกค้าในอนาคตเฉพาะภูมิภาคได้

ทราบ ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมทั้งรูปแบบ Bus to School และ School to University ตามความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าในอนาคต และมีโครงการ One day Camp ที่เปิดให้นักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศสมัครเข้ามา

เพื่ออบรมหรือทำกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและหลักสูตรของคณะฯ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้

ลูกค้าในอนาคตได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมอันจะนำมาซึ่งการเข้ามาเรียนต่อที่คณะฯ ได้ โครงการต่ าง ๆ ที่จัดมีการ

ประเมินผลและประมวลผลความพึงพอใจและสิ่งที่ลูกค้าในอนาคตที่มาเข้าร่วมได้เสนอเพื่อให้คณะฯ ได้ปรับปรุงต่อไป 

นอกจากนี้ในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจากทุกภาควิชาและเปิดให้นักเรียน

และบุคคลทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการได้ฟรีซึ่งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ลูกค้าที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตทั้งใน

ด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่คณะมีให้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัย

ต่าง ๆ ของคณะฯ และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในอนาคตได้ด้วย  สำหรับกลุ่มลูกค้าในอดีตกลุ่มแรกคือ ศิษย์เก่า 

มีช่องทางให้คณะ`ฯ ติดต่อคือ ผ่านทาง facebook, website ของคณะและช่องทางของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีนายกสมาคมเป็นบุคลากรที่ยังคงทำงานอยู่ในคณะฯ จึงสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังศิษย์เก่าได้อย่างว่องไว ลูกค้า

ในอดีตอีกกลุ่มเป็นลูกค้าเก่าท่ีมารับบริการผ่านทางหน่วยบริการวิชาการต่าง ๆ  คณะฯ มีการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไป

ยังห้างร้าน/บริษัทที่เคยใช้บริการสำหรับการให้บริการใหม่ ๆ หรือการอบรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการผูกใจลูกค้าเก่าเอาไว้ 

นอกจากนี้กลุ่มนักเรียนที่เคยผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการจากศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จะสามารถยื่นเอกสารเพ่ือเข้า

ศึกษาต่อในคณะฯ โดยเลือกสาขาได้ตามความสนใจ ถือเป็นอีกช่องทางที่ผูกพันลูกค้าในอดีตให้มาเป็นลูกค้าในอนาคต

ของทางคณะฯ  

3.1 ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน คณะฯ เปิดช่องทางให้ผู้ใช้บริการของคณะฯ ทุกกลุ่มไม่ว่า

จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เข้ารับบริการต่าง ๆ และลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถสะท้อนความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

มายังคณะฯ ได้หลากหลายช่องทาง ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงโดยเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จะนำเข้าสรุปสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง

หรือส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น กลุ่มผู้เรียนใช้วิธีสอบถามความพึงพอใจด้านการเรียนการ

สอนโดยส่วนรวมจากนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานบัณฑิต และการประเมินผลหลัง

การฝึกงานจากสถานประกอบการ ใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง

ตามความต้องการ 

3.1 ข(2)  ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง คณะฯ โดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่ เกี ่ยวข้องนำข้อมูลและ

สารสนเทศที่น่าเชื่อถือจากแหล่งต่างๆ เช่น ระบบ CHE online   เว็ปไซต์ด้านการศึกษา ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่
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น่าเชื่อถือ เช่น SCOPUS และ Web of Science  และรายงานประจำปีหรือรายงานการประเมินตนเองของสถาบันคู่

เทียบ ซึ ่งคณะฯ ได้กำหนดคู ่เทียบคือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ตาราง OP2-1) ที ่เป็น

มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน  และมีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  มาใช้ในการเปรียบเทียบในประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่สะท้อนความพึงพอใจต่อคณะฯ ได้แก่ การเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อยังคณะวิทยาศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาค สัดส่วนการตลาดที่สะท้อนความพึงพอใจของลูกค้าในอนาคต  ความพึงพอใจของผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต และจำนวนโครงการวิจัยหรือจำนวนทุนวิจัยที่ได้รับต่อจำนวนอาจารย์หรือบุคลากรเพ่ือสะท้อนความพึงพอใจของ

แหล่งทุน 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

3.2 ก(1) หลักสูตรและบริการ  คณะฯ ค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการของคณะฯ โดยสำรวจความ

ต้องการในการสร้างหลักสูตรและบริการใหม่ ๆ จากสารสนเทศที่ได้จากการรับฟังเสียงลูกค้าในอนาคต และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (ตารางท่ี 3.1-1)  รวมถึงนโยบายของรัฐ ทิศทางเศรษฐกิจ  และกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

นำเข้าในการออกแบบหลักสูตรและบริการของคณะฯ เช่น ในปีการศึกษา 2560 มีการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมเปิด

หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาบัณฑิต คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

ของยุคสมัยที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร อีกท้ังนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวัน คณะฯ จึง

ผลักดันให้เกิดหลักสูตรวิทยาการข้อมูลขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่แตกต่างจากเดิมและบูรณาการศาสตร์ที่มาจากหลักสูตร

พื้นฐานที่มีในคณะถึง 3 สาขา เพื่อให้เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด หลักสูตรวิทยาการข้อมูลเปิดรับ

นักศึกษารุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วบางหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นสถานประกอบการและได้เกิดการปรับ

หลักสูตรที่มีสหกิจ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2560) เพ่ือเป็นการปูทางให้นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าใจการทำงานใน

สภาพจริงที่จะเกิดขึ้นและทำให้เกิดการปรับตัวก่อนการทำงานจริงได้ ซึ่งคณะเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการให้หลักสูตร

นี้ดำเนินการได้จริงและส่งเสริมให้หลักสูตรอื่นที่มีความพร้อมสามารถปรับหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้ เพื่อเป็นสิ่ง

ประกันให้นักศึกษาได้เห็นประโยชน์และเกิดความผูกพันกับคณะเพ่ือให้เกิดลูกค้าในอนาคตต่อไปได้  

  สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่คณะฯ ดำเนินการร่วมกับภาควิชาเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากรที่มีและจัดทำการจัดการความรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น ๆ ไปยังลูกค้าในอดีตที่จะกลับมาเป็นลูกค้าใน

อนาคตและกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านการจัดการอบรม โดยก่อนการจัดการอบรมจะมีการสำรวจความต้องการหรือหัวข้อที่จะ

จัดอบรมเพ่ือทราบจำนวนคนและทำให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกหัวข้อการอบรมและมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านทุกช่องทางไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ทราบข้อมูลที่จะจัดอบรมขึ้น  คณะฯ ใช้สารสนเทศที่สำคัญจากการ

สอบถามและค้นหาข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงตั้งแต่ระดับหลักสูตรขึ้นมาส่งต่อมา
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ยังคณะกรรมการวิชาการและกรรมการประจำคณะตามลำดับเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและบริการ

ให้ดีขึ้นตอบสนองความต้องการได้ตรงใจลูกค้า 

3.2 ก(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น สำหรับกลุ่มผู้เรียน คณะฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ

การทำการตลาดกำหนดความต้องการหลักของผู้เรียนจากแบบสำรวจที่ให้ทำในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 

และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ซึ่งกำหนดเป็นความต้องการหลักๆ ได้แก่ทุนการศึกษา การให้ความรู้เกี่ยวกับการเรยีน

ในหลักสูตรและช่องทางการทำงานหรือการศึกษาต่อในขึ้นสูง เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ชี้แจงให้ผู้เรียนได้รับทราบผ่านทางหลาย

ช่องทางทั้งการปฐมนิเทศ การสื่อสารผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ผ่านทางสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ (ซึ่งชี้แจง

ช่องทางให้นักศึกษาทราบทุกช่องทางทั้งติดประกาศและการปฐมนิเทศ) และนักศึกษาสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ห้อง

บริการการศึกษาของคณะในทุกเรื่องที่สงสัย อีกทั้งยังมีการชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่

สำคัญเกี่ยวกับการเรียนหรือการดำเนินชีวิตในสถาบันของนักศึกษาเพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดไปให้กับนักศึกษา

ได้ทราบได้  สำหรับกลุ่มลูกค้าอื่นที่มารับบริการที่คณะฯ มีการสำรวจความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนำเสนอความ

เชี่ยวชาญนั้นสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงในโซเชียลมีเดียสื่อต่าง ๆ สื่อวิทยุโทรทัศน์หรือแผ่นพับเพื่อแจกจ่าย

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของคณะได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการอีกทั้ง

ยังมีศูนย์บริการวิชาการเพ่ือติดต่อประสานงานในการให้บริการกับลูกค้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดอีกด้วย 

3.2 ก(3) การจำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น คณะฯ ใช้สารสนเทศจากทปอ. และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง

ต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัย มาเป็นข้อมูลหลักในการกำหนดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และจาก SA1 (OP2-

2) ของคณะฯ ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีการเดินทางสะดวกแต่ยังมีค่าครองชีพที่ยังไม่สูงมากนัก เป็นข้ อมูลหลักในการ

กำหนดกลุ่มผู้เรียนในระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบของคณะมี 28 จังหวัดภาคกลางและภูมิภาคตะวันตก 

ผนวกกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆที่ส่งเสริมให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าในอนาคตด้านการเรียนการสอนจะสามารถรับรู้ได้ 

ทำให้คณะฯ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ นอกจากนี้คณะฯ ใช้กลยุทธ์ที่สำคัญคือ การประชาสัมพันธ์ ผ่าน

ช่องทางศิษย์เก่าท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของคณะฯ  ในการจูงใจให้ลูกค้าในอนาคตเข้ามาศึกษาต่อ

อีกด้วย ส่วนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ใช้ความเชี่ยวชาญและความมีชื่อเสียงของสถาบันและ

ผลงานวิจัยของบุคลากรที่จะเป็นปัจจัยนำเข้าในการกำหนดกลุ่มลูกค้า ด้านการวิจัยได้จำแนกกลุ่มลูกค้าจากประเภทของ

ทุนวิจัยจากแหล่งภายในและภายนอกสถาบัน  

3.2 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.2 ข(1) การจัดการความสัมพันธ์  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรมี

กิจกรรมที่จัดให้หลากหลายระดับทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนที่มีบทบาทในการ

แนะแนวให้กับนักเรียนเกี่ยวกับคณะได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ที่ประชาสัมพันธ์ออกไปในหลากหลายช่องทางช่วยให้เกิด

การรับรู้ถึงชื่อเสียงและสิ่งที่คณะมีหรือดำเนินการอยู่ซึ่งสามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมมาเป็นลูกค้าใน

อนาคตได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาปัจจุบันดำเนินการก็ได้ มีการเผยแพร่
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ออกไปเพื่อให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี อีกทั้งยังมีการจัดทำสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของคณะในหลาย

รูปแบบเพื่อจำหน่ายแก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้เกิดชื่อเสียงเป็นที่จดจำได้

และโยงต่อไปยังกิจกรรมที่เกิดจากการแจกจ่ายสินค้าคือขวดน้ำเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ใช้และรณรงค์งดใช้ขวด

พลาสติกเพ่ือลดขยะทำให้เกิดการแชร์ภาพและข้อมูลไปยังสื่อโซเชียลที่มีชื่อเสียงทำให้มีคนทราบข้อมูลจำนวนมากและทำ

