รายงานการประเมินตนเอง
ตามการดาเนินงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2563
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http://www.graduate.su.ac.th/
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คำนำ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา EdPEx เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจาปีการศึกษา 2563 (15 กรกฎาคม 2563 ถึง 14
กรกฎาคม 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว และเพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ได้ใช้ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามหมวดต่าง ๆ
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับ และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะยังคงพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหลักในการวิเคราะห์ ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนา เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ และตามทิ ศ ทางและเป้ า หมายของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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คาย่อและนิยามศัพท์
คาย่อ
AUN-QA
MVV
MOU
PDCA
SA
SC
SPP
4Ms
CC
สป.อว.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ทคบร.

=

สคบท.
กปบฑ.
กบบฑ.
บฑ.มศก.
พ.ร.บ.
นิยามศัพท์
SWOT

=
=
=
=
=

Asean University Network Quality Assurance
Mission Vision Value (พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม)
Memorandum of Understanding (บันทึกความเข้าใจ)
Plan Do Check Action
Strategic Advantage (ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์)
Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์)
Strategic Planning Process (กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์)
คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)
Core competency (สมรรถนะหลัก)
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) หรือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชบัญญัติ

=

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือ
โครงการ
4Ms
=
คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)
Trend Analysis =
การวิเคราะห์แนวโน้ม
GAP
=
ความแตกต่าง
แผนกลยุทธ์ =
แผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) และ
แผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
สมรรถนะหลักขององค์การ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ = วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
=
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566
ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2562-2566 และแผนกลยุทธ์

ข

แผนปฏิบัติราชการประจาปี

=

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมระยะ 1 ปี ตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566
SIPOC Model
=
เป็นวิธีวิเคราะห์กระบวนการ โดยการทาความเข้าใจภาพรวม
ของกระบวนการให้เห็นชัด โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมใน
ระดับองค์กร (Organization) ประกอบด้วย
S – Stakeholders หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
ผู้ใช้ บัณฑิต-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า
I - Input หมายถึง ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ แผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และ
แผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
P - Process หมายถึง กระบวนการ 1) ระบบนาเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 2) ระบบงานหลัก 3) ระบบสนับสนุน
O - Output หมายถึง ผลลัพธ์บรรลุตามเป้าประสงค์
ของแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
C - Customer หมายถึง ลูกค้า คณะ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจาหลักสูตรพหุวิทยาการ = อาจารย์ที่มาจากคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
พหุวิทยาการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ.) = ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานกรรมการ และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (กบบฑ.) = ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน
กรรมการ และมีรองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
และหัวหน้างาน เป็นกรรมการ
ผู้นาระดับสูง
= คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
P.1 ลักษณะองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2516 สถานะปัจจุบันเป็นคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2559)
P.1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สาคัญตามพันธกิจ
ตารางที่ P.1ก1 หลักสูตรและบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและบริการ
1. บริการ
1.1. การจัดทาหลักสูตร
- ปริญญาเอก 43 หลักสูตร
- ปริญญาโท 66 หลักสูตร
1.2 การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ความสาคัญต่อ
ความสาเร็จขององค์กร
- หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

กลไกการส่งมอบ

ผลลัพธ์

- กากับดูแลการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์
7.1ข(1)
มาตรฐานหลักสูตร การปิดหลักสูตรตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
เสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
- ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
7.4ก(3)

- การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
- กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
- นักศึกษามีคุณสมบัตติ าม - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ของหลักสูตร
- รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดสอบ ประกาศผลสอบ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่
ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติการรับเข้าศึกษาทุกปี
- การทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
- นักศึกษาสาเร็จ
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ในการสอบประมวลความรู้ การ
อิสระ
การศึกษาตามเกณฑ์
สอบวัดคุณสมบัติ การพิจารณาโครงร่าง การอนุมัติหัวข้อ และการ
- ผลงานวิจัยจาก
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสาเร็จการศึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา - ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการ ออกประกาศคาสั่งแต่งตั้ง
มีการเผยแพร่ในระดับชาติ คณะกรรมการในการสอบต่าง ๆ
และนานาชาติ
- ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาให้ดาเนินการตามขั้นตอน
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
- สนับสนุนทุนการทาวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
และข้อมูลแหล่งทุนวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การนาเสนอผลงาน/การเขียนบทความวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ การใช้ระบบบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ithesis) การอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
- การบริการนักศึกษา เช่น การออกหนังสือราชการ การให้ข้อมูล
ทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การบริการวิชาการและการทานุ - มีเวทีเผยแพร่งานวิจยั
- จัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
จากวิทยานิพนธ์ระดับ
คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ
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7.1ข(1)
7.4ก(1)

7.1ก
7.2ก(1)
7.4ก(1)
7.4ก(3)

7.1ก
7.1ข(1)

บัณฑิตศึกษา
- ชุมชน สังคมได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
หลักสูตรพหุวิทยาการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
- สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
- สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม

- บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาสามารถทาวิจัย
และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการบูรณาการทางด้าน
ศาสตร์และศิลป์

หน่วยงานภายนอก
- จัดทาวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts,
Huminities and Social Sciences
- จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุ
วิทยาการให้แก่ชุมชน สังคมในภูมภิ าคตะวันตก
- จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ ในรูปแบบ
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบตั ิ ศึกษาดูงาน การทาวิทยานิพนธ์

7.2ก
(1,2)
7.4ก(1)
7.4ก(5)
7.1ก

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรทีบ่ ริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้ง
องค์กร และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปีพ.ศ. 2566
พันธกิจ 1. สนับสนุ นการผลิ ตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิล ปากร 2. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ 3. สนับสนุนการวิจัย 4. บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่านิยม Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity สมรรถนะหลัก กากับ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA)
วัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการทางานอย่างเข้มแข็ง
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ดังตารางที่ P.1 ก3-1
ตารางที่ P.1ก3-1 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยจาแนกตามกลุ่ม ประเภท และคุณวุฒิการศึกษา (ปีการศึกษา 2563)
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

สายวิชาการ
พนักงานชั่วคราว ข้าราชการ
1
3
2
1
5

พนักงานประจา
12
4
16

สายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานชั่วคราว ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
3
4
1
1
7
1
1

ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ
ตารางที่ P.1ก3-2 ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน*
ลาดับ
ความสาคัญ
1

ประเด็น

ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน มีความชัดเจน ภาระงาน และปริมาณงาน มี
ความเหมาะสม
2
บรรยากาศการทางานดี เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการทางาน
3
การมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการจัดทานโยบายและแผนงาน การถ่ายทอด และการนาไป
ปฏิบัติ
4
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความเหมาะสม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ มี
ความปลอดภัย
5
มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
*จากผลสารวจแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เมื่อ ต.ค. 2562

2

ผลลัพธ์
7.3 ก (3)
7.3 ก (2) ,7.3 ก (3)
7.3 ก (3)
7.3 ก (2) ,7.3 ก (3)
7.3 ก (3)

(4) สินทรัพย์ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ 1) อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์ 2) อาคารสานักงาน
อธิการบดี ตลิ่ งชัน กทม. 3) อาคารสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจา
สานักงานและห้องปฏิบัติการคลินิกระบบ iThesis จานวน 68 เครื่อง มี server สารองข้อมูล เป็นต้น
(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินงานภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังตาราง P.1ก(5)
ตารางที่ P.1ก5 กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
การดาเนินงาน
1. การสนับสนุนการจัด
การศึกษา/การผลิตบัณฑิต
หลักสูตรพหุวิทยาการ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2545 และ 2553
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ 2561
- ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3. การบริการวิชาการและการ - ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของ มศก.ที่เกี่ยวข้อง
ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
4. การวิจัย
- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และประกาศ มศก. เรื่อง
การวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง
5. การบริหาร
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พ.ร.บ. มศก. พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณของกระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มศก.
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552

P.1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P.1ข(1) โครงสร้างองค์กร สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี กากับดูแลบัณฑิตวิทยาลัยระดับนโยบายผ่านสภาวิชาการ
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ตามโครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย ดังรูปที่ P1ข(1)
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (กบม)
- สภาวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดี

- คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ)
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
(กบบฑ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สานักงานคณบดี
เลขานุการคณะ (1)

งานบริหารทั่วไป
หัวหน้างาน (1) ผู้ช่วยเลขานุการคณะ (2)
- กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ (6)
- กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ (4)
- กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ (2)
- กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (1)
- กลุ่มภารกิจด้านระบบสารสนเทศ (2)

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
หัวหน้างาน (1) ผู้ช่วยเลขานุการคณะ (1)
- กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา (1)
- กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา (4)
- กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุวิทยาการ
- กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล* (4)
*บูรณาการร่วมกับกองบริหารวิชาการ
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รูปที่ P1ข1 โครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

P.1ข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย
ตารางที่ P.1ข2 ความต้องการ/ความคาดหวังของ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่ม
1. ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ
1.1 ลูกค้าปัจจุบัน:
- นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ

ความต้องการ/ ความคาดหวัง
- หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA
- การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านต่าง ๆ ทุนสนับสนุน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
- การบริการที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
1.2 ลูกค้าอนาคต:
- สถาบันมีชื่อเสียง และคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขา
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - หลักสูตรมีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2. คณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - การบริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ผลลัพธ์
7.1ก
7.2ก(1,2)
7.4ก(1)

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

- การบริการที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

7.2ก(1)

4. ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม
5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน)

- การบริการ/ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาชุมชน สังคม
- บัณฑิตมีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นาความรูไ้ ปพัฒนาต่อยอดและแก้ไข
ปัญหา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีทักษะการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง (life long
learning) การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ดี

7.1ก(2)
7.1ก

7.2ก(1)
7.2ก(1)

P.1ข(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ โดยมีบทบาทและข้อกาหนดในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ P.1ข3
ตารางที่ P.1ข3 คู่ความร่วมมือและบทบาทในระบบงาน
ผู้ส่งมอบหลัก/คู่ความร่วมมือ
คณะคู่ความร่วมมือ ได้แก่ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะโบราณคดี คณะ
อักษรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งมอบ ได้แก่ บริษัทแฟคเกอร์
ทคบร.*1/ สคบท.*2

บทบาท
ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ข้อกาหนด
การจั ด การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA

ดูแลและบารุงรักษาระบบ iThesis
ข้อกาหนดในสัญญาจ้าง
ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด แนวปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
*1
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ *2สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

P.2 สถานการณ์ของสถาบัน
P.2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
P.2ก(1) ลาดับในการแข่งขัน ไม่มีการจัดอันดับบัณฑิตวิทยาลัยภายในประเทศ แต่กาหนดคู่เทียบดังตารางที่ P.2ก3
P.2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ส่งผลกระทบกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ การสร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน/ผู้เรียน การจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญาและแบบสะสมหน่วยกิต สนับสนุน
อาจารย์ที่เป็น คู่ความร่ว มมือในหลักสูตรพหุวิทยาการสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสี ยงด้าน
วิชาการ Academic Reputation การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา การดาเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย
Thailand 4.0 เป็นต้น
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P.2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ตารางที่ P.2ก(3) ข้อมูลลาดับการแข่งขันและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คู่เทียบ
ประเด็นเปรียบเทียบ ตัวชี้วัด หรือผลงาน
แหล่งข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. จาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มศว.
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
และอาจารย์
- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของ - จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า เทียบกับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของ (ทคบร.)
รัฐและมหาวิทยาลัยในกากับ รัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
ของรัฐ (ทคบร.)

P.2ข บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญมีดังตารางที่ P.2ข
ตารางที่ P.2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ประเด็น
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC)
การสนับสนุนการจัด SC-1 การบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
การศึกษาระดับ
อิเล็กทรอนิกส์
บัณฑิตศึกษาของคณะ SC-2 การสร้างระบบและฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่
- ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- ระบบแจ้ ง เตื อ นขั้ น ตอนการศึ ก ษา เกณฑ์ ม าตรฐาน ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ระบบจัดทาคาสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัด
คุณสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
- ฐานข้อมูลแหล่งทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
SC-3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
SC-4 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
หลักสูตรพหุวิทยาการ SC-5 ผลการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล AUN-QA (> 4)

ด้านบุคลากร

SC-6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

SC-7 สนับสนุนนโยบาย Green Campus ของมหาวิทยาลัย

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA)
SA-1 สานักดิจิทัลและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการจัดทาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
SA-2 มีระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์แบบ
ออนไลน์ (iThesis) ส่งเสริมทักษะการใช้
เทคโนโลยีของนักศึกษา
SA-3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง โดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปะทาให้มผี ู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
SA-4 มีข้อบังคับสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต สามารถเปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี
และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาหรือหลักสูตร
ฝึกอบรมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
SA-5 หลักสูตรพหุวิทยาการมีการบูรณาการด้าน
ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
SA-6 คณาจารย์จากคณะคู่ความมือมีความรู้
ความสามารถในการจัดการการเรียนการสอนใน
หลักสูตรบูรณาการ
SA-7 บุคลากรส่วนใหญ่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์สูง
SA-8 มีแผนกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Green campus)

P.2ค ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
บฑ.มศก. นาหลัก SIPOC model, PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินการของกระบวนการ
ทางานหลักกระบวนการสนับสนุน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็น
เลิศ (EdPEx) และ AUN-QA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร
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หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.1ก วิสัยทัศน์และค่านิยม
1.1ก(1) กาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ผู้นาระดับสู ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (กบบฑ.) ร่วมกับบุคลากรกาหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมขององค์กรเมื่อปี 2562 และทบทวนอีกครั้งในปี 2563 ตามขั้นตอนที่ 1-6 ของกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
(SPP) (รู ปที่ 2.1-1) โดยวิเคราะห์ SWOT ในการประชุม กบบฑ. ผ่านการมีส่ว นร่ว มของบุคลากรทุกระดับในการ
ประชุมสัมมนาบุคลากร จากนั้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (กปบฑ.) ในการประชุมครั้งที่
10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดวิสัยทัศน์“บริหารจัดการระบบสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งองค์กรและหลั กสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิต
วิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปี พ.ศ. 2566” และค่านิยม GRAD-SU
กบบฑ. สื่ อ สารและถ่ า ยทอด MVV แผนพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต
3
2
1 SWOT
Strategic
วิ ท ยาลั ย และแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปยั ง กรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
MVV
Analysis
Planning
(กปบฑ) คณาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการ กลุ่มงานและบุคลากรทุก
6 Knowledge
ระดับบุคลากร คู่ความร่วมมือ คณะ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วน
Management
ได้ส่วนเสียผ่านระบบการนาองค์กรตามรูปที่ 1.1ก1 และช่องทางตาม
4
Communication
ตร.1.1ข เพื่อให้งานมีผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วน
5
& Operation
Evaluation
ร่วม ตลอดจนจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA
รูปที่ 1.1ก1 ระบบการนาองค์กร
ผู้นาระดับสูงเน้นการนาค่านิยม GRAD-SU มาใช้ในการนาองค์กร มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคมประจาเดือนมีการสื่อสารข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 และการแสดงเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยท่านอธิการบดีในการนามหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และโครงการอบรมปฏิบัติธรรม เรื่อง “วิธีการสร้างสติและ
สมาธิเพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน ” เพื่อสนับสนุนค่านิยม G, Good governance โครงการ
อบรม เรื่อง “การเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ”และโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้
Microsoft Teams เพื่อการประชุมออนไลน์” เพื่อสร้างค่านิยม A, Ability ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ โครงการฝึกอบรม
Service mind เพื่อสร้างค่านิยม S, Service mind และ R, Relationship รวมทั้งมีการประเมินผลสาเร็จของการสร้าง
ค่านิยมดังกล่าว พบว่า อยู่ในระดับมาก (ตร.7.4 ก (1))
1.1ก(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและอย่างมีจริยธรรม
ผู้นาระดับสูงกากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร การบริหารบุคคล และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามพันธกิจ
และแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร (ตร.1.2ก1) คณบดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานยึด
มั่นตามหลักธรรมาภิบาล เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิ บัติ ดังผลการประเมินคณบดีโดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ตร.7.4 ก (2)) รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (ตร.P.1ก5, ตร.1.2ข2) และตามข้อกาหนด ตัวชี้วัด ในกระบวนการ
ทางานที่ส าคัญ (ตร.6.1ก2) มีการสื่อสารข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร และการปฏิบัติตามนโยบาย ITA กับบุคลากรดังที่กล่าวมาแล้ว
1.1ข การสื่อสาร
ผู้นาระดับสูงสื่อสารประเด็นต่าง ๆ เช่น MVV แผนกลยุทธ์ การติดตามและผลการดาเนินการตามแผน การ
ประชาสัมพัน ธ์ การยกย่องเชิดชูเกีย รติ กิจกรรม/ โครงการสาหรับนักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและ
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา การตัดสินใจที่สาคัญ และความจาเป็นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ผ่านรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายแบบสองทาง
และทางเดียว เช่น การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ระบบสารบรรณ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์ เว็บไซต์
อีเมล์ และ Facebook (ตร.1.1ข) มีการประเมินการรับรู้และความเข้าใจต่อประเด็นการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
MVV กิจกรรม/โครงการ (ตร.7.4 ก1) รวมทั้งมีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในการประชุมสัมมนา
บุคลากร
1

ตารางที่ 1.1ข ระบบการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
1.1ค พันธกิจและผลการดาเนินการของสถาบัน
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x

x

x

•

x

x

x

x

•

/

/

/

/

x

•

x

•
•
•

x

x

x

ผู้ใช้บัณฑิต

x

ผู้รับการบริการวิชาการ

x

คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

•

นศ. หลักสูตรพหุฯ/ หลักสูตรคณะ

1/เดือน คณบดี

คณาจารย์คู่ความร่วมมือ

x

บุคลากร

x

กิจกรรม/โครงการ

x

การปฏิบัติงานประจาวัน

•

สื่อสารทางเดียว

การดาเนินงานตามแผน

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน/ประกันคุณภาพ

การประชุม
กปบฑ
การประชุม
กบบฑ
การประชุม
ระดับงาน/
หลักสูตร
การประชุม
วิชาการ/
สัมมนา
บุคลากร
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
กบบฑ พบ
ประชาคม
กลุ่มไลน์
โทรศัพท์
จดหมาย
ระบบสาร
บรรณ
อีเมล์/
เว็บไซต์/
Facebook

