รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2563

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ปี
การศึกษา 2563
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2563
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสาเร็จของการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และอื่น ๆ ของบุคลากร ผู้เรียน
ลูกค้า กลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสาเร็จ SU Transformation
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2562 - 2566
ตัวชี้วัดที่ 6 มีแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 - 2566
ตัวชี้วัดที่ 8 มียุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Impact/ Social Impact
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการประเมินที่สะท้อน Impact/ Social Impact ของโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการ
บูรณาการ โครงการเชิงพื้นที่ หรือโครงการเสริมสร้างความเข้ มแข็งในการแข่งขัน/
งานสร้ างสรรค์ โครงการบริการวิช าการ โครงการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม หรือ
โครงการ S-Curve
ตัวชี้วัดที่ 10 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 11 มีแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีผลลัพธ์ในลักษณะที่เป็น OutcomeBased หรือ Social Impact หรือ สามารถนาเสนอเพื่อเป็นนโยบายระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้ าน
ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ตัวชี้วัดที่ 18 มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 19 เตรี ย มความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่
ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัดที่ 20 ออกแบบระบบและกลไกเพื่อนาเข้าและอัพเดทข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูล ที่
จาเป็นต่อการดาเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 21 มีระบบและกลไกในการสอบทานข้อมูล และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 23 มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัย/ ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล
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ตัวชี้วัดที่ 26 จานวนสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ตามสายงานหรือตามตาแหน่งที่ตอบสนองการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัดที่ 33 วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีผลการดาเนินงานดีขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 36 จานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 37 จานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 38 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
ตัวชี้วัดที่ 39 มีแผนหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดที่ 41 ทุกคณะวิชาส่วนงานได้นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปวิเคราะห์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของกองในสานักงานอธิการบดีที่มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 43 จานวนเรื่องที่สาคัญตามภารกิจหลักที่มีการปรับปรุงกระบวนการทางานที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุม สนอ.
ตัวชี้วัดที่ 44 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละของการดาเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดที่ 48 จานวนด้าน SDGs ที่มีการติดตามผลการดาเนินงาน โดยรายงานผลให้ Times Higher
Education’s Impact Rankings
ตัวชี้วัดที่ 49 จานวนด้านที่ผลการดาเนินงาน SDGs ของมหาวิทยาลัยศิลปากรติดอันดับ 1 ใน 10
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัดที่ 52 มีระบบและกลไกการพัฒนา การประเมินผู้เรียนในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวชี้วัดที่ 56 จานวนโครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตร
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 – 2566
โดยการนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบกับคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งได้เชิญรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารที่กากับดูแลแต่ละหมวด
ประชุมหารื อร่ ว มกัน เพื่อปรั บ ปรุ งมาตรการ/ แนวทาง ตัว ชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้ รับผิ ดชอบหลั ก ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2564 วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกับกับติดตามผลการดาเนินงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจาปีการศึกษา
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (13 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2564) สรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
หมวด

จานวนตัวชีว้ ดั

โครงร่างองค์กร
(ตัวชี้วัด 1,2,3)
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
(ตัวชี้วัด 5)
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
(ตัวชี้วัด 6,7,8,9,10,11,13,14)
หมวดที่ 3 ลูกค้า
(ตัวชี้วัด 17)
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้
(ตัวชี้วัด 18,19,20,21,23,26)
หมวดที่ 5 บุคลากร
(ตัวชี้วัด 32,33,35,36,37,38)
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
(ตัวชี้วัด 39,41,42,43,44,45,46,48,
51,52,56)
* ข้อยกเว้นไม่คิดคะแนน ตัวชี้วัดที่ 49
รวม

3

ผลการดาเนินงานที่ ร้อยละความสาเร็จ
บรรลุเป้าหมาย
3
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11
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36

33

91.67

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวนทั้งหมด 36
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ จานวน 33 ตัวชี้วัด ดังนั้น ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 คิดเป็น ร้อยละ 91.67

โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 18 มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงานหรือตามตาแหน่งที่ตอบสนองการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 35 ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการวิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดมี ผ ลการด าเนิ น งานดี ขึ้ น
(ปีงบประมาณ 2563)
เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาได้ อ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลัก PDCA และเป็นไปตาม
แนวทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 โดยมีการกาหนดกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการ ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว เช่น
- การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวัต กรรมการบริ ห ารจั ด การ (ด้ า นบริ ห ารจัดการ
ด้านบริหารการวิจัย ด้านบริหารบริการวิชาการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
(Digital Transformation)
- การกาหนดแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน
และอนาคต
- การเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์ที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ออกแบบคลัสเตอร์การวิจัยข้ามศาสตร์ให้ส อดคล้ องกับแหล่งทุนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 จานวน 36 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ จานวน 33 ตัวชี้วัด (บรรลุร้อยละ 91.67)
คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย = 4.50 คะแนน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 1
ผลสาเร็จของการ
จัดทาโครงร่าง
องค์กร (OP) ของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
จัดทา OP แล้ว
เสร็จ

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อย
มีการทบทวน
ละการรับรู้
และถ่ายทอด
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์/
ค่านิยม แผนกล พันธกิจ/ ค่านิยม
ยุทธ์ และอื่น ๆ
แผนกลยุทธ์
ของบุคลากร
หรืออื่น ๆ
ผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น ผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้ส่ง

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
จัดทา OP และ SAR แล้ว
✓
ผลการ
เสร็จ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย

มีการทบทวน และ
✓
ปรับเปลีย่ น วิสัยทัศน์ พันธ ผลการ
กิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ ดาเนินงาน
สาเร็จ
และถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร
เท่ากับ
มหาวิทยาลัย คณะ/ ส่วน
เป้าหมาย
งาน

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

3.50

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ภายหลังจากรับการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/ 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/ 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564 และในการประชุมกรรมการ ก.บ.ย. วันที่ 2 มีนาคม 2564 และวันที่ 9 เมษายน 2564
ผู้บริหารได้นาผลการประเมินฯ มาประกอบการพิจารณาเพื่อทบทวน และปรับปรุงโครงร่างองค์กร และมีการ
ปรับเปลีย่ น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน
และเสนอโครงร่างองค์กร (OP) และ SAR ของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 ต่อที่ประชุม ก.บ.ย. ครั้งที่
6/2564 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งรับการประเมินเมือ่ วันที่ 1-3 กันยายน 2564
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 1)
ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ผู้บริหารได้นาผลการประเมินฯ มาพิจารณาเพื่อทบทวน การปรับเปลี่ยน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผน
กลยุทธ์ โดยจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 และถ่ายทอดสู่
บริหารมหาวิทยาลัย คณะ/ ส่วนงาน ดังนี้
โดยดาเนินการในสาระสาคัญดังนี้
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะ/ ส่วนงาน และหน่วยงาน 4
ครั้งดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ส่วนที่ 1 หน้า 2
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

มอบ และคู่ความ
ร่วมมือ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก และวิเคราะห์จดั ทา
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และกรอบแผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. 2565
2. มหาวิทยาลัยจัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 –
2579 ให้คณะ และส่วนงานให้ความคิดเห็น
3. มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อธิการบดี ครั้งที่ 6/ 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/ 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พิจารณาเพื่อพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อย
SU
ดาเนินการ SU
✓
ผลการ
ละความสาเร็จ
Transformation Transformation Phase
SU
Phase 1 ร้อยละ 1 สาเร็จร้อยละ 100 และ ดาเนินงาน
Transformation
100
มีการจัดกิจกรรมซึ่งเกิน สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
(ปีงบประมาณ
2563)

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 2)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการปฏิรปู มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะที่ 1) (Silpakorn University
Transformation) โดยดาเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา (Mr. Masatoshi Matsuda) ซึ่งเป็นผู้มคี วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปองค์กร และ (Mr. Kentaro
Miyoshi) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปองค์กร ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบันและประเมิน
ความสามารถของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว
และมีการจัดกิจกรรมซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. กิจกรรม SU Transformation Scrum Workshop for Smart App.
2. จัดหาบริษัทเพื่อจัดทา Data Warehouse
3. จัดรวบรวม BI Report และเผยแพร่ผ่านโปรแกรม Power BI
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 4)

ส่วนที่ 1 หน้า 3
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
ร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
52.38

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อย
ร้อยละ 91.43
ละความสาเร็จ
ของการ
91.43/60 x 100
ดาเนินงานตาม
= 152.38
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี
การศึกษา 2562
– 2566
ตัวชี้วัดที่ 6 มี
วิเคราะห์
มีการวิเคราะห์ ทบทวน
✓
ผลการ
แผนกลยุทธ์ที่มี ทบทวน ปรับปรุง ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ
ประสิทธิภาพซึ่ง
แผนกลยุทธ์ฯ โดยใช้สารสนเทศทีไ่ ด้จาก ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
สามารถ
การวิเคราะห์ความ
เป้าหมาย
ตอบสนองความ
ต้องการ/ ความคาดหวัง
ต้องการ ความ
ของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอืน่
คาดหวังของ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เรียน และลูกค้า
และมีการวิเคราะห์
กลุ่มอื่น และ
สภาพแวดล้อม/ การ
นาไปสู่การบรรลุ
เปลี่ยนแปลงความสามารถ
วิสัยทัศน์ของ
ในการแข่งขัน
มหาวิทยาลัย

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
โดยบรรลุเป้าหมาย 32 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จานวน 35
ตัวชี้วัด (ไม่นับรวมตัวชี้วัดที่ 5) คิดเป็นร้อยละ 91.43
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 5)

5.00

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นเลิศร่วมกับการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และกาหนดโอกาส
เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญจาก 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัยและบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม 3) การบริหารจัดการ โดยค้นหาโอกาสในการสร้างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) และ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) วิเคราะห์ PESTEL analysis การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
จากปัจจัยที่มผี ลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาสขององค์กร และบริบทเชิงกลยุทธ์ จากข้อมูล
สารสนเทศที่สาคัญ ประกอบกับพิจารณาความต้องการ/ ความคาดหวังลูกค้าอนาคต/ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่น
ๆ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะ/ ส่วนงาน และหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11
– 12 มีนาคม 2564, 6 พฤษภาคม 2564 วันที่ 13– 14 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1 หน้า 4
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พิจารณาเพื่อพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อย
ละความสาเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.
2562 – 2566
(ปีงบประมาณ
2563)
ตัวชี้วัดที่ 8 มี
ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นเรื่อง
Impact/ Social
impact

บรรลุความสาเร็จ
ตามแผนฯ
ร้อยละ 80

มีแผนกลยุทธ์การ
วิจัย ระยะสั้น 12 ปี

ร้อยละ 86.67
86.67/80 x 100
= 108

มีแผนกลยุทธ์การวิจัย
ระยะสั้น 1-2 ปี

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ 8

4.50

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จ
เท่ากับ
เป้าหมาย

3.50

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 7)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562–30
กันยายน 2563) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจานวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น จานวน 13
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสาเร็จของการดาเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก

ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
สานักงานบริหารการวิจยั นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ได้จดั ทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การวิจยั นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565-2566) ขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะสั้น 1-2 ปี และได้กาหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกับ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ในเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565-2566) และที่ประชุมฯได้มมี ติให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนกลยุทธ์ฯดังกล่าว พร้อมกับได้นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนกล
ยุทธ์การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565-2566) ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธ์การ
วิจัย ระยะสั้น 1-2 ปี ของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 9)

ส่วนที่ 1 หน้า 5
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
การศึกษา 2563
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 9 ผล
ร้อยละ 50 ของ
100
✓
ผลการ
การประเมินที่
โครงการฯ ที่มี
ดาเนินงาน
สะท้อน Impact/
รายงาน
100/50 x 100
สาเร็จสูงกว่า
Social Impact
ผลลัพธ์ 2
= 200
เป้าหมาย
ของโครงการวิจัย ประเด็น คือ 1.
= ร้อยละ
ซึ่งเป็นโครงการ
ความพึงพอใจ/
100
บูรณาการ
ความไม่พึงพอใจ
โครงการเชิงพื้นที่ ของชุมชน/ หรือ
หรือโครงการ
ผู้ว่าจ้าง/ ผูม้ ีส่วน
เสริมสร้างความ
ได้ส่วนเสียต่อ
เข้มแข็งในการ
โครงการ
แข่งขัน/ งาน
2. ประโยชน์ที่
สร้างสรรค์
เกิดกับชุมชน/ ผู้
โครงการบริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิชาการ โครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
หรือโครงการ SCurve (สวนส.)
ตัวชี้วัดที่ 10 มี
มีการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
✓
ผลการ
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
คณะกรรมการ
กาหนด
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงาน
กาหนด
ยุทธศาสตร์ด้าน ของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ สาเร็จสูงกว่า
ยุทธศาสตร์ด้าน
การทานุบารุง
และมีการดาเนินกิจกรรม เป้าหมาย
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของคณะกรรมการชุด
ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.) ดาเนิน
โครงการวิจัย จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ : “การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU”
2. โครงการ : "การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช"
3. โครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรเี มืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ทยี่ ั่งยืน”
มีการประเมินความพึงพอใจ และประเมินประโยชน์ที่ชุมชน/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ได้รับ จานวน 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 10)

5.00

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2563
โดยมีกระบวนการดาเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่าน
มติการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/ 2563 วันที่ 14 ก.ค. 63 ผ่านมติสภาฯ ครั้งที่ 8/
2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1 หน้า 6
ตัวชี้วดั
ของมหาวิทยาลัย
ที่แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2563 มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 25 กันยายน
2563 และมีการประชุมร่วมกัน เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2. การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มผี ลกระทบสูงกับ
การพัฒนาประเทศ)
- จัดประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพื่อหารือ
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และกาหนดขอบเขต
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ (สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ กลยุทธ์ที่ 2. การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ ี
ผลกระทบสูงกับการพัฒนาประเทศ)
- จัดประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในภารกิจหลักในงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ”
2. การแต่งตั้ง “ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร”
3. รายงานความก้าวหน้าในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
4. การยกระดับการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี สู่ “ระดับนานาชาติ”
(สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ กลยุทธ์ที่ 2. การ
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มผี ลกระทบสูงกับการพัฒนา
ประเทศ กลยุทธ์ที่ 3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้ให้บริการ)

ส่วนที่ 1 หน้า 7
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 11 มี
แผนกลยุทธ์ดา้ น
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ที่มีผลลัพธ์ใน
ลักษณะทีเ่ ป็น
OutcomeBased หรือ
Social Impact
หรือ สามารถ
นาเสนอเพื่อเป็น
นโยบาย
ระดับชาติ

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
แผนกลยุทธ์ด้าน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จ
เท่ากับ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั
3.50

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี โดยไดพิจารณาความไดเปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage: SA)
ความทาทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge: SC) และโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity:
SOp) ที่เกี่ยวของรวมทั้งสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยและความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปเพื่อเสริม สรางความโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรมดวยการบูรณาการศาสตร
และความรวมมือที่ทาใหเกิดผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ และถายทอดสูการปฏิบตั ิที่เปน ไปในทิศทาง
เดียวกัน และ เปนประโยชนสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรและการดาเนินการทีม่ ีประสิทธิผล ซึ่งกาหนดกล
ยุทธ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ดา้ นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การเสริมสร้างจุดเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่มผี ลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
A National Pillar of Art and Design
กลยุทธ์
1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
2. การมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มผี ลกระทบสูงกับการ
พัฒนาประเทศ
3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้ให้บริการ
และได้นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดี ครั้งที่ 7/2564 วัน
อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6
กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี

ส่วนที่ 1 หน้า 8
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อย
ร้อยละ 20
ละความสาเร็จ
ของการจัดทา
คลังข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
รวมทุกสาขาด้าน
ศิลปะ การ
ออกแบบ ดนตรี
สถาปัตยกรรม
และด้าน
โบราณคดี

ผลการดาเนินงาน
23.87
23.87/20 x 100
= 119.35

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
19.35

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการนาผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าคลังข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2562 ถึง
2566 จานวน 3,000 รายการ
โดยปัจจุบันมีผลรวมจานวนผลงานที่นาเข้าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึง
29 มีนาคม 2564 เท่ากับ 716 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.87 จาแนกได้ ดังนี้
ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 2563) จานวน 397 รายการ
ปีการศึกษา 2563 (12 กรกฎาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564) จานวน 319 รายการ มี
ปี
การศึกษา
2562
2563

ผลการดาเนินงาน

ผลรวมสะสม

ร้อยละความสาเร็จ

397
319

397
716

13.23
23.87

จานวนผู้เข้าชมรวมทุกสาขา จานวน 1,602,179 ครั้ง และเข้าชมด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 680,785 ครั้ง
จานวนยอดการดาวน์โหลดรวมทุกสาขา จานวน 1,623,905 ครั้ง และยอดการดาวน์โหลดสาขาศิลปะ
จานวน 721,920 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อย
ละที่เพิ่มขึ้นของผู้
เข้าชมคลังข้อมูล
สะสมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 10

ร้อยละ 1,042.22
1,042.22/10 x 100
= 10,420

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
10,320

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 16)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายปีการศึกษา 2563 ในการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ 10 จาก 3 ฐานข้อมูลหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1 หน้า 9
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
แหล่งคลังข้อมูล

จานวนปี
2562
2,907

1. ฐานข้อมูลออนไลน์ศลิ ปกรรมสะสม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สานัก
หอสมุดกลาง)
2. ผู้เข้าชมผลงานศิลปกรรมในพื้นที่
300
ณ หอศิลป์สนามจันทร์ (หอศิลป์)
เริ่มเก็บข้อมูล
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง
ปี 2563
(Virtual gallery) (หอศิลป์)
รวม
3,207
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อย
ละข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข

ร้อยละ 80

95.45
95.45/80 x 100
= 119.31

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
19.31

5.00

จานวนเพิม่ ขึ้น
ตามเป้าหมาย
3,198
(10%)

จานวน ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบนั
3,394 สูงกว่าเป้าหมาย

330
(10%)
(10%)

458

สูงกว่าเป้าหมาย

32,779

สูงกว่าเป้าหมาย

3,528

36,631

สูงกว่าเป้าหมาย

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 18)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มีการรายงานการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้
1. มี 10 คณะ/ ส่วนงาน/ หน่วยงาน ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สานักงานอธิการบดี สานัก
หอสมุดกลาง สานักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป์ และสานักงานอธิการบดี มีจานวนข้อร้องเรียนรวมทั้งสิน้ 198
ข้อร้องเรียน ในจานวนนีม้ ีข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จานวน 189 ข้อร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.45
2. ไม่มีข้อร้องเรียนจานวน 8 คณะ/ ส่วนงาน/ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานสภามหาวิทยาลัย
3. อยู่ระหว่างดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล จานวน 2 คณะ/ ส่วนงาน/ หน่วยงาน ได้แก่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 19)

ส่วนที่ 1 หน้า 10
ตัวชี้วดั
วชี้วัดที่ 18 มี
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 19
เตรียมความ
พร้อมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
จัดเก็บใน
ฐานข้อมูลที่
ทันสมัย
และพร้อมใช้งาน

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
มีแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จต่ากว่า
เป้าหมาย

เตรียมความ
มีการเตรียมความพร้อม
✓
ผลการ
พร้อมฐานข้อมูล ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
บริการวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือ ดาเนินงาน
และเครือข่าย
ทางวิชาการ มีการจัดทา สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
ความร่วมมือทาง ฐานข้อมูลข้อตกลงความ
วิชาการ
ร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ฐานข้อมูล
กิจกรรม และฐานข้อมูล
บริการวิชาการของคณะ
วิชา และจัดกิจกรรมอบรม
การใช้งานระบบทั้งในส่วน
ของผู้ใช้ข้อมูล และผู้นาเข้า
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ

คะแนน
ปัจจุบนั
1.00

5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนพัฒนา IT ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทางศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันคือสานักดิจทิ ัลเทคโนโลยี) ) มหาวิทยาลัยได้จดั ทา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ แต่เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาโครงการ SU
Transformation จึงจาเป็นต้องมีการปรับร่างแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตก่อนนาเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 23)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
จากการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการ SU Transformation – Phase 1 เพื่อประเมินสภาพ
ปัจจุบันขององค์กร มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและนอกประเทศ เครือข่ายภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม และคู่ความร่วมมือจากการจัดโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งที่มีการลงนามในรูปแบบ MOU และที่ไม่มีการลงนาม มีการจัดทาฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ฐานข้อมูลกิจกรรม และฐานข้อมูลบริการวิชาการของคณะวิชา เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
กากับติดตาม และนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดโครงการร่วมต่อไป
เพื่อเป็นการต่อยอดผลจากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทางหน่วย Intelligence Unit (กองแผนงาน)
ร่วมกับสานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จดั รวบรวมข้อมูลดังกล่าวในระบบ Share point ที่สามารถเข้าถึงได้ภายใน
องค์กร และกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออ่าน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลโดยผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยัง
ได้พัฒนาระบบรายงานแบบ real-time เพื่อรองรับการเข้าถึงผ่านเว็บเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Power BI
นอกจากนี้ทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยียังได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบทั้งในส่วนของผู้ใช้ข้อมูล และ
ผู้นาเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และเก็บความต้องการเพิ่มเติมสาหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อเตรียมตัวในการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 24)

ส่วนที่ 1 หน้า 11
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
มีระบบกลไกการ
นาเข้าและ
อัพเดทข้อมูล
สารสนเทศเข้าสู่
ฐานข้อมูลหลัก
ได้แก่
RIS, REG, ERP

ตัวชี้วัดที่ 20
ออกแบบระบบ
และกลไกเพื่อ
นาเข้าและ
อัพเดทข้อมูล
สารสนเทศเข้าสู่
ฐานข้อมูลที่
จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานหลัก
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 21 มี
รายงานการ
ระบบและกลไก ประเมินการสอบ
ในการสอบทาน
ทานฯ ระบบ
ข้อมูล และมีการ
ประกอบด้วย
รักษาความ
1. ความถูกต้อง
ปลอดภัยของ
และทันสมัยของ
ข้อมูล
ข้อมูล
2. ความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
มีระบบกลไกในการนาเข้า
✓
ผลการ
ข้อมูลและการอัพเดท
ดาเนินงาน
ข้อมูลสารสนเทศอยู่
สาเร็จสูงกว่า
ตลอดเวลา
เป้าหมาย
และมีการแสดงผลเชิง
วิเคราะห์ในรูปแบบ Power
BI เพื่อนาไปใช้ในเชิง
นโยบายของมหาวิทยาลัย
มีการดาเนินการสอบทาน
ข้อมูลและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา ตามประกาศ
แนวนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จ
เท่ากับ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มีระบบกลไกการนาเข้าและอัพเดทข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลที่จาเป็น เช่น ปฏิทินการนาเข้าและอัพเดท
ข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลที่จาเป็น กาหนดผู้รับผิดชอบ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ได้แก่
1. การนาเข้าข้อมูลระบบ REG
2. การนาเข้าข้อมูลระบบ RIS
3. การนาเข้าข้อมูลระบบ ERP
และมีการแสดงผลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ Power BI เพื่อนาไปใช้ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 26)

3.50

ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยมอบสานักดิจิทลั เทคโนโลยี เป็นผูร้ ับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยข้อมูลและระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตามประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการรับรองโดยโดยคณะกรรมการที่
กากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมและ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิตามประกาศ
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ จะมีการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและสิทธิ์ในการ
แก้ไขข้อมูลในระดับต่าง ๆ และกาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักดิจิทลั ฯ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสานักดิจิทัลฯ โดยผลการดาเนินการใน
ภาพรวมได้มากกว่า 80% ของข้อกาหนดตามประกาศ ตัวอย่างเช่น ระบบ SU-ERP 1) มีการกาหนดสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งาน (USER) ในการเข้าใช้งานนาเข้าข้อมูล 2) จากัดสิทธิผ์ ู้ใช้งานระบบตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานเท่านั้น 3) การขออนุญาตเข้าระบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลในระบบ ต้อง
ดาเนินการตามแบบฟอร์มอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องได้รับการอนุมัติจากผูด้ ูแลระบบเท่านั้น
ทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้มีการดาเนินการกากับดูแลตามนโยบายประกาศความมั่งคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับ พ.ศ.2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยมีรายละเอียดการดาเนินการใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ส่วนที่ 1 หน้า 12
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ และเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทางสานักฯ
อยู่ระหว่างจัดทาแผนการ audit การดาเนินการตามนโยบาย ทั้งในส่วนของการซักซ้อมความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ ความสอดคล้องของระบบสนับสนุน และการตรวจสอบข้อมูลประกอบการดาเนินการ และการผลการ
ซ้อมแผน disaster recovery
สาหรับการดาเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัตภิ ายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสานักฯ อยู่
ระหว่างการจัดทาร่างธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ขององค์กรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และจัดเตรียมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับระบบงาน พร้อมทั้งจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยกากับดูแลให้มีการดาเนินการตาม พรบ. ต่อไป
ในส่วนของการดาเนินการเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลของผู้ใช้ระบบ เช่น ระบบ
REG ระบบ RIS ระบบ ERP จะมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการนาเข้า และตรวจสอบข้อมูล และสอบ
ทานข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลและผูบ้ ังคับบัญชาตามระดับ ก่อนยืนยันข้อมูลในระบบ