ให้ชื่อคณะเป็นที่จดจำได้อีกทางหนึ่ง จากกิจกรรมต่าง ๆที่ทำเพ่ือนักศึกษาในทุกรูปแบบทั้งการเรียนการสอนและกิจกรรม

สานสัมพันธ์ในคณะเองทำให้สามารถลดอัตราการลาออกของนักศึกษาหรือการพ้นสภาพลงได้ ด้านการวิจัย คณะฯ โดย

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะฯ ได้ดำเนินการจัดการความสัมพันธ์โดยการอำนวยความสะดวกและการกำกับ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และการรับจ้างวิจัยให้เป็นไปตามสัญญา 

3.2 ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน  ข้อร้องเรียนจากนักศึกษาจากทุกช่องทางการเปิดให้ยื่นข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็น

ทางข้อความออนไลน์ การพูดคุย การเขียนจดหมายจะได้รับการนำเสนอยังคณะกรรมการประจำคณะเพื่อแก้ไข หรือ

แม้แต่จากผู้ปกครองที่ร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษารองคณบดีที่เกี่ยวข้องจะเชิญนักศึกษามาเพื่อพูดคุย

สอบถามถึงสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาและดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุด และ

แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขกลับไปยังนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่ยื่นข้อร้องเรียนนั้น ๆ มา ที่ผ่านมาคณะฯสามารถจัดการ

ข้อร้องเรียนของผู้เรียนและผู้ปกครองได้ในทุกกรณี และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก็นำมาสู่การปรับปรุง

เพ่ือให้เกิดผลดีขึ้นในครั้งถัดมา และกำหนดให้บุคลากรผู้ให้การบริการกับนักศึกษาทุกคนต้องไม่เพิกเฉยในการดำเนินงาน

ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เมื่อรับคำร้องหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ก็รีบดำเนินการส่งต่อหรือหาทางแก้ไขโดยด่วน จึงทำให้

คณะฯ ไม่มีภาพลักษณ์เชิงลบปราฏออกไปยังสาธารณะ 

 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ 

4.1 ก. (1) ตัววัดผลการดำเนินการ คณบดีและทีมผู้บริหารกำหนด 1) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 

2.1-3, 2.2-1) 2) ตัวชี ้ว ัดประสิทธิผลของกระบวนการทำงานที ่สำคัญในกระบวนการหลัก (core process) ซึ่ง

ประกอบด้วยพันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และ

กระบวนการสนับสนุน (support process) ที่มีภารกิจสนับสนุนกระบวนการหลัก จากนั้นถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ผู้รับผิดชอบ

ตามลำดับชั้นของการบริหาร กล่าวคือการมอบหมายให้คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบถ่ายทอดตัวชี้วัด

ไปยังหัวหน้าภาค/หัวหน้างานที่เกี ่ยวข้อง และถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการจัดเก็บข้อมูลในการ

ปฏิบัติงานประจำวัน ในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงานรายงานผลการ

ดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคต่อหัวหน้าหน่วยงาน และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/ผู้บริหารที่รับผิดชอบ ใน

ประเด็นประสิทธิผลของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามรอบเวลา (ตารางที่ 4.1-1) ซึ่งคณะกรรมการที่
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เกี่ยวข้องจะติดตามและประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลสะท้อนกลับไปยังผู้ปฏิบัติงาน/ คณะทำงาน 

ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานต่อไป  

 ตารางที่ 4.1-1 การติดตามผลการดำเนินการ 

ประเด็นทีต่ิดตามผลและวิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ 
ระดับการ

ดำเนินการ 
ความถี่ 

1. แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทีมผู้บริหาร งานแผนและประกนัคุณภาพ  

คณะกรรมการประจำคณะวทิยาศาสตร ์

คณะฯ 3 คร้ัง/ปี 

2. ผลการดำเนินงานของกระบวนการทำงาน/แผนปฏิบตัิการทีส่ำคัญ 

2.1 เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการของภาควิชา 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ภาควิชา 1 คร้ัง/ปี 

2.2 เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

ทีมผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงาน 2 คร้ัง/ปี 

2.3 ผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร

และรายวิชา 

คณะกรรมการวิชาการฯ  

คณะกรรมการประจำคณะวทิยาศาสตร ์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   

คณะฯ 

ภาควิชา 

2 คร้ัง/ปี 

2.4 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยัคณะ

วิทยาศาสตร์  

คณะกรรมการประจำคณะฯ 

คณะฯ 

ภาควิชา 

3 คร้ัง/ปี 

2.5 ผลการดำเนินงานด้านบริการ

วิชาการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการฯ 

คณะกรรมการประจำคณะวทิยาศาสตร ์

คณะฯ 

ภาควิชา 

4 คร้ัง/ปี 

 

2.6 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล  

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการประจำคณะวทิยาศาสตร ์

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

คณะฯ 

ภาควิชา 

หน่วยงาน 

4 คร้ัง/ปี 

 

2 คร้ัง/ปี 

2.7 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการ

น โยบายและแผน  งบประมาณ 

การเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน 

ทีมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน  

งานแผนและประกันคุณภาพ งานคลังและ

พัสดุ   

คณะฯ 

หน่วยงาน 

12 คร้ัง/ปี 

2 คร้ัง/ปี  

(เร่ืองเงิน ปีละคร้ัง) 

  

4.1 ก.(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  คณะฯ ไดก้ำหนดคู่เทียบ คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็น

คณะที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx 300) และเป็นมหาวิทยาลัยใน

ระดับภูมิภาคเช่นเดียวกัน โดยเปรียบเทียบข้อมูลในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ตามที่ปรากฏไว้
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ใน OP2-1  ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ได้ทีมผู้บริหารนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุง

แผนการดำเนินงานของคณะฯ  

4.1 ก. (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  คณะฯ ได้รับข้อมูลเสียงลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ (ตารางที่ 3.1-1) และใช้

ข้อมูลความต้องการและเสียงของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ  ข้อมูลความต้องการ ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ข้อร้องเรียนจากการรับฟังเสียงผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Facebook ของคณะฯ สายตรงคณบดี เป็นต้น รวมทั้งผลการให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการที่ได้จากการติดตามข้อมูลและสารสนเทศโดยผู้บริหารและส่วนงานที่รับผิดชอบ มาประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงกระบวนการและออกแบบระบบงานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ในด้าน

การจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งให้ความสำคัญต่อสาขาวิชาที่

นักศึกษาเลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ แทนการรับตามสัดส่วนจำนวนรับนักศึกษาของภาควิชา และในช่วงปลายปีการศึกษา 

2562 ถึงต้นปีการศึกษา 2563 ที่การเรียนการสอนต้องเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) คณะฯ นำโดยคณบดีและโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของ

นักศึกษา และความต้องการของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และดำเนินมาตรการทั ้งในด้านทุน

สนับสนุนการศึกษาแบบเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และในชั้นเรียน โดย

คำนึงถึงความต้องการและความพร้อมของนักศึกษาเป็นสำคัญ (ตารางที่ 6.1-3) ในด้านการบริการวิชาการในลักษณะการ

จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนในระดับมัธยม ให้เลือกกิจกรรมในสาขาตามความสนใจ และการนำข้อเสนอแนะและผลการ

ประเมินกิจกรรมและบริการต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้เป็นการ

ดำเนินการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

4.1 ก.(4) ความคล่องตัวของการวัด  คณะฯ โดยทีมบริหารใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการติดตามการ

ดำเนินการของพันธกิจหลัก ได้แก่ระบบ MIS ในด้านงบประมาณและด้านการเรียนการสอน (REG) ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องเช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ผลการศึกษา สถิติการลงทะเบียนเป็นต้น ระบบ SU-ERP ใน

ด้านการเงิน และระบบ RIS ด้านการวิจัย เช่นทุนวิจัยและผลงานการตีพิมพ์  ในด้านการบริการวิชาการ นอกเหนือจาก

การใช้ระบบ SU-ERP ในด้านการเงินแล้วยังมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ การมาใช้บริการ และความพึงพอใจในรูปแบบ

ไฟล์ดิจิทัล โดยกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายปฏิบัติงาน และระดับผู้บริหาร ในการบันทึกและติดตาม

การดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยระบบฐานข้อมูลและสารสารสนเทศต่าง ๆ นี้ ทำให้คณะฯ มีข้อมูลและสารสนเทศท่ี

สำคัญที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน เช่น ในด้านการเงินข้อมูลจะต้องต้องได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ซึ่งทำให้การติดตาม

และการเรียกดูข้อมูลเพื ่อใช้ในการตัดสินใจสามารถทำได้อย่างคล่องตัว  ทำให้คณะฯ สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแล ติดตาม

การรายงานผลการดำเนินการตามรอบเวลาที่กำหนด (ตารางที่ 4.1-1) และนำผลการดำเนินการมาพิจารณาเพื่อเสนอ
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ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและกระบวนการทำงานได้อย่างทันท่วงที แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

เพ่ือปรับตัวชี้วัดและแผนการดำเนินการ 

4.1 ข. การวิเคราะห์และการทบทวนผลการดำเนินการ คณะฯ ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากตัวชี้วัดที่สำคัญ ข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ และข้อมูลจากลูกค้า เป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการทบทวน และวิเคราะห์ผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์และ

ประสิทธิผลของกระบวนการที่สำคัญ ผ่านคณะกรรมการที่กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตามกำหนดระยะเวลา โดย

วิเคราะห์ในเชิงงบประมาณ การพิจารณาเทียบกับค่าเป้าหมาย และแนวโน้มของตัวชี้วัดต่างๆ วิเคราะห์ GAP ระบุสาเหตุ

ของปัญหา ปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาทบทวน และ

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ตัวอย่างการนำผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุง/กำหนด

นโยบาย 

 ตารางที่ 4.1-2  ตัวอย่างการนำผลการวิเคราะห์และการทบทวนผลการดำเนินงานมาใช้ 

 พันธกิจ การดำเนินการ 
ด้านการจดัการ
เรียนการสอน 

1. จากที่พบว่าจำนวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และพบว่าอาจารย์
มีปัญหาในการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานเนื่องจากไม่มีผู้ช่วยวิจัย คณะฯ จึงได้จัดสรรทุนผู้ช่วย
วิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักศึกษา และเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยและได้มีผู้ช่วยในการทำวิจัย  และได้มีการพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการให้ทุนจากการดำเนินการในครั้งแรก หลังจากมีข้อมูลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติ 
2. ในด้านการพัฒนานักศึกษา ตามที่คณะฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้กำหนดค่านิยมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
(Values) ไว้ 4 ประการ ตามตัวอักษรย่อ SCSU (S = Scientific Thinking, C = Creativity and 
Morality, S = Social Responsibility,  U = Unity) ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและมีความชำนาญในทักษะวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมทักษะที่สำคัญในการใช้
ชีวิตและทำงานในศตวรรษท่ี 21 คณะฯได้ร่วมกันกับภาควิชาในการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาเป็น
รายปีการศึกษาเพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้แนวคิด 3Rx7Cx2L แต่รายละเอียดของทักษะที่ต้องส่งเสริมและฝึกฝน
นักศึกษาผ่านรูปแบบของกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2561 (เทอม
ต้น) พบว่าการกระจายทักษะในศตวรรษที่ 21 ลงไปเป็นรายกิจกรรมนั้น ทำให้เกิดกิจกรรมจำนวน
มาก นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกรายกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ คณะฯ จึงได้ดำเนินการใน
รูปแบบของการเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาในคณะวิชา รหัสวชิา 
510100 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ (Twenty First Century Skills For 
Scientists)  และเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เน้นกระจาย
ทักษะที่สำคัญในศตวรรษท่ี 21 ลงไปเป็นรายสัปดาห์ มีการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
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Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อธิบายถึงทักษะ ขั้นตอนวิธีการฝึกฝน และลงมือฝึกฝนทำร่วมกัน
ในชั้นเรียน ได้ผลตอบรับที่ดีกว่าการจัดเป็นกิจกรรมจำนวนมาก อีกท้ังลดงบประมาณค่าใช้จ่าย 
และบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นในการดำเนินการส่งเสริมทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานใน
ศตวรรษท่ี 21 