ประเด็น

MVV/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั ิ

รูปแบบ

สื่อสารสองทาง

วิธีการ

รองคณบดี/
2/เดือน หนง./ผู้
ปสง.
/

/

/

/

/

1/ปี และ รองคณบดี/
ตามแผน หนง.
1/ปี

หนง./กลุ่ม
ภารกิจ

x

x

/

1/เดือน กบบฑ

x

x

/

/

/

/

/

/

ทุกเวลา

หนง./กลุ่ม
ภารกิจ

x

x

/

/

/

/

/

/

ทุกเวลา

หนง./กลุ่ม
ภารกิจ

x

x

/

/

/

/

/

/

ทุกเวลา

หนง./กลุ่ม
ภารกิจ

1.1ค(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสาเร็จ
ผู้นาระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ โดยจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร (ตร.1.2ก1) เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยสร้างระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาเพื่อลดความ
เสี่ยงจากการไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา การเปิดสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มศก. และบุคคลทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงจากจานวนประชากรวัยเรียนลดลงซึ่งมีผลให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร (ตร.5.1-1) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (ตร. 2.2-2) มีการพัฒนาผู้นาระดับสูงและผู้นาในอนาคต
โดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เช่น การอบรมเกณฑ์ และผู้ประเมิน AUN-QA และ EdPEx การประชุมร่วมกับผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สคบท. และ ทคบร. นอกจากนั้นมีการกาหนดระบบงานที่สาคัญ
ตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักโดยใช้ SIPOC model จานวน 3 ระบบ (ข้อ 2.1ก4) มีการ
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กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรค้นหาวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมความผูกพันในการทางานของบุคลากรและช่วยให้
องค์กรประสบความสาเร็จในที่ประชุมผู้บริหารพบประชาคม โดยมีผลสรุปคือ “เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการทางาน
อย่างเข้มแข็ง” เช่น การร่วมมือทางานของบุคลากรทุกกลุ่มภารกิจในขั้นตอนการรับสมัครในกระบวนคัดเลือกนักศึกษา
ตามพั น ธกิจ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาระดับ บัณฑิต ศึกษา และค่านิ ยม “จิตบริการ (Service mind)” และ
“มนุษยสั มพัน ธ์ดี (Relationship)” เป็น วัฒ นธรรมที่ส่ งเสริมความผู กพันกับผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น มีการสร้าง
วัฒ นธรรมการทางานของบุคลากรที่มุ่งเน้ นผู้เรียนและลู กค้ากลุ่ มอื่นเพื่อสร้างความผู กพันกับองค์กร ได้แก่ การจัด
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart student มีการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และมีการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA)” ตามพันธกิจ ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของ มศก. และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ
1.1ค (2) การทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง
ผู้นาระดับสูงมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยควบคุมกากับติดตามการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนของระบบการนาองค์กรในรูปที่ 1.1ก1 และควบคุมกากับติดตาม
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์
(ตร. 2.2-1) ผ่านคณะกรรมการรับผิดชอบแผนงานย่อยต่าง ๆ (ตร.1.2ก1) เช่น แผนกลยุทธ์การเงิน แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการประชาสัมพันธ์ โดยกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 6,9,12 เดือน ในวาระการพิจารณาเชิงนโยบายในที่ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ.
และมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการหรือวิธีการตามขั้นตอนในหมวด 2 (รูปที่ 2.1-1) ในปีการศึกษา 2563 การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้มีการปรับการเรียนการสอน การประชุมของส่วนงานและหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การอบรมระบบ iThesis การปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู เป็นระบบ
ออนไลน์ มีการนาผลการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA ในปีการศึกษา 2562 มา
ปรับปรุงและประเมินในปีการศึกษา 2563 มีการนาผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา
2562 ตามเกณฑ์ EdPEx มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดยนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินการและ
จัดทาแผนในปีการศึกษา 2563 ตามวงจร PDCA มีการถ่ายทอด KPI ไปยังบุคลากรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรรายบุคคลตาม KPI มาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้งต่อรอบปีงบประมาณ (เดือน มี.ค. และ
ก.ย.) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
1.2 การกากับดูแลและการสร้างประโยชน์ให้สังคม
1.2 ก การกากับดูแลองค์กร
1.2 ก(1) ระบบการกากับดูแลองค์กร
บฑ.เป็ น ส่ ว นงานระดั บ คณะของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรกากั บ ดูแ ลด้ านนโยบายโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
อธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานตามนโยบายเพื่อให้บรรลุ MVV แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผ่าน กบบฑ. และคณะกรรมการต่าง ๆ ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ ภายใต้ก ารกากับดูแลของ กปบฑ. ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตามโครงสร้างการบริหารงานรูปที่ P1ข(1) และ
ตร.1.2ก1 มีการกากับดูแลด้านการเงิน โดยคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ และกลุ่มภารกิจ
ด้านคลังและพัสดุ รับผิดชอบในการประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตาม
แผนบนระบบ (SU-ERP) กากับดูแลโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินตาม
แผนการปฏิบัติการประจาปี (MIS) และรายงานการเงินต่อ กบบฑ. ทุกเดือน และต่อ กปบฑ. ทุ กรอบไตรมาส ด้านความ
โปร่งใสในการดาเนินงานมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีระบบตรวจสอบงบประมาณจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีการเข้าร่วมการดาเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคั บของมหาวิทยาลัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย กบบฑ. เข้ารับการอบรม EdPex คณบดีและรองคณบดีเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมิน EdPEx และ
ผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มีการเตรียมบุคลากรรองรับการถ่ายทอดงานเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
ตามแผนอัตรากาลัง
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ตาราง 1.2ก1 การกากับดูแลการดาเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

คณะกรรมการ
หน้าที่หลัก
กปบฑ.
กากับดูแลระดับ
นโยบาย
กบบฑ.
กากับดูแลการ
ดาเนินงานขององค์กร
บริหาร
การผลิตบัณฑิต
หลักสูตรพหุฯ
บริหารความ
เสี่ยง
พัฒนา
บุคลากร
จัดการความรู้
สารสนเทศ
แผนกลยุทธ์
การเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบเงิน
สดสารอง
ที่ประชุมกลุม่
ภารกิจ

การประเมินความเสีย่ ง
ขององค์กร
การพัฒนาบุคลากร/
อัตรากาลัง
การจัดการความรู้

เรื่อง
การดาเนินการตามนโยบายสภา มศก.

ผู้รับผิดชอบหลัก
คณบดี

ความถี่
1/เดือน

การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์/พันธกิจ การประกัน
คุณภาพ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การปรับปรุง/รับรองหลักสูตรชอง อว. การรับเข้า คงอยู่
การเรียนการสอน การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

กบบฑ

1/สัปดาห์

รองคณบดีฝ่าย
1/เดือน
วิชาการ/ประธาน/อ.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห์ จัดทาแผน ดาเนินการตามแผน ประเมิน/ปรับปรุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4/ปี
วิเคราะห์ จัดทาแผน ดาเนินการตามแผน ประเมิน/ปรับปรุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4/ปี

กาหนดประเด็นความรู้ ดาเนินการเพื่อการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม
การจัดการระบบ
พัฒนางานระบบสารสนเทศ แผนประชาสัมพันธ์ ติดตาม
สารสนเทศ
ประเมิน ปรับปรุงผลการดาเนินการ
การเงินและงบประมาณ แผนงบประมาณ แผนกลยุทธ์การเงิน ประมาณการรายรับจ่าย รายงานผล เพื่อให้บรรลุ ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์
การจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการทรัพยากร ประเมิน
ระเบียบ มศก
และรายงานผล
ตรวจสอบการเงินคณะ ตรวจสอบเงินสด รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน

รองคณบดีฝ่าย
4/ปี
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4/ปี

การปฏิบัติงานของกลุม่
ภารกิจ

หนง.

กากับ ติดตาม กระบวนการทางานที่สาคัญ ประสานงาน
และแก้ไขปัญหา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4/ปี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตามการ
ดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทุกวัน
1/เดือน

1.2ก(2) การประเมินผลการดาเนินการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีดาเนินการตามขั้นตอนที่
กาหนดโดยสภามหาวิทยาลัย โดยผู้นาระดับสูงและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมิน (1 ครั้งต่อปี) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งานและการปฏิบัติหน้าที่ข องคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และมี กปบฑ. อาจารย์ประจา บุคลากร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมการประเมิน (1 ครั้งต่อปี) การประเมินผลการบริหารงาน
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ตามตัวชี้วัดที่กาหนดโดยอธิการบดีเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน (2 ครั้งต่อปี) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี คณบดีและรองคณบดี
ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะและหัวหน้างาน และ กบบฑ ทาหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชี้วัด KPI ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (2 ครั้งต่อปี) โดยมีการนา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงานและจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลในปีต่อไป
1.2 ข การประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและอย่างมีจริยธรรม
1.2ข(1) การปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ และการรับรองคุณภาพ
บฑ.มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมต่อหลักสูตร บริการ และการดาเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่กากับ
ดูแลการจัดกการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ IQA (หลักสูตรสาขาอนุรักษ์ศิลปกรรม) และเกณฑ์ AUN QA (หลักสูตรจดหมายเหตุฯ) การปรับปรุง
หลักสูตรสาขาอนุรักษ์ศิลปกรรมตามเกณฑ์ AUN-QA และการเปิดรายวิชาในหลักสูตรสาขาจดหมายเหตุฯ ในระบบคลัง
หน่วยกิตสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบุคคลภายนอกเพื่อ จูงใจให้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอกด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจานวนลดลง งานบริหารและพัฒนาวิชาการจัดทาระบบการ
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แจ้งเตือนนักศึกษาที่ใกล้ครบระยะเวลาการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงด้านนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร การขยายเวลาการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
1.2ข(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
บฑ.มีค่านิยมยึดหลักธรรมาภิบาลในการกากับดูแลการดาเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรม (ตร. 1.2ข1
และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมโดยมีการจัดอบรมชี้แจงคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร นโยบายการแสดง
เจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การปฐมนิเทศนักศึกษามีการชี้แจงปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรม การใช้ระบบ iThesis ในการจัดทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ Turnitin ในการตรวจสอบความซ้าซ้อน ปัญหาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง
การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์การ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับโปรแกรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์
และจัดทาคลิปวิดีโอรณรงค์จริยธรรมในการทาวิจัย และการใช้งานระบบ iThesis นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานกาหนดให้
หัวหน้างานเป็นผู้กากับดูแลด้านจริยธรรมในบุคลากร กรณีมีการกระทาที่ขัดต่อจริยธรรมของบุคลากร หัวหน้ างานเป็น
ผู้รายงานผู้บริหารเพื่อดาเนินการตั กเตือนและ/หรือลงโทษตามระเบียบต่ อไป และในการประชุมกปบฑ. และ กบบฑ.
คณบดีจะเชิญผู้ที่มผี ลประโยชน์ทับซ้อนออกจากการประชุม เพื่อการดาเนินการที่โปร่งใสและยุติธรรม ผลการดาเนินการ
ดังกล่าว พบว่า ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติด้านจริยธรรม (ตร.7.2ก(1)) นอกจากนี้ ยังได้รับคาชมเชย
จากนักศึกษาในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้คาแนะนาขั้นตอนต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
เป็นอย่างดี และคาชมเชยจากคณะ เช่น การให้คาปรึกษาเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษา การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ
การจัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษา เป็นต้น
ตารางที่ 1.2ข2 การบริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ

กลไกการดาเนินการ
กากับดูแลผลลัพธ์การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบ กลไก และเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
กบบฑ.
กบบฑ./กก.พัฒนา
บุคลากร
หลักการตอบสนอง
รับฟังความต้องการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย จัดการข้อร้องเรียน กบบฑ.
หลักภาระรับผิดชอบ
มีการกาหนดภาระงาน ตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
กบบฑ./กก.พัฒนา
บุคลากร
หลักความโปร่งใส
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบตรวจสอบงบประมาณจากหน่วยงาน กบบฑ.
ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
หลักการมีส่วนร่วม
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ขององค์กร
กบบฑ.
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมีการรับฟังความคิดเห็นและเน้นหลักฉันทามติ
กบบฑ.
หลักการกระจายอานาจ มีการมอบอานาจการบริหารตามลาดับชั้นการบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารงาน คณบดี
หลักนิติธรรม
กากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ กปบฑ./ กบบฑ.
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักความเสมอภาค
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น ยึดหลักความเสมอภาค กบบฑ.

1.2 ค การสร้างประโยชน์ให้สังคม
1.2 ค(1) ความผาสุกของสังคม
บฑ.ตระหนักถึงความสาคัญของความผาสุกของสังคม ดังนั้น จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเน้น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green campus) โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีแผนในการจัดทาโครงการรณรงค์ลดปริมาณ
การใช้กระดาษในหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมด้ว ยระบบ e-meeting การเวียนเอกสารระบบ e-document และทาง
สื่อสังคมออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจการคัดแยกขยะ เป็นต้น ผลการดาเนินการดังกล่าวทาให้เกิด
ความผาสุกของสังคม ดังนี้ คือ 1) ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษของสภาพแวดล้อม และถ่ายทอดสู่บุคคลในครอบครัวและ
สังคม ชุมชน ในการทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง 2) เสริมสร้างจิตสานึกการลดใช้ทรัพยากรด้านกระดาษขององค์กร และการ
รักษาสภาพแวดล้อม เพื่อความผาสุกของสังคมและชุมชนต่อไป (ตร.7.4 ก (5))
1.2 ค(2) การสนับสนุนชุมชน
บฑ.กาหนดชุมชนเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
แบ่งชุมชนออกเป็น 2 กลุ่มที่สาคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษาต่าง
ๆ เพื่อเข้าร่ว มโครงการบริการวิช าการ โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11 และ2) กลุ่มชุมชนในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้แก่ชุมชน โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดโครงการจากหิ้งสู่ชุ มชน
ครั้งที่ 11 เป็นต้น ผลการดาเนินการสนับสนุนชุมชนดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานการจัดการสารสนเทศด้านเอกสารงานจดหมายเหตุและเอกสารสาคัญได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานการรักษาและการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้อย่างถูกต้อง (ตร.7.4 ก (5))
หมวด 2 กลยุทธ์

2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก กระบวนการจัดทากลยุทธ์
2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ผู้นาระดับสูงจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรประจาปี (สค. 63) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมพิจารณาข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (ตร.2.1-1) ในการวิเคราะห์ swot เพื่อทบทวนและ
กาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี (ตร.2.2-1) ตามขั้นตอนของ
กระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ (รูปที่ 2.1-1) รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะยาว 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ซึ่งครอบคลุมแผนกลยุทธ์และพันธกิจ 4 ด้าน สอดคล้องกับแผนพัฒนา มศก. โดยบุคลากรตามกลุ่ม
ภารกิจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กาหนดตัวชี้วัด และดาเนินการตามแผน เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุม
กปบฑ. (ตค. 63) รวมทั้งประเมิน ผลการดาเนินงานและนาผลประเมินไปปรับปรุงการดาเนินการในการจัดทาแผน
ปีงบประมาณต่อไป
MVV
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

SWOT
แผนกลยุทธ์ 4 ปี

1

2

สัมมนาร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างาน และ
บุคลากร เพื่อร่างจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีครั้งที่ 2 (เดือน สค.)

แผนกลยุทธ์ 1 ปี

นาเสนอที่ประชุม กบบฑ. เพื่อพิจารณา
ก่อนเสนอกปบฑ. (เดือน กย.)

ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ประจาปี ทบทวนแผนทุก 6-9-12 เดือน
(เดือน มีค.,มิย.กย.)

เสนอคณะกรรมการ กปบฑ.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (เดือน ตค.)

4

5

6

3

ถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดไปสู่ระดับงานและกลุ่ม
งานเพื่อการปฏิบัติ
(เดือน ตค.)

ประชุมกบบฑ.ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
(เดือน ตค.)

