บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 41238
ที่ อว 8618 / 0550
วันที่ 24 เมษายน 2563
เรื่อง ขอนาส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กองแผนงาน ตลิ่งชัน
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ อว 8603.10/ว.0621 เรื่ อ ง การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการและรายงานความก้าวหน้าโครงการภารกิจเชิงนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6
เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น
ในการนี้ คณะฯ ขอจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ข้อ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด(คณะ) เป้าหมาย

1

ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ 01: ร้อยละ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

80.00

2

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี

01: ร้อยละ

80.00

3

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินที่ผู้ใช้
บัณฑิตและ Stakeholder อืน่ เป็นผู้ร่วมประเมิน

01: ร้อยละ

4

จานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active
learning, social engagement

5

ผล

ตัวตัง้

ตัวหาร

เป้าหมาย
(เดิม)

รายละเอียด

-

- อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

-

-

- อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

5.00

3.00

-

36: วิชา

5.00

9.00

-

- รายวิชาที่มีลักษณะ active learning, learning by doing -761 461 การจัดการโครงการทางธุรกิจ ,761 465 การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ,761 412 การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ ,รายวิชาที่มีลักษณะ social (community) engagement -763
391 ภาคสนาม 1 ,763 450 การจัดการกลุ่มสวัสดิการชุมชน รายวิชาที่มีลักษณะเป็นการสร้างผู้ประกอบการ -761 457 นวัตกรรมองค์การ ,
762 432 แบบจาลองทางธุรกิจ ,765 422 การตลาดดิจิทัลสาหรับจุดหมายปลายทางและการท่องเที่ยว ,761 111 แบบจาลองและความ
ยัง่ ยืนของธุรกิจสตาร์ทอัพ

จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรม

36: วิชา

5.00

14.00

-

- 1.ความรู้คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น ,2.การพูดในที่สาธารณะ ,3.ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 4,
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ ,5.การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ,6.การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ ,7.การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ,8.การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจโรงแรม ,9.ธุรกิจการขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์ ,10.ทักษะ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ ,11.ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ,12.การจัดการอีเว้นท์กฬี าอย่างมือ
อาชีพ ,13.ภาษาอังกฤษในธุรกิจงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 2 ,14.ภาษาอังกฤษในธุรกิจงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 1

6

จานวนหลักสูตร/รายวิชา ที่สนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบการสังคม

11: หลักสูตร

3.00

7.00

-

- รายวิชาที่มีลักษณะสร้างผู้ประกอบการ -766 411 การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม ,762 341 การตลาดสาหรับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ,761 322 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ,รายวิชาที่มีลักษณะสร้างผู้ประกอบการสังคม - 763 315 การจัดการวิสาหกิจชุมชน ,769
338 การจัดการงานอีเว้นท์ทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ ,763 336 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ,761 403 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

7

จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 37: โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง
ของอาจารย์

2.00

-

-

9

จานวนโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 37: โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง
Outcome-based education

1.00

3.00

-

3.00

1.00
- อ.เจม,อ.พิทักษ์,ป.โท

10 จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN
QA

04: คน

3.00

-

-

1.00

11 จานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที
จัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 1 วัน) หรือ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั หลักสูตรที่ได้รับ AUN QA
certificate

21: กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

-

13 จานวนนักศึกษาต่างชาติ

04: คน

75.00

72.00

72.00

-

14 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (QS)

04: คน

10.00

7.00

-

5.00 94,191.62

8,571,437.43

19: คะแนน
18 เงินทุนวิจยั เฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ
สกอ ที่ได้ 5 คะแนน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/
คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน

21 จานวนเครือข่ายด้านการวิจยั ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

27: เครือข่าย

5.00

2.00

-

91.00

-

- 1.การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ: ความเข้มแข็งจากรากฐานเพือ่
การพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ,2. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ครั้งที่ 5 และ
โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์การจัดการชุมชน ครั้งที่ 7

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ข้อ

ตัวชี้วัด

23 จานวนโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ กิจการ
เพือ่ สังคม เพือ่ การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ

หน่วยวัด(คณะ) เป้าหมาย
05: โครงการ

24 งบประมาณบริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 01: ร้อยละ
ที่ได้จากหน่วยงานภายนอกต่อเงินรายได้

ผล

ตัวตัง้

ตัวหาร

8.00

7.00

5.00

0.03

2,891,550.00

เป้าหมาย
(เดิม)

- 1. โครงการอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาหรับชุมชน ,2. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ประจาภาคการศึกษาต้น ประจาปีการศึกษา 2562 ,3. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวจีน "HNU International Youth Camp Fall
2019" ,4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ,5. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติ ,6.
โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2563 ,7.การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น กรณีศกึ ษา
หมู่บา้ นบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
95,637,284.00

-

28 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความ
เชี่ยวชาญ (Career path and Succession plan)

04: คน

30.00

58.00

-

29 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
(QS)

01: ร้อยละ

50.00

57.14

-

-

30 ร้อยละของผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตัง้ แต่ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

01: ร้อยละ

31.00

36.26

-

-

31 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษา

01: ร้อยละ

80.00

-

-

- อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

32 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
University Green Campus

01: ร้อยละ

80.00

-

-

- อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

34 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษาของนักศึกษาต่อเงินรายได้

01: ร้อยละ

5.00

0.81

-

-

35 จานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กบั
นักศึกษาต่อภาคการศึกษา

37: โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

2.00

3.00

2.00

36 จานวนโครงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21

37: โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

3.00

5.00

-

37 จานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up

37: โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

3.00

5.00

1.00

38 จานวนบุคลากรที่ทาหน้าที่แนะแนวอาชีพ (QS)

04: คน

39 จานวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair หรือ 39: บริษัท
เข้าร่วมในการจัดการศึกษา

รายละเอียด

- 1.โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ,2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง(English Self-study) ,3.พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการชั้นสูง

- 1.โครงการสร้างพฤติกรรมให้กบั ผู้เรียนสู่ความสาเร็จในการเรียนสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ชั้นปีที่ 1) ,2.สร้างเสริมประสบการณ์ภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี ,3.ทักษะการเป็นผู้นาในรูปแบบสัมมนา ,4.Infographic Training เพือ่ การบริหารจัดการงานอีเว้นท์อย่างมีประสิทธิภาพ ,5."มา
กะดวง สู่ขิต...ธุรกิจ" เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้จัดงานสัมมนาอย่างมืออาชีพ
- 1.Innovative Startup Thailand 4.0 ,2.Start-up Innobiz ,3.Practice based learning บริษัทนาเที่ยวจาลอง การวางแผนและการ
ดาเนินงานการนาเที่ยว, 4.Food Festival 2019 Organized by Accounting Silapkorn ,5.SU Waste Warriors Festival 2019
Organised by Event Management

5.00

10.00

-

-

30.00

30.00

30.00

-

40 จานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพือ่
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

37: โครงการ/
กิจกรรม/แหล่ง

1.00

2.00

1.00

- 1.Make it Happen: แรงบันดาลใจจากพีส่ ู่น้อง ,2.พีพ่ บน้อง Ex Talk

43 จานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

33: ครั้ง

1.00

3.00

1.00

- 1.งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism” ,2. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
วิจัย ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ: ความเข้มแข็งจากรากฐานเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ,3.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ครั้งที่ 5 และโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัย และ
ความสัมพันธ์การจัดการชุมชน ครั้งที่ 7

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