4.1 ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ 

4.1 ค. (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  คณะฯ ค้นหาวิธีปฏิบัติที ่ดีทั ้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการดำเนินงานตามกระบวนการสนับสนุน (support process) ผ่านวงจรคุณภาพ PDSA โดยให้ผู้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้มีโอกาสวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการทำงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือนำเข้าสู่การจัดการความรู้ของสถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณหรือทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน

หรืองานวิจัยสถาบัน แล้วจึงเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่สนใจ 

4.1 ค. (2) ผลการดำเนินการในอนาคต คณะฯ โดยทีมผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำผลการทบทวนผลการ

ดำเนินการ ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาใช้ในการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตตามที่กำหนดไว้ใน

แผนยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 2.1-3, 2.2-1)  โดยการพิจารณาค่าแนวโน้มประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากพิจารณาว่า

ผลดังกล่าวมีความแตกต่างจากค่าเป้าหมายมาก และอาจมีผลกระทบต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ทีมผู้บริหารจะ

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ แผนปฏิบัตกิาร

และตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

4.1 ค. (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม  คณะฯ ใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการมาจัดลำดับ

ความสำคัญ โดยคำนึงถึงเรื ่องที่กระทบกับการบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์และลูกค้าก่อน ภายในคณะฯ มีการถ่ายทอด

แนวทางในการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมสู่คณาจารย์ และกลุ่มบุคลากรอ่ืนๆ ผ่านคณะกรรมการประจำคณะฯ หรือ

คณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทนของทุกภาคส่วนอยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนไปใน

แนวทางเดียวกัน ในส่วนของคู่ความร่วมมืออื่นๆ คณะฯ สื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่าย หรือการเชิญเข้าร่วม

ประชุมหารือร่วมกัน 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.2 ก. (1) การจัดการความรู้ ผู้บริหารกำหนดประเด็น

ความรู้ที่สำคัญที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะฯ ในการจัดการความรู้ จัดตั้งคณะกรรมการที่

มีผู้บริหารเป็นประธาน และมีผู้แทนจากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย

และแผนปฏิบัติการ โดยอาศัยหลักการในการจัดการความรู้เป็นฐานในการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการ เช่น การ

รวบรวมข้อมูลความรู้ที่มีอยู่จากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ การจัดโครงการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้

แก่บุคลากรและนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการฯ จะ

ติดตามผลการดำเนินการและเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกำหนดนโยบายในการปรับปรุงต่อไป มีการจัดเก็บองค์ความรู้
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หรือวิธีปฏิบัติที่ดีในระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรได้นำไป

ปฏิบัติและใช้ประโยชน์  

4.2 ก. (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  การสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ ดำเนินการผ่านกระบวนการการ

จัดการความรู้ เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ คือคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว การเรียนรู้เริ่ม

ภายในคณะกรรมการ และถูกถ่ายทอดและส่งต่อไปยังบุคลากรของคณะฯ ผ่านตัวแทนของภาควิชาและหน่วยงานซึ่งอยู่

ในคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและบทบาทของหน่วยงานและบุคลากรในการทำให้เกิด

การเรียนรู้ที่ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงาน มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เริ่มจาก  focus group และ

ขยายออกไปในวงที่กว้างขึ้น มีการสนับสนุนที่เพียงพอจากคณะฯ ทั้งในด้านงบประมาณและสิ่งสนับสนุนต่างๆ เพ่ือ

อำนวยให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดขึ้นได้ตามนโยบาย ตัวอย่างการเรียนรู้ระดับสถาบันที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของ

คณะฯ ปรากฏดังตารางที่ 4.1-2 

ตารางที่ 4.1-2  ตัวอย่างการเรียนรู้ระดับสถาบันที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักของคณะฯ  

พันธกิจ/สมรรถนะ
หลัก 

การดำเนินการ ผลลัพธ์ 

ด้านการวิจัย ในช่วงปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเป็นลูก
ข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) และได้รับการอบรมและช่วยเหลือ
จาก COSHEM จนห้องปฏิบัติการต้นแบบของคณะฯ ผ่านมาตรฐานและ
ได้รับรางวัลจาก COSHEM หลังจากนั้นในปี 2562 บุคลากรของคณะฯ ที่มี
องค์ความรู้ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ได้
ถ่ายทอดแนวทางการยกระดับฯกับบุคลากรในคณะฯทราบ ทำ KM และได้
ใช ้แนวทางดังกล ่าวในการยกระด ับมาตรฐานฯ จนสามารถพัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นและสามารถตรวจประเมินได้ด้วย
บุคลากรของคณะฯ เอง  

ในปีการศึกษา 
2562 คณะฯ มี
จำนวนห้อง 
ปฏิบัติการได้
รับรอง
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 2 ห้อง 

 

4.2 ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้คณะฯ มีข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กโทรนิกส์ที่แม่นยำ ถูกต้อง

และเชื่อถือได้ คณะฯ กำหนดให้มีระบบตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ใช้งานในระบบโครงข่าย ในส่วนข้อมูลที่เผยแพร่มีการ

กำหนดผู้รับผิดชอบซึ่งมีความเชียวชาญในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะมาจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 

ภายหลังจากนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้ตรวจสอบกำหนดเวลาในการใช้ข้อมูลที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

ระบบงานมีการอนุมัติจากระดับหัวหน้างานและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง (ระบบ ERP) 
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4.2 ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศการจัดการด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูลและ

สารสนเทศมีการเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ Secure Sockets Layer (SSL) ทำให้ไม่สามารถแฮกข้อมูลระหว่างทางในการ

รับส่งข้อมูลได้ นอกจากนี้มีการกำหนด policy ผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเท่านั้น  มี

ระบบ Firewall ป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN  และมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงห้องเครื่อง Sever ด้วยระบบ 

CCTV  รวมถึงมีการเก็บ log สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้เข้ามาใช้งานด้วย 

4.2 ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานสำหรับบุคลากร ผู้

ส่งมอบ และท้ังคู่ความร่วมมือ  คณะฯ ติดตั้ง Sever ของคณะฯ ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีระบบสำรองข้อมูล

ไปยัง Sever รองที่พร้อมจะทำงานแทนได้ทันทีเมื่อ Sever หลักมีปัญหา และทำงานได้แม้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้

ยังมีการนำเอา Facebook, Line ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่คุ้นเคยมาใช้เพื่อติดต่อกันคณะฯ อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะมีผู้ดูแล

ตรวจสอบ monitor ระบบเป็นประจำทุกวัน  มีการจัดการให้ห้องเรียนและห้องทำงานทุกห้องมี Internet เข้าถึง  

4.2 ข(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  คณะฯ ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

มี Sever Lenovo System x 3650 M5 จำนวน 2 เครื ่อง ระบบปฏิบัติการ WindowsSever 2016 ทำหน้าที ่ DNS 

Sever และ Web Server , Dell EMC ST:NH1F59R2 จำนวน 2 เคร ื ่องเป ็น VDI Citrix Sever,  DellPower Edge 

R530 จำนวน 1 เครื่อง ระบบปฐิบัติการ WindowsSever2012 เป็น CCTV Sever มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่อง Sever 

หรือระบบปรับอากาศขัดข้อง และมีระบบสำรองเพ่ือใช้งานทดแทนระบบที่ขัดข้องได้ทันที  นำเอาซอฟต์แวร์ Enterprise 

Resource Planning (ERP) มาใช้ในหน่วยงานซึ่งมีมารตรฐานเป็นที ่ยอมรับในองค์กรขนาดใหญ่ มีSoftware Citrix 

Xendesktop เพ่ือให้บริการ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งาน Software ของ

คณะฯจากสถานที่ใดเวลาใดอุปกรณ์ใดก็ได้ (Anytime Anywhere Any Device) มี Aver SVC100 ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนจากท่ีใดก็ได้ผ่านทาง Smartphone ,Tablet หรือ Notebook ผู้สอนก็สามารถสอนสอนจากที่

ใดก็ได้เช่นกัน 

4.2 ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน  ในภาวะฉุกเฉินคณะฯ มีช่องทางออกสู่ Internet สำรองในกรณีช่องทางหลัก

เกิดการขัดข้องทำให้การติดต่อสื่อสารและการใช้งาน Sever ไม่หยุดลง นอกจากนี้ภายในองค์กรสามารถใช้งาน Internet 

ได้ทั้งผ่านทางสาย Lan และ Wi-Fi ถ้าระบบใดระบบหนึ่งขัดข้องก็ยังมีระบบสำรองให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงมีระบบไฟฟ้าสำรองประจำอาคารทำให้มีไฟฟ้าใช้งานตลอดเวลาถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 
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หมวดที่ 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลัง  คณะฯ บริหารกรอบอัตรากำลังบุคลากรของคณะฯ โดยคณบดี ทีมบริหาร 

และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประเมินความเพียงพอของอัตรากำลัง โดยวิเคราะหอัตรากําลังจากงาน

ตามพันธกิจ และงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ แล้ว

นำไปคำนวนค่า FTES (อัตราส่วน 1:20) ตามสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน และอัตราเกษียณ เพื่อจัดทำแผน

อัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ จากนั้นอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการถูกใช้ในการวิเคราะห์อัตรากำลังของ

บุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้อัตราส่วน 1:0.7 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ข้อมูลที ่ได้นำมาใช้ในการจัดทําแผน

อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนลวงหนา 5 ป และใช้เป็นกรอบในการวางแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร ที่มีการติดตามและทบทวนแผนฯ ทุกๆ 1 ปี โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร (ตารางที่ 4.1-1)  

5.1ก(2) บุคลากรใหม่ ในการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรใหม่ คณะฯ ดำเนินการร่วมกับภาควิชาหรือหน่วยงาน

เจ้าของอัตราโดยมีการกำหนด คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่สนับสนุนงานตามพันธกิจ หรืองานตาม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเปิดกว้างเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพมาจากหลากหลายสถาบันและหลากหลาย

พื้นที่ โดยคณะกรรมการฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขในการคัดเลือกอยางโปรงใส เป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คํานึงถึงประโยชนที่คณะฯ จะไดรับเปนสําคัญและสอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัย โดย