(ทบทวนแผนรอบ 6-9-12 เดือน และปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง)
รูปที่ 2.1-1 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ (SPP)

ตารางที่ 2.1-1 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์

ข้อมูล
-นโยบายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและระดับชาติ
(เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การวิจัยชาติ)
-วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย ม และสมรรถนะหลั ก ของ
องค์กร ตร.P.1 ก.
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
(จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค)

วิธีการ/แหล่งที่มา
รวบรวมโดยงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพฯ

การนาไปใช้
กาหนดทิศทางพัฒนาคณะ

ความถี่
1 /y

บุคลากรทั้งหมดจากงานต่างๆ
ตร.P.1ก(3-1)

เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
SWOTปัจจัยภายใน (4Ms)

1 /y
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
-ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของนักศึกษาตร.7.2(1)
บุคลากร ตร.7.3ก(3) และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย 7.2ก(1)
-ความคาดหวัง ตร.P.1ข(2)
ทรัพย์สินตร.P.1 ก.งบประมาณและการเงินตร.7.5ก(1)
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ตร.P.2ก
แผนปฏิบัติการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

รวบรวมโดยงานวางแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
รายงานการเงิน
เทียบกับคู่เทียบ
-รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและ
กลยุทธ์ ตร.7.5 ข
-รายงานผลการประเมินการประกัน
คุณภาพ ตร.7.1-ข(1)

ภายนอก(PEST) เพื่อกาหนด
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
การคาดการณ์
การกาหนดตัวชี้วัด

1/3 m
1 /y
1 /y

การคาดการณ์

2.1 ก (2) นวัตกรรม
มีวิธีการในการกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยนากลยุทธ์มาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
และพัฒ นานวั ตกรรม ส าหรั บ น ามาพัฒ นาระบบ กลไก และเครื่องมือที่ ทันสมัยในการบริห ารจัด การให้ เ ป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้ 1) กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2) กาหนด
เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) นาโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ (ความได้เปรียบ/ความท้าทาย) (SC-1-2,SA-1)
มาใช้ในการตัดสินใจ และ 4) สร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งได้กาหนดดาเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมไว้ในแผนกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 รวมจานวน 7 ระบบ/ฐานข้อมูล (ตร.2.2-1) ดังเช่น ในปีที่ผ่านมามีการพัฒนา
ระบบ/ฐานข้อมูลตามแผน จานวน 4 ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา ระบบ
แจ้งเตือนเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ระบบคาสั่งคณะกรรมการสอบสอบประมวลความรอบรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
และระบบคาสั่งคณะกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น และมีการประเมินผลการใช้
ระบบ/ฐานข้อมูล (ตร.7.2 ก (1))
2.1 ก (3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
มีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ โดย
ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ SWOT ตาม (ตร.2.1-1) มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
จากการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม จากผลการดาเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
ศักยภาพขององค์กร และพิจารณาจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA1-8) และคาดการณ์จากการสารวจความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้า ตร.P.1ข (2) รวมถึงได้นาประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC1-7) และโอกาสเชิงกลยุทธ์
มาประกอบการกาหนดกลยุทธ์ ได้จานวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความ
มีชื่อเสีย งด้านวิช าการของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา กลยุ ทธ์ที่ 3 นาระบบบริห ารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริห าร มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student (โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี) เพื่อจัดเตรียมทาแผนกล
ยุทธ์ต่อไป (รูปที่ 2.1-1)
2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก
มีวิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ โดยพิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลัก โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2) ประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่ 1) ระบบนาเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 2) ระบบงานหลัก ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางานหลัก ได้แก่ 2.1) การกากับดูแลหลักสูตรและการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.2) การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 2.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตร
พหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 2.4) การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ และ
3) ระบบสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางานสนับสนุน ได้แก่ 3.1) การให้บริการแก่นักศึกษา/ อาจารย์/คณะ
3.2) ระบบสารสนเทศ 3.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 3.4) การพัฒนาบุคลากร และ3.5) การเงินและงบประมาณ
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S
ผู้มีส่วนได้เสีย
-ผู้ใช้บัณฑิต
-ผู้ปกครอง
-ศิษย์เก่า

I

P

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

-แผนพัฒนา
ของมศก.
-แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย
-แผนกลยุทธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย

1) ระบบนาเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์
2) ระบบงานหลัก
3) ระบบสนับสนุน

O

C
ลูกค้า

ผลลัพธ์
บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของ
แผน
กลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลัย

-คณะ
-นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
-นักศึกษา
หลักสูตรพหุ

วิทยาการ

รูปที่ 2.1-2 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ
2.1 ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
มีวิธีการบรรลุวัตถุป ระสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้ 1) กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ 2) กาหนด
เป้าประสงค์ที่สาคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) กาหนดเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ตามเป้าหมายรายปี
ของแผนกลยุทธ์ ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี โดยจัดลาดับความสาคัญและเพิ่มเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นในแต่ละปี
รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบ (ตร. 2.2-2) รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่
ทุกฝ่ายร่วมมือกันจัดทาขึ้นให้ สอดคล้ องกับ เป้าประสงค์ที่สาคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมีการทบทวนรอบ
6-9-12 เดือน เพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังเช่น ในปี
ที่ผ่านมามีการทบทวนแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และโดยมติที่ประชุม กปบฑ.ครั้งที่
4/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1)
ปรับแผนกลยุทธ์ให้มีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนโดยมีทั้งแผนระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี 2) ปรับ
แผนปฏิบัติการในกลยุทธ์ที่ 2 โดยเพิ่มตัวชี้วัดจานวน 2 ตัวชี้วัด คือ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนการทา
วิทยานิพนธ์ และทุนเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และ3)เพิ่มแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี ดังแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1)เป็นต้น
2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
มีการพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ MVV โดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลัก CC ได้แก่ การกากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
มาตรฐานสากล (AUN-QA) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA1-6) เพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC1-6) ตาม
บริบทเชิงกลยุทธ์ (P.2 ข.) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ด้าน
หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ ด้ า นบุ ค ลากร และด้ านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยมีก ารระบุ แ ผนระยะเวลาที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และเป้าหมายระยะยาว 4 ปี ดังเช่น กาหนด
เป้าหมายระยะสั้น 1 ปี คือ มีฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่ทันสมัย และกาหนด
เป้าหมายระยะยาว 4 ปี คือ จานวนฐานข้อมูล ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตั้งแต่ปี 1- ปีที่ 4 เป็นต้น ดังรายละเอียดของแผน
กลยุทธ์ (ตร.2.2-1) และมีการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบ (ตร.P.1ก(3-1)) ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนงานขององค์กร(รูปที่ P1ข(1)) และงบประมาณโดยมีการประมาณการรายรับ -รายจ่ายตามปีงบประมาณ
(ตร.7.5ก(1)) เพื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่กาหนดในแต่ละปีอย่างเพียงพอ เป็นต้น
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการ
มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
แผนกลยุ ทธ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 ตามแผนกลยุทธ์ ระยะสั้น 1 ปี และแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี โดย
แผนปฏิบัติการที่สาคัญดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ตามวิธีการในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการที่สาคัญ ดังนี้ 1) พิจารณาตามการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และความ
ท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 2) พิจารณตามการกาหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และเวลาของการบรรลุตาม
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วัตถุป ระสงค์เชิงกลยุ ท ธ์ ตามแผนกลยุ ทธ์ ร ะยะสั้ น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี 3) กาหนดแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ เพื่ อ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด และตามเป้าหมายระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี โดยการพิจารณาของ
กบบฑ. และผ่านความเห็นชอบของ กปบฑ. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการที่สาคัญมีดังแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) ในปีที่
ผ่านมาความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นไปตามเป้าหมายดัง(ตร.7.5(ข))
2.2 ก (2) การนาแผนปฏิบัติการไปใช้
มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่สาคัญของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566ไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก กปบฑ. สู่การปฏิบัติ โดยผ่านที่ประชุม กบบฑ. ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี จากนั้น
หัวหน้างานนาไปถ่ายทอดในที่ประชุมระดับงานสู่บุคลากรผู้รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจเพื่อนาไปดาเนินการโครงการ/
กิจกรรมภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดในแผนโดยเสนอผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากอธิการบดี หรือคณบดี
ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังแผนผังการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (รูปที่ 2.2ก (2)) โดยปีที่ผ่านมา
มีความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ เป็นไปตามเป้าหมาย ดัง (ตร.7.5(ข)) และความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นไปตามเป้าหมายดัง(ตร.7.5(ข))
แผนปฏิบัติการที่สาคัญตามแผนกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566

กปบฑ.เห็นชอบแผน
และกากับ ติดตามการปฏิบัติตามแผน
ทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน

กบบฑ. ถ่ายทอดสู่กลุ่มภารกิจ
เพื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ตามแผน
กล

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป

รูปที่ 2.2 ก (2) แผนผังการนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร
มีวิธีการดาเนินการในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินอย่างเพียงพอสาหรับการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้ สาเร็ จและบรรลุ เป้าหมายของแผลกลยุทธ์ระยะสั้ น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี ตามแผนที่กาหนด โดยในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุจะทาหน้าที่รวบรวมคาของบประมาณ และประมาณการรายรับ-รายจ่ายเพื่อ
รับการจัดสรร ในการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดขององค์กรจากบุคลากรในกลุ่มภารกิจที่
รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ เสนอผ่านที่ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. เพื่อพิจารณา
การประมาณการรายรั บและรายจ่ ายจากแหล่ งงบประมาณเงินแผ่ นดินและเงินรายได้ ส าหรับใช้ในการดาเนินการ
โครงการ/กิจ กรรมตามแผน ทาให้องค์กรมีความมั่นใจในการดาเนินการโครงการในด้านต่าง ๆ ตามแผน และมีการ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด ทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน โดยกลุ่มภารกิจ
ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพจะทาหน้าที่รวบรวมและติดตามการดาเนินงานตามแผนทุกรอบ รวมทั้งรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาสตามระบบการรายงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กบบฑ. /กปบฑ. และ
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ ง ในการดาเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ การ พบว่ า มี ท รั พ ยากรด้า นการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอ ดั ง รายงาน
งบประมาณและการใช้จ่ายเงินขององค์กร (ตร.7.5ก(1)) เป็นต้น
2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร
มีแผนด้านบุคลากรที่สาคัญ ได้แก่ แผนอัตรากาลัง และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะยาวและระยะ
สั้น ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเพื่อ
รองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ต่อความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร ได้แก่ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการดาเนินการตามตัวชี้วัด โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดัง (ตร.2.2-2) และมีการติดตามการดาเนินงานตามแผน และการ
ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน โดยกลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนและประกันคุณภาพจะทาหน้าที่รวบรวมและติดตามการดาเนินงานตามแผนทุกรอบ รวมทั้งรายงานการ
ดาเนินงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กบบฑ. และกปบฑ. และมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านมามีการดาเนินการจัดโครงการเพื่อ
พัฒ นาและเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร รวม 7 โครงการ ดังผลการดาเนินการพัฒ นาบุคลากร
(ตร.7.3 ก (4))
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2.2 ก (5) ตัววัดผลการดาเนินการ
มีการกาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ (ตร.2.2-1)
ตามเป้าหมายความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ ระสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ
การและผลดาเนินงานตามตัววัด /ตัวชี้วัดที่สาคัญ (ตร.4.1ก-1) และแผนพัฒนาบุคลากร (ตร.2.2-2) เพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ตร.2.2-1) โดย
กาหนดให้ทุกงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุก 6-9-12 เดือน ในประเด็นประสิทธิผลของการดาเนินงานแต่ละ
ด้านตามตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญ ความสาเร็จตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ประจาปี และผลการปฏิบัติงานรวมถึง
ความก้าวหน้าของโครงการ และดาเนินการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลโดยฝ่ายวางแผนฯ เสนอ กบบฑ. และ
กปบฑ. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ตลอดจนทบทวนตัวชี้วัด ดังเช่น มีการทบทวนและวาง
แผนการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นระบบออนไลน์แบบครบวงจรที่สามารถแนบเอกสารการรับสมัคร
นักศึกษาได้ด้วย กาหนดพัฒนาระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2566 เป็นต้น ดังผลการดาเนินงานความสาเร็ จของแผน
กลยุทธ์(ตร.7.5 (ข) ข้อ 1)และความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี(ตร.7.5(ข))
2.2 ก (6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ได้กาหนดค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการและตามกรอบเวลา
ของแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี ดังนี้ 1) กาหนดค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่
สาคัญของแผนปฏิบัติการตามกรอบเวลาของแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี รายละเอียดตัวชี้วัดและค่า
คาดการณ์ มีดัง (ตร.2.2-1) และ2) กาหนดค่าคาดการณ์ ผ ลการดาเนินการของตัว วั ดหรือตัว ชี้วัดที่ส าคัญของการ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี และพิจารณาตามสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (ตร.P.2 ก.)
ซึ่งหากพบว่าผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันที่เปรียบเทียบกัน สถาบันจะ
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ โดยจะนากระบวนการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการ และนา
SWOT มาใช้ในการพิจารณา หาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาต่อไป ในปีที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้
กาหนดประเด็นเปรียบเทียบกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 2 ประเด็น ซึ่งพบว่า 1) ผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. จาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.7.2 ก.(1))
ซึ่ ง พบว่ า ผลคะแนนสู ง กว่ า คู่ เ ที ย บ และ2) ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในการท า
วิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ (ตร.7.2 ก.(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้อง
มีการปรับปรุงแผนเพิ่มความพึงพอใจให้สูงขึ้นในปีต่อไป ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะให้กับ
นักศึกษาอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการ
ทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม และโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์
2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
มีการควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 6,9,12 เดือน ในวาระการพิจารณาเชิง
นโยบายในที่ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. โดยมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการ หรือวิธีการดาเนินการ ในกรณีที่
แผนปฏิบัติการใดดาเนินการไม่ถึงเป้าหมายในแต่ละรอบร้อยละ 20 หรือปรับเพิ่มหรือลดโครงการ/กิจกรรมในกรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนทาให้สามารถนาแผนใหม่ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดของแผนฯ ดังเช่น ในปีการศึกษา
2563 มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนต่อที่ประชุมกปบฑ. ครั้งที่ 4/2564 วัน
อังคารที่ 20 เมษายน 2564 ดังนี้ 1) ปรับแผนกลยุทธ์ให้มีกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนโดยมีทั้งแผนระยะสั้น
1 ปี และระยะยาว 4 ปี 2) ปรับแผนปฏิบัติการในกลยุทธ์ที่ 2 โดยเพิ่มตัวชี้วัด จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ และทุนเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3) ปรับชื่อตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ 3 จากเดิม ระบบคาร้องแบบออนไลน์ เป็น ระบบ
บริ ห ารจั ดการศึก ษาเกี่ย วกั บ วิ ทยานิ พนธ์ห รื อการค้น คว้ าอิ ส ระแบบออนไลน์ ดัง แผนกลยุท ธ์ (ตร.2.2-1) เป็น ต้ น
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาอีก 2 โครงการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ได้ จากการ
สารวจความต้องการของคณะ อาจารย์ และนักศึกษา ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่
1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม และโครงการอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ เป็นต้น
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ตารางที่ 2.2-1 แผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เป้าหมายรายปี
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/
ตัวชี้วัด
เป้าหมายรายปี
(พ.ศ. 2563-2566)
กิจกรรม
(พ.ศ. 2563-2566)
63 64 65 66
63 64 65 66
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชอื่ เสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล (SA-5, SA-6 ตอบสนอง SC-5)
1. ยกระดับ
1.1 หลักสูตรพหุ
√ √ √ √ 1.1 บริหารจัดการการเรียนการ
- ร้อยละของ criteria ที่ได้คะแนน ≥ 4 ของ
คุณภาพ
วิทยาการ
สอนหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไป การประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการ ตามเกณฑ์
หลักสูตรพหุ
ผ่านเกณฑ์ AUN-QA
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
มาตรฐาน AUN-QA
วิทยาการ
ภายในปีการศึกษา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
40 60 80 100
2566 (มีการประเมิน
จดหมายเหตุฯ เริม่ ประเมินปีการศึกษา 2562
หลักสูตรทุกปี โดยผล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
60 80 100
ประเมินรวมทุก
อนุรักษ์ศิลป-กรรม เริม่ ประเมินปีการศึกษา
crtiteria > 4)
2563
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (SA-1, SA-2 ตอบสนอง SC-2)
2. สนับสนุน
2.1 มีฐานข้อมูลแหล่ง √ √ √ √ 2.1.1 จัดทาและปรับปรุง
- จานวนฐานข้อมูล ทันสมัย พร้อมใช้งาน
1 1 1 1
งานวิจัยและ
ทุนวิจัยและฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
80 82 84 85
การเผยแพร่
การตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.2 ประเมินผลการใช้
- ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์
80 82 84 85
ผลงานของ
วิทยานิพนธ์ที่ทันสมัย
ฐานข้อมูล
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 2.2 นักศึกษาได้รับการ √ √ √ √ 2.2.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการทา - จานวนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/วงเงิน (แสน
30/ 30/ 30/ 30/
สนับสนุนทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ์และทุนเผยแพร่
บาท)
3.5 3.5 3.5 3.5
การทาวิทยานิพนธ์และ
ผลงานของนักศึกษา
- จานวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
10/ 10/ 10/ 10/
ทุนเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์/วงเงิน (แสนบาท)
1.5 1.5 1.5 1.5
วิทยานิพนธ์ทุกปี
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ผู้รับผิดชอบ/
ผลลัพธ์
ประธาน/อ.
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

เป้าหมายรายปี
(พ.ศ. 2563-2566)

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

63 64 65 66

เป้าหมายรายปี
(พ.ศ. 2563-2566)
64

65

66

2.3.1 จัดประชุมวิชาการระดับ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
80 82
บัณฑิตศึกษา
- วารสาร The New Virridian Journal of
2.3.2 พัฒนาวารสาร อยู่ใน
Art, Huminities and Social Sciences ผ่าน
ฐานข้อมูล TCI
การประเมินในฐานข้อมูล TCI
กลยุทธ์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
(SA-1, SA-2, SA-7 ตอบสนอง SC-1, SC-2, SC-3, SC-7, SC-8)
3.1. พัฒนา
บริหารจัดการด้วย
√ √ √ √ 3.1.1 จัดทาระบบออนไลน์แจ้ง
- จานวนระบบแจ้งเตือน
2
ระบบ กลไก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่ว
เตือน/คาสั่ง/การรับสมัคร/การ
1. ระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษา
และเครื่องมือที่ ทั้งองค์กรภายในปี
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือ
2. ระบบแจ้งเตือนเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ทันสมัยในการ พ.ศ. 2566 โดยพัฒนา
การค้นคว้าอิสระ
ประกาศ
บริหารจัดการ ระบบการดาเนินการ
- จานวนระบบคาสั่งคณะกรรมการสอบต่าง ๆ
2
เป็นแบบออนไลน์อย่าง
1. สอบประมวลความรอบรู/้ สอบวัดคุณสมบัติ
ต่อเนื่อง
2. สอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้าอิสระ
- จานวนระบบรับสมัครสอบคัดเลือก
- จานวนระบบการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับ
วิทยา นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบ
ออนไลน์
3.1.2 ประเมินผลการใช้งาน
- ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ้ ช้ระบบ
80 82