ตัวชี้วัดที่ 23 มี
มีการเผยแพร่
คลังเก็บข้อมูล
ผลงานที่โดดเด่น
ผลงานวิจัย/
จานวน 20 ชิ้น
ผลงานสร้างสรรค์
ในรูปแบบสื่อ
ดิจิทัล

26 ชิ้น
26/20 x 100
= 130

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
30

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 32)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
สานักหอสมุดกลาง อยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม Dpace ที่ใช้ในการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นของแต่ละคณะวิชาได้ ใน 2 ชุมชน คือ ชุมชน
SU Society's Pride & Awards และชุมชนภาควิชาที่เจ้าของผลงานสังกัด โดยการนาเข้าข้อมูลเพียงครั้ง
เดียว แก้ไขการจัดเรียงชุมชน SU Society's Pride & Awards ให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนา Template
เพื่อบันทึกผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลที่ยังไม่เคยมีในคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น Poster
Presentation award การนาเสนอผลงานด้วยวาจา ซอฟต์แวร์ เป็นต้น มีคณะวิชาคัดเลือกและรายงาน
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/ ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานอื่น ๆ ที่โดดเด่นของคณะ จานวน 26 ชิ้น เพื่อ
นาเข้าคลังปัญญา
จานวนผู้เข้าชมคลังเก็บข้อมูลงานวิจัยและผลงานโดดเด่น จานวน 1,471 ครั้ง
จานวนยอดการดาวน์โหลด จานวน 499 ครั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 34)

ส่วนที่ 1 หน้า 13
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 26
จานวนสื่อ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อย
ละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ตามสายงานหรือ
ตามตาแหน่งที่
ตอบสนองการ
ดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ฯ

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
2 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
4 เรื่อง
4/2 x 100
= 200

ร้อยละ 80

ร้อยละ 79.83
79.83/80 x 100
= 99.00

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
100

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00


ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จต่ากว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ 1.00

2.50

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
1) วดิ ที ัศน์เนื่องในกิจกรรมโครงการ "ดูโคม ชมจันทร์ งานศิลป์" พ.ศ. 2562
http://www.suric.su.ac.th//wp-content/uploads/Download/Teaser_2_2.mp4
2) วิดที ัศน์เนื่องในกิจกรรมโครงการ "ดูโคม ชมจันทร์ งานศิลป์" พ.ศ. 2562
http://www.suric.su.ac.th//wp-content/uploads/Download/Teaser3.mp4
3) วิดที ัศน์ภาพรวมการดาเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช
http://www.suric.su.ac.th//wp-content/uploads/Download/Final_4_mobile_2.mp4
4) ชื่อวิดที ัศน์นาเสนอ นิทรรศการ "การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช" ในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ปี 2563
https://youtu.be/TGQVQkjGoXA
ดาเนินการสาเร็จต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนาทักษะจานวน 862 คน จากทั้งหมด 1,191 และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา จานวน 860 คน จากจานวนสายสนับสนุนทั้งหมด 966 รวมบุคลากรได้รับการพัฒนา 1,722 คน จาก
ทั้งหมด 2,157 คน คิดเป็นร้อยละ 79.83
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนิน งานโครงการเป็ นแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ยังมีบาง
โครงการที่จาเป็นต้องจัดอบรมในลักษณะเชิงปฏิบัติการและต้องเลื่อนการดาเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป
ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน)"
3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่วนที่ 1 หน้า 14
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 33
วิเคราะห์ปัจจัย
ความผูกพันของ
บุคลากร

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
กาหนดวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อ
ค้นหาปัจจัยความ
ผูกพัน

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
กาหนดวิธีการดาเนินงาน
✓
ผลการ
เพื่อค้นหาปัจจัยความ
ดาเนินงาน
ผูกพัน
สาเร็จสูงกว่า
และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯจัดทาแบบ เป้าหมาย
สารวจ ดาเนินการสารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลเสร็จสิ้น

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดในปีการศึกษา 2563
มีการกาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร และทบทวนระบบการ
สร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากร ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนและกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร รวมทั้ง
กาหนดประเด็นคาถามที่ใช้ในการสารวจ
2. ดาเนินการสารวจความผูกพันของบุคลากรและวิเคราะห์หาปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันตามวิธีการทาง
สถิติ โดยจาแนกตามสายงานของบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) รวมทั้งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจต่อมาตรการการพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
โดยมีผลการประเมินดังนี้
อันดับ
ปัจจัยความผูกพัน
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย
ความมีสมดุลระหว่างการทางานและชีวิตส่วนตัว
งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายและส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่
บรรยากาศการทางานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ
สวัสดิการมีความเหมาะสมตามความจาเป็น เช่น ประกันสุขภาพ การ
ตรวจสุขภาพ กองทุนเงินช่วยเหลือเงินกู้ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา
ของบุตร
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 41)

สาย
วิชาการ
1
2
3
4
5
6

สาย
สนับสนุน
1
3
2
5
4

ส่วนที่ 1 หน้า 15
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อย
ร้อยละ 80
ละของตัวชี้วัด
ด้านการวิจัยที่
มหาวิทยาลัย
กาหนดมีผลการ
ดาเนินงานดีขึ้น
(ปีงบประมาณ
2563)

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 50
50/80 x 100
= 62.50

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จต่ากว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
-37.50

คะแนน
ปัจจุบนั
1.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดด้านการวิจัย จานวน 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานมากกว่าปี 2562 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วดั
1. จานวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา* (สวนส.)
2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ.
3. จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ* (สวนส.)
4. จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ* (สวนส.)

2562
(65)
4.11
(63)
(259)

2563
66
4.11
63
746

* ไม่มีตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก สวนส.
2. มีตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานน้อยกว่าปี 2563 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วดั

2562

2563

1. จานวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

41

39

2. จานวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับส่วนงานเอกชน ใน
วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
3. จานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
(รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)
4. จานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

47

39

262

187

9

6

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 42)

ส่วนที่ 1 หน้า 16
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 36
จานวนการยื่นจด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
80 ชิ้น/ เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
จานวน 202 เรื่อง
202/80 x 100
= 252.50

(ปีปฏิทิน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
152.50

คะแนน
ปัจจุบนั
5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
โดยในปีปฏิทิน 2563 มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาจานวน 202 เรื่อง จาแนกตามประเภท ดังนี้
ประเภท
ปี พ.ศ. 2563
ลิขสิทธิ์
20
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
3
สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
167
อนุสิทธิบัตร
12
รวม
202
.

ตัวชี้วัดที่ 37
จานวนบทความ
ที่ส่งผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสาร
ในฐานข้อมูล
Scopus ของ
มหาวิทยาลัย
(จาแนกเป็น
บุคลากรภายใน/
บุคคลภายนอก)
(ปีปฏิทิน)

จานวนบทความ บุคลากรภายใน จานวน
ทีส่ ่งมาตีพิมพ์
52 บทความ
จากบุคลากร บุคลากรภายนอก
ภายใน 15
จานวน 424 บทความ
บทความ/
บุคคลภายนอก
476/125 x 100
110 บทความ
= 380.8

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
280.8

5.00

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
จานวนบทความทีส่ ง่ ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
จานวนบทความทีส่ ง่ ผลงานตีพมิ พ์
ชื่อวารสาร
รวม
จากบุคลากรภายใน
จากบุคคลภายนอก
1. วารสาร Science,
Engineering and Health
19
154
173
Studies (SEHS)
2. วารสาร Humanities, Arts
and Social Sciences Studies
33
270
303
(HASSS)
รวม
52
424
476

ส่วนที่ 1 หน้า 17
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 38
จานวนบทความ
ที่ตีพิมพ์ ใน
วารสารของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่
ในฐานข้อมูล
Scopus

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563
50 บทความ

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
55 บทความ
✓
ผลการ
(บุคลากรภายใน จานวน 9
ดาเนินงาน
บทความ
สาเร็จสูงกว่า
บุคลากรภายนอก
เป้าหมาย
จานวน 46 บทความ)
= ร้อยละ
10
55/50 x 100
= 110

คะแนน
ปัจจุบนั
4.50

มีแผนหลักสูตรที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

จัดทาแผนหลักสูตร –
แผนการรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564 – 2568
และมีการดาเนินการ
เปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2564

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูง
เป้าหมาย

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
จานวนบทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย
ชื่อวารสาร
1. วารสาร Science, Engineering
and Health Studies (SEHS)
2. วารสาร Humanities, Arts and
Social Sciences Studies (HASSS)
รวม

(ปีปฏิทิน)

ตัวชี้วัดที่ 39 มี
แผนหลักสูตรที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5.00

จานวนบทความทีต่ พี มิ พ์
จากบุคลากรภายใน

จากบุคคลภายนอก

รวม

5

15

20

4

31

35

9

46

55

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาจัดทาแผนหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2568
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น เป็นหลักสูตรบูรณาการ/ future skill/ หลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอก หรือ
หลักสูตรที่บูรณาการเรียนการสอนกับการทางาน
แผนหลักสูตร-แผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2568 ซึ่งมีจานวน
หลักสูตร 230 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 96 หลักสูตร ปริญญาโท 83 หลักสูตร และปริญญา
เอก 51 หลักสูตร สามารถจาแนกตามกลุม่ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 53 หลักสูตร กลุม่ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 93 หลักสูตร และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 หลักสูตร มี
จานวนรวมนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 ตามแผนรับ 36,980 คน ซึ่งเป็นระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
จานวน 28,990 และ 7,990 คน (78.39:21.61) ตามลาดับ
1. หลักสูตรนานาชาติ 19 หลักสูตร (ปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 9
หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 6 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 5 หลักสูตร

ส่วนที่ 1 หน้า 18
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั
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- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 8 หลักสูตร
2. หลักสูตรพหุวิทยาการ 5 หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรทีร่ ะบุบนปกเล่ม มคอ.2) (ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
ปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 1 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 2 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 1 หลักสูตร
3. หลักสูตรสองปริญญา 12 หลักสูตร (ปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก
5 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุม่ สาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 4 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 4 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 4 หลักสูตร
4. หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิชา 4 หลักสูตร (ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และปริญญาโท 1
หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 1 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 3 หลักสูตร
5. หลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ 16 หลักสูตร (ปริญญาตรี 6 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร
และปริญญาเอก 7 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 6 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน 6 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 4 หลักสูตร
6. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่บูรณาการทางานกับการศึกษา (CWIE) และความร่วมมือของหลักสูตรกับ
สถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 71 หลักสูตร โดยจาแนกเป็น
- หลักสูตรที่มสี หกิจศึกษา จานวน 12 หลักสูตร
- หลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 16 หลักสูตร
- หลักสูตรที่มีการฝึกงาน จานวน 49 หลักสูตร
- หลักสูตรที่มีการฝึกสอน จานวน 10 หลักสูตร
หมายเหตุ : 1 หลักสูตรสามารถจาแนกได้หลายประเภท

ส่วนที่ 1 หน้า 19
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และเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/5864 วันที่ 19
พฤษภาคม 2564 และให้หลักสูตรมีการปรับปรุง/เปิดได้ครบถ้วน เพือ่ เปิดใช้ก่อนปีการศึกษา 2564
ผลการดาเนินงานตามแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี จากทั้งหมด 90 หลักสูตร รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 90 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100
ระดับปริญญาโท จากทั้งหมด 66 หลักสูตร รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 66 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100
ระดับปริญญาเอก จากทั้งหมด 44 หลักสูตร รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 44 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 41 ทุก
มีการนาข้อมูล
มีการนาข้อมูลต้นทุนต่อ
✓
ผลการ
คณะวิชาส่วนงาน ต้นทุนต่อหน่วย หน่วยต่อหลักสูตรไปใช้เพื่อ
ได้นาข้อมูล
ต่อหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์และวางแผน ดาเนินงาน
ต้นทุนต่อหน่วย ครบถ้วนทุกคณะ ดาเนินงานครบถ้วนทั้ง 15 สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
ต่อหลักสูตรไป
คณะ และมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์เพื่อใช้
สามารถใช้ประโยชน์จาก
ประโยชน์ในการ
ผลการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจ
บริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 52)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
กองคลัง ได้รายงานผลการนาต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ ประจาปีการศึกษา 2562 เสนอ
ต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และที่ประชุม
มีมติให้คณะไปทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการ
จัดการหลักสูตร และให้แต่ละคณะเสนอแผนงานของคณะฯ ในการนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPex) ในปีการศึกษา 2563 โดยคณะมีการนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรที่ได้รับจากกองคลัง
ไปใช้ในการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ และวางแผนดาเนินงานครบถ้วนทั้ง 15 คณะ
สาหรับมหาวิทยาลัย ได้นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรที่คานวณได้ ไปใช้ประโยชน์
ดังนี้
1. เพื่อผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลผลการดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความคุม้ ค่า ความคุ้ม
ทุนของการใช้ทรัพยากรในการผลิตบัณฑิตในแต่สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละคณะ
2. มหาวิทยาลัยนาเสนอข้อมูลเพือ่ เสนอรายงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการงบประมาณ และเพือ่ การวางแผนงานด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จัดทาข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการบริหาร
จัดการทางการเงินที่ดีภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (Good
governance)
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4. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตรวจสอบต้นทุนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
รวมถึงสามารถวัดผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
5. มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลที่วิเคราะห์ นาไปวางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานของแต่ละ
คณะ/สาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว นาไปใช้เพื่อวัดความคุ้มค่าของงาน โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนที่ใช้ไปกับผลผลิตที่มหาวิทยาลัยได้รับ รวมทั้งนาไปใช้เพื่อพิจารณาประเมินผลการบริหารจัดการของ
หน่วยงานในแต่ละคณะ เพื่อประเมินว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
7. มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้เพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรกับ
หลักสูตร/สาขา ของสถาบันอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ในการสร้างสร้างโอกาสในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อย
ร้อยละ 80
ละของกองใน
สานักงาน
อธิการบดีที่มีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทางาน
ตัวชี้วัดที่ 43
2 เรื่อง/ กองหรือ
จานวนเรื่องที่
หน่วยงาน
สาคัญตามภารกิจ (11 กอง = 22
หลักที่มีการ
เรื่อง)
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทางานที่ผ่านความ

100
100/80 x 100
= 125

44
42/22 x 100
= 200

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= 25

5.00

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= 100

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 57)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
สานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จานวน 11 กอง ทุกกอง
มีการปรับปรุงกระบวนงานด้วย SIPOC ทั้ง 11 กอง คิดเป็นร้อยละ 100
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 59)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
ทุกกองในสานักงานอธิการบดีมีการปรับปรุงกระบวนงานด้วย SIPOC กองละไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงาน
ย่อย รวมจานวน 44 กระบวนงานย่อย
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 60)

ส่วนที่ 1 หน้า 21
ตัวชี้วดั
เห็นชอบจากที่
ประชุม สนอ.
ตัวชี้วัดที่ 44
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ความพึงพอใจ
3.51

ความพึงพอใจ (4.50 +
4.15)/2 =4.33

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
23.36

5.00

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
20

5.00

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
สานักงานอธิการบดี แบ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 กรณี
1. การประเมินหน้างาน มีกองที่ให้บริการแบบมีการประเมินหน้างาน จานวน 8 กอง ได้แก่ กอง
กฎหมาย กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงาน
วิทยาเขตเพชรบุรี กองทรัพยากรมนุษย์ และกองบริหารงานวิชาการ มีผลประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.50
จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผลประเมิน 4.49
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลประเมิน 4.55
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลประเมิน 4.42
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ผลประเมิน 4.52
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของทุกกอง ในสานักงานอธิการบดี (ประเมินรายปี) มีผล
ประเมิน ค่าเฉลีย่ 4.15 จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผลประเมิน 4.17
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลประเมิน 4.22
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลประเมิน 4.04
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ผลประเมิน 4.12
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการความเสีย่ งตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่27 มกราคม 2563 โดยแจ้งเวียนให้แก่ทุกคณะ/ ส่วนงาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมความเสี่ยงระดับคณะ/ ส่วนงาน รวมทั้งกากับติดตามและจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน โดยเสนอผลการดาเนินงานผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/ 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2563 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และที่

4.33/3.51 x 100
= 123.36

ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อย
ละของการ
ดาเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง
(ปีงบประมาณ
2563)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 96.15
96.15/80 x 100
= 120

ส่วนที่ 1 หน้า 22
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
โดยรายละเอียดของแผนฯ แบ่งความเสีย่ งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยง
ด้านการดาเนินงาน 3) ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย 26 มาตรการ/ กิจกรรม และได้
มีการดาเนินการตามมาตรการ/ กิจกรรมสาเร็จ 25 มาตรการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.15

ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อย มีการกาหนด มีการกาหนดมาตรการด้าน
✓
ผลการ
ละของการ
มาตรการด้าน
ความปลอดภัยและภาวะ
ดาเนินงาน
ดาเนินการตาม
ความปลอดภัย
ฉุกเฉิน
มาตรการด้าน
และภาวะฉุกเฉิน โดยสามารถดาเนินการ สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
ความปลอดภัย
ตามแผนฯ และส่งผลให้
และภาวะฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยผ่านวิกฤต
และสามารถดาเนินการต่อ
(ปีงบประมาณ
ได้
2563)

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 64)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินตามแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (BCP) โดยจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่มีอธิการบดีเป็นหัวหน้าทีมงาน และ
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องจะต้องร่วมมือกันดูแลติดตาม ปฏิบตั ิงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถ
บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและกลับสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ว แผน BCP กาหนดแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมพร้อมในการรับมือ ลดผลกระทบ และบรรเทาความเสียหาย เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
จากอุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ชุมนุมประท้วง/จลาจล และโรคระบาด
ช่วงสภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามแผน BCP โดย
อธิการบดีในฐานะหัวหน้าทีมงาน ปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน Call Tree ไปยังทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องผู้ประสานงาน และคณะ/ส่วนงาน ในแต่ละวิทยาเขต เพื่อดาเนินการกาหนดมาตรการของแต่
ละวิทยาเขต คณะ/ส่วนงาน ตามกลยุทธ์ความต่อเนื่อง โดยพิจารณาทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติการสารอง วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ที่สาคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผูใ้ ห้บริการที่สาคัญ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และมีการจัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผลจากการดาเนินงานตามตามแผน BCP และ
มาตรการที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทาให้มหาวิทยาลัยยังคงสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ข้อกาหนดของ
มาตรการ เช่น สามารถจัดการเรียนการออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ เป็นไป และส่งผลให้มหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วงสภาวะวิกฤต
ตัวอย่างการกาหนดมาตรการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
ออกประกาศให้ปิดสถานที่ทาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการชั่วคราว การกาหนดมาตรการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรการในการดาเนินการด้านการเรียนการสอน และการสอบ การเปิด – ปิดประตู

ส่วนที่ 1 หน้า 23
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทางเข้ามหาวิทยาลัย ข้อกาหนดการจัดกิจกรรมภายในอาคารต่าง ๆ การมาปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ 48
จานวนด้าน
SDGs ที่มีการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน โดย
รายงานผลให้
Times Higher
Education’s
Impact
Rankings
(ปีปฏิทิน)

4 ด้าน

จานวน 7 ด้าน
7/4 x 100
= 175

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
75

5.00

(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 65)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN
ADMINISTRATION กลยุทธ์ 9 พัฒนาลักษณะทางกายภาพสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GREEN CAMPUS) โดยมีมาตรการในการผลักดันการติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(University Green Campus) ในอันดับที่สูงขึ้น โดยการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตาม
นโยบาย และการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 – 2566 กาหนดมาตรการในการ
สร้างความรับรู้และติดตามผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN’s Sustainable
Development Goals : SDGs) และการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตาม SDGs โดยกาหนดเป้าหมายการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ด้าน SDGs ในปีปฏิทิน 2563 ให้กับ Times Higher Education’s
Impact Rankings จานวน 4 ด้าน และมีผลการดาเนินงานติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย จานวน 2 ด้าน จาก 4 ด้านที่ส่งผลการดาเนินงาน
ในปีปฏิทิน 2563 Times Higher Education’s Impact Rankings ได้เปิดระบบให้องค์กรต่าง ๆ ส่งผล
การดาเนินงานเข้าระบบ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการรายผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จานวน 7 ด้าน ดังนี้
GOAL 3: Good Health and Well-being
GOAL 4: Quality Education
GOAL 6: Clean Water and Sanitation
GOAL 7: Affordable and Clean Energy
GOAL 11: Sustainable Cities and Communities
GOAL 12: Responsible Consumption and Production

ส่วนที่ 1 หน้า 24
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal

ตัวชี้วัดที่ 49
จานวนด้านที่ผล
การดาเนินงาน
SDGs ของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรติด
อันดับ 1 ใน 10
ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย
(ปีปฏิทิน)
ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อย
ละของหลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ AUNQA
ตัวชี้วัดที่ 52 มี
ระบบและกลไก
การพัฒนา การ
ประเมินผู้เรียนใน
การบรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ของ
หลักสูตร

2 ด้าน

ร้อยละ 70

กาหนด
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ
และมีการ
ถ่ายทอดสู่คณะ

เนื่องจากข้อมูลยังไม่ถูกนา
ขึ้นในระบบ ของ THE
จึงขอยกเว้นการคิดคะแนน
ตัวชี้วัดนี้

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
74.76/70 x 100
สาเร็จสูงกว่า
= 106.80
เป้าหมาย
= ร้อยละ 6.80
กาหนดคุณลักษณะบัณฑิต
✓
ผลการ
ที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ และมีการ ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
ถ่ายทอดสู่คณะ
เป้าหมาย
และมีการติดตาม
ประเมินผลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ร้อยละ 74.76

ดาเนินการสาเร็จต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
รายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (Sustainable Deในปีปฏิทิน
2563 Times Higher Education’s Impact Rankings ได้เปิดระบบให้องค์กรต่าง ๆ ส่งผลการดาเนินงาน
เข้าระบบ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการรายผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเข้าระบบเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากข้อมูลยังไม่ถูกนาขึ้นในระบบ จึงขอยกเว้นการคิดคะแนน
ตัวชี้วัดนี้

4.50

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
โดยในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรทีร่ ับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จานวน 154 หลักสูตร จาก
จานวนหลักสูตรทั้งหมด 206 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 74.76

5.00

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และได้นาเสนอทีป่ ระชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 ใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และมี
การประชุมเพื่อจัดทา (ร่าง) การกาหนดแนวทางการประเมินตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1 หน้า 25
ตัวชี้วดั

เป้าหมายปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ปัจจุบนั

คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
และมาตรฐาน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ตัวชี้วัดที่ 56
จานวนโครงการ/
กิจกรรม/ แหล่ง
เรียนรูส้ นับสนุน
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
นอกหลักสูตร

14 โครงการ/
กิจกรรม/ แหล่ง
เรียนรู้

45 โครงการ/กิจกรรม/
แหล่ง
45/14 x 100
= 321.43

✓
ผลการ
ดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย
= ร้อยละ
221.43

5.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มหาาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเผยแพร่กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานวิชาการ มหาาวิทยาลัยศิลปากร (www.eds.su.ac.th) และได้มีการถ่ายทอด
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไป
ยังคณะวิชาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้คณะวิชาและหน่วยงานใช้
เป็นกรอบในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบที่กาหนด และได้จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิชา เพื่อหาแนวทางในการวัด
และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 และอยูใ่ นระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และระบบการวัดและประเมินผลฯ เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในระดับหลักสูตรต่อไป
มีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เท่ากับ 4.16 ผลประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์ศลิ ปากร
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (บัณฑิตประเมินตนเอง) เท่ากับ 3.95 และ ผลประเมินของนักศึกษาด้านการมีจิต
อาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เท่ากับ 4.32
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
45 โครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้
(รายละเอียดตามตัวชี้วัดที่ 38 แผนปฏิบัติการฯ)
หมายเหตุ แผนพัฒนาฯ รวมบัณฑิตวิทยาลัย 1 โครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้
(รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 72)