ประกาศผ่านทางประกาศคณะวิทยาศาสตร์และ และ website ของคณะฯ   บุคลากรใหม่ของคณะฯ ถูกกำหนดให้เข้า

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของ

องค์กร นโยบาย ระบบบริหารงาน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะได้รับ และ เข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีแนะนำบุคลากรใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร นำไปสู่การ

ปลูกฝังค่านิยมของคณะฯ     นอกจากนี้คณะฯ โดยงานบริหารและธุรการยังกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 

description) ที่เปนไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง (career path) กําหนดเสนทางเดิน

ของบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย) โดยมหาวิทยาลัยในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก อาจารย ผูชวยศาสตรา

จารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไดกําหนดเส้นทางเดินของตําแหนงงานในการ

ดํารงตําแหนงชํานาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี ่ยวชาญซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย คณะฯ โดย

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานโดยการในการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ผู้จบ

การศึกษาหลังปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี จำนวน 150,000 บาท ทุนเขียนหนังสือ/ตำรา สนับสนุนการเขารวมประชุม ฝกอ

บรม และเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมีการให้ทุนวิจัยสถาบันเพ่ือ

เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน นอกจากนี้คณะฯ มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและการธํารงไวซึ่ง
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บุคลากรที่มีคุณภาพ ดําเนินการโดยประชาสัมพันธและการมอบรางวัลแกคณาจารยและบุคลากรที่มีผลงานดีเดน เพื่อเป

น การยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรในดานตางๆ และเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหคณาจารย ข้าราชการ บุคลากรผู

ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น รวมถึงมีการต่ออายุอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวให้ปฏิบัติราชการ

ต่อหรือเปนอาจารย์พิเศษเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรใหม่  

5.1 ก(3) การทำงานให้บรรลุผล  คณะฯ ใช้แนวทางในการบริหารบุคลากรให้ทำงานได้บรรลุผลโดยมุ่งเน้นความสำเร็จ

ขององค์กร ผ่านการทำงานของบุคลากรของคณะฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยใช้แนวทาง OKRs ร่วมกับ KPIs มาเป็นตัวกำหนดตัวชี้วัดงาน กระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ และประเมิน

ความสำเร็จของงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายในระดับบุคคลที่ส่งเสริมความสำเร็จตามเป้าหมายของกระบวนการ

ทำงานที่สอดคล้องกันทั้งระบบงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ บุคลากรทุกคนใน

คณะฯ ต้องทำข้อตกลงในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และไดรับการรับรองความถูกตอง

ของขอมูลโดยผูบังคับบัญชาขั้นต้น จากนั้นเมื่อปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ กำหนดให้มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทนผลการปฏิบัติงาน สำหรับ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินการโดยคณะกรรมการ 2 ชุดเพื่อให้การประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน มี

ความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่บุคลากรผู ้ร ับการประเมิน การประเมินในระดับภาควิชา/งาน ดำเนินการโด ย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี ซึ่งจะประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบ 2 ด้านคือ ส่วนที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยประเมินจากปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators, 

KPI) ซึ่งประเมินผลงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งที่เป็นงานประจำและงานตามกลยุทธ์ มีค่าน้ำหนักร้อยละ 70 ส่วนที่ 

2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สรรมถนะการบริหารจัดการ (สำหรับ

ผู ้บริหาร) และสมรรถนะตามสายงาน มีค่าน้ำหนักร้อยละ 30  ผลการประเมินจากระดับภาค/งาน ถูกส่งไปยัง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีคณบดีเป็นประธาน มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้า

ภาควิชาเป็นกรรมการ  ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นมีหน้าที่แจงผลการประเมินเป็นรายบุคคล และติดตามการพัฒนาทักษะ และ

สมรรถนะตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาของแตละบุคคล คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรนําผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตอไป  

5.1 ก(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร  คณะฯ โดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้กระบวนการ

ทำงานด้านต่างๆ สามารถดำเนินไปไดอยางตอ เนื่อง เพ่ือป้องกันการลดลงของจำนวนบุคลากรและลดผลกระทบที่สำคัญ

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถ ครอบคลุมทุกพันธกิจ (ตารางที่ 5.1-1) รวมทั้งการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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ตารางที่ 5.1-1  ตัวอย่างการจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

ประเด็น การจัดการ 

การจัดการเรียน

การสอน 

- จัดการเรียนการสอนแบบทีมที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และอาจารย์ใหม่ และการใช้

ระบบพี่เลี้ยงในการถ่ายความรู้ - การต่ออายุราชการของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำรงไว้ซึ่ง

องค์ความรู้ของคณะฯ 

การวิจัย/บริการ

วิชาการ 

การสร้างทีมวิจัยควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ทีมวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 

และทีมวิจัยด้านสีและการเคลือบผิว  

การบริหาร

จัดการ 

- การจ้างงานหลังเกษียณอายุของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ - การใช้ระบบพ่ีเลี้ยงใน

การถ่ายทอดงาน - กำหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

5.1 ข(1) สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน   เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ  ความปลอดภัย และความสะดวกใน

การเข้าทำงานของบุคลากร คณะฯ โดยทีมผู้บริหาร ดำเนินการให้มีการปรับสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ให้

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และมีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มี

หน่วยงานสนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม อาทิ งานซ่อมบำรุง หน่วยอาคาร มีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ทั้งภายใน

และภายนอก ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจ้างพนักงานทำความสะอาดภายในอาคาร มีการกำหนด

ตำแหน่งคนงานซึ่งมีภาระงานดูแลความสะอาดภายนอกอาคาร การดูแลต้นไม้ให้มีสภาพที่เขียวขจี สวยงาม รวมทั้งการ

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้สูงรอบคณะฯ ให้มีความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มี

กล้องวงจรปิดติดตั้งโดยรอบคณะ มีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกอาคาร และใช้ระบบคีย์การ์ดสำหรับที่จอดรถ มี

ร้านอาหาร-เครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะภายในคณะฯ พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับบริการนักศึกษา บุคลากร และ

บุคคลทั่วไปในทุกอาคาร มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดโดยการล้างเครื่องกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการ

เก็บตัวอย่างน้ำดื่มส่งตรวจคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค   นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดอบรม

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร การซ้อมอพยพหนีไฟ  มีคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ฯ ทำหน้าที ่กำกับ ดูแลการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที ่ใช้สารเคมี  มีการนำระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 มาใช้ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในงานบริการวิชาการ และจะขยาย

ไปยังห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน/งานวิจัย  ในส่วนของสำนักงานคณบดีซึ่งเป็นส่วนงานที่ให้บริการมีการจัด

กิจกรรม 5 ส เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน คณะฯ มุ่งหวังให้การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะ

ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน  จากการดำเนินการ

ดังกล่าว คณะฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ซึ่งผลการประเมินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของบุคลากรอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานอยู่ในระดับต่ำ  นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
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จัดการสิ่งแวดล้อม (กำกับให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์) ซึ่งมีหน้าจัดทำแผนและโครงการเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมและลักษณะ

ทางกายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนมาจากทุกหน่วยงานในคณะฯ เพื่อสะท้อนความ

คิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์ และประเมินความสำเร็จของโครงการ รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนา

โครงการต่อไป 

5.1 ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร คณะฯ มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงปัจจัยความ

ผูกพัน (ตาราง OP1-4) ในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการที่พึงได้จากมหาวิทยาลัย  (ตารางที่ 5.1-2) 

ตารางที่ 5.1-2  การจัดการด้านสวัสดิการเพิ่มเติมเพ่ิมเติมจากสวัสดิการที่พึงได้จากมหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การสนับสนุน 
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย สวัสดิการเพิ่มเติม 

ความก้าวหน้าตาม

สายงาน 

- สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ
ทางวิชาการ 

- การจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ต่าง ประเทศของคณาจารย์ และจัดสรรงบประมาณในการ
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ตนเองของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน - การ
สนับสนุนทุนวิจัย/ตำรา/หนังสือ/คู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ความปลอดภัยและ

ความผาสุกในชีวิต 

- สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  –สวัสดิการที่
อยู่อาศัย - สวัสดิการสงเคราะห์
บุคลากร –สวัสดิการกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ 

- การจัดค่าตอบแทนการอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา การปฏิบัติ 
งานโครงการเพ่ิมพิเศษ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่ได้รับ
มอบ หมายนอกเหนือหน้าที่ประจำ  - สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพ่ือนำธรรมะมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สร้างกำลังใจให้เข็มแข็ง และสามารถดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

5.2 ความผูกพันของบุคลากร    

5.2 ก(1-2) วัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  คณะฯ โดยคณบดี และทีมบริหาร ส่งเสริมและผลักดัน

ค่านิยมของคณะฯ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นการทำงานที่ฉลาดหลักแหลมและนำสมัยอยู่เสมอ : 

SC SU SMART” (Study การเรียนรู้, Creativity ความคิดสร้างสรรค์, Service-minded attitude จิตบริการ, Unity 

ความสามัคคี, Sufficiency ความพอเพียง, Morality ความซื ่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ , Adaptability 

ความสามารถในการปรับตัว, Retrenchment การประหยัด การลดค่าใช้จ่าย และ Tolerance ความอดทนต่อความ

ยากลำบาก) โดยมีส่วนร่วมในการสร้างแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรในทุกระดับผ่านหัวหน้าภาค หัวหน้างาน และ

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการทำการตลาด คณบดีได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างผ่านการกำหนดนโยบายและการ
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เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการนำค่านิยมไปใช้ในการทำงาน  ทุกปีในงานยุทธศาสตร์ คณะฯ จะระดมสมอง

และเปิดกว้างให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็น และสำรวจความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล

นำเข้าในการทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  การปลูกฝังและธำรงรักษาวัฒนธรรมของคณะฯ ดำเนินการผ่าน

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการทำการตลาด โดยการจัดทำแผนการถ่ายทอดสู่บุคลากร ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งคณะฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้บุคลากรใน

คณะฯ มีแรงจูงใจ มีความผูกพันและมีผลการดำเนินงานที่ดี คณะฯ จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานดังนี้  1) ด้าน

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คณะฯ มีการสื่อสารหลายช่องทางไปยังบุคลากร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในองค์การทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Website Facebook และ Line   2) ด้านการมอบอำนาจใน

การตัดสินใจ คณบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การ

ควบคุมวันลา และบริหารงบประมาณสำหรับพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน/สำนักงาน รวมทั้งจัดการด้านการเรียนการ

สอนในส่วนที่ภาควิชารับผิดชอบ  3) ด้านการสร้างเสริมนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมของการทำงาน คณะฯสนับสนุนให้

บุคลากรมีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยส่งเสริมการทำวิจัย การสร้าง

นวัตกรรม การเขียนตำรา หนังสือ และคู่มือปฏิบัติงาน และ 4) ด้านความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความคิด และ

ความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร ผู้บริหารเปิดกว้างในการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่หลากหลายของ

บุคลากร ข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหา สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ต่อไป  

5.2 ก(3) การประเมินความผูกพัน  คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อคณะฯ โดยใช้ตัวชี้วัดทางตรงได้แก่ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะฯ และ