84
√

85
√

-

-

-

-

1
-

1

84

85

2.3 นักศึกษามีเวที
เผยแพร่งานวิจยั ทุกปี

√

√

√

63

ผู้รับผิดชอบ
(ฝ่าย)

√
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-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์

3.2 พัฒนา
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
บุคลากร

บุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายรายปี
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/
(พ.ศ. 2563-2566)
กิจกรรม
63 64 65 66
80 82 84 85 3.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การสร้าง
ห้องประชุม และจัดเก็บและ
สารองข้อมูล

ตัวชี้วัด
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ขีดความสามารถของบุคลากรเพิม่ ขึ้น
- ร้อยละของการลดปริมาณการใช้กระดาษ

3.3 พัฒนา
มีการรณรงค์อนุรักษ์
√ √ √ √ โครงการรณรงค์การอนุรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย สิ่งแวดล้อม ภายใน
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้
เน้นการอนุรักษ์ หน่วยงานอย่าง
กระดาษ
สิ่งแวดล้อม
ต่อเนื่องทุกปี
(Green cam
pus)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student (โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี) (SA-1, SA-2 ตอบสนอง SC-3)
4. พัฒนา
นักศึกษาได้รบั การ
√ √ √ √ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
- เฉลี่ยร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
นักศึกษาให้เป็น พัฒนาทักษะด้านการ
ทักษะนักศึกษาด้านการใช้
โครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย
Smart
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เทคโนโลยี
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
Student โดย ต่อเนื่องทุกปี
กิจกรรม
เน้นด้านการ
- ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
พัฒนาทักษะ
- ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้
ด้านการใช้
เพิ่มขึ้นหลังการอบรม
เทคโนโลยี
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เป้าหมายรายปี
(พ.ศ. 2563-2566)
63 64 65 66
80 82 84 85
80
80

82
82

84
84

85
85

80
80
80

82
82
83

84
84
86

85
85
89

80

80

85

90

80

82

84
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ผู้รับผิดชอบ
(ฝ่าย)
-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป
-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป
-งานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ
-งานบริหาร
ทั่วไป

ตารางที่ 2.2-2 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวางแผนอัตรากาลังบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. วิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อการ
1. จัดทาแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง 1. มีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องและ งานบริหารทั่วไป
วางแผนกาลังคนและสรรหาให้ได้คน และมีการดาเนินการตามแผนของ
มีการดาเนินการตามแผนของ
ที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
2. บุคลากรมีคณ
ุ วุฒิและมีความ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 1. บุคลากรที่ศึกษาต่อมีวุฒิ
งานบริหารทั่วไป
พร้อมในการปฏิบตั ิงาน
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 2 ราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี 1. จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
1. จานวนโครงการ 1 โครงการ
งานบริหารทั่วไป
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
จริยธรรม และมีความพร้อมเพื่อการ การคิดสร้างสรรค์
พัฒนา ร้อยละ 100
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
1. บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะ 1.พั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น 1. จานวนโครงการ 7 โครงการ
งานบริหารทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน
วิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและ 2. เฉลี่ยร้อยละของจานวนบุคลากร
อย่างมีคุณภาพ
สมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตาม
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เป้าหมาย 7.3ก(1)
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยกาหนด
3. ร้อยละคะแนนการนาความรูไ้ ปใช้
ด้านความรูค้ วามสามารถการใช้
ประโยชน์ 7.3 ก(4)
คอมพิวเตอร์ และประเมิน
4. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
ความสามารถ เช่น
ได้รับความรูเ้ พิ่มขึ้นหลังการอบรม
ระดับ 1 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น 7.3ก(1)
ระดับ 2 สร้างห้องประชุมได้
5. ร้อยละความพึงพอใจของ
ระดับ 3 จัดเก็บข้อมูล/สารองข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ 7.3 ก(4)
ได้
6. ขีดความสามารถของบุคลากร
เพิ่มขึ้น 7.3ก(1)
2. ผู้บริหารสายสนับสนุนได้รับการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
1. จานวนผู้บริหารสายสนับสนุน
งานบริหารทั่วไป
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
สายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการ
ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
อบรมพัฒนาในหลักสูตรสาหรับ
ศักยภาพ ร้อยละ 100
ผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีการธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางาน 1. จัดทาโครงการเกี่ยวกับการ
1. จานวนโครงการ 1 โครงการ
งานบริหารทั่วไป
และสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน 2. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
และส่งเสริมสุขภาวะ / คุณภาพชีวิต ในการทางาน 7.3 ก (2)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. มีระบบกลไกด้านการประเมินผล 1. ส่งเสริมการประเมินผลการ
1. มีระบบกลไกด้านการประเมินผล งานบริหารทั่วไป
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการอย่างโปร่งใสและ
ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
สนับสนุนวิชาการอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม
เป็นธรรม ตร.7.3ก(1)
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การสื่อสารแบบสองทาง (ตร.7.2 ก(1))
1.การประชุม
- กรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

ศิษย์เ ก่า /บัณ ฑิต มศก./
นศ.ระดับปริญญาตรีจาก
มศก. หรื อมหาวิ ท ยาลั ย
อื่น ๆ

ผู้รับการบริการวิชาการ/
การทานุบารุง
ศิผูล้ใช้ปวั
ต
บัณฒฑินธรรม

คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

นศ. หลักสูตรพหุฯ/
หลักสูตรคณะ

วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ

หมวด 3 ลูกค้า (CUSTOMERS)
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า
3.1 ก การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ก (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ได้
โดยมีการสื่อสารและรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตร.P.1ข (2)) ใน
หลายช่องทาง (ตร.3.1-1) ได้แก่ 1)การสื่อสารแบบสองทาง ได้แก่ การประชุม กบบฑ. การประชุมระดับงาน/หลักสูตร
การประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ 2)การใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ อีเมล์ /โทรศัพท์ 3)การสื่อสารแบบทางเดียว
ได้แก่ ระบบสารบรรณ จดหมาย และเว็บไซต์/ Facebook ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาความถี่ในการรับฟัง และมีการ
ประเมินผล (ตร.7.2ก(1)) เพื่อนาข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป
ดังเช่น ในปีที่ผ่านมาบฑ.ได้มีการรับฟังและนาข้อเสนอแนะจากการสารวจความต้องการของคณะ/อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 1)การพัฒนาการให้ความรู้การใช้
ระบบไอทีสิสในรูปแบบออนไลน์ 2) การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ และความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์
บทที่ 1-5 จานวน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาศิลปะ
และการออกแบบ พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และความรู้ด้านการลอกเลียน
วรรณกรรมและจริยธรรมการวิจัย กาหนดจัดโครงการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1
กาหนดจัดเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 กาหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) เป็นต้นไป (โดยความเห็นชอบของที่ประชุมก
ปบฑ.ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) นอกจากนี้ ยังได้กาหนดจัดโครงการอบรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างบฑ. กับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
3.1 ก (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
มีวิธีการในการรับ ฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ที่พึงมี เพื่อให้ได้ส ารสนเทศที่จะนาไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลั บ
เกี่ยวกับหลักสูตร และการให้บริการ และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น โดยใช้วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้าใน
หลายช่องทาง ได้แก่ 1) การสื่อสารแบบสองทาง เช่น การประชุม 2)การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์ e-mail
โทรศัพท์ 3)การสื่อสารแบบทางเดียว เช่น ระบบสารบรรณ จดหมาย แบบสอบถาม เว็บไซต์/ Facebook 3) กาหนด
ความถี่ของระยะเวลาการสื่อสารและการรับฟัง 4) กาหนดวัตถุประสงค์ของทุกช่องทางการการสื่อสารและการรับฟัง
รายละเอียดดัง (ตร.3.1-1) ในปีที่ผ่านมามีการประเมินช่องทางต่างๆ ในการสื่อสาร ตร.7.2ก(1) และได้นาข้อเสนอแนะ
จากการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
กับบฑ. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มาใช้ในการให้บริการข้อมูลด้านจานวนนักศึกษาตั้งแต่การรับสมัครสอบคัดเลือกไป
จนถึงการลงทะเบียนเรียนแก่หลักสูตรและคณะวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2559-2563 เช่น จานวนรับเข้า จานวนผู้สอบ
ได้ จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ของหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การรับสมัครนักศึกษาแบบครบวงจรในระบบออนไลน์เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สมัครทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ และเป็นข้อมูลให้หลักสูตรได้นาไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป และมีการจัด “โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ และการเตรียมพร้ อมต่อสถานการณ์การจ้าง
งาน ในศตวรรษที่ 21 กาหนดจัดวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (แบบออนไลน์)” แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในยุคใหม่ต่อไป
ตารางที่ 3.1-1 วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า

ความถี่

วัตถุประสงค์

1/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน,รับ
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- การประชุมระดับงาน/หลักสูตร

ฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน
2/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน,รับ
ฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน
1/ปีตาม สื่อสาร,ประสานงาน,
แผน
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน
1/ปีตาม บริการวิชาการ,รับฟัง
แผน ความคิดเห็น,สร้างความ
ผูกพัน



- การประชุมสัมมนา





- การประชุมวิชาการ/การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม



2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ตร.7.2 ก(1))
- กลุ่มไลน์






- อีเมล์/ โทรศัพท์











3. การสื่อสารแบบทางเดียว (ตร.7.2 ก(1))
- ระบบสารบรรณ จดหมาย 

แบบสอบถาม









- เว็บไซต์/ Facebook















ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน
ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน
ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน
ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสัมพันธ์,
รับฟังความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน

3.1 ข การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการกาหนดหลักสูตรและบริการ
3.1 ข (1) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
มีการจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ตามหลักสูตรและบริการ ดัง (ตร.P.1ก1) เพื่อความชัดเจนในการ
มุ่งเน้นลูกค้าตาม (ตร.P.1ข2) ได้แก่ ผู้เรียน (ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ) ลูกค้ากลุ่มอื่น (คณะที่จัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) และผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต) เช่น ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ
ซึ่ง บฑ.รั บผิ ดชอบการจั ดการเรี ยนการสอน โดยบฑ.ได้มุ่งเน้นการประชาสั มพันธ์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกค้าในอนาคต เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook กลุ่ม line e-mail มีการทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวง
วัฒนธรรมเพื่อจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรพหุวิทยาการมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2563 มีจานวนนักศึกษา
หลักสู ตรอนุรักษ์เพิ่มขึ้น (ตร.7.2ก(2)) เป็นต้น ส่ วนลู กค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ คณะ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรของคณะ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการในด้านการกากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทางเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับ
สมั ค รนั ก ศึ ก ษาแบบครบวงจรในรู ป แบบออนไลน์ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในการสมั ค รแก่ นั ก ศึ ก ษาชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีการประเมินผลการให้บริการด้านการสอบคัดเลือก ซึ่งพบว่า คณะมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ด้านการสอบคัดเลือกสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ตร.7.2ก(1)) และมีการจัดประชุมวิชาการประจาปีเพื่อเป็นการให้บริการ
วิชาการและประชาสัมพันธ์แก่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกทางหนึ่ง
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3.1 ข (2) การจัดการศึกษา และบริการ
มีวิธีการในการจัดการศึกษา และบริการ ขององค์กร โดยการ 1) สารวจความจาเป็นและความต้องการด้าน
หลักสูตร และบริการ จากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด 2) กาหนดหลักสูตร และบริการ เพื่อตอบสนองตามความ
ต้องการ (ตร.P.1ก1) 3) ดาเนินการตามข้อกาหนดหลักสูตร และบริการ 4) ติดตามประเมินผล 5) เปรียบเทียบกับคู่
เทียบ/คู่แข่ง 6) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และบริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและทาให้เหนือความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอื่น และส่วนตลาด เพื่อดึงดูดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เจาะตลาดใหม่ และ
สร้ างโอกาสในการขยายความสั มพัน ธ์ กับ ผู้ เรียนและลู กค้ ากลุ่ มอื่นในปัจจุบัน ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้น า
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านความสะดวกในการให้ บริการ ระบบ
iThesis มาดาเนินการเพิ่มการให้บริการคลินิกการใช้ระบบ iThesis ในรูปแบบออนไลน์ และได้พัฒนาคู่มือการใช้ระบบ
ไอทีสิสเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กาหนดประเด็นที่ต้องการเทียบเพื่อ
ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และบรรลุวิสัยทัศน์ โดยเลือกคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิ
โรฒ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ และภารกิจขององค์กร ดังนี้ 1) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิต
วิทยาลัย จาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.P.2 ก.(1)) ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ
และ2) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis ซึ่งพบว่า ผล
คะแนนสูงกว่าคู่เทียบ (ตร.P.2 ก.(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแผนเพิ่ม ความพึงพอใจ
และความผูกพันให้สูงขึ้นในปีต่อไป ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาตามความ
ต้องการ ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์
บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม และโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ เป็นต้น
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
3.2 ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ
3.2 ก (1) การจัดการความสัมพันธ์
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อื่น ดังเช่น ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะ ด้านการบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและรายงานต่อ กบบฑ. และมีการรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ในด้านต่าง ๆ (ตร.7.2 ก (1)) และรูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-1-4) เพื่อ
วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง ดังตารางที่ 3.2-1 ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีจานวนอัตราคงอยู่ของนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการคิดเป็นร้อยละ 100 (ตร.7.2 ก (2)) และได้มีการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการอันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต
(COVID-19) วงเงิน งบประมาณจ านวน 355,600 บาท และสนั บ สนุ น ทุ น แก่ ค ณาจารย์ ห ลั ก สู ตรพหุ วิ ท ยาการเพื่ อ
ดาเนินการโครงการด้านพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ด้านงานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน และด้านงาน
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน รวมจานวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจานวน 172,500 บาท เป็น
ต้น นอกจากนี้ได้มีการรับฟังและนาข้อเสนอแนะจากการสารวจความต้องการของคณะ/อาจารย์ และนักศึกษา มาใช้ใน
การให้บริการโดยดาเนินการจัดโครงการด้านความรู้ (K) เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 จานวน 3 สาขา พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และความรู้
ด้านการลอกเลี ยนวรรณกรรมและจริ ยธรรมการวิจัย กาหนดจัดโครงการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 กาหนดจัดเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 กาหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) เป็นต้นไป (โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมกปบฑ.ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) และยังได้กาหนดจัดโครงการอบรม
การวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือ กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
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ศิษย์เก่า/บัณฑิต มศก./นศ.
ระดับปริญญาตรีจาก มศก.
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ



ผู้ใช้บัณฑิต

ด้านระบบสารสนเทศ รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-1)
- ข้อมูลสารสนเทศบน


เว็บไซต์ และฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบการให้บริการ

แบบฟอร์มออนไลน์
-ระบบการจัดทา


วิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)
-ระบบการสืบค้น

วิทยานิพนธ์/ระบบ
Dspace

ผู้รับการบริการวิชาการ

นศ. หลักสูตรพหุฯ/ หลักสูตร
คณะ
คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

ระบบการสนับสนุน

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ/
คณาจารย์หลักสูตรคณะ

ตารางที่ 3.2-1 ระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า (ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)







วัตถุประสงค์

สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน
สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน


ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-2)
- เกณฑ์ ข้อบังคับ






ระเบียบ ประกาศ/คู่มือ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ข้อมูลหลักสูตร






การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
-โครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
-การสนับสนุนทุนอุดหนุน

การศึกษา /ทุนวิจัย/ทุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ด้านการประชุมวิชาการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-4)
-การประชุมวิชาการ



สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน

สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน

งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน
สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน
สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน

สนับสนุน,สร้าง
ความผูกพัน

งานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

3.2 ก (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
มี วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง และการสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น ตามหลั ก สู ต รและการบริ ก ารขององค์ ก ร ดั ง นี้
1) รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (ตร.P.1ข2) และข้อมูลจากการสื่อสารและจากการรับฟัง
เสียงของลูกค้า ตร.3.1-1,ตร.7.2ก(1) 2) พิจารณากาหนดระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ กาหนดความ
ต้องการข้อมูลในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ กาหนดวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเข้ามาสืบค้น
ได้ ตร.3.2-1,ตร.7.2ก(1) 3) กาหนดประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
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อื่น ตร.3.2-3,ตร.7.2ก(1),รูปที่ (ตร.7.2 ก (1)-1-4) ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 5) รายงานต่อ กบบฑ. เพื่อพิจารณาทบทวน
และปรับปรุง ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้นาข้อเสนอความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการมาจัดสรรและ
สนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการบัณฑิตวิทยาลัย อันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต
(COVID-19) วงเงินงบประมาณจานวน 355,600 บาท และ 2) ได้นาข้อเสนอความต้องการของคณาจารย์หลักสูตรพหุ
วิทยาการมาสนับสนุนทุนเพื่อดาเนินการโครงการด้านพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา ด้านงานส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนการสอน และด้านงานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน รวมจานวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
จานวน 172,500 บาท และปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบครบวงจรในระบบออนไลน์เพื่ออานวย
ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นต้น
3.2 ก (3) การจัดการข้อร้องเรียน
มีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้เสีย มี
ความมั่นใจในการรับบริการ รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน และหลีกเลี่ยง ข้อร้องเรียนลักษณะเดียวกัน
ในอนาคต โดยมีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน ดังนี้ 1) กาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 2)
รับเรื่องร้องเรียน และส่งให้ผู้รับผิดชอบ 3) การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยนาเสนอต่อกบบฑ. 4) รายงานการแก้ไขข้อ
ร้ อ งเรี ย น 5) บั น ทึก ข้ อมู ล การร้ อ งเรี ย น และการแก้ไ ขข้อ ร้อ งเรี ย น เพื่ อ รวบรวมข้ อ มูล ส าหรับ น าไปปรั บปรุ งและ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป ดังรายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากร และลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้รับผิดชอบ
หลัก(ตร.3.2-2)ในปีการศึกษา 2563 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากการให้บริการและหลักสูตรขององค์กร ตร.7.2ก(1)
ตารางที่ 3.2-2 การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากร และลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเด็นเรื่องร้องเรียน