= 162/36
= 4.50
คะแนน

ส่วนที่ 2 หน้า 1
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
โครงร่างองค์กร
มาตรการที่ 1 วิเคราะห์ตนเองในระดับมหาวิทยาลัย
2 วิเคราะห์ระบบการนาองค์กรของมหาวิทยาลัย
3 วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ สู่บุคลากร
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และพึงมีในอนาคต
4 ประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ
5 ทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 ผลสาเร็จของการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

จัดทา OP แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
จัดทา OP และ จัดทา SAR
แล้วเสร็จ

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ความส าเร็ จ ของผลการด าเนิ น งาน
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ร่ า ง อ ง ค์ ก ร ( OP)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเกณฑ์ EdPEx

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ได้ดาเนินการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยด าเนิ น การร่ ว มกั บ โครงการปฏิ รู ป
มหาวิทยาลั ย ศิลปากร (Silpakorn University Transformation) เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย
รองรับการจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. น าข้อมูล พื้น ฐานของมหาวิทยาลั ยและข้อมูล จากการดาเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมาใช้ประกอบการดาเนินการจัดทาโครงร่างองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานร่วมในการพิจารณาจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจานวนหลายครั้ง จนได้โครงร่างองค์กรที่แสดงถึงภาพรวม
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และความโดดเด่นเฉพาะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป
4. ภายหลังจากรับการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอผลการ
ประเมินต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2564 วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564 และในการประชุมกรรมการ ก.บ.ย. วันที่ 2 มีนาคม 2564 และวันที่ 9 เมษายน 2564
ผู้บริหารได้นาผลการประเมินฯ มาประกอบการพิจารณาเพื่อทบทวน และปรับปรุงโครงร่างองค์กร และมีการ
ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ให้สอดคล้องกับ การดาเนินงานในปัจจุบัน และเสนอโครงร่างองค์กร
(OP) และ SAR ของมหาวิทยาลั ย ปี การศึกษา 2563 ต่อที่ประชุม ก.บ.ย. ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 8
มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งรับการประเมินเมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 2
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ร้อยละการรับรูเ้ กีย่ วกับวิสยั ทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และอืน่ ๆ ของบุคลากร ผูเ้ รียน ลูกค้า
กลุม่ อืน่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ผูส้ ง่ มอบ และคู่ความร่วมมือ
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

มีการทบทวนและ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์/ พันธ
กิจ/ ค่านิยม แผนกลยุทธ์
หรืออื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
บรรลุเป้าหมาย (✓)
มีการทบทวน และปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผน การทบทวนและถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ /
กลยุทธ์ และถ่ายทอดสูผ่ ู้บริหาร พันธกิจ/ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ หรืออื่น
มหาวิทยาลัย คณะ/ ส่วนงาน ๆ และรายงานผลการดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารได้นาผลการประเมินฯ มาพิจารณาเพื่อทบทวน การปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
โดยจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 -2579 และถ่ายทอดสู่บริหาร
มหาวิทยาลัย คณะ/ ส่วนงาน ดังนี้
โดยดาเนินการในสาระสาคัญดังนี้
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะ/ส่วนงาน และหน่วยงาน
4 ครั้งดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก และวิเคราะห์
จัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และกรอบแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.
2565
2. มหาวิทยาลัยจัดทาประชาพิจ ารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ.
2565 – 2579 ให้คณะ และส่วนงานให้ความคิดเห็น
3. มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่ อน
ยุ ท ธศาสตร์ อ ธิ ก ารบดี ครั้ ง ที่ 6/2564 เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2564 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พิจารณาเพื่อพิจารณา
- วิสัยทัศน์ (Vision)
“บูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่
ความผาสุกและความยั่งยืนของสังคม”

ส่วนที่ 2 หน้า 3
“Integrate arts, culture,andscienceto enhance creative and innovative economy for
societal well-being and sustainability”
- พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย
นาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่สร้างสรรค์ ผ่านการจัดการองค์ความรู้
และการจัดการเครือข่ายในการทางานร่วมกัน
3. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแก่สังคม ผ่านการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและเครื อข่ ายเสริ มสร้ างเศรษฐกิจ เชิงสร้ างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และ
วัฒนธรรม
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ด้วยศิลปะและการออกแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน
- ค่านิยม (Core Value)
C = Creativity ความสร้างสรรค์
R = Resilience ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E = Excellence ความเป็นเลิศ
A = Aesthetics สุนทรียภาพ
T = Trust ความไว้วางใจ
I = Innovation นวัตกรรม
V = Vigor ความมีพลัง
E = Enduring growth การเติบโตอย่างยั่งยืน
และมี ก ารน าเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2564 พร้ อ มทั้ ง
ดาเนินการถ่ายทอดและเจรจาค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แก่ผู้บริหาร คณบดี ผู้อานวยการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24, 26สิงหาคม 2564 และ วันที่ 9
กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 4
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 ร้อยละความสาเร็จ SU Transformation
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
ปี
ช่วงเวลาการเก็บ
การศึกษา
ข้อมูล
2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เป้าหมาย
SU Transformation
Phase 1 ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(✓)
ดาเนินการ SU
Transformation
Phase 1 สาเร็จ
ร้อยละ 100 และมี
การจัดกิจกรรมซึ่ง
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

คาอธิบาย
เป็นการวัดความสาเร็จจากผล
การดาเนินงานของ โครงการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn University
Transformation) Phase 1

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระยะที่ 1) (Silpakorn University
Transformation) โดยด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษา (Mr. Masatoshi Matsuda) ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปองค์กร และ (Mr. Kentaro
Miyoshi) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปองค์กร ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและประเมิน
ความสามารถของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว
และมีการจัดกิจกรรมซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. กิจกรรม SU Transformation Scrum Workshop for Smart App.
เนื่องจากการปฏิรูปมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ SU Transformation ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัย ยกระดับการให้บริการ และพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงได้จัดกิจกรรม SU Transformation Scrum
Workshop for Smart App เพื่อรับความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาในฐานะของผู้ใช้งาน SU
Smart App อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒ นา
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือผ่านการปฏิบัติจริง มีก ารจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้
ผ่านการเผยแพร่แบบฟอร์มสู่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยสาหรับการพัฒนาต่อไป
2. จัดหาบริษัทเพื่อจัดทา Data Warehouse
สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาต่างชาติ ในโครงการ SU Transformation – Phase
1 ซึ่งวิเคราะห์พบจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ และจัดทา dashboard
และรายงานเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ การคาดการณ์ การติ ด ตามผล และใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของ
มหาวิทยาลัย แต่ยังติดข้อจากัดในเรื่องของความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลหลัก และการเข้าถึงฐานข้อมูล ERP
ซึ่งมีข้อจากัดในการเข้าถึงระบบ SAP ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการจัดหาบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
พั ฒ นา data warehouse เพื่ อ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ เสริ ม จุ ด แข็ ง ในด้ า น Business
Intelligence ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีความเชี่ย วชาญด้านการดึงข้อมูลจาก SAP เป็น

ส่วนที่ 2 หน้า 5
พิเศษ โดยทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยิได้จัดหาและจัดประชุมรับฟังความเชี่ยวชาญและข้อเสนอจากหลากหลาย
บริษัท และได้กลั่นกรองเพื่อคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความต้องการของมหาวิทยาลัยเพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพิจารณา
3. จัดรวบรวม BI Report และเผยแพร่ผ่านโปรแกรม Power BI
สืบเนื่องจากหน่วย Intelligence Unit ภายใต้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ BI (Business Intelligence) อยู่หลากหลายรายงาน และมีการจัดทา
รายงานที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ทางมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดให้กับคณะวิชาและส่วน
งาน เช่น จานวนผลงานทางวิชาการ จานวนนักศึกษา จานวนบุคลากร เครือข่ายความร่วมมือ จานวนรางวัล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าวอย่างสูงสุด รวมศูนย์การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ และสร้างมาตรฐานตัวชี้วัดการดาเนินการที่จะใช้อ้างอิง ทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงได้รวบรวม
รายงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแอพพลิเคชั่นใน Power BI เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงรายงานต่ าง ๆ ได้
จาก www.office.com ตามสิทธิ์ที่ได้รับการกาหนด
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
มาตรการที่ 6 กาหนดกลยุทธ์การถ่ายทอดแนวคิดตามเกณฑ์ EdPEx สู่ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยยึดหลักค่านิยมเรื่องมุมมองเชิงระบบ การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความ
เป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
7 มีระบบและกลไกในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ทัง้ ระดับ
สถาบัน และคณะ/ ส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2562 - 2566
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563
2564
2565
2566

ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 91.43

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ความส าเร็จ ของผลการดาเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า กร เ พื่ อ ผ ลั กดั นผ ล สั ม ฤทธิ์ ด้ า น
ACADEMIC REPUTATION AUN QA EdPEx
และ QS

ส่วนที่ 2 หน้า 6
วิธีก ารคานวณ: ร้ อยละความส าเร็ จ ของการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร เท่ากับ
(จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษานั้น)
(จานวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น)

X 100

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 – 2566
โดยการนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบกับคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งได้เชิญรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารที่กากับดูแลแต่ละหมวด
ประชุมหารื อร่ ว มกัน เพื่อปรั บ ปรุ งมาตรการ/ แนวทาง ตัว ชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้ รับผิ ดชอบหลั กตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2564 วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกับกับติดตามผลการดาเนินงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจาปีการศึกษา
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (13 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2564) สรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
หมวด

จานวนตัวชีว้ ดั

ผลการดาเนินงานที่ ร้อยละความสาเร็จ
บรรลุเป้าหมาย
3
100.00
1
100.00
8
100.00

โครงร่างองค์กร (ตัวชี้วัด 1,2,3)
3
หมวดที่ 1 การนาองค์กร (ตัวชี้วัด 5)
1
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
8
(ตัวชี้วัด 6,7,8,9,10,11,13,14)
หมวดที่ 3 ลูกค้า (ตัวชี้วัด 17)
1
1
100.00
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
6
5
83.33
จัดการความรู้
(ตัวชี้วัด 18,19,20,21,23,26)
หมวดที่ 5 บุคลากร
6
4
66.67
(ตัวชี้วัด 32,33,35,36,37,38)
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
11
11
100
(ตัวชี้วัด 39,41,42,43,44,45,46,48,
51,52,56)
* ข้อยกเว้นไม่คิดคะแนน ตัวชี้วัดที่ 49
รวม
35
32
91.43
โดยบรรลุเป้าหมาย 32 ตัวชี้วดั จากตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จานวน
35 ตัวชี้วัด (ไม่นับรวมตัวชี้วัดที่ 5) คิดเป็นร้อยละ 91.43

ส่วนที่ 2 หน้า 7
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
มาตรการที่ 8 วิเคราะห์และทบทวนปัจจัยนาเข้าในกระบวนการการจัดทาแผนกลยุทธ์ทั้งระบบ เช่น ความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เช่น แหล่งทุนวิจัย ผู้รับบริการวิชาการ
สมรรถนะหลักขององค์กร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และค้นหา
โอกาสเชิงกลยุทธ์
9 กาหนดระบบงานที่สาคัญ เช่น ระบบงานหลัก ระบบงานสนับสนุน ระบบบริหารจัดการ หรือ
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
ตัวชี้วดั ที่ 6 มีแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผูเ้ รียน และ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
วิเคราะห์ ทบทวน
มีการวิเคราะห์ ทบทวน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ
โดยใช้สารสนเทศทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ความต้องการ/ ความ
คาดหวังของผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่ม
อื่น และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และ
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/
การเปลีย่ นแปลงความสามารถ
ในการแข่งขัน

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
มีการจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ฯ โดย
การวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า ในการจัดทาแผน
กลยุ ท ธ์ เช่ น ค้ น หาความต้ อ งการ ความ
ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ห ล่ ง ทุ น วิ จั ย
ผู้ รั บ บริ ก ารวิ ช าการ และลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ๆ
และปัจจัยภายนอกด้านต่าง ๆ

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นเลิศร่วมกับการระดมความคิดเห็น
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และกาหนดโอกาส
เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญจาก 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัยและบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3) การบริหารจัดการ โดยค้นหาโอกาสในการสร้างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) และความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) วิเคราะห์ PESTEL analysis การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันจากปัจจัย
ที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาสขององค์กร และบริบทเชิงกลยุทธ์ จากข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
ประกอบกับพิจารณาความต้องการ/ ความคาดหวังลูกค้าอนาคต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการจัดทาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารของคณะ/ ส่วนงาน และหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564, 6
พฤษภาคม 2564 วันที่ 13– 14 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 8
และเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 – 2579 และแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
11/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พิจารณาเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งดาเนินการถ่ายทอดและเจรจาค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้บริหาร คณบดี ผู้อานวยการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
24, 26สิงหาคม 2564 และ วันที่ 9 กันยายน 2564
มาตรการที่ 10 วิเคราะห์และทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์) และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (กลยุทธ์/มาตรการ) ที่นาไปสู่ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ดั ที่ 7 ร้อยละความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 - 2566
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
2563

ช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เป้าหมาย
บรรลุ
ความสาเร็จ
ตามแผนฯ
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 86.67

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ความสาเร็จของผลการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2562 – 2566 ตามตัวชี้วัดที่กาหนดใน
แต่ละปี

วิธกี ารคานวณ: ร้อยละความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่ากับ
(จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณนั้น)
X 100
(จานวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด ในปีงบประมาณนั้น)
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562–
30 กันยายน 2563) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจานวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น จานวน 13
ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสาเร็จของการดาเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก

ส่วนที่ 2 หน้า 9
มาตรการที่ 11 กาหนดยุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ดั ที่ 8 มียุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นเรื่อง Impact/ Social Impact
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

✓
(มีแผนกลยุทธ์การวิจัย
ระยะสั้น 1-2 ปี)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
มีแผนกลยุทธ์การวิจัย
ระยะสั้น 1-2 ปี

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
มีแผนกลยุทธ์การวิจัยทีส่ อดคล้อง
กับทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะสั้น 1-2 ปี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ก.บ.ม.

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดทาทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (วาระ 7.3) เพื่อให้มหาวิทยาลั ย
สามารถดาเนินการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ว่า “Creativity in Reality for Life and Sustainability
การสร้างสรรค์บนพื้นฐานความจริง เพื่อคุณภาพชีวิ ตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ได้จัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565-2566) ขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้ า งสรรค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระยะสั้ น 1-2 ปี และได้ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ในเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565-2566) และที่ประชุมฯได้มีมติให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ ร่างแผนกลยุ ทธ์ฯดังกล่าว พร้อมกับได้นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนกล
ยุทธ์การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565-2566) ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธ์การ
วิจัย ระยะสั้น 1-2 ปี ของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป

ส่วนที่ 2 หน้า 10
มาตรการที่ 12 ผลักดันคณะและส่วนงานให้กาหนดโครงการวิจยั ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ โครงการเชิงพืน้ ที่
หรือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน/ ผลงานสร้างสรรค์ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-Curve ประจาปี ที่เป็นโครงการ
ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ที่มี Impact/ Social Impact
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการประเมินที่สะท้อน Impact/ Social Impact ของโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ
โครงการเชิงพื้น ที่ หรือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน/ งานสร้างสรรค์ โครงการบริการ
วิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-Curve
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

ร้อยละ 50 ของ
โครงการฯ ที่มีรายงาน
ผลลัพธ์ 2 ประเด็น คือ
1. ความพึงพอใจ/
ความไม่พึงพอใจของ
ชุมชน/ หรือผู้ว่าจ้าง/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
โครงการ
2. ประโยชน์ที่เกิดกับ
ชุมชน/ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 100

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
โครงการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น โครงการบู ร ณาการ
โครงการเชิ ง พื้ น ที่ หรื อ โครงการเสริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ งในการแข่ งขั น / งานสร้ า งสรรค์ โครงการ
บริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หรือโครงการ S-Curve ที่มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วน
งาน/ หน่วยงาน/ อาจารย์ /นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรเป็ น หั ว หน้ า โครงการ และด าเนิ น การ
ร่วมกับหน่ วยงานในภูมิภาค อาทิ จังหวัด เทศบาล
ภาคประชาชน ภาครั ฐ ภาควิ ชาการ หรื อ องค์ กร
พั ฒ นาเอกชน เป็ น ต้ น โดยร่ ว มแก้ ไ ข/พั ฒ นา ใน
ประเด็ นปั ญหาของชุ ม ชน/ พื้ น ที่ ซึ่ งเป็ น โครงการ
บูรณาการ โครงการเชิงพื้นที่ หรือโครงการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ในการแข่ ง ขั น ที่ มี ร ายงานแสดง
ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน/ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือ
การประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น Social Impact และ/หรื อ
Impact อื่น ๆ

วิธีการคานวณ: ร้อยละของโครงการฯ ที่มีรายงานผลลัพธ์ 2 ประเด็น คือ 1. ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ของชุมชน/ หรือผู้ว่าจ้าง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 2.ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เท่ากับ
(จานวนโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ โครงการเชิงพื้นที่ หรือโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการแข่งขัน/ งานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-Curve ของ สวนส. ที่มีรายงานผลลัพธ์ 2 ประเด็น
ในปีการศึกษานั้น )
X 100
(จานวนโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ โครงการเชิงพื้นที่ หรือโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการแข่งขัน/ งานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-Curve ของ สวนส. ในปีการศึกษานั้น)
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ผลการดาเนินงาน
1. คณะมีโครงการวิจัย/ ผลงานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หรื อโครงการ S-curve ประจ าปี ที่มี Social impact ในวงกว้างและให้ บริ การในเขตพื้น ที่เ ป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยคือ ภาคกลางตอนล่างและภูมิภาคตะวันตก รวมจานวน 56 โครงการ
ตาราง 9-1 จ านวนโครงการวิ จั ย / ผลงานสร้ า งสรรค์ โครงการบริ ก ารวิ ช าการ โครงการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-curve ระดับคณะวิชา
คณะ/ ส่วนงาน
เป้าหมาย ผลการดาเนินการ (จานวนโครงการฯ)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
1
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
คณะโบราณคดี
1
1
คณะมัณฑนศิลป์
1
คณะอักษรศาสตร์
1
3
คณะศึกษาศาสตร์
1
21
คณะวิทยาศาสตร์
1
1
คณะเภสัชศาสตร์
1
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
3
คณะดุริยางคศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
6
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
1
วิทยาลัยนานาชาติ
1
2
บัณฑิตวิทยาลัย
1
2
รวม
15
56
2. มหาวิทยาลัย โดยสานักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รายงานโครงการวิจัย ซึ่ง
เป็นโครงการบูรณาการ โครงการเชิงพื้นที่ หรือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน/ งานสร้างสรรค์
โครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-Curve ที่มีรายงานผลลัพธ์ 2
ประเด็น (ตาราง 9-2) ได้แก่
1. โครงการ : “การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Greenery Market @ SU”
2. โครงการ : "การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช"
3. โครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน”
มีการประเมินความพึงพอใจ และประเมินประโยชน์ที่ชุมชน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับ ทั้ง 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียด ตาราง 9-2
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ตาราง 9-2 โครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ โครงการเชิงพื้นที่ หรือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน/ งานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-Curve
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชุมชนทีร่ บั
บริการ

1. โครงการ : “การ
พัฒนาตลาดอาหาร
ปลอดภัย :
Greenery Market
@ SU”

1 ปี 6 เดือน
(วันที่ 1
สิงหาคม
2562 ถึงวันที่
31 มกราคม
2564)

ผู้ค้า/ผู้จาหน่าย
ได้แก่ เกษตรกร
จังหวัดนครปฐม

2.โครงการ : "การ
พัฒนาทุนทาง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมย่าน
เยาวราช"

1 ปี 8.5 เดือน
(วันที่ 1
สิงหาคม
2562 ถึงวันที่
15 มีนาคม
2564)

เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า
ราชบุ รี อ าเภอ
เ มื อ ง จั ง ห วั ด
ราชบุรี

ดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานใน
ภูมภิ าค (ระบุชอื่
หน่วยงาน)
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับ
สานักงาน
การเกษตรจังหวัด
นครปฐมและ
Greenery SE

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เทศบาล
เมืองราชบุรี สถาน
ศึกษาใรเขตเมืองเก่า
ราชบุรี

ผลการประเมินทีส่ ะท้อน Impact/ Social impact ของโครงการ
1. ความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการ
2. ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ต่อชุมชน
ความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการ ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า รวมทั้งสถาน
ที่ตั้งของตลาดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
- ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ของตลาดและร้านค้า ให้มีความ
เป็นระเบียบ สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
- ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า โดยเฉพาะผัก
และผลไม้ ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ
- ด้านการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ป้ายตลาดและป้ายหน้า
ร้านที่สามารถสังเกตได้ง่าย สื่อมัลติมีเดียของร้านค้าและตลาด
เป็นต้น
1. ชุมชนมีความพอใจต่อองค์ความรู้วิจัยด้านผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดใน
ด้านอุตสาหกรรมหรืองานฝีมือในครัวเรือนได้ โดยชุมชนมี
ความคาดหวังที่จะต่อยอดผลงานวิจัยไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์
2. ชุมชนดีใจที่กิจกรรมโครงการวิจัยได้ถ่ายทอดและส่งต่อวิถี
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่กาลังจะถูกหลงลืมไป ผ่าน
กระบวนการความร่วมมือระหว่างบุคลากรหลายฝ่าย ทาให้
ความทรงจาด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมในย่านเยาวราชที่กาลังจะ
หายไปยังคงอยู่กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรได้จัดจาหน่ายสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยด้วยตนเอง มีช่องทาง
การตลาดที่ชัดเจน ส่งผลให้สามารถวางแผนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร โดยระบบการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าจากหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความตระหนักในการ
รักษาคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอ
- เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น และช่วยสร้างงานให้แก่ผู้
ที่รับจ้างเกี่ยวกับเกษตรกรรมในพืน้ ที่เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรมีสุขภาพดียิ่งขึ้น เนื่องจากสารพิษตกค้าง
ในร่างกายลดลง
1. เกิดการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมและการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในย่านเยาวราช ผ่านการวิจัยเชิง
บูรณาการโดยมหาวิทยาลัย
2. เกิดการนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในย่าน
เยาวราชมาพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน
3. ชุมชนมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าและเห็นคุณค่า
ในวัฒนธรรมของตนเอง
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ชื่อโครงการ

3. โครงการ“การ
อนุรักษ์และพัฒนา
เมื อ งเก่ า ราชบุ รี
เมื อ งสร้ า งสรรค์
และน่าอยู่เพื่อการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานวัฒนธรรมและ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่
ยั่งยืน”

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ชุมชนทีร่ บั
บริการ

ดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานใน
ภูมภิ าค (ระบุชอื่
หน่วยงาน)
1 ปี 0 เดือน เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า มหาวิทยาลัย
(วันที่ 15
ราชบุ รี อ าเภอ ศิลปากร เทศบาล
พฤษภาคม
เ มื อ ง จั ง ห วั ด เมืองราชบุรี สถาน
2563 - วันที่ ราชบุรี
ศึกษาใรเขตเมืองเก่า
14 พฤษภาคม
ราชบุรี
2564)

ผลการประเมินทีส่ ะท้อน Impact/ Social impact ของโครงการ
1. ความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการ
2. ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ต่อชุมชน
1. ด้ า นการบู ร ณาการของโครงการโดยน าองค์ ค วามรู้ ที่
หลากหลายจากสาขาวิ ช าต่ า งๆ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์
สั งคมศาสตร์ และศิ ล ปะ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การบูรณาการต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
2. ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท าง ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนามาต่อยอดพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. ด้านการศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดย
การจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
ด้วยการสร้าง Application ด้านการท่องเที่ยว
4. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น จากทุ น ทางวั ฒ นธรรม ภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาติ พั น ธุ์ รวมถึ ง การ
สร้างสรรค์ต้นแบบงานศิลปะเพื่อสาธารณะ โดยความร่วมมือ
ของชุมชน
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสารวจคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ขยะและฝุ่น PM2.5) และคุณภาพชีวิต ควบคู่ไป
กับการสร้างความตระหนักรู้ นามาสู่การจัดการปัญหาขยะ
และมลพิษทางอากาศ