ตัวชี้วัดทางอ้อม ได้แก่ ความมีศรัทธาในองค์กร การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ข้อมูลอัตราการลาออก อัตราการ

โอนย้าย สถิติการร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน และระดับความสุขในการทำงาน ซึ่งพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจในปี 

2563 อยู่ในระดับดี และมีอัตราการลาออก การโอนย้าย และสถิติการร้องเรียนในระดับที่ต่ำมาก  

5.2 ก(4) การจัดการผลการดำเนินงาน  คณะฯ ใช้แนวทางในการจัดการผลการดำเนินงานของบุคลากรที่เชื่อมโยงเข้า

กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบข้อตกลงภาระงาน และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจำแนกตามประเภทบุคลากรทุกปี (ตาราง OP1-3) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต่อสัญญาจ้าง โดยมีเกณฑ์ที่

ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ ขั้นตอนการประเมินเริ่มจากการประเมินตนเอง การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น การ

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ แล้วส่งผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรผู้รับการประเมินรับทราบเพื่อนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันธ์ คณะฯ ได้เสริม

แรงจูงใจให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการผลิตผลงาน เช่น การให้ทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 

หนังสือ/ตำรา นวัตกรรม การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  การมอบ

รางวัลและยกย่องชมเชยสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีหรือได้รับรางวัลจาก
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หน่วยงานภายนอก (ตารางที่ 5.2-1) โดยมีการยกย่องชมเชยและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เช่น งานยุทธศาสตร์คณะฯ และเว็บไซต์ เพื่อแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงเป็น

การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรอ่ืนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และนำมาเป็นแบบอย่างในการทำงานด้วย 

ตารางที่ 5.2-1  โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่น 

โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
บุคลากร

สายวิชาการ 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

ช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อยกย่องชมเชย 

การคัดเลือกพนักงาน และข้าราชการดีเด่น  

✓ ✓ 

วันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

website 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 

ได้แก่ (1) ประเภทการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (2) ประเภท

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  (3) ประเภทการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

✓ - 

งานยุทธศาสตร์คณะ  

website 

การประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทาง

วิชาการ/ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 
✓ ✓ website  

5.2 ข(1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนา ตามที่คณะฯ จำแนกบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร

สายสนับสนุน และผู้บริหาร (ตาราง OP1-3) บุคลากรสายวิชาการรับผิดชอบโดยตรงในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย 

และการบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบสนับสนุนงานตามพันธกิจและงานตามกลยุทธ์ (ตารางที่

6.1-1, 6.1-2)  และกลุ ่มผู ้บริหารมีหน้าที ่ในการบริหารจัดการคณะฯ เพื ่อให้การดำเนินการตามเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเก็บรักษาความรู้ที่จำเป็นใน

เชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาอาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนา

บุคลากรได้นำไปใช้ในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งถูก

ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีต่อไป (ตารางที่ 5.2-2)  ในส่วนของกลไกในการดำเนินงานคณะฯ 

ได้กำหนดกรอบงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ที ่วางไว้อย่างต่อเนื ่อง  โดยให้

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ  ติดตาม และ

สนับสนุนทรัพยาการเพื่อดำเนินการตามแผนเป็นประจำทุกปี (ตารางที่ 4.1-1) รวมทั้งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนต่อไป 
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5.2 ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา คณะฯ โดยคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนาไว้ในแผนพัฒนา ทั้งแบบที่เป็นตัวชี้วัด

ที ่ประเมินผลทันทีหลังการสัมมนาหรือฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถามของแต่ละโครงการ และตัวชี ้ว ัดที่ได้จากการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามรอบเวลาที่กำหนดในแผนเช่น จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทาง

วิชาการ จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญตามสายงาน จำนวนผลงานวิจัยและจำนวนเงินทุนวิจัยที่

บุคลากรได้รับ เป็นต้น แล้วนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป  

ตารางที่ 5.2-2 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

สอดคล้องกับแผนพฒันาคณะวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและมีความเปน็มอือาชีพ 

ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1.1 การศึกษา

วิเคราะห์อัตรากำลัง

ขององค์กร 

1. การประชุมวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง 2. 

นำแนวทางการวิเคราะห์และแผนกำลังพลไปใช้ใน

การบริหาร 3. ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินการของแผนบริหารบุคลากร 

- มีแผนการบริหาร

อัตรากำลังทีไ่ด้รับการ

วิเคราะห์แล้วมาใช้ในการ

บริหารบุคลากรของ

คณะฯ - ค่า FTES ที่

เหมาะสม 

กก.บริหารและ

พัฒนาบุคลากร/

งานแผนฯ/งาน

บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาชพี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน สอดคล้องกับทิศทางการพฒันา

คณะวิทยาศาสตร์ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนา

ศักยภาพอาจารย ์

1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

ในศตวรรษที่ 21  2. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยและ

แหล่งทุน การผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการเพิ่มมูลค่า 

3. อบรมและพัฒนาเก่ียวกับการขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวชิาการ 4. สนบัสนุนงบประมาณในการเข้าร่วม

การประชุมทางวชิาการ สัมมนา อบรม 5. ส่งเสริม

ให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 

- ทุนสนับสนุนการวิจัย

เพื่อพัฒนา การเรียนการ

สอน - งบประมาณทุน

วิจัย/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผย แพร่/จำนวนสิทธิ

บัติ/อนุสทิธิบัต ิ

- การขึ้นสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการทีสู่งขึ้น - 

สัดส่วนของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

กก.บริหารและ

พัฒนาบุคลากร/

งานบริหาร 
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กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

สนับสนนุ 

1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน 

สนับสนนุการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 2. 

พัฒนาสมรรถนะเฉพาะตำแหนง่ 3. การพัฒนา

นวัตกรรมหรือรูปแบบการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ 4. 

สนับสนนุงบประมาณในการเข้าร่วมการประชุมทาง

วิชาการ สัมมนา อบรม 

- ตำแหน่งที่สงูขึ้น/

เปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับ

ระดับสูงขึน้ 

กก.บริหารและ

พัฒนาบุคลากร /

งานบริหาร 

กลยุทธ์ 2.3 การพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ 

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และทักษะผู้นำ 

- มีบุคลากรที่จะขึน้เป็น

ผู้บริหารในวาระถัดไป 

กก.บริหารและ

พัฒนาบุคลากร/

งานบริหาร 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม

ด้านจริยธรรมของ

บุคลากร 

1. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ/คุณธรรมจริยธรรม 2. กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

- ข้อร้องเรียนด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

กก.บริหารและ

พัฒนาบุคลากร /

งานบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การธำรงคร์ักษาและสรา้งขวัญกำลังใจบุคลากร 

กลยุทธ์ 3.1 ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมของ

สถานทีท่ำงาน 

1. โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และปรบัภูมิ
ทัศน์ในคณะวทิยาศาสตร์  2. กิจกรรม 5 ส 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

งานบริหาร 

กลยุทธ์ 3.2 จัดสิ่ง

อำนวยความสะดวก 

เพื่อส่งเสริมการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพ 

1. การจัดทำแผนการซื้อครุภัณฑ์ประจำปี  - ความพึงพอใจของ
บุคลากร 
- แผนการซื้อครุภัณฑ์
ประจำป ี

งานบริหาร 

กลยุทธ์ 3.3 การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างขวัญกำลงัใจและ

ความสามัคค ี

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมกีฬาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพและเชื่อมความสามัคคี งานมฑุิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ งานปีใหม่ งานวนัไหว้ครู 
สัมนาบุคลากร รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

- ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

กลยุทธ์ 3.4 มีระบบ

สนับสนนุด้าน

สวัสดิการแก่บุคลากรที่

เหมาะสม 

1. จัดสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสม
เทียบเคียงกับองค์กรใกล้เคียง 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

งานบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบประเมินผลบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพและเป็นธรรม 
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กลยุทธ์ 4.1 มีเกณฑ์

การประเมินบุคลากรที่

ชัดเจนและเป็นธรรม 

 1. การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร   
 2. การสรรหาผู้ประเมินที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 

- จำนวนข้อร้องเรียน งานบริหาร 

5.2 ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  สำหรับการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น สนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการ โดยมีการตั้งงบประมาณให้บุคลากรทุกปี เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ แนวคิ ด วิธีการที่ได้รับ
การอบรมมาปรับใช้ในการพัฒนางานและคณะฯ มีการสร้างระบบสอนงานและระบบพี่เลี ้ยง ให้หัวหน้างานสอนงาน
ผู้ร่วมงาน เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงาน มีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่กันและกัน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ทำผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น  นอกจากนี้คณบดี
สนับสนุนให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน และผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชารับการเข้าอบรม
พัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และโครงการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรในการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ ้น สำหรับวิธีการในการสรรหาผู้บริหาร คณะฯ 
ดำเนินการตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยมี
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งทั้งด้านคุณวุฒิ วิชาการ การบริหาร ประสบการณ์และคุณสมบัติอ่ืน
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของคณะฯ รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถูกเสนอชื่อ และผู้เกี่ยวข้องรอบ
ข้าง เพ่ือกลั่นกรองผู้เหมาะสมและดำเนินการประกาศแต่งตั้งต่อไป 
 
 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ  
6.1 กระบวนการทำงาน    

  คณะฯ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ที่เน้นการบูรณาการ

วิทยาศาสตร์และศิลปะ โดยใช้แนวคิดในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OKRs) และวงจรคุณภาพ PDSA     ในการจัด

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจและการส่งมอบคุณค่าแก่กลุ่มลูกค้าในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ (ตาราง OP1-1 และ OP1-6) 

 6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ   

6.1 ก.(1-2)  ข้อกำหนดและการออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  แนวคิดการออกแบบ  คณะฯ นำ

ข้อมูลและปัจจัยนำเข้าต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสต์ (พ.ศ.2561 -2564) แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2560-2564) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ เสียงของลูกค้า ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผลการดำเนินการของคณะฯ มาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกแบบหลักสูตร การบริการ 

และกระบวนการที่สำคัญ      คณะฯ ได้กำหนดให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทำงานตามสมรรถนะหลัก

ของคณะฯ ในการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าตามพันธกิจหลักเป็นกระบวนการที่สำคัญของคณะฯ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย
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และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ และนำไปดำเนินการโดยมีการติดตามและกำกับดู แล

จากผู้บริหารหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ตารางท่ี 4.1-1) 

ข้อกำหนดที่สำคัญด้านหลักสูตรเป็นไปตามบริบทของหลักสูตร และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcomes based educations) 

และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อกำหนดด้านงานวิจัยเป็นไป

ตามความต้องการหรือความคาดหวังของแหล่งทุนหรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และดำเนินการภายใต้ประกาศ ระเบียบ 

และพรบ. ต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง (ตาราง OP1-5)   สำหรับกระบวนการด้านบริการวิชาการคณะฯ ใช้ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวกับ

ความต้องการหรือความคาดหวังผู้รับบริการมาเป็นข้อกำหนดที่สำคัญในการดำเนินงาน (ตาราง  OP1-6)  การดำเนินงาน

ของคณะฯ ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นไปตามพันธกิจของคณะฯ (ตาราง OP1-2) และมหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาคณะฯ (พ.ศ.2561-2564) และแผน ปฏิบัติการของคณะฯ  โดยมีกระบวนการทำงานที่สำคัญ 2 กระบวนการ 