1. การกากับดูแลหลักสูตร และการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตร.7.2ก(1)
2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการตร.7.2ก(1)

ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
- กลุ่มไลน์
- อีเมล์/ โทรศัพท์
- ระบบสารบรรณ จดหมาย
- เว็บไซต์/ Facebook
- กล่องรับฟังความคิดเห็น

3. การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพตร.7.2ก(1)
4 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยตร.7.2ก(1)

ผู้รับผิดชอบ

ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลักสูตรพหุวิทยาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย/งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
งานบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

การจัดการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน
ทันที/ทุก 2 สัปดาห์
ทันที/ทุก 2 สัปดาห์
ทันที/ทุก 2 สัปดาห์
ทันที/ทุก 2 สัปดาห์

3.2 ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2 ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ (ตร.7.2 ก (1)) และความผูกพัน (ตร.7.2 ก (2)) จากผู้ใช้บริการ
และหลักสูตร ได้แก่ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้สารสนเทศจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วน
สาหรับนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ โดยใช้แบบประเมินทั้งที่เป็นเอกสารและแบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
กาหนดความถี่ และผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (ตร.3.2-3) สาหรับนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ และหลักสูตร และตอบสนองตาม
ความต้องการ/ความคาดหวังของ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย (ตร.P.1ข2) ต่อไป ดังเช่น ในปีการศึกษา
2563 บฑ.ดาเนินการการสารวจความต้องการของนักศึกษาด้านโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา และกาหนดจัด
โครงการตามความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 จานวน 3
สาขา พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และความรู้ด้านการลอกเลียนวรรณกรรมและ
จริยธรรมการวิจัย กาหนดจัดโครงการอบรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 กาหนดจัด
เดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 กาหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) เป็นต้นไป (โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกปบฑ.ครั้งที่
5/2564 เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) และยังได้กาหนดจัดโครงการอบรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดวันที่ 10
สิงหาคม 2564 เป็นต้น
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ศิษย์เก่า/บัณฑิต มศก./
นศ.ระดับปริญญาตรี
จาก มศก. หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้รับการบริการวิชาการ

คณะ/ ตัวแทนหลักสูตร

นศ. หลักสูตรคณะ

นศ. หลักสูตรพหุฯ

วิธีการประเมินความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของบัณฑิต
วิทยาลัย

คณาจารย์หลักสูตรพหุฯ

ตารางที่ 3.2-3 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของบัณฑิตวิทยาลัย

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (แบบสอบถามที่เป็นเอกสาร/ออนไลน์)
ด้านการจัดการเรียนการสอน


หลักสูตรพหุวิทยาการ ตร.7.2(1),

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

2/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

ตร.7.2ก(2)

ด้านการให้บริการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะวิชาตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2)
ด้านการให้บริการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตร.7.2ก









2/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ





1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ





1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

1/ปี

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

(1),ตร.7.2ก(2)

ด้านการให้บริการทุนอุดหนุน
การศึกษา ทุนวิจัย ทุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2)

ด้านการจัดประชุมวิชาการ อบรม
สัมมนาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคล
ทั่วไป ตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2)
ด้านความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต




ตร.7.2ก(1)

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (แบบสอบถามแบบออนไลน์)
ด้านการใช้บริการของผูส้ าเร็จ

1/ปี
กลุ่มภารกิจด้าน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การวางแผนฯ
ตร.7.2ก(1),ตร.7.2ก(2)

ด้านการให้บริการทั่วไป





















ตลอดเวลา

กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ

ตลอดเวลา

กลุ่มภารกิจด้าน
บริหารฯ

รูปที่ 7.2ก(1)-3

กล่องรับความคิดเห็น
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตร.7.2ก(1)



3.2 ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
มีวิธีการรวบรวมสารสนเทศสาคัญเพื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นจากหลักสูตรและบริการ (ตร.P.1ก1) ดังนี้
1) รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น ในการใช้บริการด้านหลักสูตร และบริการฯ
ขององค์กร 2) กาหนดประเด็นที่ต้องการเทียบ 3) เลือกคู่เทียบกับองค์กรที่มีหลักสูตร และบริการฯ ที่คล้ายคลึงกัน
(ตร.P.2ก(3)) นาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 5) นาผลการเทียบมาปรับปรุงและพัฒนา/ทราบตาแหน่งในการ
แข่งขันจากคู่เทียบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาและเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ดังเช่น ในปี
การศึกษา 2563 ได้ดาเนินการเปรียบเทียบ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า
เทียบกับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) เพื่อนาไปกาหนดแผนกลยุทธ์จาก
เปอร์ เ ซ็ น การเพิ่ ม -ลดให้ เ หมาะสม และเพื่ อ ทราบต าแหน่ ง ในการแข่ ง ขั น จากคู่ เ ที ย บด้ า นจ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
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บัณฑิตศึกษาที่รับเข้า ซึ่งผลการเทียบกับคู่เทียบ พบว่า การจัดอันดับจานวนรับเข้านักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2559-2563 โดยจากค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ในลาดับที่ 13 จาก 25 สถาบัน (ตร.7.5 ก (2)) และ
เลือกคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการดังนี้ 1) ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ. จาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.7.2 ก.(1)) ซึ่งพบว่า ผล
คะแนนสูงกว่าคู่เทียบ และ2) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ
ithesis ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ (ตร.7.2 ก(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแผน
เพิ่มความพึงพอใจให้ สูงขึ้น ในปีต่อไป ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอีก 2
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิ ทยานิพนธ์
บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นต้น
3.2 ข (3) การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด
มีการกาหนดผู้รับผิ ดชอบในระบบสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะ ด้านการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ดัง (ตร.3.2-1) โดยผู้รับผิดชอบดูแลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ รายงานต่อ
กบบฑ. และมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน และ
ปรับปรุง ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้นาผลการสารวจความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ (รูปที่.7.2 ก (1)-1) มาใช้
ในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาบนเว็ บ ไซต์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ส าหรั บ คณะวิ ช าและนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนและการสอน และการเรียนของนักศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ห ลักสูตรให้นักศึกษา นักเรียน ได้ใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้าเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สาหรับอานวยความ
สะดวกในการรับสมัครนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติด้วย เป็นต้น
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ
4.1 ก (1) ตัววัดผลการดาเนินการ
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ (ตร. 2.2-1)แผนการดาเนินการของกระบวนการทางาน
สาคัญตามวงจร PDCA และขอมูลตัวชี้วัด/สารสนเทศสาคัญในการติดตามการดาเนินการตางๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงาน
โดยรวม ผลการปฏิบัติงานประจาวัน ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ด้านผู้เรียนและผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้าน
การเงิน และด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาจากความสาคัญที่จะทาใหบรรลุวิสัยทัศน กาหนดให้กลุ่มภารกิจด้านการวางแผน
และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ผูรับผิดชอบเก็บขอมูลรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการที่กากับดูแลการ
ดาเนินการตามที่กาหนด เพื่อเสนอต่อกบบฑ. และกปบฑ.ทุก 6-9-12 เดือน บฑ.ใชขอมูลดังกลาวในการติดตามการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน และใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ รวมทั้งเปนปจจัยนาไปพัฒนาในการวางแผน
ตางๆ รายละเอียดมีดัง (ตร. 4.1ก-1)
ตารางที่ 4.1ก-1 ตัววัดผลการดาเนินงานที่สาคัญและการวิเคราะห์ทบทวน และกระบวนการพัฒนา

วัตถุประสงค์
ผลการ
ดาเนินงาน
โดยรวม

ตัววัด

ความถี่

ตัววัดตามแผนกลยุทธ์
ตามตาราง 2.2-1

รายปี

ตัววัดตามแผนปฏิบัติการ
ตามตาราง 2.2-1

6-9-12 เดือน

ผู้กากับและรับผิดชอบ/การ ผลลัพธ์
วิเคราะห์ทบทวน
- คณบดีและรองคณบดี
7.5 (ข)
- เทียบค่าเป้าหมาย
- GAP/trend analysis
- คณบดีและรองคณบดี
7.5 (ข)
- เลขานุการคณะ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- GAP/trend analysis
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กระบวนการที่นาไป
พัฒนา
รายงานความก้าวหน้าและ
ทบทวนเพื่อปรับแผนแผน
รอบ 6-9-12 เดือน เช่น
การปรับให้มเี ป้าหมาย
กลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี
ระยะยาว 4 ปี แผนปฏิบัติ
การระยะสั้น 1 ปี ระยะ
ยาว 4 ปี และปรับตัวชี้วัด
เพิ่มเติม

ผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจาวัน

ผลการ
ดาเนินงานตาม
พันธกิจ

ด้านผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ

ด้านบุคลากร

ด้านการเงิน

ด้านอื่น ๆ

Leading/lagging indicators
ตามหมวด 6.1 ตัวอย่างเช่น
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ ของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พหุวิทยาการ
-ความพึงพอใจของนักศึกษา/
อาจารย์/ คณะ ในการให้บริการ
ของบฑ.
- ผลประเมินการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
- ผลประเมินการประกัน
คุณภาพของคณะ

- ภาคการศึกษา
- ทุกครั้งที่ใช้
บริการ
- ติดตามผลการ
บริการราย
สัปดาห์
- สรุปผลการ
ประเมินรายปี

- คณบดีและรองคณบดี
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- GAP/trend analysis

7.2 ก
(1)

ประเมินผล และปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการ เช่น
-จัดทาโครงการส่งเสริม
สนับสนุนความรู้การทา
วิทยานิพนธ์บทที่ 1-5

- รายปี
การศึกษา

7.1-ข
(1)

จัดทาแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการ
ประเมินระดับหลักสูตร
และระดับคณะ

- ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
- จานวนข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ
- ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการจัดการแก้ไข

- รายปี
การศึกษา

- กรรมการบริหารหลักสูตร
- GAP/trend analysis
- คณบดีและรองคณบดี
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- เลขานุการคณะ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- GAP/trend analysis
- เลขานุการคณะ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- GAP/trend analysis

- รายปี
การศึกษา

- ขีดความสามารถ/อัตรากาลัง - รายปี
- การพัฒนาบุคลากร
- ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
- ร้อยละคะแนนการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
ได้รับความรูเ้ พิ่มขึ้นหลังการ
อบรม
-ความพึงพอใจ/ความผูกพัน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น ไ ป ต า ม - รายไตรมาส
ประมาณการรายรั บ -รายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ
- รายปี
- สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธกิจ
ต่างๆ ขององค์กร
- ผลการประหยัดทรัพยากร

- คณบดีและรองคณบดี
- เลขานุการคณะ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- เทียบค่าเป้าหมาย
- GAP/trend analysis

- เลขานุการคณะ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- เทียบค่าเป้าหมาย
- GAP/trend analysis
- เลขานุการคณะ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้างานและกลุม่
ภารกิจ
- GAP/trend analysis

- รายปี
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7.2 ก นาผลการประเมินการ
(1), 7.2 ให้บริการมาปรับปรุงและ
ก(2) พัฒนาตามข้อเสนอแนะ
เช่น การสนับสนุน
ทุนการศึกษาสถานการณ์
โควิด-19
-ไม่มีข้อร้องเรียน
7.3 ก
นาผลการประเมินมา
(1)
พิจารณาจัดทาแผนการ
7.3 ก
พัฒนาบุคลากร เช่น การ
(2)
อบรมการใช้เทคโนโลยี
7.3 ก
การอบรมภาษาอังกฤษ
(3),
การอบรมจริยธรรมและ
7.3 ก(4) คุณธรรม และการอบรม
การให้บริการเพื่อสร้าง
ความผูกพัน ฯลฯ
7.4 ก
(1)
7.5 ก
(1)

นาข้อมูลการเบิก-จ่าย มา
สรุปรายรับ-รายจ่าย เงิน
คงเหลือ ประกอบการ
จัดทาแผนการเงินและการ
ใช้จ่ายในปีต่อไป

7.4 ก(5) นาผลการประหยัด

กระดาษไปประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผนการลด
ใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง
ในปีต่อไป

4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
มีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (ตร. P.2ก
(3)) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงผลการดาเนินการและสร้างการเรียนรู้ เพื่อการบรรลุตามพันธกิจ และเพื่อ
ทราบตาแหน่งในการแข่งขัน โดยพิจารณาจาก 1) ความสาคัญที่จะทาให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ 2) มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคู่เทียบจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่มีลัก ษณะในการดาเนินงานเช่นเดียวกัน 3) มีเป้าหมายในการ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ4) มีแหล่งข้อมูลสาหรับการเทียบเคียง ในปีการศึกษา 2563 ได้กาหนดใช้
ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบ จานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า เทียบกับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) เพื่อนาไปกาหนดแผนกลยุทธ์จากเปอร์เซ็น
การเพิ่ม-ลดให้เหมาะสม และเพื่อทราบตาแหน่งในการแข่งขันจากคู่เทียบด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
รับเข้า ซึ่งผลการเทียบกับคู่เทียบ พบว่า การจัดอันดับจานวนรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 25592563 โดยจากค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ในลาดับที่ 13 จาก 25 สถาบัน และเลือกคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการดังนี้ 1) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบฑ.
จาแนกตามกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ (ตร.7.2 ก(1)) ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่เทียบ และ2) ผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ระบบ ithesis ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสูงกว่าคู่
เทียบ (ตร.7.2 ก(1)) แม้ว่าคะแนนจะสูงกว่าคู่เทียบแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงแผนเพิ่ม ความพึงพอใจให้สูงขึ้นในปีต่อไป
ดังเช่น ได้ปรับแผนปฏิบัติการเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาในทุกปีการศึกษาๆ ละ 2 ครั้ง ภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึ ก ษาปลายเริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2564เป็ น ต้ น ไป ได้ แ ก่ โครงการอบรมการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาบทที่ 1-5 การใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นต้น
4.1 ก (3) ความคล่องตัวของการวัดผล
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญของสถานการณ์จากภายในและภายนอก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ กฎหมาย/ ข้อบังคับที่สาคัญ การเงินและงบประมาณ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต เป็นต้น โดยมีวิธีจัดการความคล่องตัวของการวัดผล โดยผู้บริหารกากับดูแลการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยมอบหมายกลุ่มภารกิจผู้รับผิดชอบนาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม กบบฑ. ซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์
และ กปบฑ. จะมี ก ารประชุ ม ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ทบทวนหรื อ ปรั บ ตั ว ชี้ วั ด หรื อ การด าเนิ น การเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงที (ตร. 4.1ก-1) เช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้ดาเนินการออกระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดัง (ตร.7.4ก(3)) เพื่อกากับ ดูแล หลักสูตรและการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นต้น
4.1 ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
ผู้นาระดับสูงกาหนดให้มีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการตาม
กลุ่มภารกิจ ตามความถี่และผู้รับผิดชอบตาม(ตร. 4.1ก-1)และมีวิธี การวิเคราะห์กระบวนการการดาเนินงานโดยใช้
กระบวนการ Gap/trend analysis เทียบค่าเป้าหมาย ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามทบทวนผลการดาเนินงาน 2)
วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานระหว่างดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ (รอบ 6-9-12 เดือน) และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินการตามแผนปฎิบัติการ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ 3) เทียบกับค่าเป้าหมายร่วมกับการวิเคราะห์
แนวโน้ม (GAP/trend analysis) ของตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยมอบหมายให้กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ
ทาหน้าที่รวบรวมติดตามผลการดาเนินการจากกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 4) นาผลการวิเคราะห์ทบทวนเสนอต่อที่
ประชุม กบบฑ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผน และนาเสนอต่อที่ประชุม กปบฑ. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการทบทวนและแผน
ปรับปรุงการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 ได้นาผลการดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ด้วยวิธีการเทียบกับค่าเป้าหมาย
ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม (GAP/trend analysis) ของตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังเช่น นาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการจากคณะและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาปรับปรุงการให้บริการในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสนับสนุนข้อมูลและสถิติจานวนนักศึกษารับเข้ากับจานวนนักศึกษาคงอยู่สาหรับ
ให้ คณะและหลั กสู ตรใช้ในการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตร การปรับปรุงระบบการรับสมัครเพื่ออานวย ความสะดวกแก่
นั กศึกษาชาวไทยและต่างชาติ การเพิ่มช่องทางการให้ บริการระบบไอทีสิ ทในรูปแบบออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมู ล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทาให้คณะและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการจากบฑ.
เพิ่มขึ้น (ตร. 7.2 ก (1)) เป็นต้น
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4.1 ค การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1 ค (1) ผลการดาเนินการในอนาคต
มีการทบทวนผลการดาเนินงานและตัววัดผลการดาเนินงาน ตามข้อ 4.1 ข และ (ตร.4.1ก-1) รวมทั้งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบตาม ตร.P.2ก(3) หากพบว่า ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบจะนาผลการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามค่าคาดการณ์เสนอต่อ กบบฑ. และ
กปบฑ. เพื่อให้ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและกระบวนการทางานที่สาคัญในปีต่อไป
4.1 ค (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม
มีการนาผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการในข้อ (ตร.4.1 ข) มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ดาเนิ น การในทุ ก ระดับ โดยมี วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ างต่ อ เนื่อ งและโอกาสในการสร้ า งนวั ต กรรม และมี ก ารจัด ล าดั บ
ความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจาก 1) เรื่องที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 2) เรื่องที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) โอกาส
ความเป็ น ไปได้ใ นการพัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง เช่น ขีด ความสามารถของสถาบัน ระยะเวลา ทรั พยากรที่ต้ อ งใช้ รวมทั้ ง
งบประมาณ ตัวอย่างของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2563 เช่น การพัฒนาระบบแจ้งเตือน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม เป็นการแจ้งโดยเอกสาร พัฒนาเป็นระบบการแจ้งเตือนทาง e-mail เป็นต้น ได้มี
การปรับปรุงจากเดิมระบบการรับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์เป็นการพัฒนาระบบการรับสมัครทางออนไลน์แบบครบ
วงจร และมีการปรับ ปรุ งจากเดิมการให้ บ ริการแบบฟอร์มคาร้องบนเว็บไซต์เป็นการพัฒนาให้เป็นระบบ บริห ารจัด
การศึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์ เป็นต้น
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
4.2 ก ข้อมูลและสารสนเทศ
4.2 ก (1) คุณภาพ
มีสานักดิจิทัลเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เป็นแม่ข่าย ดูแล ควบคุม ความปลอดภัยของระบบ และข้อมูลและ
ความปลอดภั ย ของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศทาหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศที่สาคัญของบฑ. โดยกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบทาหน้าที่ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของระบบสารสนเทศ ภายใต้การกากับดูแลโดยหัวหน้างานและรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลการดาเนินงานเข้าสู่ที่ประชุม กบบฑ. (รูปที่ 2.1-2 และตร. 4.1ก-1) และมีการจัดการระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องทันสมัยพร้อมใช้งาน และการ
บารุงรักษา ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล และวิธีการจัดการ hardware และวิธีการจัดการ software ในการ
ให้บริการแก่ นักศึกษา คณะ คู่ความร่วมมือต่าง ๆ และผู้สนใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยา ถูกต้อง ความคงสภาพ
(integrity) เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ตาม (ตร. 4.2ก-1) และมีกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ
รั บ ผิ ด ชอบประเมิ น ผลการใช้ ร ะบบสารสนเทศต่า ง ๆ เพื่อ นาไปปรั บปรุง และพัฒ นาให้ ตรงตามความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของบุคลากร คณะ และ
นักศึกษา ด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก (รูปที่ 7.2 ก(1)-1) และ
ผลประเมินด้านข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ตร.7.4ก(2) นอกจากนี้ ได้มีการกาหนดให้บุคลากรกาหนดขั้นตอน
การปฏิบั ติง านการอั พโหลดข้ อมู ล ส าคั ญ/การส ารองข้อ มู ล เพื่ อลดความผิ ดพลาด/ความเสี่ ยง ของข้อ มูล จากการ
ปฏิบัติงาน Standard Operation Procedures (SOPs) ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการ
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ตารางที่ 4.2ก-1 วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้จัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ

ความต้องการ
ความสะดวกในการใช้
งาน

วิธีการจัดการ hardware
- จัดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
- จัดห้องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ รองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการ
- จัดคอมพิวเตอร์, visualizer และ projector
สาหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
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วิธีการจัดการ software
-ระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมและสะดวกต่อผู้ใช้และ
เชื่อมต่อกับระบบ single sign on ของมหาวิทยาลัย
-ระบบ wireless internet ครอบคลุมทั่วพื้นที่
-ระบบสารสนเทศ เพื่อการทางานอื่น ๆ เช่น ระบบการ
ทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) , ระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dspace), ระบบ
การรับสมัครนักศึกษา(ออนไลน์), ระบบการรับสมัคร
อบรมภาษาอังกฤษเข้ม (ออนไลน์), ระบบรับสมัครการ
ประชุมวิชาการ (ออนไลน์) เป็นต้น

ความถูกต้องทันสมัย
พร้อมใช้งาน และการ
บารุงรักษา
ความปลอดภัยของ
ระบบ และข้อมูล

บุคลากร และนักศึกษา
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
สานักงานก่อนและหลังการปฏิบัตงิ าน
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอน
- มีสานักดิจิทลั เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เป็นแม่
ข่าย ดูแล ควบคุม และความปลอดภัยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

- ใช้ software ถูกลิขสิทธิ์และทันสมัย เช่น Microsoft
office,Windows, antivirus พร้อมและเพียงพอสาหรับ
คอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกเครื่อง
-มีเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารสนเทศดูแลความเรียบร้อย
เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
- ระบบการยืนยันตัวตน และ password
- ระบบสารองข้อมูลสาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย
- ระบบ cloud storage สารองข้อมูลส่วนบุคคล
- โปรแกรม anti-virus จากมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
และบุคลากร

4.2 ก (2) ความพร้อมใช้
มีวิธีการดูแลความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศรับผิดชอบ
ดูแลความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศของบฑ. มีกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพออกแบบ
ตารางเก็บข้อมูลที่สาคัญ รวมทั้งระบุรอบการรายงานสาหรับกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ และมีการจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บและติดตามผลลัพธ์ที่สาคัญและพร้อมใช้งานต่อการดาเนินงานของบฑ. และมีเว็บไซต์
ของบฑ.ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสาคัญสาหรับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลภายนอก และมีการสารองข้อมูลเว็บไซต์ทุกสัปดาห์ โดยการดูแลของสานักดิจิตอลของมหาวิทยาลัย และมีการ
ติดตามและประเมินความพึงพอใจด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา ในปีการศึกษา 2563
ได้มีการติดตามและประเมิน ผลความพร้ อมใช้ ของระบบข้อมูล และสารสนเทศต่าง ๆ ของบุคลากร นักศึกษา และ
คณาจารย์ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ตร. 7.4 ก (2))
4.2 ข ความรู้ของสถาบัน
4.2 ข (1) การจัดการความรู้
มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
มีคณะกรรมการจัดการความรู้รับผิดชอบการดาเนินการตามระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2 ข -1)
ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 มีการกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1)ระบบจัดทาคาสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและ2)ระบบจัดการงานคาสั่งสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบการค้นคว้า
อิสระ และได้มีการประเมินบุคลากรในการนาความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์พบว่าอยู่ในระดับมากดังผลการ
ประเมิน(ตร. 7.4 ก (2))
MVV

คณะกรรมการจัดการความรู้

SA/SC

วางแผนการจัดการความรู้

รายงานผลการดาเนินงาน
ปีที่ผ่านมา

ดาเนินการ ติดตาม และประเมินผล

กบบฑ.
กปบฑ.

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ปรับปรุงและพัฒนา

รูปที่ 4.2 ข-1 ระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย
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4.2 ข (2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
คณะกรรมการจัดการความรู้ ของบฑ. ที่มีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน จัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อ
ค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในหน่วยงาน ภายใต้หลักการของ PDCA โดยมีการคัดเลือก best practice
ประกอบด้วยผลงานที่มีการปรั บปรุ งงาน ผลงานที่มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นที่ตอบสนองผู้ เรียนและผู้รับบริการ
ผลงานที่สามารถลดขั้นตอนการดาเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน KM Day ที่จัดขึ้นทุกปีใน
โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานนาไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้นซึง่ ดาเนินการติดต่อกันมาหลายปี รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศที่สาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการประสานงานในขั้นตอนต่าง ๆ แก่ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรของคณะวิชา ในปีการศึกษา 2563 ได้เผยแพร่องค์
ความรู้ จ ากการจั ด การความรู้ แ ก่ บุ ค ลากรและคณะวิ ช าในโครงการสั มมนาเรื่ อง “แนวทางการปฏิ บั ติ งานและการ
ประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะกับบัณฑิตวิทยาลัย ” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 122 คน ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ (KM) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังผลการประเมิน ตาม (ตร.7.4 ก (4))
4.2 ข (3) การเรียนรู้ระดับสถาบัน
มี ก ารมอบหมายให้ ร องคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยบริ ห าร หั ว หน้ า งาน และกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ ดู แ ล
รับผิดชอบดาเนินการเพื่อเพิ่มและกระจายองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานที่จาเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2ข-1), ตร. 4.2 ข-3 โดยมี
คณะกรรมการจัดการความรู้จัดทาแผน และติดตาม รอบ 6-9-12 เดือน และประเมินผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตาม
เป้าประสงค์ และสื่อสารสู่ประชาคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (ตร.1.1ข) เช่น ที่ประชุม กบบฑ./กปบฑ. และโครงการ
สัมมนา KM ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของบฑ.กับคณะวิชา และได้มีการประเมิน ผลการนาความรู้จากโครงการ
จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังผลการประเมิน ตาม (ตร. 7.4 ก (2)) เป็นต้น
ตารางที่ 4.2 ข-3 สรุปแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
ยุทธศาสตร์

แผนกิจกรรม KM

เป้าประสงค์

บุคลากรเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย พ.ศ.
2563-2566
กลยุทธ์ที่ 3 : นา
ระบบบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย
นวัตกรรมในการ
บริหาร มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน

แผนกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ตาม
แผนเป้าหมาย KM
รวมจานวน 2
เป้าหมาย ได้แก่
-ระบบจัดทาคาสั่ง
คณะกรรมการสอบ
ประมวลความรอบ
รู้ สอบวัด
คุณสมบัติ และ
สอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
-ระบบจัดการงาน
คาสั่งสอบ
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และ
สอบการค้นคว้า
อิสระ

เพื่อนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

เช่น ผู้บริหาร และ
บุคลากร ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
และคณะ
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การถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ
-การประชุม
กบบฑ.
-การประชุม
ผู้บริหารพบปะ
บุคลากร
-การประชุมการ
ประสานงานการ
ปฏิบัติงาน
ระหว่างคณะกับ
บัณฑิตฯ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
-คณะกรรมการ
จัดการความรู้
-หัวหน้างาน
บุคลากร

หมวด 5 บุคลากร

5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร
5.1 ก ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
5.1 ก (1) ความจาเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง
มีวิธีการที่ใช้ในการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง โดยผู้นาระดับสูง พิจารณาข้อมูลที่สาคัญและ
ข้อกาหนดต่าง ๆ (รูปที่ 2.1-1, รูปที่ 5.1-1) ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน (ตร. P.1ก(3-1)) แผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะ
ยาว (ตร. 2.2-1) ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต มาตรฐานคุณภาพ และการบริการ เพื่อประเมิน
อัตรากาลังและขีดความสามารถของบฑ. (ตร. 5.1-1) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบฑ. ในการจัดอัตรากาลัง คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ การเจ้าหน้าที่ และ กบบฑ. ประเมินและ
วิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ที่มีอยู่เดิมเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สาคัญและข้อกาหนดต่าง ๆ เพื่อร่างแผนอัตรากาลัง และ
กากับ ติดตามและทบทวนแต่ละปี สาหรับบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะวิชาคู่ความร่วมมือของหลักสูตร
พหุวิทยาการนั้นมีการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากคณะวิชาที่สังกัด สาหรับ บฑ.ได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์จากคณะวิชาคู่ความร่วมมือด้านการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนของอาจารย์
และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ (ตร. 5.1-1) โดยสนับสนุนทุนป็นประจาทุกปี สาหรับใน
ปีการศึกษา 2563 สนับสนุนทุนแก่คณาจารย์เพื่ อดาเนินการโครงการจัดทานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมจานวน 5
โครงการ วงเงิน 172,500 บาท เป็นต้น
ตารางที่ 5.1-1 การประเมินอัตรากาลังและขีดความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อมูลทีส่ าคัญ

-MVV
-การเกษียณอายุ
-CC
-การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
ต่างๆ
-Strategic plan
-SA SC
-หลักสูตร และบริการ
ผลการดาเนินงาน
ด้านทักษะ (skill)

ด้านความรู้
(knowledge)

ข้อกาหนด
สายสนับสนุนวิชาการ

ด้านอัตรากาลัง
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ด้านขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ (Competency)
-มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมงาน 4 ด้าน
ด้านปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน
ด้านการบริการ
และมีคณ
ุ วุฒิและมีสมรรถนะที่สาคัญ ดังนี้
-มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
-มีทักษะคอมพิวเตอร์
-มีจิตสานึกในการให้บริการ
-มีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
-การมุ่งผลสัมฤทธิ์
-ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน
-การทางานเป็นทีม
-การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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ผลลัพธ์

ลูกจ้าง
-กรอบอัตรากาลัง
ของงาน/กลุ่มงาน
-ภาระงาน

(ตร. 2.2-2)

ความรู้
(ตร. 2.2-2)
ความสามารถ
ตรงตามคุณสมบัติของ
ตาแหน่งงาน
(ตร. 2.2-2)

(ตร. 7.3 (4))

ด้านทัศนคติ
(Attitude)

-มีความผูกพันที่มตี ่อส่วนราชการ

สายวิชาการ
ด้านการส่งเสริมประสบการณ์ -สนับสนุนทุนการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน
การเรียนการสอนของอาจารย์ ของอาจารย์ และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ด้านความผูกพัน

คณาจารย์คู่ความ
ร่วมมือหลักสูตร
พหุวิทยาการ

(ตร. 7.1-ค)

-ความผูกพันต่อบัณฑิตวิทยาลัย

(ตร. 7.2 ก (2)

5.1 ก (2) บุคลากรใหม่
มีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ โดยใช้กระบวนการสรรหา คัดเลือก แข่งขัน ว่าจ้าง และ
บรรจุบุคลากร ตามระเบียบมศก. โดยมีการกาหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะตามที่กาหนด และ
ดาเนินการประกาศรับสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และมี
กระบวนการจ้างงานตามขั้นตอนการบริหารบุคลากรโดยมีคณะกรรมการสอบคัดเลือกประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือก (รูปที่ 5.1ก-2) บฑ.มีแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรปัจจุบันให้
เป็นไปตามข้อกาหนดที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ (ตร. 2.2-1) ในการรักษาบุคลากรใหม่จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
สอนงานให้มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรเพื่อให้เข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจของบฑ. จรรยาบรรณ ความก้าวหน้า สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ สถานที่และอุปกรณ์การทางาน ความปลอดภัย สนับสนุนให้บุคลากรใหม่อบรมและพัฒนา สร้าง
ขวัญและกาลังใจ มีการยกย่อง ชมเชย และมอบรางวัลกับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ องค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและ
มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (รูปที่ 5.1ก-1)

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

กระบวนการจ้างงาน

ประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ไม่พอ
การประกาศรับสมัคร
พอ
จ้างงานทดแทน

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
ผ่าน
สอบข้อเขียน ฯ

การทางานทดแทน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

บุคลากรใหม่

สอบสัมภาษณ์

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

ปฏิเสธ

ผ่าน
เสนอการจ้างไป
ยังมหาวิทยาลัย

บุคลากรมีขดี ความสามารถและมีประสิทธิภาพสูง
การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว้

รูปที่ 5.1ก-1 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

รูปที่ 5.1ก-2 กระบวนการจ้างงาน

5.1 ก (3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
มีวิธีการจัดการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลัง
เปลี่ยนไป โดยมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้านขีด ความสามารถและ
อัตรากาลังที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
(รูปที่ 2.1-1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (รูปที่ 5.1ก-1) และแผนกลยุทธ์ (ตร. 2.2-1) โดยบัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนใช้ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ตามแผน KM (ตร. 4.2ข-3) เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพื่อสามารถทางานทดแทนกันได้ และมีการจัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน
28

ตามแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) นอกจากนี้ ยังมีแผนอัตรากาลัง เพื่อการขออัตรากาลัง และเพื่อทดแทนบุคลากรที่จะ
เกษี ย ณโดยการเตรี ย มคนเพื่อ เรี ย นรู้ งานและถ่า ยทอดงาน ส าหรั บในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี บุ คลากรที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ 3 คน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อดาเนินการถ่ายทอดงานและมอบ
งานก่อนการเกษียณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.1 ก (4) การทางานให้บรรลุผล
มีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคคล ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน (รูปที่ P1ข(1)) โดยมีการ
จัดระบบการบริหารบุคลากรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการตามกระบวนการทางาน
ที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัยที่กาหนด (ตร.6.1ก-(2)) และตามแผนกลยุทธ์ซึ่งผู้นาระดับสูงกาหนดตัวชี้วัดของบัณฑิต
วิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) ถ่ายทอดสู่งาน/กลุ่มงาน และบุคคล โดยสอดคล้องกับ MVV บัณฑิตวิทยาลัย
มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรใช้ระบบบริหารบุคลากรในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี การส่งเสริมให้ก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ และมอบหมายกลุ่ม
ภารกิจด้านการวางแผนฯ ติดตามผลลัพธ์ที่สาคัญในการดาเนินงานของกลุ่มงาน ตามวงจร PDCA รายงานต่อที่ประชุม
กบบฑ. ก่อนนาเข้าที่ประชุม กปบฑ. เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ทุก 6-9-12 เดือน ดังเช่น ในปีการศึกษา 2563 ได้
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนไปทาหน้าที่ประสานงานหลักสูตรพหุวิทยาการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ ซึ่งทาให้การบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการพัฒนาหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นต้น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ดังตารางที่ 7.1-ก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น) เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (ตร.7.2 ก (1)) นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนและมีการปรับปรุงการพัฒนา
ระบบ และการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การปรับปรุง ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกให้เป็นแบบครบวงจรขึ้น
และมีการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการอบรมการทาวิทยานิพนธ์
ระดับ บั ณฑิ ตศึกษาบทที่ 1-5 จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งอบรมการใช้ระบบไอทีสิสในการทาวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และ
ความรู้ด้านการลอกเลียนวรรณกรรมและจริยธรรมการวิจัย และการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร์ เป็นต้น
5.1 ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5.1 ข (1) สภาวะแวดล้อมของการทางาน
มีวิธีดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าทางานของ
บุคลากร โดยกาหนดนโยบายและมีเป้าประสงค์หลักคือสถานที่ทางานสะอาด สะดวกสบาย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัย
และเพียงพอสาหรับการทางาน ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (ตร. P.1ก(3-2) บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการเพื่อให้
ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการปรับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และมีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (ตร.7.3 ก (2)) และรายงานผลการประเมินในที่ประชุม กบบฑ. เพื่อนาไปพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงต่อไป ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมของการทางานโดยเฉลี่ย
ของผู้บริหารและบุคลากร พบว่า อยู่ในระดับมาก และได้มีการจัดหาเครื่องทาน้าร้อนและน้าเย็นเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้บริหารและบุคลากร
5.1 ข (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากร
มีการสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากรโดยสนับสนุนบุคลากรด้านการ
ให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ตร.5.1ข-2)เพิ่มจากสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ ผู้นาระดับสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยมี กบบฑ. ดูแลบุคลากร ด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการ
ประชุมทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสาคัญในการสื่อสาร/ ถ่ายทอด/ การทาความเข้าใจขององค์กรกับบุคลากร ใน
การให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์กรร่วมกับผู้นาระดับสูง โดย
การจัดการประชุมพบปะกับประชาคมระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกเดือน เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2563 มีผลลัพธ์
ด้านความพึงพอใจของบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากรอยู่ในระดับมาก(ตร.7.3 ก (2))
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ตารางที่ 5.1ข-2 ตารางสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ
บุคลากรกลุ่มต่างๆ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
/พนักงาน ชั่วคราว
ประจา