1. การสร้างความตระหนักรู้
และความรู้ ค วามเข้ า ใจตั ว เองของคนในชุ ม ชนต่ อ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และงานหัตถศิลป์ แล้วนามาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. คนในชุ ม ชนตระหนั ก รู้ แ ละมี ค วามรู้ ใ นด้ า นการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ นาไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ส่วนที่ 2 หน้า 14
มาตรการที่ 13 กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด การยกระดับการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล โดยเริ่มจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ ยึดหลัก เข้าใจ
แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ รวมทั้ ง มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ผู้ น าในการก าหนดทิ ศ ทาง และนโยบายด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
14 ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 10 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

✓
(มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กาหนดยุทธศาสตร์
ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัย)

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
และมีการดาเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ ส่ งเ ส ริ ม ยุ ทธศ า ส ต ร์ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีค วาม
สอดคล้อง บูรณาการ และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และ
การเปลี่ยนแปลงประเทศ มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพสูงขึ้นในการเป็นผู้นาและให้ข้อเสนอแนะใน
ระดับนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม และการแต่งตั้งที่
ปรึ ก ษาและคณะอนุ ก รรมการศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม แล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษา 2563
โดยมีกระบวนการดาเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ผ่านมติการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/ 2563 วันที่ 14 ก.ค. 63 ผ่านมติสภาฯ ครั้งที่ 8/
2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ในปีการศึกษา 2563 มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- มีการแต่งตั้งที่ปรึ กษาและคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 25
กันยายน 2563 และมีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือแนวทางในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1. การเป็นผู้นาในการ
กาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ กลยุทธ์ที่ 2. การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลกระทบสูงกับการพัฒนาประเทศ)
- จัดประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิ กายน 2563 ณ ห้ องประชุม ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ตลิ่ งชัน เพื่อหารือ
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และกาหนดขอบเขต

ส่วนที่ 2 หน้า 15
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ (สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับ ชาติ กลยุ ทธ์ที่ 2. การมีส่ ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมที่มี
ผลกระทบสูงกับการพัฒนาประเทศ)
- จัดประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในภารกิจหลักในงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ”
2. การแต่งตั้ง “ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร”
3. รายงานความก้ า วหน้ า ในการท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
4. การยกระดับการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี สู่ “ระดับนานาชาติ”
(สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ กลยุทธ์ที่ 2. การมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลกระทบสูงกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้ให้บริการ)
ตัวชีว้ ดั ที่ 11 มีแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทีม่ ผี ลลัพธ์ในลักษณะทีเ่ ป็น Outcome-Based
หรือ Social Impact หรือ สามารถนาเสนอเพื่อเป็นนโยบายระดับชาติ
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
บรรลุเป้าหมาย (✓)
จัดทาแผนกลยุทธ์ด้าน
มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
✓
(มีแผนกลยุทธ์ด้านการ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การเป็นผู้นาในการก าหนด
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ของ ทิศทาง นโยบาย การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ ศิลปวัฒธรรมระดับชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ก.บ.ม. โดยเน้นผลลัพธ์ในลักษณะที่เป็น
Outcome- based ห รื อ Social impact ห รื อ
สามารถนาเสนอเพื่อเป็นนโยบายระดับชาติ

ผลการดาเนินงาน
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลั ยศิลปากร ระยะ 15 ปี โดยไดพิจารณาความไดเปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage: SA)
ความทาทายเชิ งกลยุ ทธ์ (Strategic Challenge: SC) และโอกาสเชิ งกลยุทธ (Strategic Opportunity: SOp)
ที่เกี่ยวของรวมทั้งสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยและความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 15 ปเพื่อเสริมสรางความโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรมดวยการบูรณาการศาสตรและความรวมมือที่
ทาใหเกิดผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ และถายทอดสูการปฏิบัติที่เปน ไปในทิศทางเดียวกัน และเปนประ
โยชนสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรและการดาเนินการที่มีประสิทธิผล ซึ่งกาหนดกลยุทธ ดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้า 16
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การเสริมสร้างจุดเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
A National Pillar of Art and Design
กลยุทธ์
1. การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
2. การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/ ทิศทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลกระทบสูงกับ
การพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้ให้บริการ
และได้นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดี ครั้งที่ 7/2564
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6
กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี
ตัว ชี้วัด ที่ 13 ร้อ ยละความส าเร็จ ของการจัด ท าคลัง ข้อ มูล ด้านศิล ปวัฒ นธรรมที่ร วมทุก สาขาด้านศิล ปะ
การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563
2564

ร้อยละ 20
ร้อยละ 50

2565

ร้อยละ 80

2566

ร้อยละ
100

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 23.87

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
การจัดทาคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึงจานวนการ
นาเข้าข้อมูลทางด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม
และโบราณคดีใน คลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
University Repository: SURE) ซึ่ ง เป็ น คลั งจั ดเก็ บ และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ หนังสือ/ ตารา
รายงานการวิจัย ศิลปนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ภาพถ่าย
ผลงานทางศิลปะ ผลงานการออกแบบ และผลงานการสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล
สานักหอสมุดกลาง ดาเนินการจัดทาระบบการติดตามการนา
ข้ อ มู ล และภาพ ศิ ล ปิ น ศิ ล ปะ การออกแบบ สถาปั ต ยกรรม
โบราณคดี และด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
รูปแบบดิจิทัล เข้าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
เป็ น การวั ด ความส าเร็ จ จากผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น ของการจั ดทา
คลั ง ข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ไ ด้
รวบรวมทุกศาสตร์สาขา อาทิ ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้าน
ดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี ในแต่ละปีการศึกษา

ส่วนที่ 2 หน้า 17
วิธีการคานวณ: ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ
ผลรวมจานวนผลงานสะสมที่นาเข้าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
จนถึงปีการศึกษานั้น ๆ
จานวนผลงานทั้งหมดทีต่ ง้ั เป้าหมายจะนาเข้าคลังข้อมูล
ในช่วงปีการศึกษา 2562 ถึง 2566

X 100

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการนาผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าคลังข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2562
ถึง 2566 จานวน 3,000 ชิ้น
โดยปัจจุบันมีผลรวมจานวนผลงานที่นาเข้าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
จนถึง 29 มีนาคม 2564 เท่ากับ 716 รายการ จาแนกได้ ดังนี้
ปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562-14 กรกฎาคม 2563) จานวน 397 รายการ
ปีการศึกษา 2563 (12 กรกฎาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564) จานวน 319 รายการ
โดยมี จ านวนผู้ เข้ าชมรวมทุ กสาขา จานวน 1,602,179 ครั้ง และเข้าชมด้ านศิลปวัฒนธรรม จานวน
680,785 ครั้ง
และจานวนยอดการดาวน์โหลดรวมทุกสาขา จานวน 1,623,905 ครั้ง และยอดการดาวน์โหลดสาขา
ศิลปะ จานวน 721,920 ครั้ง
ตาราง 13-1 จานวนผลงานที่นาเข้าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ผลรวมสะสม
ร้อยละความสาเร็จ
2562
397
397
13.23
2563
319
716
23.87

ส่วนที่ 2 หน้า 18
ตัวชีว้ ดั ที่ 14 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึน้ ของผูเ้ ข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563
2564
2565
2566

ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 1,042.22

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ผลรวมจ านวนผู้ เ ข้ า ชมคลั งข้ อ มู ล สะสม
ด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 3 แหล่ง โดยสามารถ
นับได้ทั้งจานวนครั้งหรือจานวนคน (ตาราง 141) ดังนี้
สานักหอสมุดกลาง (ผู้เก็บข้อมูล)
1. ผู้เข้าชมฐานข้อมูลออนไลน์ศิลปกรรม
สะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Database)
ซึ่งได้รวบรวมรายการผลงานศิลปกรรมจากการ
ประกวดศิลปกรรมในระดับชาติ คือ การแสดง
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ ก า ร แ ส ด ง ศิ ล ป ะ
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแห่ ง ชาติ และการแสดง
ศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย ของศิ ล ปิ น รุ่ น เยาว์ (คลั ง
สะสมออนไลน์)
หอศิลป์ (ผู้เก็บข้อมูล)
2. ผู้ เ ข้ า ชมผลงานศิ ลปกรรมในพื้นที่ ณ
หอศิลป์สนามจันทร์ (ข้อมูลจากสถานที่จริง)
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual
gallery) ผลงานศิลปกรรมจากการประกวด
ศิลปกรรมระดับชาติ ในรูปแบบพื้นที่จัดแสดง
เสมือนจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
media) ได้แก่ Facebook: ART CENTRE,
SILPAKORN UNIVERSITY
Line@: @su.artcentre
Instagram หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:
Silpakorn Art Centre
เว็บไซต์ http://www.art-centre.su.ac.th
YouTube: Art Centre Silpakorn
University

วิธีการคานวณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ
ผลรวมจานวนผู้เข้าชมคลังสะสมด้านศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษาปัจจุบันจาก 3 แหล่ง
- จานวนผู้เข้าชมคลังสะสมด้านศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษาก่อนหน้าจาก 3 แหล่ง
จานวนผู้เข้าชมคลังสะสมด้านศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษาก่อนหน้าจาก 3 แหล่ง

X 100

ส่วนที่ 2 หน้า 19
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563 นับจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ถึง 11 มิถุนายน 2564 มีจานวนครั้งในการเข้า
ชมเท่ากับ 36,631 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายปีการศึกษา 2563 ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของจานวน
3,207 ครั้ง (จานวนครั้งในการเข้าชมในปีการศึกษา 2562)) ดังนั้นจะต้องมีจานวนครั้งในการเข้าชมไม่น้อยกว่า
3,528 ครั้ ง เมื่อคานวณตามสู ตรข้างต้น ร้อยละของผู้ เข้าชมคลั งข้อมูล สะสมศิลปวัฒ นธรรม ณ วันที่ 12
กรกฎาคม 2563 ถึง 11 มิถุนายน 2564 จึงคิดเป็นร้อยละ 1,042,22 ของค่าเป้าหมายในปีการศึกษานี้ คือ
3,207 ครั้ง
ตาราง 14-1 จานวนผู้เข้าชมคลังสะสมด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 3 แหล่ง
จานวน (ครั้ง หรือ คน)
ปีการศึกษา
แหล่ง 1 (ครัง้ ) แหล่ง 2 (คน) แหล่ง 3 (ครัง้ )
2562
2,907
300
2563
3,394
458
32,779

รวม
3,207
36,631

ร้อยละ
1,042.22

หมวดที่ 3 ลูกค้า
มาตรการที่ 15 การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดกระบวนการ ดังนี้
15.1 วิเคราะห์และจาแนกกลุ่มลูกค้าของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
15.2 วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ/ วิธกี ารรับฟังเสียงของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุม่ ต่าง ๆ และประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการ/ วิธกี ารดังกล่าว
15.3 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ และความผูกพันของผูเ้ รียนและลูกค้ากลุม่ ต่าง ๆ
15.4 วิเคราะห์และทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ
15.5 นาผลการวิเคราะห์และทบทวนตามข้อ 15.2 – 15.4 มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการให้บริการและการจัดกิจกรรม
ตัวชีว้ ดั ที่ 17 ร้อยละข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั การแก้ไข
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563
2564
2565
2566

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 95.45

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนจากผู้รับบริการที่
ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทา
ให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข
หรือปรับเปลี่ยนการดาเนินการ

ส่วนที่ 2 หน้า 20
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
จ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง ค าร้ อ งเรี ย นของ
ผู้ รั บ บริ ก ารจากทุ ก ช่ อ งทางการร้อ งเรีย น ทั้ งที่ เ ป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะ/ ส่วนงาน รายงานระบบ ช่องทางการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น และกระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นอย่ า ง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล ทาให้ความเชื่อมั่นของผู้เรียน
และกลุ่มลูกค้าอื่นกลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริมความพึง
พอใจและความผูกพัน และหลีกเลี่ ยงข้อร้องเรียนลักษณะ
เดียวกันในอนาคต

วิธีการคานวณ : ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข เท่ากับ
จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ในปีการศึกษานั้น
จานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น

X 100

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน โดยอธิการบดีได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กาหนดแนวทางและ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านจดหมาย หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Suclean สายตรงอธิการบดี หรือ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ กล่องแสดง
ความคิดเห็ น บั ตรสนเท่ห์ หรื อ การร้ องเรี ยนด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลั ย/ คณะ/ ส่ วนงาน/ หน่วยงาน เมื่ อ
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน/ หน่วยงาน ได้รับเรื่องร้องเรียน ให้อธิการบดี คณบดี หรือ หัวหน้าส่วนงาน
ดาเนินการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง โดยให้ถือเป็นความลับ และให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบโดยเบื้องต้น ตาม
แนวทางในรูป 1 ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังมหาวิทยาลัยมีกองกฎหมายเป็นหน่วยงานรับผิดชอบรับเรื่อง และ
พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นจากประเด็นที่มีการร้องเรียน เพื่อเสนอความเห็นต่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนตามขอบเขตที่รับผิดชอบ ประเด็นการร้องเรียนมีทั้งที่เป็นเรื่องกล่าวหาทางวินัย จรรยาบรรณ หรือ ทาง
ละเมิดและความรับผิดทางแพ่ง กรณีเรื่องร้องเรียนมีมูลที่สามารถดาเนินการทางวินัยหรือทางจรรยาบรรณ ให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยหรือทางจรรยาบรรณต่อไป
กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคณะ/ ส่วนงาน อธิการบดีสั่งการเบื้องต้นโดยนาเสนอให้คณะ/ ส่วนงาน
พิจารณาเรื่องที่ได้รับ หรือ กรณีผู้ร้องเรียนส่งเรื่องไปยังคณะ/ ส่วนงาน คณบดี/ หัวหน้าส่วนงานจะพิจารณา
ความร้ายแรงของเรื่องร้องเรียน ถ้าอยู่ในอานาจหน้าที่ที่สามารถจัดการได้ คณบดี/ หัวหน้าส่วนงานสั่งการในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ให้บริการแสดงกริยาไม่สุภาพขณะให้บริการ หัวหน้าหน่วยงาน
สามารถดาเนินการสั่งการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ทันทีและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงทราบด้วย เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้ข้อสรุปและได้รับการแก้ไขปัญหาสาเร็จ คณบดี/ หัวหน้า
ส่วนงาน/ หน่วยงาน จะต้องแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบทุกครั้ง และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
อธิการบดี (ก) ส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายร้ายแรงและอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของคณบดี/ หัวหน้าส่วนงาน/
หน่วยงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อธิการบดีจะมีคาสั่งให้ตั้งกรรมการ

ส่วนที่ 2 หน้า 21
สอบข้อเท็จจริงหรือสอบวินัยร้ายแรง โดยดาเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือสอบวินัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ (ข) และ (ค) นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในส่วนของสานักงานอธิการบดีซึ่งเป็นหน่วยงานกลางรองรับภารกิ จส่วนกลางให้อธิการบดี ได้กาหนด
ขั้นตอนกระบวนการ : การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสานักงานอธิการบดีได้มีมติกาหนดขั้นตอนและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน โดย 1) เรื่องร้องเรียน
ทั่วไป หรือเป็นงานประจาที่ไม่รุนแรง สามารถจัดการได้ภายในหน่วยงาน ผู้อานวยการกองสามารถสั่งการในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนได้ และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 2) เรื่องร้องเรียนสาคัญและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ซึ่งมีระดับความรุนแรง และหน่วยงานไม่สามารถจัดการได้ภายในหน่วยงาน ผอ.กองจะนาเสนอรองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และมีระดับความรุ นแรงมาก จะนาเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาตามกระบวนการและ
แนวทางในรูป 1 ซึ่งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว อธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ สานักงาน
อธิการบดีได้กาหนดให้ทุกกองได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวไว้ที่บริเวณหน้างานและดาเนินการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว รวมทั้งให้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุกเดือนไปยังกองกฎหมาย

รูป 1 กระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน

ส่วนที่ 2 หน้า 22
ตาราง 17-1 ประเด็นข้อร้องเรียน และข้อร้องเรียนที่ได้รับแก้ไขในปีการศึกษา 2563
คณะ/ ส่วนงาน
จานวนข้อ จานวนข้อร้องเรียนที่ ร้อยละที่ได้รบั
ร้องเรียน
ได้รบั การแก้ไข
การแก้ไข
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
3
3
100
คณะมัณฑนศิลป์
0
0
0
คณะอักษรศาสตร์
3
3
100
คณะศึกษาศาสตร์
0
0
0
คณะวิทยาศาสตร์
0
0
0
คณะเภสัชศาสตร์
28
28
100
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
0
0
คณะดุริยางคศาสตร์
0
0
0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4
4
100
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
0
0
0
คณะวิทยาการจัดการ
7
7
100
วิทยาลัยนานาชาติ
3
3
100
บัณฑิตวิทยาลัย
0
0
0
สานักงานอธิการบดี
1
1
100
สานักดิจิทัลเทคโนโลยี
138
129
93.50
สานักหอสมุดกลาง
8
8
100
หอศิลป์
3
3
100
สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม
198
189
95.45

ส่วนที่ 2 หน้า 23
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
มาตรการที่ 16 วิเคราะห์และทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชดั เจน
ตัวชีว้ ดั ที่ 18 มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

✓
(มีแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย)

ผลการดาเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
มี แ ผนพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม.

ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนพัฒนา IT ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทางศูนย์
คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันคือสานักดิจิทัลเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559-2563 ขึ้นภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย ICT 2020 และ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตและบุคลากร สามารถตอบสนอง
เป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับสนับสนุนการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และพร้อมดาเนินการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ การ
ดาเนินงานด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดู แ ลและพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง
ดาเนินการโครงการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ แต่เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร
และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาโครงการ SU Transformation จึงจาเป็นต้องมีการปรับร่างแผนพัฒนาฯ ให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตก่อนนาเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ

ส่วนที่ 2 หน้า 24
มาตรการที่ 17 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ และข้อมูลทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบ Hard Copy ให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเชื่อถือได้ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศใน
ทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 19 เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่ทันสมัยและ
พร้อมใช้งาน
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ปีการศึกษา
เป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
(✓)

2563

เตรียมความพร้อม
ฐานข้อมูลบริการ
วิชาการและ
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ

มีการเตรียมความ
มีรวบรวมข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
พร้อมฐานข้อมูล
และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อ
บริการวิชาการและ เตรียมความพร้อมในการจัดทาฐานข้อมูล
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และจัด
กิจกรรมอบรมการใช้
งานระบบทั้งในส่วน
ของผู้ใช้ข้อมูล และ
ผู้นาเข้าข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

ผลการดาเนินงาน
จากการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินโครงการ SU Transformation – Phase 1 เพื่อประเมินสภาพ
ปัจจุบันขององค์กร มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้ง
ในและนอกประเทศ เครือข่ายภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม และคู่ความร่วมมือจากการจัดโครงการต่าง ๆ
ทั้งที่มีการลงนามในรูปแบบ MOU และที่ไม่มีการลงนาม มี การจัดทาฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ฐานข้อมูลกิจกรรม และฐานข้อมูลบริการวิชาการของคณะวิชา เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
กากับติดตาม และนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดโครงการร่วมต่อไป
เพื่อเป็นการต่อยอดผลจากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทางหน่วย Intelligence Unit (กองแผนงาน)
ร่วมกับสานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในระบบ Sharepoint ที่สามารถเข้าถึงได้ภายใน
องค์กร และกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออ่าน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังได้
พัฒนาระบบรายงานแบบ real-time เพื่อรองรับการเข้าถึงผ่านเว็บเพื่อสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Power BI
นอกจากนี้ทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยียังได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบทั้งในส่วนของผู้ใช้ข้อมูล
และผู้นาเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และเก็บความต้องการเพิ่มเติมสาหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อเตรียมตัวใน
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ส่วนที่ 2 หน้า 25
ตัวอย่างฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และฐานข้อมูลกิจกรรมของคณะ
- Homepage: International Affairs - Home (sharepoint.com)
- ฐานข้อมูล: International Affairs - MOU Data - All Items (sharepoint.com)

ส่วนที่ 2 หน้า 26
ตัวชี้วดั ที่ 20 ออกแบบระบบและกลไกเพื่อนาเข้าและอัพเดทข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
มีระบบกลไกการนาเข้า มีระบบกลไกในการนาเข้าข้อมูล
และอัพเดทข้อมูล
และการอัพเดทข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูล
อยู่ตลอดเวลา
หลัก ได้แก่
และมีการแสดงผลเชิงวิเคราะห์ใน
RIS, REG, ERP
รูปแบบ Power BI เพื่อนาไปใช้ใน
เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
มี ร ะบบกลไกการน าเข้ า และ
อัพเดทข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูล
ที่จาเป็นให้มีความทันสมัยพร้อมใช้
งานอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ งของทุ ก
ระบบฐานข้ อ มู ล หลั ก ได้ แ ก่ REG
RIS ERP