ได้แก่ 1) กระบวนการหลัก (core process) ได้แก่กระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทำงานตามสมรรถนะหลัก

ของคณะฯ ในการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าตามพันธกิจหลัก  2) กระบวนการสนับสนุน ( support process) ได้แก่ 

กระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหลักเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าด้านหลักสูตรและบริการของคณะฯ  

ตามข้อกำหนด (ตารางท่ี 6.1-1 และ 6.1-2) 

6.1 ข.(1) การนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุนต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่สำคัญ (ตารางที่ 6.1-1 และตารางที่ 6.1-2) เมื่อได้

กระบวนการที่ออกแบบแล้วผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของกระบวนการจะนำไปปฏิบัติและสื่อสารให้ผู้ร่วมในกระบวนการตาม

ระบบงานตามลำดับ โดยคณบดีและทีมบริหารฝ่ายต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ (PDSA) เป็นแนวทางใน

ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ตนเองเกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนให้ใช้มีการวิเคราะห์กระบวนการ ระบุกลุ่มลูกค้า ความ

ต้องการ ความคาดหวัง ปัจจัยนำเข้า เพื่อการส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มีดีแก่กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดให้มีการ

ติดตามโดยผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ตารางท่ี 4.1-1) 

6.1 ข.(2) กระบวนการสนับสนุน  คณะฯ กำหนดกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญโดยพิจารณาจากกระบวนการที่ไม่ได้มี

บทบาทในการสนับสนุนกระบวนการที่ใช้สมรรถนะหลักในการส่งมอบหลักสูตรและบริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียโดยตรง  แต่มีบทบาทในการส่งเสริมการทำงานในกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญรับผิดชอบโดย

หน่วยงานสนับสนุนหลัก ได้แก่ งานบริหารและธุรการ  งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ

งานคลังและพัสดุ ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และกระบวนการทำงานย่อยตามขอบเขตของงานเพื่อให้มั่นใจ

ว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามข้อกำหนด (ตารางที่ 6.1-2)  และใช้วงจรคุณภาพ (PDSA) ในการพัฒนาระบบงาน 

นอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ. 2562 คณะฯ ได้เริ่มนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้เป็นแนวทางใน

การทำงานด้านการบริการในหน่วยงานย่อยระดับงานภายในสังกัดสำนักงานคณบดี 
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6.1 ข.(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ ผู้บริหารของคณะฯ นำโดยคณบดี วิเคราะห์และทบทวน

ผลการดำเนินงานในประเด็นการบริการและกระบวนการตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และข้อมูล

สะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังหรือความต้องการ ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะและผลสรุปจากการจัด

โครงการ/การประชุมต่างๆ รวมทั้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ       เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับเปลี่ยน /ปรับปรุงการบริการและกระบวนการทำงานที่จะถูกถ่ายทอดสู่ผู ้เกี ่ยวข้องต่อไป สำหรับการปรับปรุง

หลักสูตรคณะฯ มีการกำกับและติดตาม ให้ทุกหลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ปี และทุกรอบ 5 ปีต้องมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดสกอ. (เดิม)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 คณะฯ เริ่มดำเนินการให้มี

การปรับปรุงหลักสูตรตามแนว Outcome based education (OBE) เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้น

ผลลัพธ์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู ้ใช้บัณฑิตมากยิ ่งขึ ้น ในการปรับปรุงการให้บริการคณะฯ 

ดำเนินการโดยการนำผลจากการทบทวนผลการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ภายในหรือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง

การปรับปรุงกระบวนการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2561 คณะฯ ได้เสนอจัดตั้งส่วนงานที่มีสถานะ

เป็นศูนย์ขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ จำนวน 4 ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านวัสดุแนวใหม่ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีอาทิตย์เพื่อให้การบริการตามความเชี่ยวชาญ และศูนย์บริการวิชาการ

เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ  ด้านการวิจัย คณะฯ ได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยและการ

สนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อการตีพิมพ์และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงกระบวนการ/

เพ่ิมเติมการสนับสนุน โดยประเมินจากผลงานของตัวชี้วัดและปัญหาจากปีที่ผ่านมา 

6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม  ทีมผู้บริหารคณะฯ นำความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ (ตาราง OP2-2) 

สมรรถนะหลัก และความต้องการของผู้เรียน/ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านต่างๆ มาพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการ

นวัตกรรมรูปแบบต่างฯ ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) นวัตกรรมความรู้ (knowledge innovation) และ

นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตามพันธกิจด้านหลักสูตร การบริการวิชาการ และ

การวิจัย ในการกำหนดความสำคัญ ลำดับการจัดการนวัตกรรมจะใช้ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง   สิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ  

(เช่น สินทรัพย์ นโยบายการส่งเสริมด้านนวัตกรรม)   สิ่งแวดล้อมภายนอก (เช่น กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี) 

รวมทั้งโอกาสทางการตลาดมาเป็นข้อมูลนำเข้าในการพิจารณาจัดการนวัตกรรมแต่ละประเภท ในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

ผู้บริหารที่รับผิดชอบจะถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการจัดการนวัตกรรมสู่ภาควิชา บุคลากร  ส่วนงานและกลุ่มผู ้มีส่วนร่วม 

ในการสร้างนวัตกรรมผ่านนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่มีการกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สะท้อนการเกิดนวัตกรรม 

(ตารางที่ 2.1-3 และตารางที่ 2.2-1)  พร้อมไปกับการจัดสรรงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร ในการปรับปรุง/

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการนวัตกรรมทีมผู้บริหารใช้ข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน  ผลจากการประเมินการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ปรับโครงสร้างคณะฯ และจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญขึ้นใหม่ 3 ศูนย์
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ตารางที่ 6.1-1 ระบบงาน กระบวนการหลัก (core process) ข้อกำหนดที่สำคัญ และตัวอย่างตัวชี้วัดที่สำคัญ 

ระบบงาน 
กระบวนการหลัก (core 

process) 
ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่สำคัญ 

Leading indicators 

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่สำคัญ 

Lagging indicators 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

1. การบริหาร

หลักสตูร และ

การประกัน

คุณภาพหลัก 

สูตร 

- การบริหารหลักสูตร การสร้างและ

ปรับปรุงหลักสูตร - การรับเข้า  การ

จัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล การสำเรจ็การศึกษา 

และกระบวนการหลังสำเร็จ

การศึกษา  - การพัฒนานักศึกษา  

การจัดการสวสัดิการและ

ทุนการศึกษา  - การประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 

หลักสตูรมมีาตรฐานและตอบสนองต่อ

ความต้องการในการมีงานทำหลัง

สำเรจ็การศึกษา และมีการปรับปรุง

หลักสตูรทุกๆ 5 ปี  ผู้เรยีนได้รับสิง่

อำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู้ และสวสัดิการเพียงพอ 

สำเรจ็การศึกษาภาย ในเวลาที่กำหนด 

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

จำนวนและคณุสมบัติของนักศึกษาที่

รับเข้าเป็นไปตามแผนและเกณฑท์ี่

กำหนด  

- ร้อยละของการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย  

- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

(FTES)  - จำนวนทุนการศึกษาท่ีได้รับจาก

หน่วยงาน/บุคคล ภายนอก - จำนวนโครงการท่ี

คณะฯ เป็นเครือข่ายดำเนินงานในโครงการ

ระดับประเทศ        – ร้อยละของหลักสูตรที่มี

การปรับปรุงตามรอบเวลา - ความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตร สิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความ

สะดวกและความปลอดภัย 

- ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์

สกอ. – ผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิ – ร้อยละของผู้สำเร็จการ 

ศึกษาท่ีได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี  

- ร้อยละของนักศึกษาท่ีจบการ 

ศึกษาตามเวลาท่ีกำหนดในหลัก 

สูตร – ร้อยละของผลงานตีพิมพ์

เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต 

ศึกษา - ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

- การจัดการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพ  - บัณฑิตมี

คุณภาพ – หลักสูตรมี

คุณภาพ - คณะฯ มภีาพ 

ลักษณ์ดา้นการจดัการ 

ศึกษาที่ด ี- ดึงดูดและ

สร้างความผูกพันธ์ของ

ผู้เรยีน 

 

2. การบริหาร

งานวิจัย 

- การสนับสนุนทุนวิจัยด้านต่างๆ 

ของคณะฯ  - การดำเนินงานด้าน

การมาตรฐานการวจิัย  - การ

สนับสนุนให้บุคลากรขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยหรือรับจา้งวิจัย

จากหน่วยงานภายนอก- การสร้าง

เครือข่ายการวิจัยและการบรูณาการ

งานวิจัยเป็นไปตามความต้องการหรือ

นโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของ

แหล่งทุนภายนอก คณะฯ และ

มหาวิทยาลยั  มีความสอดคล้องกับ

ระเบียบของมหาวิทยาลัยด้านภาระ

งานและตำแหน่งวิชาการและความ 

ก้าวหน้าตามสายงาน  มีการวิจยัเพื่อ

- จำนวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ (หรือจำนวนเงินทุน) จากแหล่งทุน

ภายในและภายนอก – จำนวนห้อง ปฏิบัติการ

ท่ีได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย – 

จำนวนชิ้นของสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

งานวิจัยและผลงาน – จำนวนโครงการถ่ายทอด

ความรู่สู่ชุมชนและสังคม - จำนวนเครือข่ายการ

วิจัยและ MOU ท่ีสนับสนุนการวิจัย - สัดส่วน

- จำนวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่อ

อาจารย์ -จำนวนผลงานตีพิมพ์

ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู 

Scopus และ Web of Science – 

จำนวนการอ้างอิงที่ปรากฎใน

ฐาน ข้อมูล Scopus และ Web of 

Science -  จำนวน MOU ด้านการ

- การวิจัยและสร้าง

นวัตกรรมดำเนินไดต้าม

แผน - คณะฯ มีผลงาน

จำนวนมากและมี

คุณภาพสูง มีความร่วมมือ

และเครือข่ายวิจัย และมี

ช่ือเสียงการการวิจยัและ
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การวิจัย  - การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงาน 

วิจัยของบุคลากรสู่สังคม  - การ

จัดหาและจัดซื้อเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่เป็นประโยชน์

ต่อการวิจัยและการเรยีนการสอน 

 

พัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุน

การดำเนินงานของหลักสูตร  งานวิจัย

เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย  ผลงาน 

วิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม

คุณภาพสูง  เกิดการถ่าย ทอดองค์

ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมสูส่ังคม 

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการ

ทำงานวิจัย 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

อาจารย์ประจำ – ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ

ทุนวิจัยต่ออาจารย์ท้ังหมด  - ร้อยละของ

อาจารย์รุ่นใหม่ท่ีได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์รุ่น

ใหม่ท้ังหมด (จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 

วิจัยกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกประเทศ - จำนวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีไดร้ับ

รางวัล  - จำนวนการยื่นจด

ทะเบียนสิทธิบตัรและอนุ

สิทธิบัตร (ส ะสม)  

 

การให้บริการวิชาการ - 

ดึงดูดแหล่งทุนจากภาย 

นอก – สนับสนุนการ

ดำเนินงานด้านการเรยีน

การสอนและหลักสูตรใน

ระดับต่างๆ - บุคลากรมี

ความภาคภูมิ ใจ มุ่งมั่นใน

การทำงาน และผลติผล 

งานทางวิชาการ – 

บุคลากรมีความก้าวหน้า

ตามสายงาน 

3. การบริการ

วิชาการ 

- การทำงานด้านการบริการวิชาการ

แบบสร้างรายได้  

- การทำงานด้านการบริการวิชาการ

แบบให้เปล่า 

การบริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ/ชุมชน และ

สามารถสรา้งความเข้มแข็งแก่ชุมชน  

ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 

รวดเร็วและเชื่อถือได้ มคี่าบริการที่

เหมาะสม  ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมยั

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง    

- จำนวนโครงการบริการได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

- จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (สะสม) – 

จำนวนผู้รับบริการรายเดิมท่ีกลับมาใช้บริการซ้ำ  

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่

ดำเนินการโดยศูนย์บริการฯ    

- ร้อยละของเงินรายได้จากการบรกิาร

วิชาการที่ได้รับจากการใช้บริการศนูย์

เครื่องมือฯ  – ร้อยละของงบประมาณ

บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศลิปะทีไ่ด้จาก

หน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได ้

- รายไดจ้ากการบริการวิชาการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรายไดป้ระจำปี  

– ความพึงพอใจของผู้มารับ

บริการ - จำนวนโครงการบริการ

วิชาการท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์

และศิลปะ 

 

- ผู้รับบริการพึงพอใจ 

- สร้างรายได้ 

- ช่ือเสียงของคณะฯ 
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ตารางที่ 6.1-2 ระบบงาน กระบวนการสนับสนุน (support process) ข้อกำหนดที่สำคัญ และตัวชี้วัด 

ระบบงาน 
กระบวนการสนับสนุน 

(support process) 
ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่สำคัญ 

Leading indicators 

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่สำคัญ 

Lagging indicators 
ผลสัมฤทธิ์ 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

1. การจัดการด้านนโยบาย 

งบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐาน 

ได้แก่ - การทำงานด้านการจัดทำ

แผนตามนโยบาย การกำกับดูแล 

และการรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผน - การจัดทำงบประมาณ 

แผนการใช้จ่าย และการจดัสรรเงิน

งบประมาณ  การจัดทำบญัชีและ

รายงาน ระบบการเงินและธนาคาร  

งานเอกสารและการตรวจสอบ

เอกสารการเบิกจ่าย  การพัสด ุ 

ธุรการตามระบบงานคลังและพัสด ุ - 

การทำงานด้านงานอาคารสถานท่ี 

ระบบสาธารณูปโภค การซ่อมบำรงุ

และการรักษาความปลอดภัย  

บรรลผุลการดำเนินงานตามแผนของ

คณะฯ   ประสิทธิผลของการทำงานท่ี

สนับสนุนกระบวนการด้านหลกัสูตร 

และการเรียนการสอน  การทำงานที่

สนับสนุนกระบวนการทำงานด้าน

การวจิัย  และการทำงานที่สนับสนนุ

กระบวนการด้านการบรกิารวิชาการ  ผล

การตรวจสอบเชิงบวกด้านการเงินจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   ความถูก ต้อง

ตามข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ 

และพรบ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความ

พร้อมต่อการใช้งานของอาคารสถานท่ี 

และระบบสาธารณูปโภค  ความ

ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยส์ินของ

บุคลากรและนักศึกษา 

- ร้อยละของการบรรลเุป้า หมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการ  - รายได้จากการผลิต

บัณฑิต  ทุนวิจัย การบริการวิชาการ  รายได้

จากการบริจาค –- ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรต่อการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบรหิารจัดการ 

การเรยีนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ  

- ความพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุ่มตอ่การ

จัดการสภาพ แวดล้อมในการทำงานและสิ่ง

อำนวยความสะดวก 

- เงินรายไดร้วม - ร้อยละ

รายจ่ายรวมของเงินรายได้   

- เงินคงเหลือรายปี -สินทรัพย์

ของคณะ (มูลค่าครุภณัฑ์หลังหัก

ค่าเสื่อมราคา) - ความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และ

ระบบรักษาความปลอดภัย - 

จำนวนห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับ

รองมาตรฐานความปลอดภัย 

(สะสม) - ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรต่อการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านการบรหิาร

จัดการ การเรียนการสอน วิจัย 

และบริการวิชาการ  

- ได้แผนกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 

- คณะฯ มสีภาพ แวดล้อม

ในการเรียนและการ

ทำงานท่ีดี 

- จัดสรรทรัพยากรได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
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2. การจัดการทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ 

- การทำงานด้านการบรหิารงาน

บุคคล  - การพัฒนาและฝึกอบรม  

การบริการและสวัสดิการของ

บุคลากร - การจัดการด้านวินัยและ

นิติการ   

 - งานสารบรรณและการสื่อสาร

องค์กร 

บุคลากรมีความพร้อมสำหรับการ

พัฒนาคณะฯ ไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรยีนรู้ และการบรรลุวิสัยทัศน์  

ความก้าวหน้าในสายงาน  ระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการ

ทำงาน การจดัการทรัพยากรบุคคล

ทีม่ีผลให้กระบวนการทำงานดา้น

หลักสตูรและการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- งบประมาณในการพัฒนาบคุลากรต่อหัว – 

สัดส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาเตม็เวลา

เทียบเท่า (FTES)   - จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ

ทุนวิจัย - ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

ที่มีตำแหนง่ตั้งแต่ระดับชำนาญการ/ชำนาญ

งานขึ้นไปต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด   

- จำนวนผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ  

- ความพึงพอใจของบุคลากรทุกกลุ่มตอ่

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   

- ความพึงพอใจโดยรวมของ

บุคคลาการทุกกลุ่มท่ีมีต่อการ

ดำเนินงานของคณะ  –ร้อยละของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับ การ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการจาก

จำนวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม

เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการ - ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการกำหนด

ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นทางสายงาน   

- บุคลากรมีคณุภาพ เพื่อ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่

วิสัยทัศน์ 

- บุคลากรมีความผูกพัน 

เชื่อมั่นในคณะฯ 
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และศูนย์บริการวิชาการเพื่อรองรับแผนการดำเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม ในด้าน

การศึกษาและการวิจัย คณะฯ เริ่มดำเนินการให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพื่อกระตุ้นให้มีผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตร 

ควบคู่ไปกับการสร้างผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยในปีการศึกษา 2562 คณะฯ 

จัดสรรงบประมาณให้ทุนผู้ช่วยวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ขยายการให้ทุนดังกล่าว

ไปยังนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ    6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  คณะฯ ควบคุมต้นทุน

โดยรวมของระบบปฏิบัติการ ผ่านการบริหารงบประมาณประจำปีที่ใช้ในการดำเนินการตามพันธกิจหลัก โดยกำหนดกรอบ

วงเงินงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้เหมาะสมกับแผน และใช้จ่ายเงินตามการขออนุมัติของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ถูก

จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์เป็นไปตามระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย  มีการกำหนดและติดตาม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (lagging indicators) และตัวชี้วัดกระบวนการ (leading indacators) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจำ

คณะฯ ทุกรอบ 6 เดือนเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเพื่อลดข้อผิดพลาด ในด้านการเรียนการสอนคณะฯ การส่งเสริมให้มีการ

จัดทำสื่อ และเอกสารประกอบการสอนแบบออนไลน์ และมีการประเมินการสอน และตอบแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่าน

โปรแกรมออนไลน์ แทนการใช้กระดาษ ด้านการวิจัยคณะฯ ผลักดันและส่งเสริมการจัดตั ้งกลุ่มวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน รวมไปถึงยังมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือเฉพาะทางที่มี

ราคาสูงไว้บริการด้วย   ผลของการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน (เช่น การตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้ฐานข้อมูล การ

เช็คชื่อเข้าทำปฏิบัติการ การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือ การ

รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยและทุนต่างๆ) และการเรียนการสอน (เช่น วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ยุคใหม่ แนวทางการสอน flip classroom, การประเมินผลการศึกษาต่างๆ การนำ google classroom มาใช้ในการ

เรียนการสอนปฏิบัติการ) เครื ่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ช่วยลดต้นทุน มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และ

ประหยัดเวลา ตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ผู้ใช้บริการ 

6.2 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  คณะฯ โดยทีมผู้บริหาร ค้นหาและคัดเลือกพันธมิตรและคู่ความร่วมมือที่สำคัญของ

คณะฯ (ตาราง OP1-7) โดยพิจารณาจากบทบาทในระดับกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตาม

ข้อกำหนด และมีการประเมินการดำเนินการเพื่อสะท้อนกลับข้อมูล ส่วนการค้นหาและคัดเลือกผู้ส่งมอบในระดับ

ปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ทีมผู้บริหารพิจารณาจากบทบาทในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานตามพันธกิจ

และงานตามแผนกลยุทธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของคณะฯ ผู้ส่งมอบที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบในการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มีระบบการคัดเลือก จัดซื้อ จัด

จ้าง จัดส่งและตรวจรับ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ ครุภัณฑ์โดยผู้ส่งมอบ ในกรณีที่ผู้ส่งมอบมีผลการ

ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คณะฯ จะดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอน และสะท้อนข้อมูลป้อนกลับไปสู่ผู้ส่งมอบ

เพ่ือการปรับปรุง และหากยังไม่มีการปรับปรุง คณะฯ จะพิจารณาปรับหรือเปลี่ยนผู้ส่งมอบ 



52 
 

 

6.2 ค(1) ด้านความปลอดภัย  ในปี 2561 คณะฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยและชีวอนามัย เพ่ือดำเนินการตาม

นโยบายคณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ทำ

หน้าที่กำกับดูแลให้หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานและสถานที่เรียนมีความ

ปลอดภัย โดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะฯ ที่มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย เช่น 

การจัดอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร การซ้อมอพยพหนีไฟ การนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 มาใช้ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในงานบริการวิชาการ การนำแนวปฏิบัติรวมถึงดชันชีี้

วัด (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามโครงการ ESPReL มาใช้ในการกำกับดูแลหอ้ง

ทำวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ เป็นต้น และนำผลการดำเนินงานที่รายงานโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ มา

วิเคราะห์และใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนงานที่เก่ียวข้องในรอบปีถัดไป 

6.2 ค(2) ด้านภาวะฉุกเฉิน การดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านภาวะฉุกเฉินอยู่ภายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงที่มีคณบดีเป็นประธาน ทำหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดภาวะฉุกเฉิน และกำหนดความเสี่ยงที่มีผลต่อ

การดำเนินงานของคณะฯ เพื่อนำไปจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไข พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ความถี่ของการจัดกิจกรรม แล้วถ่ายทอดไปสู่ผู้รับผิดชอบกระบวนการย่อยต่างๆ  จากนั้นนำผลการดำเนินการมาเป็น

ปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาปรับปรุงแผนและกระบวนการตามรอบเวลาที่ระบุไว้ในการทำแผน  ในช่วงภาคศึกษาปลายปี

การศึกษา 2562 ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะฯ โดยทีมผู้บริหารได้ดำเนินการอย่างฉับไวและ