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการนาเข้าและอัพเดทข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลที่จาเป็น ได้แก่ REG RIS
ERP เช่น ปฏิทินการนาเข้าและอัพเดทข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูลที่จาเป็น กาหนดผู้รับผิดชอบ การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน เป็นต้น
1. การนาเข้าข้อมูลระบบ REG
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 1234/2564 ฉบั บ ลงวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่ อ ง
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายอานาจหน้าที่แก่
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในการดาเนินการด้านวิชาการและบริหารงานทั่วไป ให้มีอานาจกากับ ควบคุมดูแล
ระบบบริการการศึกษา (REG) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และมีอานาจสั่งการเพื่ออนุญาต
ให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนิ น การน าเข้าข้อมูล แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ในระบบบริการการศึกษา (REG) และ คาสั่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1228 /2564 ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายอานาจหน้าที่ให้
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในการบริหารงานด้านวิชาการ โดย
ให้มีอานาจดูแลระบบบริการการศึกษา (REG) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และมีอานาจสั่ง
การเพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการนาเข้าข้อมูล แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ในระบบบริการการศึกษา (REG) นั้น
กองบริหารงานวิชาการจึงได้วางระบบและกลไกในการดาเนินงานเกี่ยวกับงานด้านบริการนักศึกษา โดยมี
หลักการที่สาคัญเกี่ยวกับกระบวนการทางาน ดังนี้
- มีการกาหนดระดับสิทธิของผู้ใช้งาน หรือระดับสิทธิ การเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูล
REG ตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีบุคลากรงานทะเบียนและสถิติรับผิดชอบดูแลการ
ให้บริการนักศึกษาเป็นรายคณะ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สาคัญได้แก่ การนาเข้าข้อมูลประวัติ
นักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2564 เริ่มนาเข้าข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2563) การเปิดระบบ
ให้นักศึกษาใหม่บันทึกประวัติส่วนตัว การขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
นักศึกษาใหม่ การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจัด ทาประกาศพ้น
สภาพฯ การดึงข้อมูล นั กศึกษาเพื่อจั ดส่ งให้ กับธนาคารที่ทาข้อตกลงในการให้ บริการผลิ ตบัตรประจาตัว
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นักศึกษา การรวบรวม บันทึก และตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ การดาเนินการ
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
การส่งผลการศึกษาขึ้นระบบ REG การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา การ
จัดทารายชื่อผู้สาเร็จ การศึกษา การดาเนินการขออนุมัติปริญญา และการออกหนังสื อสาคัญ ซึ่งในแต่ล ะ
กระบวนการปฏิบัติงานจะมีการกาหนดระดับสิทธิการเข้าถึ งเมนูเพื่อใช้งานของผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และกาหนดระดับสิทธิการใช้งานเพื่อการสอบทานข้อมูลตามระดับสายการบังคับบัญชา ตั้งแต่
ผู้ ป ฏิบั ติงาน หัว หน้ างาน ผู้อานวยการ ก่อนนาเสนอผู้ ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดี ตามล าดับ โดย
คานึงถึงความถูกต้อง ความปลอดภัย และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลเป็นสาคัญ ในส่วนของการสอบทาน
ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลนั้น ได้กาหนดให้มีการสอบทานข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหนี้นักศึกษา กับฝ่ายผู้ดูแลระบบ SUERP ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และข้อมูล ณ วันสิ้นงวดบัญชี
- กระบวนการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล REG ต้องดาเนินการ
ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1. กรณีนักศึกษาเข้าสู่ระบบการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งแรก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการนาข้อมูลเข้าระบบ REG
2. กรณีนักศึกษาพ้นจากระบบการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การพ้นสภาพ ลาออก
โอนสังกัด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการนาข้อมูลออกจากระบบ REG
3. กรณีเปลี่ยนแปลง แก้ไข ล้างรายการข้อมูล ของผู้ที่เข้าสู่กระบวนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แล้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการนาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ REG
ทั้งนี้ หากเป็ น การล้ า งรายการลู กหนี้นั ก ศึ ก ษาที่น อกเหนื อประเด็น ตามข้ อบั ง คับ ฯ ฉบับที่ ใ ช้ อ ยู่
จะดาเนินการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาขออนุมัติรองอธิการบดีฝ่ายบริหารก่อนการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ REG เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงดาเนินการปรับปรุงข้อมูลได้
จากหลักการดังกล่าว จึงได้นามากาหนดระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการบริการนักศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการนาข้อมูลเข้า และออกจากฐานข้อมูลระบบ REG ดังนี้
- การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- การกาหนดรหัสประจาตัวนักศึกษาและตั้งหนี้ภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา
- การลงทะเบียนและเพิ่มถอนรายวิชาเรียน
- การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
- การตรวจสอบนักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
- การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา
- การจัดทาประกาศนักศึกษาพ้นสภาพฯ สละสิทธิ์
2. การนาเข้าข้อมูลระบบ RIS
(1) มีการกาหนด user สาหรับผู้ใช้งานระบบ ซึ่งได้แก่ผู้ประสานงานของแต่ล ะคณะวิชา เพื่อ
กาหนดสิทธิ์ในการเข้าไปใช้งานระบบ เช่น การกรอกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การยืนยัน
ข้อมูล และการดูสรุปรายงานตามตัวชี้วัด โดย สวนส. ได้ทาคู่มือการใช้งานระบบ และได้มีการจัดอบรมผู้ใช้งาน
ระบบ เพื่อให้เข้าใจในการใช้งาน
(2) สวนส.โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประสานงานทุก
คณะวิชา เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานระบบ เช่น การติดตามข้อมู ลจากคณาจารย์ การ
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ตรวจสอบความชัดเจนของข้อมูล การตีความข้อมูล ความซ้าซ้อนของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ประสานงานแต่ละคณะวิชาจะเป็นผู้คัดกรองข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนาเข้าระบบ
(3) ทุกปีงบประมาณ สวนส.จะทาหนังสือไปยังทุกคณะวิชา เพื่อแจ้งเรื่องช่วงระยะเวลาการเปิด
ระบบในการนาเข้าข้อมูล และช่วงระยะเวลาปิดระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานภาระงานของอาจารย์
(4) ทาง สวนส. จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปทาการตรวจสอบข้อมูลที่คณะวิชากรอกเข้ามาในระบบ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความซ้าซ้อนของข้อมูล เป็นประจาทุกสัปดาห์ ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องจะไม่กดยืนยันข้อมูลในระบบ และจะแจ้งกลับไปยังผู้ประสานงานคณะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีก
ครั้ง จนกว่าข้อมูลจะสมบูรณ์ สวนส.ถึงจะกดยืนยันข้อมูลให้
(5) การติดต่อสื่อสารและการทาความเข้าใจกับผู้ประสานงานคณะในเรื่องการใช้งานระบบ และ
การแก้ปัญหาต่างๆ จะผ่านทางช่องทาง Line กลุ่ม หรือติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ ได้ตลอดเวลา
(6) ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้ว และแสดงในหน้ารายงาน ซึ่งในระบบได้ทาตารางการสรุปผล
ข้อมูลไว้ตามตัวชี้วัด โดยผู้ประสานงานทุกคณะวิชาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนาไปใช้ต่อไป
(7) แนวทางการพัฒนาระบบ RIS ขณะนี้ ได้เพิ่มช่องทางโดยการเพิ่มหน้าเพจเพื่อให้อาจารย์ทุกคน
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งกาลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระบบ และจะจัดให้มี
การอบรมการใช้งานต่อไป
(8) สวนส. โดยผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับกองแผนงาน และสานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อนาข้อมูลใน
ระบบ RIS มาพัฒนาต่อยอด โดยให้สามารถมีการแสดงผลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ Power BI เพื่อนาไปใช้ใน
เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. การนาเข้าข้อมูลระบบ ERP
ระบบบัญชี
ระบบบัญชีแยกประเภท ขั้น ตอนการดาเนินงาน แจ้งช่ว งระยะการเปิด – ปิด ระบบส าหรับปิด
ปีงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอกสารข้อมูล ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลสาหรับการ เปิด – ปิด ระบบ SUERP ดังนี้
กรณีปิด-เปิด บัญชีแยกประเภททุกหมวด ในระบบ SU-ERP งวดเดือน
1. ปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกหมวด ในระบบ SU-ERP งวดบัญชีนั้น ๆ ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป
2. เปิดงวดบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกหมวด ในระบบ SU-ERP เพื่อให้บันทึกรายการทางบัญชีงวด
ถัดไปในวันที่ 25 ของงวดบัญชีปัจจุบัน
กรณีปิดปีงบประมาณ 2564
1. ปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย ในระบบ SU-ERP ชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
2564 – 30 กันยายน 2564 ยกเว้น วันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 10.00 น. เปิดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย ในระบบ SU-ERP ชั่วคราว เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดาเนินการแก้ไขหรือ
ยกเลิกรายการในระบบ SU-ERP
2. เปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 10 ตุลาคม 2564
เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดาเนินการตั้งหนี้เกี่ยวกับใบจอง (ค่าใช้จ่าย เดือน กันยายน 64) ให้แล้วเสร็จ
3. เปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป หมวดค่าใช้จ่าย ในระบบ SU-ERP ของปีงบประมาณถัดไป วันที่ 11
ตุลาคม 2564
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ระบบบัญชีลูกหนี้
1. เปิดระบบเพื่อให้ดาเนินงานการออกใบเสร็จรับเงิน ในระบบ SU-ERP ตามปีงบประมาณ(ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
2. Interface ข้อมูลหลัก BP (นักศึกษา) โดยการดึงข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา (REG) และ
นาเข้าข้อมูลสู่ระบบ SU-ERP ตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
3. Interface ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยการดึงข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา (REG)
และนาเข้าข้อมูลสู่ระบบ SU-ERP ตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
4. เปิ ด ระบบเพื่ อ ให้ ด าเนิ น งานการออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในระบบบริ ก ารการศึ ก ษา (REG) และ
Interface ข้อมูลใบเสร็จรับเงินเข้าสู่ระบบ SU-ERP ตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30
กันยายน 2564)
ระบบบัญชีสินทรัพย์
1. กาหนดรายการครุภัณฑ์ใหม่และขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –
6 สิงหาคม 2564) และปิดระบบชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)
2. สร้ างข้อมูล หลั กสิ น ทรั พย์ ถ าวรเพื่ อจะบัน ทึกรั บสิ นทรัพ ย์ที่ ไม่ผ่ านระบบจั ดซื้ อจั ด จ้าง บันทึ ก
โอนย้ายสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์) ระหว่างคณะ/ส่วนงาน บันทึกโอนมูลค่าสินทรัพย์ บันทึกโอนสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง (AUC) เป็นสินทรัพย์ถาวร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 27 สิงหาคม 2564) และจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. และปิดระบบชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 25
กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
ระบบงบประมาณ
1. นาข้อมูลหลักขอบเขตหน้าที่ โปรแกรมเงินทุน ใบสั่งการลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นาเข้าระบบ SU-ERP สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2563 เพื่อรองรับข้อมูลงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
2. นาเข้าข้อมูลงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ.
2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. นาเข้าข้อมูลหลักขอบเขตหน้าที่ โปรแกรมเงินทุน ใบสังการลงทุน รายการใหม่ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
4. นาเข้าข้อมูลงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2564
5. นาเข้าข้อมูลงบประมาณเงินนอกงบประมาณ หลังจากการเงินตรวจสอบและนาส่ง ตั้งแต่ วันที่ 1
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ระบบจัดการพัสดุ
ขั้นตอนการดาเนินงานแจ้งช่วงระยะการเปิด – ปิด ระบบเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียม
เอกสารข้อมูล ทั้งนั้น ได้แจ้งข้อมูลสาหรับการ เปิด – ปิด ระบบ ดังนี้
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การจัดซื้อจัดจ้าง
1. เปิดระบบเพื่อให้ดาเนินงานการสร้างใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ใบสั่งซื้อซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ SUERP ตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 27 สิงหาคม 2564) และปิดระบบชั่วคราว (ตั้งแต่ วันที่
28 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)
2. เปิดระบบเพื่อให้ดาเนินการแก้ไขใบตรวจรับ วันที่ 27 กันยายน 2564 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –
10.00 น. )
การบริหารวัสดุคงคลัง
1. เปิดระบบเพื่อให้ดาเนินงานการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน
2564) และปิดระบบชั่วคราว (ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 – 6 ตุลาคม 2564)
2. ปิดระบบชั่วคราวในการดาเนินการตรวจนับพัสดุ ประจาปี (ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 –
30 กันยายน 2564) และเปิดระบบเพื่อให้ดาเนินงานการตรวจนับพัสดุประจาปี (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
– 15 พฤศจิกายน 2564)
ระบบบัญชีบริหาร
ขั้นตอนการดาเนิน งานการนาข้อมูลหลั กเข้าระบบ SU-ERP ตามปีการศึกษา 2563 โดยใช้ ข้อมูล
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ดังนี้
1. การสร้างข้อมูลหลักในส่วนของศูนย์ต้นทุนศูนย์ต้นทุนรายวิชา พร้อมสร้างกลุ่มข้อมูลรายวิชาและ
เซกเมนต์ ในวงรอบการปันส่วน เพื่อใช้ในการปันส่วนต้นทุน ซึ่งส่วนงานสามารถส่งมาให้สร้างข้อมูลได้ตลอด
ไม่มีการปิดปี โดยจะรวบรวมสร้างข้อมูลหลักทุกวันศุกร์
2. การสร้างข้อมูลหลักในส่วนของศูนย์ต้นทุนหลักสูตร พร้อมสร้างกลุ่มข้อมูลหลักสูตรและเซกเมนต์
ในวงรอบการปันส่วน เพื่ อใช้ในการปันส่วนต้นทุน และเพิ่มข้อมูลในกลุ่มข้อมูลหลักสูตรเพื่อใช้ในการออก
รายงานต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ซึ่งส่วนงานสามารถส่งมาให้สร้างข้อมูลได้ตลอดไม่มีการปิดปี โดยจะ
รวบรวมสร้างข้อมูลหลักทุกวันศุกร์
3. การสร้างข้อมูลหลักศูนย์ต้นทุนอาจารย์ โดยจะสร้างเมื่อมีจัดจ้างอาจารย์ใหม่ทุกเดือน พร้อมสร้าง
เซกเมนต์เพื่อใช้ในปันส่วนของงบบุคลากร
4. การนาข้อมูลตัวสถิติการปันส่วน(SKF) ต่าง ๆ เพื่อเตรียมใช้ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในเข้าระบบ จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
4.1 นาเข้าตามภาคปีการศึกษาปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 นาเข้าวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 2 นาเข้าวันที่ 1 มกราคม 2564)
- ZBUD1 งบประมาณ
- ZPERS จานวนบุคลากร
- ZSTPE จานวนนักศึกษาและบุคลากร
- ZSTUG จานวนนักศึกษาป.โท + ป.เอก
- ZSTUD จานวนนักศึกษา
- ZSTUB จานวนนักศึกษา ป.ตรี
- ZFTES จานวน FTES
- ภาระงานสอนของอาจารย์
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4.2 นาเข้าทุกเดือน
- ZTHES ค่าวิทยานิพนธ์
- ZSA00 เงินเดือนรวมของส่วนงาน
-ZSA01-ZSA17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรประเภทต่างๆ
5. การสร้างกลุ่มรายวิชาตามเทอมและตามปีการศึกษา ตามภาระงานสอนของอาจารย์
6. นาข้อมูล FTES เข้าตารางโปรแกรมเพื่อใช้ในการออกรายงาน ปีละ 2 ครั้ง ตามเทอมและตามปี
การศึกษา
7. นาข้อมูล FTES เข้าตารางโปรแกรมเพื่อแปลงไฟล์ FTES เป็นโครงสร้างหลักสูตร ตามเวอร์ชั่น
สาหรับการออกรายงานต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร โดยนาเข้าปีละ 1 ครั้ง ตามปีการศึกษา
8. สร้างขอบเขตหน้าที่ของปีงบประมาณ 2564 ในระบบ และนาเพิ่มในตารางขอบเขตหน้าที่ เพื่อใช้
ในการปันส่วนต้นทุน
9. การปันส่วนต้นทุนตามวงรอบการปันส่วนทีละขั้นตอน ทีละเดือนตามปีการศึกษา
10. ตรวจรายงานการปันส่วนที่ละส่วนงาน
11. ตรวจสอบรายงานต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรพร้อมดึงข้อมูลเพื่อจัดทารายงานตามปีการศึกษา
ระบบเงินเดือน
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร (SU-ERP HRM) เพื่อพัฒ นาระบบบริห ารงานด้ านทรั พยากรบุ คคลให้ มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
มีความคล่องตัว มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรงานบุคคลที่สมบูรณ์ และเป็นฐานข้อมูลเดียวกับ SUERP ที่มีอยู่ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานสากล (SAP) มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างคล่องตัว
1. นาข้อมูลหลักขอบเขตหน้าที่ เข้าระบบ SU-ERP HRM สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2563 เพื่อ
รองรับข้อมูลงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. มีตารางกาหนดวันและวิธีการปฏิบัติง านสาหรับบุคลากรและเงินอื่นๆที่กาหนดจ่ายสิ้นเดือน เพื่อ
เปิดระบบเงินเดือน ให้กองทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการเกี่ยวกับบันทึกจ้างงาน ปรับเปลี่ยน โอน ย้าย ลาออก
ในระบบ SU-ERP HRM ส่ ว นงานดาเนิ น การเกี่ยวกับส่ ว นควบเบิกจ่ายพร้อมเงินเดือน และปิดระบบเพื่ อ
ประมวลผลจ่ายเงินเดือน

ส่วนที่ 2 หน้า 32
ตัวชีว้ ดั ที่ 21 มีระบบและกลไกในการสอบทานข้อมูล และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

รายงานการประเมิน
การสอบทานฯ ระบบ
ประกอบด้วย
1. ความถูกต้องและ
ทันสมัยของข้อมูล
2. ความปลอดภัยของ
ข้อมูล

2564
2565
2566

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
มีการดาเนินการสอบทาน
ข้อมูลและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา ตามประกาศ
แนวนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ฐานข้อมูลที่มีระบบและกลไกในการ
สอบทานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ จานวน 1
ฐาน และมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการสอบทาน
ข้อมูลในระบบ มีรายงานผลการประเมิน
การสอบทานฯ ระบบที่ประกอบด้วย ความ
ถู ก ต้ อ งทั น สมั ย และความปลอดภั ย ของ
ข้อมูล

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมอบสานักดิจิทัล เทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยข้อมูลและระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตามประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการรับรองโดยโดยคณะกรรมการที่
กากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศต่อเนื่อง
ทุกปี เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ จะมีการกาหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงและสิทธิ์ในการแก้ไข
ข้อมูลในระดับต่าง ๆ และกาหนดให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักดิจิทัลฯ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสานักดิจิทัลฯ โดยผลการดาเนินการในภาพรวมได้
มากกว่า 80% ของข้อกาหนดตามประกาศ ตัวอย่างเช่น ระบบ SU-ERP 1) มีการกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
(USER) ในการเข้าใช้งานน าเข้าข้อมูล 2) จากัดสิ ทธิ์ผู้ ใช้งานระบบตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น 3) การขออนุญาตเข้าระบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลในระบบ ต้องดาเนินการตาม
แบบฟอร์มอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเท่านั้น
ทางสานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้มีการดาเนินการกากับดูแลตามนโยบายประกาศความมั่งคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับ พ.ศ.2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยมีรายละเอียดการดาเนินการใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น การอย่ า งสม่ าเสมอ และเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ทางสานักฯ อยู่ระหว่างจัดทาแผนการ audit การดาเนินการตามนโยบาย ทั้งในส่วนของการซักซ้อมความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ ความสอดคล้องของระบบสนับสนุน และการตรวจสอบข้อมูลประกอบการดาเนินการ และ
การผลการซ้อมแผน disaster recovery
สาหรับการดาเนินการเพื่อรองรั บการปฏิบัติภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสานักฯ
อยู่ระหว่างการจัดทาร่างธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ขององค์กรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
มีส่ ว นร่ ว มของทุกภาคส่ วน และจั ดเตรี ย มข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับระบบงาน พร้อมทั้งจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยกากับดูแลให้มีการดาเนินการตาม พรบ. ต่อไป
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การดาเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล ดังนี้
1. ระบบ REG
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล REG จาเป็นต้องมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา มีการนาเข้า ปรับปรุง
และนาออกข้อมูลแบบ Real-time ภายใต้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดระดับสิทธิของผู้ใช้งาน หรือระดับสิทธิการเข้าถึง
เมนูต่าง ๆ ตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และระดับสายการบังคับบัญชา เพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูล และมีกระบวนการสอบทานยอดตามบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษากับ
ระบบ SU-ERP (ในส่วนของการสารองข้อมูล และจัดทา logfile ของระบบ reg ขอให้สานักดิจิทัลเพิ่มเติม)
2. ระบบ RIS
ทาง สวนส. จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ค ณะวิ ช ากรอกเข้ า มาในระบบ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความซ้าซ้อนของข้อมูล เป็นประจาทุกสัปดาห์ ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องจะไม่กดยืนยันข้อมูลในระบบ และจะแจ้งกลับไปยังผู้ประสานงานคณะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีก
ครั้ง จนกว่าข้อมูลจะสมบูรณ์ สวนส.ถึงจะกดยืนยันข้อมูลให้
3. ระบบ ERP
มีเจ้าหน้าที่คณะ/ กองคลัง/ ERP Support Teams ทาหน้าที่ในการนาเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
ระบบสามารถแสดงข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น (Real Time) มี ก ารสอบทานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งโดยเจ้ า ของข้ อ มู ล
ตามลาดับสายการบังคับบัญชา
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มาตรการที่ 18 จัดทาคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล ทั้งรูปแบบของหนังสือ สื่อวารสาร หรือตารา
ต่าง ๆ (IR)
ตัวชีว้ ดั ที่ 23 มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจยั / ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อดิจิทลั
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

มีการเผยแพร่
ผลงานที่โดดเด่น
จานวน 20 ชิ้น

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
26 ชิ้น

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
มีคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) เป็นคลัง
จัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานการ
สร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล โดยคณะส่งข้อมูลเพื่อให้สานัก
หอสมุ ด กลางน าข้ อ มู ล ผลงานทางวิ ชาการ ผลงานวิ จั ย
ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานอื่น ๆ ที่โดดเด่นของคณะขึ้น
บนคลังปัญญา ฯ
ผลงานที่ โ ดดเด่ น ของคณะ หากเป็ น ผลงานวิ จั ย ที่
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ น ผลงานที่ มี
Impact สูง จึงสามารถนาขึ้นบนคลังปัญญาฯ ได้
ประเภทของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงาน
อื่น ๆ ที่โดดเด่นของคณะที่นาส่งเข้าคลังปัญญาฯ ได้แก่
บทความทางวิ ช าการ บทความวิ จั ย รายงานการวิ จั ย
ภาพถ่ า ย เอกสารค าสอน ผลงานศิ ล ปะ ผลงานการ
ออกแบบ ผลงานการสร้างสรรค์ และอื่น ๆ เช่น คลิปวิดีโอ
ผลงานการนาเสนอ เป็นต้น นับได้ทั้งผลงานของบุคลากร
อาจารย์ และนักศึกษา
ซึ่งสานักหอสมุดกลางมี Platform การนาข้อมูลเข้า
คลังปัญญาฯ จานวน 9 Template ได้แก่ (1) บทความ
ทางวิชาการ/บทความวิจัย (2) รายงานการวิจัย (3) ศิลปะ
นิ พ นธ์ / วิ ท ยานิ พ นธ /ดุ ษ ฎี นิ พ นธ (4) หนั ง สื อ /ต ารา/
เอกสารทางวิ ชาการ (5) ผลงานศิ ล ปะ (6) ผลงานการ
ออกแบบ/การสร้างสรรค์ (7) ภาพถ่าย (8) โปสเตอร์ (9)
ผลงานการนาเสนอ

ผลการดาเนินงาน
ส านั ก หอสมุ ด กลาง อยู่ ใ นระหว่ า งการพั ฒ นาโปรแกรม Dpace ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การคลั ง ปั ญ ญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นของแต่ละคณะวิชาได้ ใน 2
ชุมชน คือ ชุมชน SU Society's Pride & Awards และชุมชนภาควิชาที่เจ้าของผลงานสังกัด โดยการนาเข้า
ข้อมูลเพียงครั้งเดียว แก้ไขการจัดเรียงชุมชน SU Society's Pride & Awards ให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนา
Themplate เพื่อบันทึกผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลที่ยังไม่เคยมีในคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น
Poster Presentation award การนาเสนอผลงานด้วยวาจา ซอฟต์แวร์ เป็นต้น มีคณะวิชาที่จัดส่งผลงานมา
ดังตาราง 23-1 และมีจานวนผู้เข้าชมคลังเก็บข้อมูลงานวิจัยและผลงานโดดเด่น จานวน 1,471 ครั้ง จานวน
ยอดการดาวน์โหลด จานวน 499 ครั้ง
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ตาราง 23-1 ผลงานวิชาการที่นาเข้าคลังปัญญาฯ ปีการศึกษา 2563
คณะ
ลาดับที่
ประเภท
ผลงาน
คณะจิตรกรรม
1. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ดุษฎีนิพนธ์
ประติมากรรมและ ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
ภาพพิมพ์
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
2. นายคมสัน เพ็ชรสิทธิ์
วิทยานิพนธ์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

หลากลาย หลายชีวิต Various
Pattern, Diversity of Life
วิถีชีวิตริมทางแบบไทยร่วมสมัย The
Contemporary of Thai Street
Life
ความจริง-ภาพลวง The truth of
illusion

3. น.ส. กรกนก พฤกษ์มโนนุกูล

ศิลปนิพนธ์

1. ผศ. ดร. จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ

บทความทาง 1. การออกแบบ อาคารเรียน
วิชาการ
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุ
2. A_House : โครงการออกแบบ
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
200 ตาราเมตร ซอยนวมินทร์ 75
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
รายงานวิจัย แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการ
ก่อสร้าง

2. ร.ศ.ดร ต้นข้าว ปาณินท์
อ.ดร. ธนาคาร โมกขะสมิต
อ.ดร.ลิขิต กิตติศักดินันท์
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี

ชื่อผลงานทีน่ าเข้า

1. คณะโบราณคดี ด้วยความ
ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน)

เอกสารการ
สัมมนา
รายงานวิจัย
(ชุด)

บ้านเรือนในสยาม : การปฏิรูปสู่
ความทันสมัย
โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศ
ศิลปวัฒนธรรมระยอง RAYONG
CULTURAL DATABASES AND
INFORMATICS (ชุด) ประกอบด้วย
1 โครงการวิจัยประวัติวฒ
ั นธรรมและ
เส้นทางสายประวัติศาสตร์ (P1 2018)
2 โครงการวิจัยด้านเอกสารโบราณใน
จังหวัดระยอง (P2 - 2018)
3 โครงการวิจัยย่อยด้านศิลปกรรมและ
งานช่างเมืองระยอง (P3 - 2018)
4 โครงการวิจัยข้อมูลชาติพนั ธุ์และวิถี
ชุมชนระยอง (P4- 2018)
5 โครงการวิจัยประวัติวฒ
ั นธรรมและ
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คณะ

ลาดับที่

ประเภท
ผลงาน

ชื่อผลงานทีน่ าเข้า
ธรรมชาติเมืองระยอง (P1 - 2019)
6 โครงการวิจัยการสารวจด้านเอกสาร
โบราณในจังหวัดระยอง (P2 - 2019)
7 โครงการวิจัยย่อยด้านศิลปกรรมและ
งานช่างเมืองระยอง ระยะที่ 2 (P32019)
8 โครงการวิจัยข้อมูลชาติพนั ธุ์และวิถี
ชุมชนระยอง (P4 - 2019)
9 โครงการจัดทาฐานข้อมูล เผยแพร่
ข้อมูลเมืองระยอง และกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้สู่ท้องถิน่ (P5 - 2019)
10 โครงการโบราณคดีระยอง (P6 2019)

คณะมัณฑนศิลป์

2. รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
1. รศ. อาวิน อินทรังษี
2. อ.ดร. ศราวุฒิ ปิ่นทอง
3. อ.ดร. อาริยา อัฐวุฒิกุล

คณะอักษรศาสตร์

1. ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
2. รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
(หัวหน้าโครงการ)
อ.วิมลศิริ กลิ่นบุบผา
อ.สกนธ์ ม่วงสุน
ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์
3. ผศ.ดร.สมชาย สาเนียงงาม
อ.ดร.กัลยา เทียนวงศ์
อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
อ.สกนธ์ ม่วงสุน
ผศ.สราวุท ตันณีกุล
อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล

ถ้าเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับ
รายงานวิจัย การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ผลงาน
ฟอนต์ ซีทีดีเซมเบอร์ (ZT
ออกแบบ
DECEMBER FONT)
บทความทาง Songkram River Basin : Floating
วิชาการ
Vernacular Architecture.
บทความทาง Factors in Ergonomic Design of
วิชาการ
6-to- 18-month Baby Carriers
for Elderly People
เพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา: การบันทึก
แผ่นวีดีทัศน์พร้อมบทวิเคราะห์และ
โน้ตสากล
แผนที่ภาษาและวัฒนธรรม : ความรู้
พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ
การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อ
ชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอาเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี
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คณะ

คณะศึกษาศาสตร์

ลาดับที่
อ.ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
อ.ดร.บารมี เขียววิชัย
1. นางสาวรัตนพร สุขะวรรณะ

ประเภท
ผลงาน
สารนิพนธ์

ชื่อผลงานทีน่ าเข้า

ความพึงพอใจต่อมาตรการและการ
บริหารจัดการหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
2. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ รายงานวิจัย 1. การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสานัก
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. องค์ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาใน
กากับของรัฐ
3. ผศ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญ รายงานวิจัย การศึกษาข้อเสนอในการพัฒนา
เชิดชู
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English
อ.ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี
Program) โรงเรียนสาธิต
อ.ธนาภา สงค์สมบัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
อ.ณัฐพัชร์ วงศ์พูดเพรา
ประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย
คณะ
1. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รายงานวิจัย Robust NIRS models for nonวิศวกรรมศาสตร์และ รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
destructive prediction of
เทคโนโลยี
postharvest fruit ripeness and
อุตสาหกรรม
quality in mango.
2. รศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ รายงานวิจัย Oil extracted from spent
coffee grounds for biohydrotreated diesel production
3. อ.ดร.นาฎระพี (กรุณา) เซน
รายงานวิจัย Mechanistic kinetic models of
แซซ
enzymatic cellulose hydrolysisA review
คณะสัตวศาสตร์และ 1. รศ.ดร.พรรณธิกา ณ เชียงใหม่ บทความวิจัย การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
สาหรับปลูกข้าวไร่ในพื้นที่บ้านป่าละ
อู จังหวัดประจาบคีรีขันธ์
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คณะ

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ลาดับที่
2. รศ.อุไรวรรณ ไอยสุรรรณ์

ประเภท
ผลงาน
รายงานวิจัย

3. ผศ.ดร.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

โครงงาน

1. น.ส.ชติกานต์ เจริญวรชัย
น.ส.ปฐวีภรณ์ ศรีโนนยาง
น.ส.พิมพิสุทธ์ โชติอุทัย
2. นายพีรพัฒน์ รักงาม

ภาพยนตร์
แอนิเมชันสั้น
3 มิติ
ภาพยนตร์
HIA/TUS
สั้น
ภาพยนตร์ ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
โฆษณาเพื่อ
สังคม
26

3. น.ส.กนกวรรณ บุณยะสุต
น.ส.มารีนา สุขะเกศ
น.ส.ปวีณวรรณ วู่ฉาย
รวม

ชื่อผลงานทีน่ าเข้า
การเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
ระบบการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรีโดยใช้เทคนิคเกษตรกรรม
แม่นย่าสูง (precision agriculture)
สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่า
A Live
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มาตรการที่ 20 จัดทาคลิปวีดโี อเผยแพร่ความรูจ้ ากผลงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ
ตัวชีว้ ดั ที่ 26 จานวนสือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั ฯ
หน่วยนับ : เรื่อง
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา
เป้าหมาย
2563
2564
2565
2566

2 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง

บรรลุเป้าหมาย (✓)
4 เรื่อง

คาอธิบายตัวชีว้ ดั

จั ด ท าคลิ ป วี ดี โ อเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่โดดเด่น เพื่อ
เผยแพร่ ต ามสื่ อ ต่ า ง ๆ (นอกเหนื อ จากที่
เผยแพร่ในคลังปัญญาฯ)

ผลการดาเนินงาน
สานักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มีการจัดทาคลิปวีดีโอเผยแพร่ผลงานวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่โดดเด่น จานวน 3 เรื่อง ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1) วิดีทัศน์เนื่องในกิจกรรมโครงการ "ดูโคม ชมจันทร์ งานศิลป์" พ.ศ. 2562
http://www.suric.su.ac.th//wp-content/uploads/Download/Teaser_2_2.mp4
2) วิดีทัศน์เนื่องในกิจกรรมโครงการ "ดูโคม ชมจันทร์ งานศิลป์" พ.ศ. 2562
http://www.suric.su.ac.th//wp-content/uploads/Download/Teaser3.mp4
3) วิดีทัศน์ภาพรวมการดาเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช
http://www.suric.su.ac.th//wp-content/uploads/Download/Final_4_mobile_2.mp4
4) ชื่อวิดีทัศน์นาเสนอ นิทรรศการ "การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช" ในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2563
https://youtu.be/TGQVQkjGoXA
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หมวดที่ 5 บุคลากร
มาตรการที่ 24 สร้างระบบพัฒนาบุคลากร Reskill/ Upskill ให้มสี มรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ
และรองรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ตามสายงานหรือตามตาแหน่งที่ตอบสนองการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563
2564
2565
2566

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
()
ร้อยละ 79.83

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
1. คณะ/ ส่ ว นงาน ด าเนิ น การจั ด ท ากิ จ กรรม/
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะของบุ ค ลากร ตามประเด็ น ที่
กาหนดในแผนพัฒนาบุคลากรที่ สอดคล้องกับภารกิ จ
หลั ก ความต้ อ งการ และรองรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยและคณะ/ ส่วนงาน
2. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงาน
หรือตามตาแหน่งที่ตอบสนองการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของคณะ/ส่วนงาน

วิธีการคานวณ: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสายงานหรือตามตาแหน่งที่ตอบสนองการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ/ ส่วนงาน ในปีการศึกษานั้น
จานวนบุคลากรทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น

X 100

ผลการดาเนินงาน
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนาทักษะจานวน 862 คน จากทั้งหมด 1,191 และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา จานวน 860 คน จากจานวนสายสนับสนุนทั้งหมด 966 รวมบุคลากรได้รับการพัฒนา 1,722 คน จาก
ทั้งหมด 2,157 คน คิดเป็นร้อยละ 79.83
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานโครงการเป็นแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ยังมีบางโครงการ
ที่จาเป็นต้องจัดอบรมในลักษณะเชิงปฏิบัติการและต้องเลื่อนการดาเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน)"
3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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มาตรการที่ 25 ค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร และทบทวนระบบการสร้างขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 33 วิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ปีการศึกษา
เป้าหมาย
2563

กาหนดวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อ
ค้นหาปัจจัยความ
ผูกพัน

บรรลุเป้าหมาย (✓)
กาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อค้นหา
กาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อ
ปัจจัยความผูกพัน
ค้ น หาปั จ จั ย ความผู ก พั น ของ
และมีการแต่งตั้งคกก. จัดทา บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสาย
แบบสารวจ ดาเนินการสารวจ เก็บ
สนับสนุน
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล
เสร็จสิ้น

ผลการดาเนินงาน
มีการกาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร และทบทวนระบบ
การสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากร ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนและกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
รวมทั้งกาหนดประเด็นคาถามที่ใช้ในการสารวจ
2. ดาเนินการสารวจความผูกพันของบุคลากรและวิเคราะห์หาปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันตามวิธีการ
ทางสถิ ติ โดยจ าแนกตามสายงานของบุ ค ลากร (สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ) รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจต่อมาตรการการพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร โดยมีผลการประเมินดังนี้
อันดับ
ปัจจัยความผูกพัน
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย
ความมีสมดุลระหว่างการทางานและชีวิตส่วนตัว
งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายและส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่
บรรยากาศการทางานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ
สวัสดิการมีความเหมาะสมตามความจาเป็น เช่น ประกันสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพ กองทุนเงินช่วยเหลือเงินกู้ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร

สาย
วิชาการ
1
2
3
4
5
6

สาย
สนับสนุน
1
3
2
5
4
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3. เสนอผู้บริหารพิจารณาทบทวนปัจจัยความผูกพันที่ได้จากการสารวจ เพื่อค้นหาปัจจัยที่แท้จริง
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
4. พิจารณาทบทวนมาตรการการพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพัน เพื่อปรับปรุงมาตรการที่ช่วย
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรได้ตรงประเด็น
5. ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการฯ และดาเนินการสารวจความผูกพันของบุคลากรหลังการปรับปรุง
มาตรการ
มาตรการที่ 27 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจยั เช่น ระบบพีเ่ ลีย้ งนักวิจยั ระบบส่งเสริม
นักวิจยั รุน่ ใหม่ การจัดการสภาพแวดล้อมด้านวิจยั และผลตอบแทนของการทาวิจยั เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีผลการดาเนินงานดีขึ้น
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
2563

ช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 50

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ร้ อ ยละตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการวิ จั ย ใช้ ข้ อ มู ลจาก
ตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ ค ณ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด จ า ก
มหาวิทยาลัยฯ

วิธีการคานวณ : ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีผลการดาเนินงานดีขึ้น เท่ากับ
จานวนตัวชี้วัดด้านการวิจัยของคณะทีม่ ีผลการดาเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
จานวนตัวชี้วัดด้านการวิจัยที่คณะได้รับการถ่ายทอดทั้งหมดในปีนั้น

X 100

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลผลการดาเนินการจากแผนปฏิบัติการประจาปี (กองแผนงาน)
* ยกเว้นไม่มีตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จาก สวนส.
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยกาหนดตัวชี้วัดด้านการวิจัย (ตัวชี้วัดด้านการวิจัยจากแผนปฏิบัติการ) ดังนี้
1. จานวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2. จานวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS Top 500
ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
3. จานวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับส่วนงานเอกชน ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
4. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ.
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5. จ านวนผลงานตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล Scopus หรื อ ISI (รวม
Proceeding หรือบทคัดย่อ)
6. จ านวนบทความ Review Article /หรื อ Book Chapter ใน วารสารที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล
Scopus หรือ ISI
7. จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
8. จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดด้านการวิจัย จานวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึษา 2563 เทียบกับปี
การศึกษา 2562
1. ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานมากกว่าปี 2562 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชีว้ ดั
2562 2563
1. จานวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา* (สวนส.)
(65)
66
2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ.
4.11 4.11
3. จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(63)
63
(ไม่มีตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ 2562) * (สวนส.)
4. จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (ไม่มี (259) 746
ตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ 2562) * (สวนส.)
* ไม่มีตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก สวนส.
2.

มีตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานน้อยกว่าปี 2563 จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชีว้ ดั
1. จานวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยที่
อยู่ใน QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
2. จานวนสถาบันที่ร่วมผลิตผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับส่วนงานเอกชน
ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
3. จานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ
ISI (รวม proceeding หรือบทคัดย่อ)
4. จานวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI

2562
41

2563
39

47

39

262

187

9

6
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ตาราง 37-1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดด้านการวิจัย
ตัวชีว้ ดั
ผลการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
(ปีงบประมาณ)
1. จานวนการ
ยื่นขอขึ้น
ทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
(ปีงบประมาณ
2562 ชื่อตชว.
จานวนสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ออกแบบ ทีย่ ัง
อยู่ในอายุ
คุ้มครอง)
2. จานวน
สถาบันที่ร่วม
ผลิตผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่
มีชื่อร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่
อยู่ใน QS Top
500 ในวารสาร
ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล
Scopus หรือ
ISI

จปภ.
62

63

4
✓

สถ.
62

63



บค.

มศ.

62 63

62 63

42
✓

อษ.
62

63

ศษ.

ดย.

วก.

62 63

62 63

62 63





ทส.
62

วน.
63

-

62

บณ.

63



วท.

62 63 62 63

16
✓

วศ.

สท.

62 63

1
✓

62

ภส.

มศก.

63

62 63

62

63



3
✓

-

66
✓

41

39
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ตัวชีว้ ดั

จปภ.

สถ.

ผลการ
62 63 62
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
(ปีงบประมาณ)
(ผลการ
ดาเนินงานเป็น
ข้อมูลระดับ
มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจาแนก
เป็นรายคณะได้)
3. จานวน
สถาบันที่ร่วม
ผลิตผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่
มีชื่อร่วมกับส่วน
งานเอกชน ใน
วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล
Scopus หรือ
ISI
(ผลการ
ดาเนินงานเป็น
ข้อมูลระดับ
มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจาแนก
เป็นรายคณะได้)
4. เงินทุนวิจัย
3.4 2.2 สังคม
เฉลี่ยต่ออาจารย์ 2
5
=5
ตามเกณฑ์สาขา
วิ
ท
ย์ =

ของ สกอ.
1

63

บค.

มศ.

62 63

62 63

อษ.
62

63

ศษ.

ดย.

วก.

ทส.

62 63

62 63

62 63

62

วน.
63

62

บณ.

63

วท.

62 63 62 63

วศ.
62 63

✓

5
✓

5

5
✓

5

5
✓

3.63

2.45


5

5
✓

5

5
✓

5

5
✓

สังคม
=
0.80

2.42
✓

2.37

1.70


5



5

3.77


สท.
62

ภส.
63

62 63

✓

5

5 2.75 5
✓
✓

✓

5

มศก.
62

63

47

39


5 4.11
✓

4.11
✓
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ตัวชีว้ ดั
ผลการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
(ปีงบประมาณ)

5. จานวน
ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล
Scopus หรือ
ISI (รวม
proceeding
หรือบทคัดย่อ)
6. จานวน
บทความ
review article
/หรือ Book
chapter ใน
วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล
Scopus หรือ
ISI
7. จานวน
เครือข่ายด้าน
การวิจยั ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

จปภ.
62

-

สถ.

63

2

-

62

4

63

5
✓

1

5
✓

4
✓

บค.

มศ.

62 63

62 63

3

6

3

-

-

-

3
✓

อษ.

1

62

6

63

29

1

7
✓

ศษ.

ดย.

วก.

62 63

62 63

62 63

62

3

97
✓

วิทย์
=
2.77
1

1

1

-

25
✓

-

3
✓

1

1
✓

-

4
✓

1
✓

ทส.

3
✓

วน.
63

62

6

-

-

บณ.

63

4
✓

-

1
✓

10
✓

วท.

วศ.

62 63 62 63

สท.

62 63

62

ภส.
63

62 63

62

63

262

187


4
✓

9

6


2
✓

-

63

86

135
✓

83

26


11

18 60 62
✓
✓

3



1



-

1

11
✓

2
✓

7
✓

2

มศก.
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ตัวชีว้ ดั
ผลการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
(ปีงบประมาณ)
(ไม่มีตชว.นี้ในปี
งบ 62)
8. จานวน
ผลงาน
สร้างสรรค์ที่
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
(ไม่มีตชว.นี้ในปี
งบ 62)
รวมตัวชีว้ ดั

จปภ.
62

63

สถ.
62

63

516
✓

10

3/4
ร้อยละ 75

3/4
ร้อยละ 75
(ไม่คดิ ข้อ 2)

บค.

มศ.

62 63

62 63

196
✓

2/3
ร้อยละ
66.67

4/4
ร้อยละ
100

อษ.
62

63

11
✓

2/3
ร้อยละ
66.67

ศษ.

ดย.

วก.

62 63

62 63

62 63

-

-

3/5
ร้อยละ
60

3/5
ร้อยละ
60

ทส.
62

วน.
63

11

3/3
ร้อยละ
100

2/2
ร้อยละ 100

62

บณ.

63

วท.

62 63 62 63

-

2/5
ร้อยละ 40
(ไม่คดิ ข้อ 2)

0/2
ร้อยละ 0

3/5
ร้อยละ 60
(ไม่คดิ ข้อ
2,3)

วศ.

สท.

62 63

62

ภส.
63

1

1

3/5
ร้อยละ
60
(ไม่คดิ ข้อ
2,3)

3/4
ร้อยละ 75
(ไม่คดิ ข้อ
2)

62 63

มศก.
62

-

5/5
ร้อยละ
100
(ไม่คดิ ข้อ
2,3)

63

746

4/8
ร้อยละ 50
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มาตรการที่ 28 แนะนา และเชิญชวนให้คณาจารย์สร้าง Profile ใน Google Scholar เพื่อเพิ่มเติมบทความ
วิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารให้เป็นทีร่ จู้ ักแก่สาธารณชน และเป็นวิธกี ารหนึ่งในการเพิม่ จานวนการ
อ้างอิงของบทความ
29 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการจดทรัพย์สนิ ทางปัญญาบนเว็บไซต์ และทาง
Line
30 มีการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….
31 มีการจัดทาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ การรับรองแล้วบนเว็บไซต์เพื่อนาไปสู่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ตัวชีว้ ดั ที่ 36 จานวนการยืน่ จดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หน่วยนับ : ชิ้น/ เรื่อง
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (ใช้ข้อมูลจาก สวนส.)
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ปี
ช่วงเวลาการ เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา เก็บข้อมูล
(✓)

2563

ปีปฏิทิน
พ.ศ. 2563

80 ชิ้น/
เรื่อง

2564

ปีปฏิทิน
พ.ศ. 2564

100 ชิ้น/
เรื่อง

2565

ปีปฏิทิน
พ.ศ. 2565

100 ชิ้น/
เรื่อง

2566

ปีปฏิทิน
พ.ศ. 2566

100 ชิ้น/
เรื่อง

202 ชิ้น/ เรื่อง

วิธีการคานวณ: จานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา เท่ากับ

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการ
ประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์
ซึ่ ง เน้ น ที่ ผ ลผลิ ต ของสติ ปั ญ ญาและความ
ช านาญ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ชนิ ด ของ ก าร
สร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สิน
ทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่
จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่ง
ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ก ร ร ม วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
อุตสาหกรรม เป็นต้น
ประเภทของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial
Property) และ ลิขสิทธิ์ (Copyright) ซึ่งใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น สถานที่ ผ ลิ ต งาน
ประเภทลิ ข สิ ท ธ์ เ ป็ น จ านวนมาก แต่ ก าร
พั ฒ นาหรื อ ต่ อ ยอดด้ าน อุ ต สา ห ก ร ร ม
จาเป็นต้องมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
ได้แก่ สิทธิ บัตร (Patent) โดยจะมีประเภท
สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิ ทธิบัตร และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ผลรวมของจ านวนการยื่ น ขอขึ้น ทะเบียนลิ ขสิ ทธิ์และเครื่องหมายการค้า สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนตามข้อกาหนดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในปีปฏิทิน พ.ศ. นั้น
ผลการดาเนินงาน
ปีปฏิทิน 2563 มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาจานวน 202 เรื่อง จาแนกตามประเภท ดังตาราง 36-1
ตาราง 36-1 จานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท
ปี พ.ศ. 2563
ลิขสิทธิ์
20
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
3
สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
167
อนุสิทธิบัตร
12
รวม
202
มาตรการที่ 32 คัดเลือกบรรณาธิการและกองบรรณาธิการทีม่ ีความเชีย่ วชาญในสาขาทีต่ รงตามขอบเขตของ
วารสาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มคี วามหลากหลาย เพื่อนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนา
วารสาร
33 ประชาสัมพันธ์วารสารให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง
34 กาหนดผู้ประสานงานติดต่อวารสารแต่ละฉบับอย่างชัดเจน
35 ออกวารสาร 3 ฉบับอย่างสม่าเสมอและตรงตามเวลาที่กาหนด
36 มีการตรวจสอบความซ้าซ้อนของทุกบทความ (Plagiarism) ที่เข้าสู่ระบบโดยใช้โปรแกรม
Turnitin
37 คัดเลือกบทความที่ตรงตามขอบเขตและเงื่อนไขของวารสาร และมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการ
38 มีทาเนียบหรือฐานข้อมูลผูท้ รงคุณวุฒแิ ยกตามสาขาเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
อ่านบทความ

ส่วนที่ 2 หน้า 50
ตัวชีว้ ดั ที่ 37 จานวนบทความทีส่ ่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : บทความ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา ช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูล
2563

ปีปฏิทิน
พ.ศ. 2563

2564

ปีปฏิทิน
พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
บรรลุเป้าหมาย
(✓)
จานวนบทความที่ส่ง บุคลากรภายใน
วารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus
มาตีพิมพ์ จาก
จานวน 52
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดาเนินการมีจานวน
บุคลากรภายใน 15
บทความ
ทัง้ สิ้น 2 วารสาร ได้แก่
บทความ/
บุคลากรภายนอก
1. วารสาร Science, Engineering
บุคคลภายนอก 110
จานวน 424
and Health Studies (SEHS)
บทความ
บทความ
2. วารสาร Humanities, Arts and
Social Sciences Studies
จานวนบทความที่ส่ง
(HASSS)
มาตีพิมพ์
บทความที่ส่งมาตีพมิ พ์ในวารสารมีทั้ง
จากบุคลากรภายใน
บทความที่มาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
20 บทความ/
ศิลปากรและจากบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก 120
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความ

วิธกี ารคานวณ: จานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย เท่ากับ
ผลการดาเนินงาน
ปีปฏิทิน 2563 มีจานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปี จาแนกเป็นบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ดังตาราง 37-1
ตาราง 37-1 จานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25..
ชื่อวารสาร
จานวนบทความทีส่ ง่ ผลงานตีพิมพ์
รวม
จากบุคลากรภายใน
จากบุคคลภายนอก
1. วารสาร Science,
Engineering and Health
19
154
173
Studies (SEHS)
2. วารสาร Humanities, Arts
and Social Sciences Studies
33
270
303
(HASSS)
รวม
52
424
476

ส่วนที่ 2 หน้า 51
ตัวชีว้ ดั ที่ 38 จานวนบทความที่ตพี ิมพ์ ในวารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
หน่วยนับ : บทความ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา
2563
2564
2565

ช่วงเวลา
การเก็บ
ข้อมูล
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2563
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2564
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2565

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)

50
บทความ

55 บทความ
วารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ที่
(บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรดาเนินการมีจานวนทั้งสิ้น 2
จานวน 9 บทความ วารสาร ได้แก่
บุคลากรภายนอก
1. วารสาร Science, Engineering and Health
จานวน 46 บทความ) Studies (SEHS)
2. วารสาร Humanities, Arts and Social
Sciences Studies (HASSS)

55
บทความ
60
บทความ

คาอธิบายตัวชีว้ ดั

วิธีการคานวณ: จานวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่ากับ
ผลการดาเนินงาน
ปีปฏิทิน 2563 มีผลรวมของจานวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูล
Scopus ดังตาราง 38-1
ตาราง 38-1 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus ของมหาวิทยาลัย
ชื่อวารสาร
จานวนบทความทีต่ ีพมิ พ์
จากบุคลากรภายใน
จากบุคคลภายนอก
1. วารสาร Science, Engineering
5
15
and Health Studies (SEHS)
2. วารสาร Humanities, Arts and
4
31
Social Sciences Studies (HASSS)
รวม
9
46