รอบด้านแต่ยังคงเป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด

และระดับประเทศเพ่ือลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร (ตารางท่ี 6.1-3)  

ตารางที่ 6.1-3 การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

    ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการในสถานการณ์ COVID-19 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
สัมพันธ์ 

คณะฯ ออกประกาศให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำตามประกาศของ
องค์การอนามัยโลก  ประกาศของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข และประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับมาตรการเร่งด่วนที่ทางคณะฯ ได้ดำเนินการและสั่งการอย่างรวดเร็ว
ตั ้งแต่เร ิ ่มต้นที ่ม ีการประกาศข่าวการระบาดในประเทศไทยรวม 10 ข้อ รวมทั ้งได้ม ีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร และข้อแนะนำต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook Page, Facebook Group, Line, Email  ในการบริหารจัดการในช่วง
ที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาด คณะฯ ใช้ช่องทางออนไลน์ สร้างกลุ่ม Line เพ่ือสื่อสาร ข่าวสารสำคัญ 
รับเรื่องร้องเรียน และการช่วยเหลือทั้งบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดทำแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่าน Google Form ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการการช่วยเหลือ ข้อมูลการได้รับผลกระทบและรับเรื่องร้องขอการช่วยเหลือ
เพ่ือประเมินสถานการณ์ รวมทั้งข้อมูลเชิงสถิติที่สะท้อนถึงความพร้อม อุปสรรค และปัญหา เพ่ือนำ
ข้อมูลเหล่านี้เสนอคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะฯ และวางแผนเชิงนโยบายในการ
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บริหารจัดการการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ต่อไป  แผนรับมือ / แนวทางให้
ความช่วยเหลือในปีการศึกษา 2563 คณะฯ กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ/เยียวยาแก่
นักศึกษา โดยการให้ทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างทาง
สังคม ทุนจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาจากวิกฤตโควิด ซึ ่งได้มีการเบิกจ่ายทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาไปแล้วในบางส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ผ่านมา  ทุนจ้างงาน-ทุนจ้าง
นักศึกษาปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีความยากลำบาก  นอกจากนี้คณะฯ ได้กำหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกอบอาชีพรูปแบบใหม่
รับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต แนวทางการตัดสินใจและการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน
มาพบว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ทางคณะฯ กำหนด วางแผน และดำเนินการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้ในการ
ดำเนินการต่างๆ คณะฯ นำข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลจากการรับฟังเสียงสะท้อนจาก
นักศึกษา การติดตามนโยบายและประกาศของหน่วยงานภาครัฐ และการติดตามตัวเลขทางสถิติ
ของผู ้ต ิดเช ื ้อ มาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื ่อดำเนินการ ทำให้คณบดี ทีมผู ้บร ิหาร และ
คณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถกำหนดแนวทางและตัดสินใจไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์
สูงสุด จากผลการดำเนินการดังกล่าวของคณะฯ ได้มีหลายคณะวิชาศึกษาและนำแนวทางปฏิบัตินี้
ไปใช้บริหารจัดการ และดำเนินงานของคณะวิชาด้วยเช่นเดียวกัน ถือเป็นความสำเร็จในการบริหาร
จัดการของคณะฯ ต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา    ภายใต้แนวคิด “เราจะไม่ทิ้งกัน เราจะสู้
ไปด้วยกันSCSU คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร #SaveSCSUfromCOVID19” 

 

 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ ์

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า   

7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 84.05 71.68 70.03 

7.1ก-2 ผลงาน/บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

Scopus หรือ ISI (เรื่อง) 
97 80 72 

7.1ก-3 การอ้างอิง (citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web 

of Science (เรื่อง (ครั้ง)) 

318 

(879) 

389 

(1,077) 

378 

(1,032) 

7.1ก-4 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล/สิทธิบัติ 5 10 13 
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และอนุสิทธิบัตร (สะสม) 

7.1ก-5 จำนวนทุนวิจัยจากภายนอก  28 28 15 

7.1ก-6 จำนวนผู้มาใช้บริการด้านวิชาการจากศูนย์เครื่องมือฯ (คน) - 325 424 

7.1ก-7 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และ

ศิลปะ 
3 3 5 

7.1ก-8 ร้อยละของงบประมาณบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปะที่ได้จาก

หน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้ 
36.06 25.66 24.35 

7.1 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน และการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

7.1ข-1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ 

สกอ. 93.10 100 
อยู่ระหว่าง

การตรวจ

ประเมิน 

7.1ข-2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา (ร้อยละ) 75.78 75.87 81.29 

7.1ข-3 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามเวลาที่

กำหนดในหลักสูตร 
72.89 71.82 72.21 

7.1ข-4 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบการศึกษาตามเวลาที่

กำหนดในหลักสูตร  
7.69 8.33 11.54 

7.1ข-5 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีจบการศึกษาตามเวลาที่

กำหนดในหลักสูตร  
0 0 33.33 

7.1ข-6 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 79 108 65 

7.1ข-7 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร 
13 7 19 

7.1ข-8 ผลงานหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ 

ตีพิมพ์ 
1 1 1 

7.1ข-9 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (สะสม) ที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ 2 2 5 

7.1ข-10 ร้อยละของรายได้ที่ได้จากการมาใช้บริการศูนย์บริการวิชาการ

ของคณะฯ  
ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดใหม่ 32.03 

7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน   

7.1ค-1 จำนวนเครือข่าย (MOU) ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกประเทศ (ฉบับ)   
9 11 12 
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7.1ค-2 จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน/

หน่วยงานอื่นในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดใหม่ 50 

7.1ค-3 จำนวนหัวข้องานวิจัยที่ดำเนินงานร่วมกับสถาบันที่มี MOU 0 0 1 

7.1ค-4 โรงเรียนเครือข่ายทีให้ความร่วมมือด้านวิชาการ 16 16 16 

7.1ค-5 จำนวนโครงการที่คณะฯ เป็นเครือข่ายดำเนินงานในโครงการ

ระดับประเทศ  
3 4 4 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

7.2 ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน   

7.2ก-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คะแนน) 
4.79 4.45 4.30 

7.2ก-2 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีต่อหลักสูตร  3.93  4.01 4.06 

7.2ก-2 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อหลักสูตร  4.37 4.47 4.51 

7.2ก-3 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
3.81  3.91  3.94  

7.2ก-4 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
4.03 3.90 3.84 

7.2ก-5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้บริการนักศึกษา 

(หมายรวมถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 
4.26 4.29 4.32 

7.2ก-7 ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 2.67 3.04 3.57  

7.2ก-6 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากศูนย์บริการวิชาการ ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดใหม่ 3.98 

7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3 ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร   

7.3ก-1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 1:21.14 1:21.98 1:22.90 

7.3ก-2 ร้อยละของผู้ที่มีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับ ผศ. หรือเทียบเท่า

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
48.72 56.05 57.05 

7.3ก-3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด 40.13 48.03 31.41 

7.3ก-4 จำนวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ (แสนบาท) 1.5 2.22 1.66 
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7.3ก-5 ร้อยละของอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์รุ่นใหม่

ทั้งหมด (จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี) 
63.64 81.48 70.83 

7.3ก-6 สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ 0.69:1 0.71:1 0.73 :1 

7.3ก-7 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญ

การ/ชำนาญงานขึ้นไปต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
46.77 46.77 45.16 

7.3ก-8 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงาน 
3.79 4.04 4.09 

7.3ก-9 ระดับผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ 

3.58 3.92 3.92 

7.3ก-10 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านความม่ันคงและการได้รับความ

คุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
3.89 3.95 4.10 

7.3ก-11 ความศรัทธาในองค์กรของบุคลากร (คะแนน) 4.16 4.26 4.26 

7.3ก-12 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร (คะแนน) 3.85 4.16 4.12 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล  

7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ การกำกับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

7.4ก-1 ผลการดำเน ินงานของคณบด ีท ี ่ ได ้ร ับการประเม ินโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี (ร้อยละ/ระดับ) 

 78.6 / 

ระดับดี 

81.7 /  

ระดับดีมาก 

อยู่ระหว่าง

กระบวนการ

ประเมิน 

7.4ก-2 ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ และหน้าที่ของคณะฯ และ

การมีส่วนร่วมในการปฺฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ของบุคลากร (ระดับ

คะแนน) 

3.90 4.06 3.95 

7.4ก-3  ร้อยละของการจัดการอย่างโปร่งใสต่อข้อคำถามของผู้ตรวจสอบ

ด้านการเงิน 
100 100 

อยู่ระหว่างรอ

การตรวจสอบ 

7.4ก-4 จำนวนห้องปฏิบัติการที ่ได้ร ับรองมาตรฐานความปลอดภัย 

(สะสม) 
0 1 3 

7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ   

7.4ข-1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  71.43 76.9 78.57 

7.4ข-2 จำนวนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะฯ (สะสม) 0 5 5 
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7.4ข-3 จำนวนการอบรมหลักส ูตรระยะสั ้นที ่ม ีเน ื ่อหาบูรณาการ

วิทยาศาสตร์กับศิลปะ 
ตัวชี้วัดใหม่ 8 8 

7.4ข-4 จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการที ่ได้รับการ

เผยแพร่ 
8 10 10 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

7.5 ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

7.5ก-1 จำนวนเงินรายไดร้วม (บาท) 81,628,284 84,708,180 112,894,313 

7.5ก-2 รายได้จากเงินทุนวิจัย (บาท) 20,400,100 2,118,780 3,309,769 

7.5ก-3 ร้อยละรายจ่ายรวมของเงินรายได้ 91.19 74.92 81.58 

7.5ก-4 ร้อยละเงินคงเหลือรายปี (บาท) 8.81 8.22 18.42 

7.5ก-5 สินทรัพย์ของคณะ  

(มูลค่าครุภัณฑ์หลังหักค่าเสื่อมราคา, หน่วย: ล้านบาท) 
120 119 109 

7.5ก-6 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการ (บาท) 5.25 4.27 7.68 

7.5ก-7 รายได้จากการบริจาค (บาท) 285,058 1,054,524 1,114,150 

7.5ก-8 อัตราส่วนกำไรต่อรายได้ (เงินคงเหลือ/รายได้รวม) 0.07 0.076 0.165 

7.5ก-9 จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า (แสนบาท) 2.28 4.00 22 

 มศก. มอ. มศก. มอ. มศก. มอ. 

7.5ก-10 ส่วนตลาดด้านจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแรกเข้าจาก

จำนวนนักศึกษาที ่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยใน

สังกัดทปอ.ทั้งหมด  (ร้อยละ)  

4.82 4.47 5.53 4.52 5.65 4.35 

7.5ก-11 ส่วนตลาดด้านจำนวนนักศึกษาระดับโทแรกเข้าจากจำนวน

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ.

ทั้งหมด  (ร้อยละ) 

6.61 3.66 5.12 4.48 6.85 3.19 

7.5ก-12 ส่วนตลาดด้านจำนวนนักศึกษาระดับเอกแรกเข้าจากจำนวน

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ.

ทั้งหมด  (ร้อยละ) 

5.19 2.88 2.93 4.0 3.88 0.65 

หมายเหตุ  มศก. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

              มอ.  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
      

 