รวม
20
35
55

ส่วนที่ 2 หน้า 52
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบตั ิการ
มาตรการที่ 39 วิเคราะห์ และทบทวนแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการทรัพยากรบุคคลทีม่ ี
ทักษะทีส่ าคัญในการใช้ชวี ติ และการทางาน ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต และอืน่ ๆ
ตัวชีว้ ดั ที่ 39 มีแผนหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ปีการศึกษา
เป้าหมาย
2563

✓

บรรลุเป้าหมาย (✓)
จัดทาแผนหลักสูตร –
แผนการรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564 –
2568

มีแผนหลักสูตรที่ส อดคล้ องกับแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์
ชาติ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่
มี ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ในการใช้ ชี วิ ต และการ
ทางาน และอื่น ๆ เป็นแผนมีกาหนดคราว
ละ 5 ปี ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรที่เปิด
อยู่ขณะจัดทาแผน หลักสูตรที่ได้ปิด หรือ
งดรับนักศึกษาก่ อนการจั ดท าแผน การ
เปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แผนการปรั บ ปรุ ง
แผนการรับนักศึกษา (ถ้ามี) แผนการรวม
หรือการปิดหลักสูตร (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาจัดทาแผนหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 –
2568 ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น เป็นหลักสูตรบูรณาการ/ future skill/ หลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอก หรือหลักสูตร
ที่บูรณาการเรียนการสอนกับการทางาน
แผนหลั กสู ตร-แผนรั บนั กศึ กษา มหาวิทยาลั ยศิลปากร ปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2568 ซึ่งมีจานวน
หลักสูตร 230 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 96 หลักสูตร ปริญญาโท 83 หลักสูตร และปริญญาเอก 51
หลักสูตร สามารถจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 53 หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ 93 หลักสูตร และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 หลักสูตร มีจานวนรวมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2568 ตามแผนรับ 36,980 คน ซึ่งเป็นระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จานวน 28,990 และ 7,990
คน (78.39:21.61) ตามลาดับ เป็นหลักสูตรนานาชาติ 19 หลักสูตร (ปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร
และปริญญาเอก 9 หลักสูตร) ในแผนหลักสูตรนี้ มีหลักสูตรพหุวิทยาการ 5 หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุบนปก
เล่ม มคอ.2) หลักสูตรสองปริญญา 12 หลักสูตร หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิชา 4 หลักสูตร และหลักสูตร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 16 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่บูรณาการทางานกับการศึกษา (CWIE) และ
ความร่วมมือของหลักสูตรกับสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 71
และเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/5864 วันที่ 19
พฤษภาคม 2564 และให้หลักสูตรมีการปรับปรุง/เปิดได้ครบถ้วน เพื่อเปิดใช้ก่อนปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 53
1. หลักสูตรนานาชาติ 19 หลักสูตร (ปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญา
เอก 9 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 6 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 5 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 8 หลักสูตร
2. หลักสูตรพหุวิทยาการ 5 หลักสูตร (เฉพาะหลักสู ตรที่ระบุบนปกเล่ม มคอ.2) (ปริญญาตรี 1
หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 1 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 1 หลักสูตร
3. หลักสูตรสองปริญญา 12 หลักสูตร (ปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญา
เอก 5 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 4 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 4 หลักสูตร
4. หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิชา 4 หลักสูตร (ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และปริญญาโท 1
หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 1 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร
5. หลั กสู ตรความร่ ว มมือกั บ ต่า งประเทศ 16 หลั กสู ตร (ปริญญาตรี 6 หลั กสู ตร ปริญญาโท 3
หลักสูตร และปริญญาเอก 7 หลักสูตร) จาแนกเป็นตามกลุ่มสาขา ดังนี้
- กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
จานวน 6 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 4 หลักสูตร
6. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่บูรณาการทางานกับการศึกษา (CWIE) และความร่วมมือของหลักสูตร
กับสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 71 หลักสูตร จาแนกเป็นตามกลุ่ม
สาขา ดังนี้
- หลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา
จานวน 12 หลักสูตร
- หลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 16 หลักสูตร
- หลักสูตรที่มีการฝึกงาน
จานวน 49 หลักสูตร
- หลักสูตรที่มีการฝึกสอน
จานวน 10 หลักสูตร
หมายเหตุ : 1 หลักสูตรสามารถจาแนกได้หลายประเภท
ผลการดาเนินงานตามแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี จากทั้งหมด 90 หลักสูตร รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 90 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100
ระดับปริญญาโท จากทั้งหมด 66 หลักสูตร รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 66 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100
ระดับปริญญาเอก จากทั้งหมด 44 หลักสูตร รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 44 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 หน้า 54

ส่วนที่ 2 หน้า 55

ส่วนที่ 2 หน้า 56
การวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะอนาคต (Future skills) ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละจานวนหลักสูตรที่สร้างทักษะอนาคต (Future skills) ทั้ง (1) กลุ่ม
ทักษะการคิด (2) ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และ (3) ทักษะด้านสังคม เท่ากับ 63%, 20% และ 43%
ตามลาดับ
- หลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่สร้า งทักษะตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve ในกลุ่มอุตสาหกรรม First SCurve พบว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และหลักสูตร ที่ส่งเสริ ม
ทักษะด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยหลักสูตรส่วนใหญ่ เป็นหลักสูตร ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาหรับในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve มีหลายหลักสูตร ที่ส่งเสริมทักษะดิจิทัล และมี
หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างทักษะ ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมี และการแพทย์ครบวงจร โดยมีตัวอย่างหลักสูตรในตารางด้านล่าง
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มาตรการที่ 40 วิเคราะห์ และทบทวนความคุ้มทุนและความคุม้ ค่าของแต่ละหลักสูตร โดยจัดทารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรให้ครบถ้วนและวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ตัวชีว้ ดั ที่ 41 ทุกคณะวิชาส่วนงานได้นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ
หน่วยนับ : คณะวิชา
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563
2564

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
มีการนาข้อมูลต้นทุน มีการนาข้อมูลต้นทุนต่อ
ต่อหน่วยต่อหลักสูตรไป หน่วยต่อหลักสูตรไปใช้
ใช้ครบถ้วนทุกคณะ เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละ
มีการนาข้อมูลต้นทุน วางแผนด าเนิ น งาน
ต่อหน่วยต่อหลักสูตรไป ครบถ้ ว นทั้ ง 15 คณะ
ใช้ครบถ้วนทุกคณะ แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สามารถใช้ ป ระโยชน์
จากผลการวิ เ คราะห์
เพื่ อ การบริ หารจัดการ
ในมหาวิทยาลัย

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
กองคลัง มีการคานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลั ก สู ต รของแต่ ล ะคณะในมหาวิ ท ยาลั ย
ศิ ล ปากร อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง ทุ ก สิ้ น ปี
การศึกษา เพื่อให้ทุกคณะ สามารถนาข้อมูลไป
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
ดาเนินงานภายในคณะ เช่น การวิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่ า ของการบริ หารหลัก สูตร การวิ เ คราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลในการผลิ ต
บัณฑิตของแต่ละหลักสูตรในคณะ โอกาสใน
การแข่งขัน เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
กองคลัง ได้รายงานผลการนาต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ ประจาปีการศึกษา 2562
เสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และที่
ประชุมมีมติให้คณะไปทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสู ตร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการจั ดการหลั กสูตร และให้ แต่ล ะคณะเสนอแผนงานของคณะฯ ในการนาข้อมูล ต้นทุนต่อหน่ว ยต่อ
หลักสูตร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านจัดการหลั กสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ในปีการศึกษา 2563
โดยคณะมีการนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรที่ได้รับจากกองคลัง ไปใช้ในการวิเคราะห์และการ
ใช้ประโยชน์ โดยสรุปดังตาราง 41-1 และ ตาราง 41-2
ตาราง 41-1 ประเด็นที่คณะฯ นาข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์
ประเด็นทีใ่ ช้เพื่อการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์เรื่องต้นทุนที่จ่ายไป ทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิดขึ้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
แสดงให้ผู้บริหารทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละหลักสูตร/ ในสาขา
2. วิเคราะห์และทบทวนจานวนจุดคุม้ ทุนของจานวนนักศึกษาในแต่ละสาขา/หลักสูตร เพื่อวางแผนการรับสมัครและ
ประเมินรายรับส่วนเกินที่จะได้ จากส่วนที่เกินจากจุดคุ้มทุนของหลักสูตร
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับจุดคุ้มทุน จากจานวนผู้สมัครเรียนในการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชานั้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่า/จุดคุม้ ทุน ของการใช้ทรัพยากรในการผลิต บัณฑิตใน
สาขาวิชาต่างๆ
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ประเด็นทีใ่ ช้เพื่อการวิเคราะห์
4. วิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถวางแผนเพื่อกาหนดผลกาไรที่คาดหวังจากแต่ละหลักสูตร [รายได้สงู กว่า
รายจ่ายที่คาดหวัง (Target Profit) ]
5. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน/สาขาวิชา ภายในคณะว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
เพียงใด เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในการรายงานประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของคณะฯ ภายหลังการนาข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผน
6. เพื่อการตรวจสอบของคณะฯวิชา ในการจัดเก็บข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เพื่อทาให้ต้นทุนที่แสดงออกมา ต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร สะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ ศูนย์ต้นทุนนั้น
7. ให้คณะฯ มีการวางแผน และกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปันส่วนค่าใช้จ่าย ของแต่ละหลักสูตรอย่างเกิดความ
เป็นธรรม เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละหลักสูตร
8. ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มกี ารคานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและแสดง
ความคืบหน้า ภายหลังที่คณะฯ รับทราบข้อมูลและมีการปรับปรุง ติดตามเพื่อประเมินผลแต่ละหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง

ตาราง 41-2 ประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพื่อใช้ในการนาไปใช้ประโยชน์
ประเด็นทีจ่ ะใช้ในการนาไปใช้ประโยชน์
1. คณะฯ สามารถวางแผน เพื่อบริหารจัดการใช้บุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนให้เหมาะสมและคุ้มค่า
กับต้นทุนด้านบุคลากร ที่ปรากฎ
2. คณะฯ สามารถนามาวางแผนเพื่อปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ลงได้ เช่น ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ
สิ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ค่าเสื่อมราคาฯ
3. ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปญ
ั หา เพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตรของแต่ละสาขา
4. คณะฯ นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน เพื่อออกแบบกลยุทธ์ในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นของแต่ละหลักสูตร
และเหมาะสมกับต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเทอม เงินบริจาค หลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ
5. คณะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่และการใช้ประโยชน์เพื่อหารายได้ ให้เพิ่มมากขึ้น
6. นาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นเกณฑืในการ
กาหนดกรอบ KPIs และ Competency ของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนในแต่ละหลักสูตร
7. คณะมีการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ เพิม่ ขึ้น เช่น credit bank หลักสูตรอบรมระยะสั้น/ยาว หลักสูตรออนไลน์
8. สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ ไปปรับปรุงกระบวนการทางานภายในคณะ/สาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ ไปใช้ประเมินวัดความคุ้มค่าของแต่ละหลักสูตร/ สาขา โดยพิจารณาจากต้นทุนที่ใช้ไปกับ
ผลผลิตที่ได้รับ (จานวนนักศึกษาทีส่ มัคร จานวนบัณฑิตที่ผลิต การได้งานทาของบัณฑิต เป็นต้น)
10. เพื่อเสนอรายงานให้ผู้บริหารในคณะ ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
11. เพื่อผู้บริหารคณะฯ นาข้อมูลไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ข้อมูลต่อหน่วยต่อหลักสูตรเป็นส่วน
หนึ่งของการควบคุมภายในคณะ (Internal Control) ในการติดตามผล /ประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนว
ทางการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance)
12. นาข้อมูลไปใช้เพื่อวัดผลการดาเนินงานของแต่ละคณะ/สาขา ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ เพียงใด
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สาหรับมหาวิทยาลัย ได้นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรที่คานวณได้ ไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลผลการดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า ความ
คุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรในการผลิตบัณฑิตในแต่สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละคณะ
2. มหาวิทยาลัยนาเสนอข้อมูลเพื่อเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการงบประมาณ และเพื่อการวางแผนงานด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ข อง
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จัดทาข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการบริหาร
จัดการทางการเงินที่ดีภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (Good governance)
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อ มู ล ในการตรวจสอบต้ น ทุ น ของแต่ ล ะคณะ/หน่ ว ยงาน ในแต่ ล ะส่ ว นงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงสามารถวัดผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
5. มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลที่วิเคราะห์ นาไปวางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานของแต่ละ
คณะ/สาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว นาไปใช้เพื่อวัดความคุ้มค่าของงาน โดยพิจารณา
จากต้นทุนที่ใช้ไปกับผลผลิตที่มหาวิทยาลัยได้รับ รวมทั้งนาไปใช้เพื่อพิจารณาประเมินผลการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานในแต่ละคณะ เพื่อประเมินว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
7. มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้เพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรกับ
หลักสูตร/สาขา ของสถาบันอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ในการสร้างสร้างโอกาสในการแข่งขัน
มาตรการที่ 41 วิเคราะห์และปรับปรุงงาน เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และการควบคุม
ต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ของกระบวนการทางานของสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวชีว้ ดั ที่ 42 ร้อยละของกองในสานักงานอธิการบดีที่มกี ารปรับปรุงกระบวนการทางาน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563
2564
2565
2566

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
ร้อยละ 100

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก าหนดให้ ทุ ก กองภายใต้
สานักงานอธิการบดี เลือกกระบวนการทางานที่สาคัญมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
มี ผ ลส าเร็ จ ของงานที่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย และเกิ ด
ประสิทธิภาพ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ลด
ขั้นตอน เป็นต้น
ไม่นับรวมศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ หรือตามยุทธศาสตร์ของ
สานักงานอธิการบดี
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วิธกี ารคานวณ: ร้อยละของกองในสานักงานอธิการบดีที่มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน เท่ากับ
จานวนกองในสานักงานอธิการบดีที่มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน ในปีการศึกษานั้น
X 100
จานวนกองทั้งหมดในสานักงานอธิการบดี ในปีการศึกษานั้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จานวน 11 กอง ทุกกองมีการปรับปรุง
กระบวนงานด้วย SIPOC ทั้ง 11 กอง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดเรื่องที่ปรับปรับแสดงในตาราง
ตัวชี้วัดที่ 43 จานวนเรื่องที่สาคัญตามภารกิจหลักที่มีการปรับปรุงกระบวนการทางานที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม สนอ.
ตัวชี้วดั ที่ 43 จานวนเรื่องที่สาคัญตามภารกิจหลักทีม่ ีการปรับปรุงกระบวนการทางานที่ผา่ นความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม สนอ.
หน่วยนับ : เรื่อง/ กองหรือหน่วยงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ผลการ
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ปีการศึกษา
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(✓)

2563
2564

2 เรื่อง/ กอง
หรือหน่วยงาน
2 เรื่อง/ กอง
หรือหน่วยงาน

42 เรื่อง

ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก าหนดให้ ทุ ก กองเลื อ ก
กระบวนการทางานที่สาคัญ อย่างน้อย 2 เรื่อง/ กองหรือ
หน่ ว ยงาน มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการท างาน/
ขั้ น ตอนการท างาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิทธิภาพ และนาเสนอที่ประชุมสานักงานอธิการบดี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ไม่นับรวมศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ หรือตามยุทธศาสตร์
ของสานักงานอธิการบดี

วิธีการคานวณ: จานวนเรื่องที่สาคัญมีการปรับปรุงกระบวนการทางาน เท่ากับ
ผลรวมของจานวนเรื่องที่สาคัญมีการปรับปรุงกระบวนการทางาน/ กองหรือหน่วยงาน ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสานักงานอธิการบดี
ผลการดาเนินงาน
ทุ ก กองในส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนงานด้ ว ย SIPOC กองละไม่ น้ อ ยกว่ า 3
กระบวนงานย่อย รวมจานวน 44 กระบวนงานย่อย รายละเอียดดังตาราง 43-1
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ตาราง 43-1 กระบวนงานย่อยที่จัดทาตามกระบวนงาน SIPOC
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองกฎหมาย

กระบวนงานหลัก

กระบวนงานย่อยทีจ่ ดั ทาตามกระบวนงาน SIPOC

1. กระบวนงานการสอบสวน 1.1 กระบวนงานการสอบสวนข้อเท็จจริง
ของมหาวิทยาลัย
1.2 กระบวนงานการสอบสวนทางวินัย
1.3 กระบวนงานการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
กองกลาง
1. กระบวนงานบริหาร
1.1 กระบวนงานการให้บริการยานพาหนะและการดูแลบารุงรักษา/
จัดการงานบริการ
ซ่อมแซมยานพาหนะ
1.2 กระบวนงานการจัดการประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี (สนอ.)
1.3 กระบวนงานด้านเอกสารส่วนราชการ
- การรับ-ส่งเอกสาร
- การออกเลขที่
กองกิจการ
1. กระบวนงานการดูแล
1.1 กระบวนงานการบริการให้คาปรึกษาศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์
นักศึกษา
พัฒนานักศึกษา
1.2 กระบวนงานศูนย์ให้บริการสาหรับนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (DSS SU: Disability Support Services Silpakorn
University)
1.3. กระบวนงานศูนย์Student Care (One Stop Service)
กองคลัง
1. กระบวนการรับเงิน
1.1 กระบวนการรับเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)
1.2 กระบวนการทางาน เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เงิน
รายได้)
1.2.1 กระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เงินรายได้) ใน
ระบบ REG ผ่านธนาคาร
1.2.2 กระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เงินรายได้) ใน
ระบบ REG ผ่านหน้าเคาน์เตอร์
1.3 กระบวนการทางาน เรื่อง การรับเงินประเภทอื่น
1.3.1 กระบวนการรับเงินประเภทอื่น (การรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ ใน
ระบบ SU-ERP กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)
1.3.2 กระบวนงานการรับเงินประเภทอื่น (การรับเงินหน้า
เคาน์เตอร์ ในระบบ SU-ERP กรณีไม่ออกใบเสร็จรับเงิน)
กองงานวิทยา 1. กระบวนงานบริหาร
1.1 กระบวนการดูแลบารุงรักษาสภาพพื้นที่ภายในวิทยาเขต
เขต
จัดการพื้นที่
1.2 กระบวนงานการจัดการชยะ
พระราชวัง
1.3 กระบวนการดูแล บารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
สนามจันทร์
1.4 กระบวนการขอใช้พื้นที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
2. กระบวนงานบริหาร
2.1 กระบวนการจัดสรรที่พักอาศัย
จัดการงานบริการ
กองงานวิทยา 1. กระบวนงานการให้บริการ 1.1 กระบวนการให้บริการหอพักนักศึกษา
เขตเพชรบุรี
1.2 กระบวนงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จากงบประมาณ
เงินรายได้ (กรณีเปลีย่ นประเภทวีซ่า)
1.3 กระบวนงานการขอใช้ห้องประชุมและการจัดเลี้ยง
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หน่วยงาน
กระบวนงานหลัก
รับผิดชอบ
กองทรัพยากร 1. การสรรหาและแต่งตั้ง
มนุษย์
ผู้อานวยการกอง เลขานุการ
คณะ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เทียบเท่า

2. การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ

กอง
บริหารงาน
วิชาการ
กองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

3. กระบวนงานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
1. กระบวนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
2. กระบวนงานเสนอ
หลักสูตร
1. กระบวนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร

กองแผนงาน

1. กระบวนงานการจัดทา
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

1. กระบวนงานด้านการ
ตรวจสอบ

กระบวนงานย่อยทีจ่ ดั ทาตามกระบวนงาน SIPOC
1.1 กระบวนการขออนุมัติดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาฯ
1.2 กระบวนการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง โดยวิธี
คัดเลือก
1.3 กระบวนการแต่งตั้งผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เทียบเท่า
2.1 กระบวนการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ
2.2 กระบวนการขออนุมัติปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ
1.3 กระบวนงานการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 กระบวนงานเสนอรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร
ฝึกอบรม เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต
2.1 กระบวนงานการเสนอหลักสูตร (ตามแบบ มคอ.2)
2.2 กระบวนงานการปรับปรุงหลักสูตร (ตามแบบ สมอ.08)
1.1 กระบวนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.1.1 กระบวนการกากับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
1.1.2 กระบวนการจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
1.1.3 กระบวนการกากับให้หลักสูตรรายงาน SAR และ CAR เข้า
ระบบ CHE QA Online
1.2 กระบวนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
1.3 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
1.1 กระบวนงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการจัดทา SWOT มหาวิทยาลัย
1.2 กระบวนงานการออกแบบกลยุทธ์ Strategic Matrix
1.3 กระบวนงานการแปลงแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (จัดทาแผนปฏิบัติ
การ Action Plans)
1.1 กระบวนงานการวางแผนการตรวจสอบ
1.2 กระบวนงานการเตรียมการตรวจสอบ
1.3 กระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.4 กระบวนงานสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
1.5 กระบวนงานติดตามผลการตรวจสอบ
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ตัวชี้วัดที่ 44 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยนับ : ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

ความพึงพอใจ
3.51
ความพึงพอใจ
3.75
ความพึงพอใจ
4.00
ความพึงพอใจ
4.00

2564
2565
2566

ผลการ
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(✓)
ความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของกองประกอบด้วยประเด็น
(4.50 + 4.15)/2 การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ (2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3) ด้านสิ่งอานวยความ
=4.33
สะดวก (4) ด้านคุณภาพการให้บริการ และภารกิจหลักของกอง
1) การประเมินความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจหน้างาน
ส าหรั บ ทุ ก กองที่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารหน้ า งาน ให้ ป ระเมิ น ความพึ ง
พอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และรายงานผล
การประเมินฯ ไปที่กองประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวม
และรายงานผลการประเมินฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสานักงานอธิการบดี (รายไตรมาส)
2) การประเมินความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามภารกิ จ หลั ก ส าหรั บ กองที่ ไ ม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารหน้ า งาน ให้
รายงานผลการประเมินฯ ไปที่กองประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รวบรวมและรายงานผลการประเมิ น ฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี (รายปี)
ไม่นับรวมศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ หรือตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
อธิการบดี

ผลการดาเนินงาน
สานักงานอธิการบดี แบ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 กรณี
การประเมิน หน้า งาน มีกองที่ให้ บ ริ การแบบมี ก ารประเมิน หน้ างาน จานวน 8 กอง ได้แก่ กอง
กฎหมาย กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี กองทรัพยากรมนุษย์ และกองบริหารงานวิชาการ มีผลประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.50 จาแนกเป็นรายด้าน
ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผลประเมิน 4.49
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลประเมิน 4.55
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลประเมิน 4.42
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ผลประเมิน 4.52
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และมีผลประเมินความพึงพอใจจาแนกตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม (เฉพาะการบริการหน้างาน)
ดังนี้
1. นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47
2. บุคลากรภายใน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71
3. บุคคลภายนอก มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของทุกกอง ในสานักงานอธิการบดี (ประเมินรายปี) มีผล
ประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.15 จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผลประเมิน 4.17
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลประเมิน 4.22
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผลประเมิน 4.04
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ผลประเมิน 4.12
มาตรการที่ 42 วิเคราะห์ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งตัวชี้วดั การดาเนินการ
ตามแผนฯ และผลการด าเนิน การ โดยเฉพาะประเด็น ความมั่น คงปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และประเด็น
อื่น ๆ ที่สาคัญ เพื่อรองรับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต
ตัวชีว้ ดั ที่ 45 ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ปี
ช่วงเวลาการ เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย (✓)
การศึกษา เก็บข้อมูล
ร้อยละ 96.15
2563 ปีงบประมาณ ร้อยละ 80
วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
พ.ศ. 2563
มาตรการ/ กิ จ กรรม การ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ ไ ด้
ด าเนิ น การตามแผนบริ ห าร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร
วิธีการคานวณ: ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เท่ากับ
จานวนมาตรการ/ กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณนั้น
X 100
จานวนมาตรการ/ กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งหมดตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีงบประมาณนั้น
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ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่27 มกราคม 2563 โดยแจ้งเวียนให้แก่ทุกคณะ/ ส่วนงาน ใช้เป็นแน วทางในการ
ควบคุมความเสี่ยงระดับคณะ/ ส่วนงาน รวมทั้งกากับติดตามและจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน โดยเสนอผลการดาเนินงานผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/ 2563 เมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม
2563 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
โดยรายละเอียดของแผนฯ แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความ
เสี่ยงด้านการดาเนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย 26 มาตรการ/กิจกรรม และ
ได้มีการดาเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมสาเร็จ 25 มาตรการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 96.15
มาตรการที่ 43 การจัดทาแผนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ครอบคลุมถึงแผนสารองฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุ และแผนฟืน้ ฟู
ตัวชีว้ ดั ที่ 46 ร้อยละของการดาเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
ปีการศึกษา
2563

ช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
มีการกาหนด
มีการกาหนดมาตรการด้านความ
มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
ปลอดภัยและภาวะ โดยสามารถดาเนินการตามแผนฯ และ
ฉุกเฉิน
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผ่านวิกฤต และ
สามารถดาเนินการต่อได้

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก าร
ก าหนดมาตรการด้ า น
ความปลอดภั ย และ
ภาวะฉุกเฉิน

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินตามแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะ
วิกฤตของมหาวิทยาลัยศิลปากร (BCP) โดยจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่มีอธิการบดีเป็นหัวหน้าทีมงาน
และทีมงานบริ ห ารความต่อเนื่องจะต้องร่ วมมือกันดูแลติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินให้
สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว แผน BCP กาหนดแนวทางการบริหารความ
ต่อเนื่อง เพื่อการเตรียมพร้อมในการรับมือ ลดผลกระทบ และบรรเทาความเสียหาย เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตจาก
อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ชุมนุมประท้วง/จลาจล และโรคระบาด
ช่วงสภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามแผน BCP โดย
อธิการบดีในฐานะหัวหน้าทีมงาน ปฏิบัติตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree ไปยังทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องผู้ประสานงาน และคณะ/ ส่วนงาน ในแต่ละวิทยาเขต เพื่อดาเนินการกาหนดมาตรการของแต่ละ
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วิทยาเขต คณะ/ ส่วนงาน ตามกลยุทธ์ความต่อเนื่อง โดยพิจารณาทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่ อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติการสารอง วัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ/ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ที่สาคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร ซึ่งผลจากการดาเนินงานตามตามแผน BCP และมาตรการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทาให้มหาวิทยาลัยยังคงสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ข้อกาหนดของมาตรการ
เช่น สามารถจัดการเรียนการออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ เป็นไป และส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในช่วงสภาวะวิกฤต
ตัวอย่างการกาหนดมาตรการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เช่น ออกประกาศให้ปิดสถานที่ทาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการชั่วคราว การกาหนดมาตรการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรการในการดาเนินการด้านการเรียนการสอน และการสอบ การเปิด – ปิดประตู
ทางเข้ามหาวิทยาลัย ข้อกาหนดการจัดกิจ กรรมภายในอาคารต่าง ๆ การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านสถานที่
- มีการกาหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของวิทยาเขตตามมาตรการที่
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนดและดาเนินการประกาศให้หน่วยงานและบุคลากรได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ เช่น การกาหนดพื้นที่ของทางเข้าและทางออก การตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า โดย
กาหนดให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง ต้องมีการตรวจอุณหภูมิของร่างกาย ถ้าบุคคลใดมีอุณหภูมิ
ร่ างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซีย สขึ้น ไป จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ ผ่ านจุดคัดกรอง การตั้งจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ การบันทึกประวัติบุคคลและเวลาเข้า – ออกอาคาร เป็นต้น
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านอาคาร สถานที่ ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่อย่าง
สม่าเสมอ เช่น ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ห้องน้า โถงทางเดิน ราวบันได และลิฟท์
เป็นต้น
- มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)
- มีการตรวจสอบระบบการทางานต่าง ๆ ภายในอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- มีการตรวจสอบและบารุงรักษาสถานที่ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง และมีการตรวจสอบการทานของระบบดับเพลิงของ
อาคารต่าง ๆ ตามระยะเวลาบารุงรักษา
ด้านความปลอดภัย
- เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในวิทยาเขต
เพื่อกาหนดแนวนโยบายและควบคุม ติดตามการดาเนินการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์
- เพิ่มมาตรการตรวจตราบุคคลที่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงเวลากลางคืน และช่วงที่
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)
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- มีการจั ดทาประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจั น ทร์ ซึ่งมีมาตรการที่
สอดคล้องกับประกาศจังหวัด และประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
ด้านวัสดุ
- จัดเตรียม – จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หลักการอนามัย ถุงมือ
ชุด PPE ชุดตรวจ ATK หรืออุปกรณ์อื่นให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน ประสานงานกับ
สานักดิจิทัลเทคโนโลยีในการจัดเตรียมความพร้อมของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเรียกใช้จากที่
บ้านของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ เช่น การแชร์ไฟล์ การเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลั ย ระบบการประชุมแบบ
ออนไลน์ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
มาตรการที่ 44 สร้างความรับรูแ้ ละติดตามผลการดาเนินงานตาม เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (UN’s
Sustainable Development Goals: SDGs)
45 การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตาม SDGs
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 48 จ านวนด้ า น SDGs ที่ มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน โดยรายงานผลให้ Times Higher
Education’s Impact Rankings
หน่วยนับ : ด้าน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา
2563
2564
2565
2566

ช่วงเวลา
การเก็บ
ข้อมูล
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2563
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2564
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2565
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2566

เป้าหมาย
4 ด้าน
6 ด้าน
8 ด้าน
8 ด้าน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(✓)
7 ด้าน

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) นั้ น มี ทั้ ง ห ม ด 1 7
เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. ขจัดความยากจน
2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการสาหรับทุกคนในทุกวัย
3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
4. สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาที่ มี
คุ ณ ภาพอย่ า งครอบคลุ ม และเท่ า เที ย ม และสนั บ สนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
6. สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารจั ด ให้ มี น้ าและ
สุขอนามัยสาหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
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ปีการศึกษา

ช่วงเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(✓)

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
7. สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง
พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
8. ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และ
การมีงานที่เหมาะสมสาหรับทุกคน
9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ค รอบคลุ ม และยั่ ง ยื น และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
10. ลดความไม่ เ สมอภาคภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
11. ท าให้ เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน
13. เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้ น สภาพกลั บ มาใหม่ และหยุ ด การสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ
17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงาน
และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมื อระดับโลกสาหรั บ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหาร
จั ด การที่ ทั น สมั ย นวั ต กรรมในการบริ ห าร มาใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ : SMART AND GREEN
ADMINISTRATION กลยุ ทธ์ 9 พัฒ นาลั กษณะทางกายภาพสภาพแวดล้ อ มของมหาวิทยาลั ยโดยเน้ น การ
อนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อม (GREEN CAMPUS) โดยมีมาตรการในการผลั กดันการติดอันดับมหาวิ ทยาลั ยสี เ ขี ย ว
(University Green Campus) ในอันดับที่สูงขึ้น โดยการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตาม
นโยบาย และการพั ฒ นาลั ก ษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้ อ มภู มิ ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบกั บ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 – 2566 กาหนดมาตรการในการสร้าง
ความรับรู้และติดตามผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN’s Sustainable Development
Goals : SDGs) และการพัฒ นาปรั บ ปรุ งการดาเนินงานตาม SDGs โดยกาหนดเป้าหมายการติดตามและ
รายงานผลการด าเนิ น งาน ด้ า น SDGs ในปี ป ฏิ ทิ น 2563 ให้ กั บ Times Higher Education’s Impact
Rankings จานวน 4 ด้าน และมีผลการดาเนินงานติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จานวน
2 ด้าน จาก 4 ด้านที่ส่งผลการดาเนินงาน
ในปี ป ฏิทิน 2563 Times Higher Education’s Impact Rankings ได้เปิดระบบให้ องค์กรต่าง ๆ
ส่งผลการดาเนินงานเข้าระบบ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการรายผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เข้าระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จานวน 7 ด้าน ดังนี้
GOAL 3: Good Health and Well-being
GOAL 4: Quality Education
GOAL 6: Clean Water and Sanitation
GOAL 7: Affordable and Clean Energy
GOAL 11: Sustainable Cities and Communities
GOAL 12: Responsible Consumption and Production
GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal
ตัว ชี้วัดที่ 49 จ านวนด้า นที่ผ ลการดาเนิน งาน SDGs ของมหาวิท ยาลัยศิล ปากรติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
หน่วยนับ : ด้าน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา
2563

ช่วงเวลา
การเก็บ
ข้อมูล
ปีปฏิทิน
พ.ศ.
2563

เป้าหมาย
2 ด้าน

ผลการดาเนินงาน

คาอธิบายตัวชีว้ ดั

เนื่องจากข้อมูลยังไม่ถูกนาขึ้นในระบบ
มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลผล
ของ THE จึงขอยกเว้นการคิดคะแนน ก า ร ด า เ นิ น ง า น ร า ย ด้ า น ข อ ง
ตัวชี้วัดนี้
มหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ระบบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
รายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตามเกณฑ์เ ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Deในปีปฏิทิน
2563 Times Higher Education’s Impact Rankings ได้เปิดระบบให้องค์กรต่าง ๆ ส่งผลการดาเนินงานเข้า
ระบบ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการรายผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากข้อมูลยังไม่ถูกนาขึ้นในระบบ จึงขอยกเว้นการคิดคะแนนตัวชี้วัดนี้
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มาตรการที่ 46 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาที่ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome-Based
Education) และพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร และ
คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึงประสงค์ข องมหาวิทยาลัย และสอดคล้อ งกับมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และเกณฑ์ AUN-QA
47 การติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(✓)

คาอธิบายตัวชีว้ ดั

2563
2564
2565
2566

ร้อยละ 70
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 74.76

มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในการ
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยใช้
เกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network) ได้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและหลักการของ
Outcome-based education (OBE) เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิด
กับตัวผู้เรียน (Expected Learning Outcomes) เป็นสาคัญ การประเมิน
คุณภาพใช้ระบบการประเมินจากระดับคะแนน 7 ระดับ โดยระดับคะแนน
4 หมายถึงหลักสูต รมีการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ฯ อย่างครบถ้วน
ระดับคะแนนต่ากว่า 4 หมายถึง ต้องปรับปรุง และระดับคะแนนสูงกว่า 4
หมายถึงหลักสูตรมีการดาเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์ฯ โดยระดับคะแนน 7 บ่ง
บอกถึงคุณภาพของหลักสูตรในระดับ World Class
ในการจัดทาหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ หลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงมากที่จะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
จัดทา มคอ.2 ตามรูปแบบและแนวทางที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบปรับปรุง สามารถใช้ มคอ.2 ฉบับปัจจุบันใน
การดาเนินงานและรับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA ได้
อย่ า งไรก็ ต าม ทุ ก หลั ก สู ต รยั ง คงต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น “ผ่ า น”
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปีการศึกษา

วิธีการคานวณ: ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เท่ากับ
จานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA * ในแต่ละปีการศึกษา
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับการประเมินคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา

x 100
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ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA จานวน 154 หลักสูตร จาก
จานวนหลักสูตรทั้งหมด 206 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 74.76
ตัวชีว้ ดั ที่ 52 มีระบบและกลไกการพัฒนา การประเมินผูเ้ รียนในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยนับ : ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย (✓)
กาหนดคุณลักษณะบัณฑิต กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ที่พึงประสงค์ของ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ และมี
มหาวิทยาลัยฯ และมีการ
การถ่ายทอดสูค่ ณะ
ถ่ายทอดสู่คณะ
และมีการติดตามประเมินผล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คาอธิบายตัวชีว้ ดั
ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึ ง ประสงค์ ข องมหา วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร และถ่ายทอดคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสู่คณะ

ผลการดาเนินงาน
มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และได้นาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
7/2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2563 และมีการประชุมเพื่อจัดทา (ร่าง) การกาหนดแนวทางการประเมินตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
มหาาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเผยแพร่กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานวิชาการ มหาาวิทยาลัยศิลปากร (www.eds.su.ac.th) และได้มีการถ่ายทอดกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยัง
คณะวิชาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้คณะวิชาและหน่วยงานใช้เป็น
กรอบในการดาเนิ นการปรั บปรุ งหลักสูตรและกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บั ณ ฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ตามกรอบที่ ก าหนด และได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุม
คณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิชา เพื่อหาแนวทางในการวัด
และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบคุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 และอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และระบบการวัดและประเมินผลฯ เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในระดับหลักสูตรต่อไป
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มี ผ ลประเมิน คุณลั กษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ เท่ากับ 4.16 ผลประเมินบัณฑิตตามอัตลั กษณ์
ศิลปากร ด้านความคิดสร้างสรรค์ (บัณฑิตประเมินตนเอง) เท่ากับ 3.95 และ ผลประเมินของนักศึกษาด้านการ
มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เท่ากับ 4.32
มาตรการที่ 49 สนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการสื่อสารและด้าน
วิชาชีพให้แก่ผู้เรียนตามศาสตร์แต่ละสาขา
50 มหาวิ ท ยาลั ย และคณะด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาต่า งประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึก ษาทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 56 จานวนโครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร
หน่วยนับ : โครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (ตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ)
ปีการศึกษา

เป้าหมาย

2563

14 โครงการ/
กิจกรรม/ แหล่ง
เรียนรู้
14 โครงการ/
กิจกรรม/ แหล่ง
เรียนรู้
14 โครงการ/
กิจกรรม/ แหล่ง
เรียนรู้
14 โครงการ/
กิจกรรม/ แหล่ง
เรียนรู้

2564
2564
2566

ผลการดาเนินงาน
คาอธิบายตัวชีว้ ดั
บรรลุเป้าหมาย
(✓)
ในการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะ
36 โครงการ/
ภาษาอั
งกฤษให้กับนักศึกษาทุกระดับปริญญา โดยเฉพาะ
กิจกรรม/แหล่ง
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพและแข่งขันได้ ดังนั้นการจัดระบบและกลไกผ่าน
โครงการ/กิ จ กรรม/แหล่ งเรี ย นรู้ ที่ สนั บ สนุน การพัฒนา
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษนอกหลั ก สู ต รให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาจึ ง มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง (ตาราง 56-1)
โครงการหรือ กิ จกรรมที่ สนับ สนุน การพั ฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษามีได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น จัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
หรืออาจารย์ต่างประเทศ, กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกหลั ก สู ต รให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เช่ น จั ด หาโปรแกรมการ
เรียนการสอนและการทดสอบภาษาอั งกฤษเพื่ อบริ ก าร
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย จัดทาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อ
เผยแพร่ทางเสียงตามสายและระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนา
สื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละบทเรี ย นออนไลน์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ
สาหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือเรียน
ตามอัธยาศัย
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ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานระดับคณะ (รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน) มีจานวนโครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกหลักสูตร จานวน 45 โครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้ (เพิ่มโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 1 โครงการ)
คณะ/ ส่วนงาน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย (ไม่ได้รับถ่ายทอดในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
รวม

จานวนโครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรูส้ นับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร
1
2
4
4
3
1
5
2
5
4
2
4
3
4
1
45

2. ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ภ าษาอัง กฤษ มี ผ ลการดาเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จกรรม/แหล่ งเรีย นรู้ส นั บสนุน การพัฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรต่อภาคการศึกษา จานวน 24 โครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ (ตาราง 56-1)
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ตาราง 56-1 จานวนโครงการ/ กิจกรรม/ แหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
1. จัดซื้อโปรแกรม Speexx โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีบทเรียนตั้งแต่
ระดับ A1-C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต จานวน 23,000 สิทธิ
2. กิจกรรม “English Clinic” ปรึกษาปัญหาด้าน
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษา (Mr. Rick Grant และ Mr. Henry Ignatius Arujah)
ในรูปแบบตัวต่อตัวและรูปแบบออนไลน์
3. โครงการ เรื่อง Unleash English Learners’
Potential in the Digital Era (ปลดล็อกการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล) อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom แบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้
3.1 กิจกรรม “Go for TOEIC”
3.2 กิจกรรม “English In the News” (ภาษาอังกฤษใน
ข่าว)
3.3 กิจกรรม “Speak Up!”
3.4 กิจกรรม “Foster Your Vocabulary in English”
3.5 กิจกรรม “English Through Songs”
4. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ SkillLane ที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษตามระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามความสนใจของตนเอง จานวน 7
คอร์ส ดังนี้
4.1 English On Air ภาษาอังกฤษเรียนง่าย จาได้ ใช้
เป็น
4.2 The Front Row พูดอังกฤษในชีวิตจริงแบบฝรั่ง
4.3 English Conversation สนทนาอิ้งค์ ยิ่งกว่า...เป๊ะ!
4.4 พูดอังกฤษ ง่ายนิดเดียว
4.5 ภาษาอังกฤษ พูดได้ ฟังออก ระดับ A1
(A1 Speaking and Listening)
4.6 Speaking Out Loud แค่กล้าพูดก็ Good แล้ว
4.7 Sentence Writing
5. โครงการ G&E Center Courses Taught in English
แบ่งเป็น 4 กิจกรรม
5.1 Reading Comprehension for Exam Taking
เหมาะสาหรับ A2-B1 จานวน 30 คน
5.2 Speaking & Listening
เหมาะสาหรับ A2 จานวน 20 คน
5.3 Art of Story Telling Through Public Speaking
เหมาะสาหรับระดับ B1 จานวน 25 คน

งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)
2,834,060

จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ หน่วยงานที่
นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมดาเนินงาน
ร่วม (คน)
23,000
ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

-

38

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

93,000

95

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

424,080

330

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

112,000

100

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 หน้า 75
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
5.4 Career planning: Cover Letter, Resume and
Interview เหมาะสาหรับระดับ B1 จานวน 25 คน
6. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จากสถาบัน
PrinEnglish แบ่งเป็น 3 คอร์สตามระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ CEFR
6.1 หลักสูตร Basic Grammar
เหมาะสาหรับระดับ A1-A2 (รับ 500 คน)
6.2 หลักสูตรออนไลน์ Intermediate Grammar
เหมาะสาหรับระดับ B1 ขึ้นไป (รับ 300 คน)
6.3 หลักสูตรออนไลน์ Essential Writing
เหมาะสาหรับระดับ B1-B2 (รับ 300 คน)
7. กิจกรรม Effective Presentation in English เหมาะ
สาหรับระดับ B1-C1 โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.
Henry Ignatius Arujah)

8. กิจกรรม Perfect Pronunciation เหมาะสาหรับระดับ
A1-C1 โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Henry Ignatius
Arujah)

9. โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC โดย
วิทยากรรับเชิญด้านภาษาอังกฤษ อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร
จากสถาบัน PrinEnglish กาหนดจัดโครงการจานวน 5 ครั้ง
(ทั้ง 3 วิทยาเขต) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึง
ทาให้สามารถดาเนินการจัดโครงการได้ 2 ครั้ง ดังนี้
9.1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันอังคารที่ 8
ธ.ค. 2563 จานวนผู้เข้าอบรม 120 คน
9.2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันอังคารที่ 15
ธ.ค. 2563 จานวนผู้เข้าอบรม 100 คน
10. คอร์สเรียน Being Human เหมาะสาหรับระดับ A2 B2 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius
Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)

จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ หน่วยงานที่
นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมดาเนินงาน
ร่วม (คน)

795,000

1,100

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

112,000

25

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

25

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

75,000

220

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

500,000

15

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
คอร์สเรียน
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ)

112,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
คอร์สเรียน
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ)

(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

ส่วนที่ 2 หน้า 76
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
11. คอร์สเรียน Perfect Pronunciation เหมาะสาหรับ
ระดับ A1 - C1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.
Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM

12. คอร์สเรียน Fashion English เหมาะสาหรับระดับ B1C1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry
Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม
ZOOM

13. คอร์สเรียน Being Social เหมาะสาหรับระดับ A2 B2 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius
Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

14. คอร์สเรียน Reading and Writing through
Mysteries เหมาะสาหรับระดับ A2 - B1 สอนโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick Grant) รูปแบบการสอน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Line

15. คอร์สเรียน English for Artists เหมาะสาหรับ ระดับ
A2 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick Grant)
รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Line

งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)
500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

500,000

จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ หน่วยงานที่
นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมดาเนินงาน
ร่วม (คน)
15
ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

15

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

15

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

25

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

25

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

ส่วนที่ 2 หน้า 77
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
16. คอร์สเรียน The English-Speaking Architect
(สาหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เหมาะสาหรับ
ระดับ A1 - C1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.
Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM

17. คอร์สเรียน English Clinic for Writing สอนโดย
วิทยากรรับเชิญด้านภาษาอังกฤษ อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร
จากสถาบัน PrinEnglish
18. คอร์สเรียน The 31 Day English Challenge เหมาะ
สาหรับระดับ A2 - B1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
(Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)
500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ หน่วยงานที่
นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมดาเนินงาน
ร่วม (คน)
25
ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

216,000

72

500,000

15

(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

19. คอร์สเรียน 30-hour Business English เหมาะสาหรับ 500,000
(ภายใต้
ระดับ A2 - B1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.
โครงการ
เรื่อง
Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่าน
กิจกรรมพัฒนา
โปรแกรม ZOOM

15

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

20. คอร์สเรียน Basic vocabulary เหมาะสาหรับระดับ
A1 เป็นต้นไป สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick
Grant) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

30

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

30

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

21. คอร์สเรียน English for Artists II เหมาะสาหรับระดับ
A2 เป็นต้นไป สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick
Grant) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

500,000
(ภายใต้
โครงการ เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ

ส่วนที่ 2 หน้า 78
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)

จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ หน่วยงานที่
นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมดาเนินงาน
ร่วม (คน)

นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต)

22. โครงการ เรื่อง Summer English อบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom แบ่งเป็น 13 กิจกรรมย่อย
ดังนี้
22.1 กิจกรรม “Mastering TOEIC” จานวน 2 รอบ
22.2 กิจกรรม "English for Careers in Hotels and
Restaurants"
22.3 กิจกรรม "How to Make a Hamburger: The
Basics of Paragraph Writing"
22.4 กิจกรรม "Today’s World in English"
22.5 กิจกรรม "Improve your English
Pronunciation"
22.6 กิจกรรม "Unlocking English Grammar"
22.7 กิจกรรม " Mastering TOEIC รอบเพิ่มเติม"
กลุ่มที่ 1 และกลุม่ ที่ 2
22.8 กิจกรรม "English Grammar Refresher"
จานวน 3 รอบ
22.9 กิจกรรม "Academic Writing Styles"
22.10 กิจกรรม "Exploring the world of short
stories through English"
22.11 กิจกรรม "IELTS Speaking Practice"
22.12 กิจกรรม "Exploring English through
Science"
22.13 กิจกรรม "Reading and Writing through
Science"
23. โครงการ เรื่อง New Journeys, New Destinations
Through English อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม
Zoom แบ่งเป็น 13 กิจกรรมย่อย ดังนี้
23.1 กิจกรรม “Spice up Your English in the
Service Industry”
เปิดจานวน 2 กลุ่ม
23.2 กิจกรรม “Unlocking English Grammar” เปิด
จานวน 2 กลุ่ม
23.3 กิจกรรม “Achieve Your TOEIC Goals”
23.4 กิจกรรม “Improve your English
Pronunciation” เปิดจานวน 2 กลุ่ม
23.5 กิจกรรม “The World Today in English”
23.6 กิจกรรม “Speak English like Social Media
Influencers”

282,000

540

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

278,000

425

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 หน้า 79
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
23.7 กิจกรรม “Practice English with Drama
Series Y Act out! Speak English like Your
Teen Superstar!”
23.8 กิจกรรม “Cabin Crew: Start Your Journey
Here!”
23.9 กิจกรรม “English Communication in Social
Media”
23.10 กิจกรรม “English Through Songs and
Music”
23.11 กิจกรรม “Simple or Complex – Creating
Sentences for Daily Use”
23.12 กิจกรรม “English in Sports”
23.13 กิจกรรม “English in Everyday Situations”
เปิดจานวน 3 รอบ
24. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ในหัวข้อ “English
for Job Application” จากสถาบัน PrinEnglish วิทยากร
โดย อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร แบ่งเป็น 4 รุ่น

งบประมาณ
ทั้งหมด
(บาท)

144,000

จานวน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ หน่วยงานที่
นักศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมดาเนินงาน
ร่วม (คน)

100

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