สิทธิประโยชน์

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ
การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเลี้ยงสังสรรค์และจับสลากของขวัญในงานปีใหม่
การทาบุญเลี้ยงพระ การรดน้าขอพร และการเลีย้ งสังสรรค์ในงานสงกรานต์
สวัสดิการน้าดืม่
มีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรโดยการสนับสนุนการให้รางวัลประจาปี




























5.2 ความผูกพันของบุคลากร
5.2 ก.การประเมินความผูกพันของบุคลากร
5.2 ก. (1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
มีวิธีการในการกาหนดปัจจัยผลักดันสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผน
และประกันคุณภาพ ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อทาการสารวจความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพื่อ
กาหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนประสิทธิผลของ
บุคลากร (ตร.P.1ก(3-2) และใช้แบบสอบถามประเมินความผูกพันของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ รายงานผู้นาระดับสูงและ
กบบฑ. และนามาเป็นปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อไป
5.2 ก (2) ประเมินความผูกพัน
มีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ ประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากร(ตร.7.3 ก (2))และ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร(ตร.7.3 ก(3))นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การพบปะผู้บริหารในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ การรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน ข้อ
ร้องเรียน ความปลอดภัย เพื่อติดตามประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยนาผลมาวิเคราะห์ เข้าที่ประชุม กบบฑ. เพื่อ
นามาใช้ประกอบการพิจารณาการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกปี (ตร.2.2-2)
5.2 ข วัฒนธรรมองค์กร
มีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะเป็นครอบครัว ความเป็นพี่เป็นน้อง และเอื้ออาทรต่อกัน
เน้นเรื่องการทางานด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้อง MVV และ CC บัณฑิตวิทยาลัยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รูปที่ 4.2ข-1 และตร. 2.2-1) ทาให้เกิดความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร และผล
การปฏิ บั ติ ง านส าเร็ จ เรี ย บร้ อ ยได้ ด้ว ยดีใ นงานทุก ระดั บ จึ งท าให้ การดาเนิน งานขององค์ การส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ว ยดี
(ตร.7.1ข(1)) และส่งเสริมให้เกิดความผูกพันโดยมีคณบดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ดังเช่น การดูแลเอาใจใส่ บุ คลากร การส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการดาเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ การให้
คาแนะนาช่วยเหลือ มีความเป็นกัลยาณมิตร การสร้างความรักความสามัคคี การสร้างความผูกพัน และในแต่ละปีจะมี
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไว้ในแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยวัฒนธรรมองค์กรของบฑ.ที่กาหนดคือ “เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการทางาน
อย่างเข้มแข็ง” ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันค้นหาและกาหนดวัฒนธรรมองค์กรของบฑ.ดังกล่าวขึ้น สาหรับใช้ใน
การส่งเสริมและสนั บสนุ นการดาเนิน งานของบฑ.(ตร.2.2-2) ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้มีการประชุมพบปะกัน
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกเดือน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจขององค์กร และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ การสื่อสารและสร้างบรรยากาศ และความ
โปร่งใสในการทางาน อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทางานให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่ง
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5.2 ค การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
5.2 ค (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
มีการสนับสนุนให้เกิดผลการดาเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการบุคลากรให้ทางานบรรลุผลสาเร็จ โดยกาหนดการประเมิน Key Performance Indicators (KPI) 70% และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) 30% ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 3 ด้าน คือ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหารจัดการ (เฉพาะตาแหน่งผู้บริหารแต่ละระดับ ) และสมรรถนะตามสายงานถ่ายทอด
จาก MVV ยุทธศาสตร์ ค่านิยมขององค์กร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ มีมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ภาระงาน
ของบุคลากรแต่ละสายอย่างชัดเจน บุคลากรสายสนับสนุน มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานต่างๆ ให้
บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ MVV ของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยนาผลลัพธ์จากการทางาน เช่น ผลการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย (ตร.7.4 ก (3)) ผลความสาเร็จ
ของงานตามแผนปฏิบัติการ (ตร.7.5 (ข)) เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน บัณฑิตวิทยาลัย
ประเมินผลการทางานตาม KPI และสมรรถนะ 2 รอบต่อปี คือ เมษายนและกันยายน โดยดาเนินการประเมินในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้างาน เป็นกรรมการประเมิน และแจ้งผลการ
ประเมินให้บุคลากรทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5.2 ค (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
มีการใช้ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนความต้องการการพัฒนาของสถาบัน และ
การพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานความต้องการของบุคลากร และ
ผู้บริหารรายบุคคล คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรกาหนดทักษะความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ในแต่ละงานจะมีการจัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน การหมุนเวียนงานเพื่อให้สามารถทางาน
ทดแทนกันได้ในฝ่ายงาน ในการพัฒนาบุคลากรกาหนดให้ทุกคนเข้ารับอบรมและบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปี และงบประมาณสาหรับการเข้าอบรมให้กับบุคลากร
รายบุคคล บุคลากรจะต้องส่งรายงานความรู้ที่ ได้รับและการนามาใช้ประโยชน์ มีการติดตามทุก 6 เดือน และเสนอที่
ประชุม กบบฑ. เพื่อทบทวน กากับ และติดตามและเป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1)
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ให้มีการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx จึง
กาหนดให้ผู้นาระดับสูง ได้แก่ คณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน และบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม EdPEx เพื่อการพัฒนาบฑ.
5.2 ค (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
มีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยใน
หลายระดับ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร จะต้องประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มภารกิจ
ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ จะสรุปผลการประเมินและรายงานต่อ กบบฑ. เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลสาหรับ
นาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป สาหรับเรื่องที่มีความสาคัญกับ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบการส่ งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เช่น
แนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ทุกคนที่ผ่านการอบรมจะถูกมอบหมายให้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในกลุ่มงานที่ดูแล เพื่อดาเนินการจัดทารายงานตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนและประกันคุณภาพ จะทบทวน วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สาคัญ (ตร. 4.1ก-1) โดยเทียบผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มา การบรรลุผลของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความพึงพอใจของบุคลากร ความผูกพันของบุคลากร เป็นปัจจัยนาเข้าใน
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ SPP (รูปที่ 2.1-1) เมื่อพบโอกาสในการปรับปรุงจะนาไปปรับปรุงการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการ ในปีการศึกษา 2563 บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น ดังผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร (ตร.7.3 ก (4)) และ
มีผลลัพธ์ด้านความผูกพัน (ตร.7.3 ก (3))
5.2 ค (4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
มีวิธีการในการจั ดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยคณะกรรมพัฒ นาบุคลากร มีแผนในการจัดการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ตร.2.2-2) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ (ตร.2.2-1) มีการวางแผนการบริหารและพัฒ นาบุคลากรประจาปี เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของบุคลากรทุกคน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และ
เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร มีแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อตรวจสอบทักษะที่จาเป็นเพื่อความก้าวหน้า
ของตาแหน่งงานของบุคลากร และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือในการยื่นขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
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ผ่านการประชุม กบบฑ. และกปบฑ. โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีการวางแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ งของผู้ บ ริ ห าร ผู้ น า โดยในปี การศึกษา 2563 มี บุคลากรที่เสนอขอความก้าวหน้าตามแผนการพัฒ นา
ความก้าวหน้าของบุคลากร ได้จานวน 2 คน และมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกและสอนงานตามแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ผู้บริหาร จานวน 1 คน
หมวด 6 การปฏิบัติการ

6.1 กระบวนการทางาน
6.1 ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ
6.1 ก (1) การจัดทาข้อกาหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ
มีการระบุข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ (รูปที่ 6.1 ก (1)) ตามเกณฑ์และ
พัน ธกิจ ขององค์กร ดังนี้ ด้านการผลิ ตบั ณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลั กสู ตรพหุ วิทยาการร่ว มกับคณะคู่ความร่ว มมือ
(ตร.P.1ก(5)) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ด้านการบริการ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมศก. ด้ า นการสนั บ สนุ น การวิ จั ย และด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการและท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (ตร.P.1ก(5)) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ด้านหลักสูตร
พหุวิทยาการ
ด้านบริการ

ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรพหุวิทยาการ
ข้อกาหนด
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA
ตามตารางที่ P.1ก(5)

ด้านการสนับสนุนการการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของมศก.
ด้านการสนับสนุนการวิจยั
บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

รูปที่ 6.1 ก (1) ข้อกาหนดของหลักสูตร และบริการสาคัญ
6.1 ก (2) กระบวนการทางานที่สาคัญ
มี ก ระบวนการท างานที่ ส าคั ญ ตามพั น ธกิ จ ได้ แ ก่ การก ากั บ ดู แ ลหลั ก สู ต รและการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของคณะ การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ โดยมีข้อกาหนดของกระบวนการทางานที่สาคัญ (รูปที่ 6.1 ก (2))
แบ่งเป็น 1) กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.1) การกากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 1.2)
การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 1.4) การบริหารจั ดการและการประกันคุณภาพ 2) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ 2.1)
การให้บริการแก่นักศึกษา/ อาจารย์/คณะ 2.2) ระบบสารสนเทศ 2.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 2.4) การพัฒนา
บุคลากร และ2.5) การเงินและงบประมาณ (ตร.7.1-ข (1)) โดยมีข้อกาหนดของกระบวนการทางานที่สาคัญ ดัง (รูปที่
6.1 ก (2)) และมีรายละเอียดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการเหล่านี้ ดัง (ตร. 6.1ก (2))
รูปที่ 6.1 ก (2) ข้อกาหนดของ
กระบวนการทางานที่สาคัญ

กระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุน

ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ทางานสาคัญ ดังตารางที่ 6.1ก (2)

ตารางที่ 6.1ก (2) กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วัดที่สาคัญ และผู้รับผิดชอบ
กระบวนการทางานที่สาคัญ
1. กระบวนการหลัก
1.1 การกากับดูแลหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาระดับ

ข้อกาหนด

ตัวชี้วัดสาคัญ
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ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา
1.1.1 การกากับดูแล
หลักสูตร
1.1.2 การกากับดูแล
การจัดการศึกษา
- การคัดเลือก
นักศึกษา

- หลักสูตรได้มาตรฐาน และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

- มีระบบกลไกในการตรวจสอบกากับ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(ตร.7.1-ข (1))

- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร

- มีระบบและกลไกตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร (ตร.7.1-ข (1))
- มีระบบและกลไกตรวจสอบขั้นตอน
การทาวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาทุกขั้นตอนเป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ (ตร.7.1-ข (1))

- การทาวิทยานิพนธ์/ - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การสาเร็จการศึกษา - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
-การพัฒนานักศึกษา - มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
เหมาะสม
- การสนับสนุนทุน/
- ข้อกาหนดของผู้สนับสนุนทุน
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย/วิทยานิพนธ์ วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

1.2 การบริการวิชาการและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

- มีระบบและกลไกตรวจสอบผู้สาเร็จ
การศึกษาให้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ (ตร.7.1-ข (1))
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมนักศึกษา(ตร.7.2 ก (1))
- จานวนทุนสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
(ตร.7.1-ข (1))
- จานวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่
(ตร.7.1-ข (1))
- ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (ตร.7.5 (ข)
- มีฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย/วิทยานิพนธ์
เผยแพร่แก่นักศึกษา
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัย/วิทยานิพนธ์ (ตร.7.2-ก (1))
- ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
งานบริหารทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย (ตร. 7.5 (ข)

- การบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ผู้รบั บริการ
ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง

1.3 การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ
1.3.1 การพัฒนาหลักสูตร - หลักสูตรได้มาตรฐานและ
ปรับปรุงตามรอบเวลาที่กาหนด
1.3.2 การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

- ผลการประเมินการดาเนินการด้าน
การประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA (ตร.7.1-ข (1))
- การจัดการเรียนการสอนมี
- ความพึงพอใจของนักศึกษา
คุณภาพ
(ตร.7.2 ก (1))
- บัณฑิตมีคณ
ุ สมบัติที่พึง
- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
ประสงค์สอดคล้องกับศตวรรษที่ - คะแนนประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้
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งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผูป้ ระสานงาน
งานบริหารทั่วไป
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ประสานงาน และ

1.3.3 การพัฒนานักศึกษา
1.3.4 การสนับสนุนการ
เรียนการสอน
1.4 การบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพ
- การจัดทาแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (ระยะสั้นยาว)/ แผนการประกันคุณภาพ
- การถ่ายทอดแผนฯ สู่ผู้
ปฏิบัติ
- การดาเนินการตามแผน/
การปรับแผน (รอบ 6,9,12
เดือน)
- การประเมินผล
ความสาเร็จของแผนฯ
- การนาผลการประเมินใน
การจัดทาแผนไปปรับปรุงแก้ไข
ในการดาเนินงานปีงบประมาณ
ต่อไป
2. กระบวนการสนับสนุน
2.1 การให้บริการแก่นักศึกษา/
อาจารย์/คณะ
นักศึกษา: จัดทาคู่มือ
นักศึกษา ระบบ iThesis
2.2 ระบบสารสนเทศ
- การสืบค้นวิทยานิพนธ์/
ระบบ Dspace
- ฐานข้อมูลแหล่งทุน
วิจัย/วิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
- การสื่อสารในองค์การ/
การประชาสัมพันธ์/ การรับฟัง
ความคิดเห็น
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- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
เหมาะสม
- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
บรรยากาศ และสถานที่
เหมาะสม ทุนการศึกษา

บัณฑิต (ตร.7.1-ก)
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมนักศึกษา (ตร. 7.2 ก (1))
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (ตร.7.2 ก (1))

งานบริหารทั่วไป

- พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
- การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรพหุวิทยาการตาม
เกณฑ์ สกอ. (IQA) และ AUN
QA
- การประกันคุณภาพระดับ
องค์การตามเกณฑ์ สกอ. (IQA)
/EdPEx

- ความสาเร็จของแผนเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 80
(ตร.7.5 (ข))
- ผลการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกหลักสูตร
- ผลการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
(ตร.7.1-ข (1))

กบบฑ.

- ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องผู้รับบริการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่ม
ทุกกลุ่ม
(ตร.7.2 ก (1))

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกภาคการศึกษา

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ

- จานวนวิทยานิพนธ์ที่นาขึ้นในระบบ
ฐานข้อมูลมีความครบถ้วนตามจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 100
- มีฐานข้อมูล/ การประเมินความพึง
พอใจการใช้สาหรับให้บริการนักศึกษา
(ตร.7.2 ก (1))
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
เกณฑ์
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(ตร.7.2 ก (1))
(ตร.7.4 ก (1))

- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
- มีช่องทางการสื่อสารกับกลุม่
ผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอื่น คู่ความ
ร่วมมือและผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุก
กลุ่ม แบบช่องทางเดียว และ 2
ช่องทาง ได้แก่ Website
ไปรษณีย์ แบบฟอร์ม/คาร้อง
online (บฑ1-4,บฑ6) กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น FB, Line, Email โทรศัพท์ การประชุม การ
มาติดต่อด้วยตนเอง
ระบบสารบรรณ
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งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
งานบริหารทั่วไป

2.3 ระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน
2.4 การพัฒนาบุคลากร

2.5 การเงินและงบประมาณ
- การตั้งงบประมาณ
(ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ)
(ตร.7.5 ก (1))
- การปรับแผน (เมื่อได้รับ
การพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณจริง)
- การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
ตามแผนบนระบบ (SU-ERP)
- การรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี
(MIS)

- มีช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไข
- แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร
- แผนอัตรากาลัง
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนการประเมินบุคลากร

- ร้อยละของจานวนข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับ คณะกรรมการบริหาร
การจัดการแก้ไขร้อยละ 100
บัณฑิตวิทยาลัย
(ตร.7.2 ก (1))
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
งานบริหารทั่วไป
บุคลากร (ตร.7.3 ก (4))

- แผนกลยุทธ์การเงินและ
- ผลการดาเนินงานตามแผน
งบประมาณ (แผนระยะยาว)
(ตร.7.4 ก (2))
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย
เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562
- การรายงาน

งานบริหารทั่วไป

6.1 ก (3) แนวคิดในการออกแบบ
มีวิธีการที่สถาบันใช้ออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการที่สาคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด โดยบัณฑิต
วิทยาลัยกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือดาเนินการออกแบบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และตามข้อกาหนดของหลักสูตรที่ระบุใน (ข้อ 6.1ก(1)) ตาม
แนวทางในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทาขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ กปบฑ.
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการนาสมรรถนะหลักขององค์การ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย มา
เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบหลักสูตร สาหรับการดาเนินการด้านหลักสูตรพหุวิทยาการในปีการศึกษา 2563
หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA โดยมี แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการทางานสาคัญตามข้อกาหนด
(รูปที่ 6.1 ก (3)-1)
ออกแบบหลักสูตร
ข้อมูลประกอบการออกแบบหลักสูตร
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
-สมรรถนะหลักขององค์กร
-อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
-ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
-ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย

เสนอข้อมูลหลักสูตร
กปบฑ.
สภาวิชาการ

ข้อกาหนดหลักสูตร
ตารางที่ P.1ก(5)

สภามหาวิทยาลัย

รูปที่ 6.1 ก (3)-1 แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการทางานสาคัญตามข้อกาหนด
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สาหรับการออกแบบการบริการ ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมศก. การสนับสนุน
การวิจัย และการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัยใช้แนวคิดการออกแบบตามระบบงานที่
สาคัญประกอบด้วย 3 ระบบงาน 1) ระบบนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2) ระบบงานหลัก และ3) ระบบสนับสนุน ซึ่งวิธีการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญโดยพิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสมรรถนะ
หลัก โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2) รวมทั้งมีการนาสมรรถนะหลักขององค์กร ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบ (รูปที่ 6.1 ก (3)-2) และใช้วิธีการ
ปรับปรุงงานตามวงจร PDCA สาหรับการดาเนินการด้านการบริการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 มีการดาเนินการเป็นไป
ตามข้อกาหนด และมีการปรับปรุงการบริการตามวงจร PDCA เช่น การนาผลการสารวจควมต้องการของคณะ และ
นักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา มาปรั บ ปรุงการให้ บริการระบบไอทีสิ ส ในรูปแบบออนไลน์ และนามาวางแผนการ จัด
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการทา
วิทยานพินธ์บทที่ 1-5 และโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อป้องกันการคัดลอกและลอกเลียนวรรณกรรม
เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการออกแบบบริการ
-สมรรถนะหลักขององค์กร
-ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้เสีย

การออกแบบการบริการ
ตามระบบงานที่สาคัญประกอบด้วย
ระบบงาน
1) ระบบนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
2) ระบบงานหลัก
3) ระบบสนับสนุน
โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2)

3

ข้อกาหนด
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA ตามตารางที่ P.1ก(5)

การปรับปรุงงานตามวงจร PDCA

รูปที่ 6.1 ก (3)-2 แนวคิดในการออกแบบการบริการ และกระบวนการทางานสาคัญตามข้อกาหนด
6.1 ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
6.1 ข (1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
มีการนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด ตัวชี้วัดสาคัญ
ผู้รับผิดชอบในกระบวนการทางานประจาวัน (Daily operation) (ตร.6.1-1) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ตามวงจร PDCA กระบวนการทางานสาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน คือ กระบวนการนาให้บรรลุวิสัยทัศน์
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ที่ใช้ SIPOC (Stakeholders-Input-Process-Output-Customer)
(รูปที่ 2.1.2) และติดตามและปรับปรุงการทางานของกระบวนการทางานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามวงจร PDCA
6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน
มีการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญให้สอดคล้องตามกระบวนการหลักโดยออกแบบตาม SIPOC model
(รูปที่ 2.1-2) และดาเนินการตามข้อกาหนด (ตร. 6.1ก(2) โดยผู้นาระดับสูงพิจารณาจากข้อมูลความต้องการของผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร และเสียงของลูกค้า เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการทางานสาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน คือ กระบวนการนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน ตามข้อกาหนดที่ระบุ ใน (ข้อ 6.1ก(1)) ให้สาเร็จตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (collaboration resource) และมีผู้รับผิดชอบในกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่
กบบฑ. งานบริหารและพัฒนาวิชาการ งานบริหารทั่ วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงาน และกาหนด
ตัวชี้วัดสาคัญของกระบวนการ (ตร. 6.1ก(2)
6.1 ข (3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ (Program,
Service, and PROCESSES Improvement)
มีวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ
และผลการดาเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สถาบัน
ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการทางานอย่า งเป็นระบบ โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2)
ร่ ว มกั บ วงจรPDCAในปี ก ารศึ ก ษา 2563บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นารวบรวมข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ที่ ผู้ น าระดั บ สู ง
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ใช้ติดตามการดาเนินการ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ตามข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ (ตร. 4.1-1, ตร.6.1ก(2) และ 6.1ข(3))
ตารางที่ 6.1ข(3) ข้อมูลที่นามาใช้ปรับปรุงและเกณฑ์คุณภาพ
พันธกิจ

ผลิตและกากับดูแลการผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บริการวิชาการและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการ
ปรับปรุง
SPP, CC,ระยะเวลาการ
สาเร็จการศึกษา
SPP, การใช้ประโยชน์

เกณฑ์คุณภาพ

ตัวอย่างการปรับปรุง

สป.อว., AUN-QA,
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

จัดทาระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตร.7.1-ข (1))

การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

พัฒนาระบบการประเมิน ความรู้กอ่ น-หลัง ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุงการ
ให้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการ
(ตร.7.1-ก)

6.1 ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน
มีวิธีการจัดการเครือข่ายอุปทาน โดยคัดเลือกคู่ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ คานึงถึงการส่งมอบตามข้อกาหนด
เวลาและพร้อมใช้งาน (ตร. P.1ข(3)) และการดาเนินการที่ช่วยยกระดับผลการดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย และเพิ่ม
ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจัดการผู้ส่งมอบด้านการผลิตบัณฑิต เช่น ด้านการจัด
การศึกษา เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น วัสดุและอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
การประสานงาน และด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ด้านระบบ iThesis ที่มี
ต่อการให้บริการระบบของบริษัทคู่ความร่วมมือ (ตร.7.1-ค) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการผ่านกฏ
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง (ตร. P.1ก(5)) ในรูปแบบกรรมการเพื่อจัดซื้อ และกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน
และรายการค่าใช้จ่ายมีการบันทึกในระบบการเงินการคลังของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนาไปสรุปผลรายเดือน เสนอต่อ
กบบฑ. รายไตรมาส เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดทาคาของบแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรอนุรักษ์ ศิลปกรรม ที่ชั้น 2 บฑ.สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และสนับสนุน
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 128,400 บาท เพื่อสนับสนุน วัส ดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน และ
สนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 172,500 บาท สาหรับคณาจารย์หลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรมและ
หลักสูตรจดหมายเหตุฯ เพื่อจัดทาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning จานวน 5 โครงการ
เช่น โครงการ การเรียน-การสอนออนไลน์กับนักศึกษาในหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
จากหลักสูตรแก่นักศึกษา กลุ่มนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในรูปแบบออนไลน์ เช่น
โครงการ Live Talk กับหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (ACHIM-SU): บทบาทงาน
จดหมายเหตุและมรดกทางวัฒนธรรมในยุค New Normal (ภายใต้โครงการหิ้งสู่ ชุมชนครั้งที่ 11) เป็นต้น ซึ่งพบว่า
คณาจารย์มีความพึงพอใจและสามารถนาความรู้จากการจัดทาโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมาก (ตร.7.1-ค)
6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม
มีวิธีการที่ใช้ในการจัดการนวัตกรรม โดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก ที่สอดคล้องกับ
MVV วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ CC โดยมีนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย และ
นวัตกรรมจากการทางานประจา ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ตร.2.2-1) โดยกาหนดให้มีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้อาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการดาเนินการสร้างนวัตกรรมสาหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินการ ติดตาม สรุปการดาเนินการ ที่ทาให้เกิดนวัตกรรม ดังเช่น ในปี
การศึกษา 2563 มีการดาเนินการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง การเรียน-การ
สอนออนไลน์กับนักศึกษา ในหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม 2) เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมสาหรับ
ภัณฑารักษ์ และผู้ ที่ชื่น ชอบศิล ปะ : ในห้ องเรียนออนไลน์ หลักสู ตรอนุรักษ์ศิล ปกรรม (ตร.7.1-ค) และมีการสร้าง
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ เป็นต้น (ตร. 2.2-1)
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
มีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ มีผู้นาระดับสูงติดตามผลการดาเนินการที่สาคัญ โดยกาหนด
ตัวชี้วัด (ตร. 2.2-1) กระบวนการทางานหลักและกระบวนการสนับสนุน ถ่ายทอดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและ
ไปสู่โครงการ/กิจกรรม มีการกากับ ติดตามเพื่อป้องกันความผิดพลาด การทางานซ้าซ้อน เพื่อให้กระบวนการทางานเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ลดต้นทุน โดยผู้บริหารกาหนดแผนการใช้จ่ายเงินตามการขออนุมัติของแต่ละ
โครงการฯ โดยใช้ระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP ในการควบคุมการทางานให้มีประสิทธิผล (มี
การกาหนดโครงการฯ งบประมาณ การเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ) ทาให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถติดตาม
การดาเนินงานของโครงการ ตัวชี้วัดและความสาเร็จได้ โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ และกลุ่ม
ภารกิจด้านคลังและพัสดุที่มีการประสานข้อมูลกัน การดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทาให้การดาเนินงานสาเร็จตามแผนงาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้การเบิกจ่ายทางการเงินเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการที่ได้วางแผนจัดทาไว้ก่อน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายการประหยัดทรัพยากร เช่น การ
ลดการใช้กระดาษ และมีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพิ่มสูงขึ้น เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ตาม
แผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการทาแผนงานตามแผนงบประมาณที่จัดสรร มีการ
ประเมินรายรับ-รายจ่าย ครอบคลุมตามพันธกิจตามแผนทุกแผน โดยมีเงินเหลือสะสมในปีงบประมาณนี้ (ตร.7.5 ก (1))
6.2 ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์
มีระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เพื่อการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
สาหรับระบบโปรแกรมข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สาคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 1) ระบบข้อมูลที่สาคัญ
ของบั ณฑิตวิทยาลั ยจะถูกส ารองจั ดเก็บ ไว้ในระบบเครือข่าย server โดยมีแม่ข่ายดูแลระบบ ได้แก่ ส านักดิจิทัล
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) สาหรับภาวะฉุกเฉินเช่นไฟตกไฟดับ บัณฑิตวิทยาลัยมีเครื่องสารองไฟ (UPS) ติดตั้ง
ที่คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ อง 3) การปฏิบั ติงานของบุคลากรรายบุคคล มีการสารองข้อมูลส่ วนบุคคล ไว้ในเอ็กเทอนอล
ฮาร์ดดิส หรือ google drive ซึ่งทาให้บุคลากรสามารถทางานได้จากภายนอกกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น ในปีการศึกษา
2563 ได้มีการจัดโครงการอบรมการจัดเก็บและสารองข้อมูลระบบสารสนเทศในช่องทางต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2564 และจัดให้บุคลากรบันทึกการเก็บข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลทุก 6 เดือน ซึ่งยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
ระบบโปรแกรมข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สาคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร (ตร. 7.1-ข (2)
6.2 ค การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
6.2 ค (1) ความปลอดภัย
มีวิธีการดูแลให้ มีส ภาพแวดล้ อ มในการปฏิบัติ การมีค วามปลอดภัย โดยให้ ความส าคัญและมีนโยบายด้า น
สภาพแวดล้ อมการทางานที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความต้องการของบุคลากรและผู้ รับบริการ (ตร. P.1ก(3-2) และ
(ตร. P.1ข(2)) ผ่านการกากับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโดยผ่านการแสกนลายนิ้วมือ
ในการเข้าออกบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเหตุการณ์ไม่ปกติ ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอใน
สานักงาน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มี
การทบทวนในแผนการจัดการความเสี่ยงประจาปีของบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงาน ในที่
ประชุม กบบฑ. และ กปบฑ. และนาไปเป็นปัจจัยนาเข้าในกระบวนการ SPP(รูปที่ 2.1-1)นอกจากนี้มีการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่างๆ จะถูกรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอ กบบฑ. และนาไปทบทวน
ต่อไป(ตร. 4.1ก-1)ในปีการศึกษา 2563 ได้ประเมินผลความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
พบว่า อยู่ในระดับมากและผลการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (ตร. 7.3 ก (2)
6.2 ค (2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
มีการกาหนดวิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย มาตรการสาคัญ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
และตัวอย่างการดาเนินการ (ตร. 6.2 ค (2) -1) และกาหนดให้บุคลากรทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมเพื่อ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดไฟไหม้ มีการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ และติดป้ายบอกทางในการใช้บันไดหนีไฟ มีการ
ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุกเดือน มีการติดตั้งกล้องวรจรปิด กรณีหากมีภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ให้มีการสั่ง
การโดยตรงจากคณบดีและทีมบริหารในการปฏิบัติการเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดาเนินกิจกรรมหลักได้เป็นปกติ
มากที่สุด มีแผนในการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม กากับ ติดตาม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ และอาจเกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้ผู้บริหารและบุคลากร ซ้อมหนีไฟ ณ สานักงาน ทั้ง 3 แห่ง ในระหว่างเดือน
มิถุนายน 2564 และมีแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (Scope of BCP) ดัง (ตร. 6.2 ค (2) -2) เพื่อใช้รองรับ
สถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สานักงานของหน่วยงาน หรือภายในหน่วยงาน ด้วย
เหตุการณ์ต่อไปนี้ เหตุการณ์อุทกภัย เหตุการณ์อัคคีภัย เหตุการณ์แผ่นดินไหว เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล และ
เหตุการณ์โรคระบาด มีทีมบริหารความต่อเนื่อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรหลัก บุคลากรสารอง พร้อมทั้งจัดทากล
ยุทธ์/วิธีบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงและภัยคุกคาม จากเหตุการณ์ต่าง
ๆ ซึ่งยังไม่พบว่ามีสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สานักงานของหน่วยงาน (ตร.7.1-ข (2)
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ตารางที่ 6.2 ค (2) -1 วิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
มาตรการสาคัญ

1. ป้องกันเหตุ
2. เผชิญเหตุ
3. ระงับเหตุ

ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน
ไฟไหม้
น้าท่วม
ลักขโมย

การดาเนินการ (ตัวอย่าง)

เช่น การอบรม การซ้อมหนีไฟ ตรวสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ตรวจสอบบันไดหนีไฟ
เช่น การแจ้งการอพยพ การป้องกัน
เช่น ตรวจสอบกล้องวงจรปิด การเก็บรักษาทรัพย์สิน ระบบคีย์การ์ด แสกนลายนิ้วมือ

ตารางที่ 6.2 ค (2) -2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานสารอง

กลยุทธ์/วิธีบริหารให้เกิดความต่อเนื่อง (ตัวอย่าง)
เช่น 1.กรณีหากเกิดเหตุการณ์ 1- 5 ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะสลับการใช้พื้นที่ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐมกับตลิ่งชันเป็นฐานปฏิบตั ิการ และประสานงานกับมหาวิทยาลัยหากไม่สามารถใช้พื้นที่ทั้ง 2
แห่งได้ 2. กรณีโรคระบาดกาหนดมาตรการควบคุมดูแลการผ่านเข้า-ออก หน่วยงาน
วัสดุอุปกรณ์ทสี่ าคัญ / การจัดหา เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์สาหรับการประชุมแบบออนไลน์ หรือ WFH เช่น การประชุมแบบออนไลน์
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สาคัญ
เป็นการประชุมโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ อาทิ Microsoft Teams, Zoom, Line เป็นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ เช่น ดาเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ เช่น จัดทาข้อมูลสาหรับติดต่อบุคลากรโดย
สาคัญ
มีอีเมล์และเบอร์ติดต่อของบุคลากรทุกคนรวบรวมไว้ รวมถึงจัดทาอีเมล์กลางของหน่วยงาน แจกจ่าย
ให้กับบุคลากรหากอีเมล์ของมหาวิทยาลัยขัดข้อง
บุคลากรหลัก
เช่น 1.กาหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รองในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 2. มีการติดตามงานที่แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้อยที่สุด 3. จัดตารางหมุนเวียน
บุคลากรมาปฏิบตั ิงาน และสามารถเหลื่อมเวลาการมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
คู่ค้า/ผู้ให้บริการทีส่ าคัญ/ผู้มีส่วน เช่น 1.ออกประกาศสาหรับเป็นแนวปฏิบัติให้แก่นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นมาตรการความปลอดภัย
ได้ส่วนเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา 2. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น เว็บไซต์,กลุ่ม line, อีเมล, facebook 3. มีมาตรการในการให้ความ
ช่วยเหลือสาหรับนักศึกษาทีไ่ ด้รับผลกระทบ 4.บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อในบริเวณบัณฑิต
วิทยาลัยต้องปฏิบตั ิตามประกาศมาตรการต่างๆ

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและด้านกระบวนการ
7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ตารางที่ 7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
หน่วย
วัด
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

ข้อ 1 ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการจดหมาย
เหตุ/ปี *ปีการศึกษา 2563 ไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษา
ข้อ 2 ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาสาขาอนุรักษ์ศลิ ปกรรม/ปี * ร้อยละ
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อ 3 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน
สาขาอนุรักษ์ศลิ ปกรรม *ปีการศึกษา 2560 และ 2561ไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา (เป้าหมาย
4)
ข้อ 5 จานวนการเข้าใช้ฐานข้อมูลวิจัย *เริ่มใช้ฐานข้อมูลปีการศึกษา 2563
ครั้ง
ข้อ 6 ผลการประเมินการนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ โครงการทานุบารุง คะแนน
ศิลปวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 4)

39

2561
20/
(5คน)
-*
4.00

ปีการศึกษา
2562
2563
80/
-/-*
(1คน)
20/
20/
(3คน)
(4คน)
4.77
4.20

-*

-*

4.00

-*
4.30/
4.21

-*
4.32/
4.23

339
4.35/
4.44

7.1-ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ)
ตารางที่ 7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด

ปีการศึกษา
2561
2562
3.40
27.27

2563

ข้อ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาจัดการ
จดหมายเหตุฯ ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ. เดิม) (เป้าหมาย 3.50) และตามเกณฑ์ AUN-QA *
กาหนดรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562 (เป้าหมายร้อยละ 40)* ปี
การศึกษา 2563 ผลคะแนนอยู่ระหว่างการประเมิน (เป้าหมายร้อยละ 60)

คะแนน/
ร้อยละ

ข้อ 2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาอนุรักษ์
ศิลปกรรม ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ. เดิม) (เป้าหมาย 3.50) และตามเกณฑ์ AUN-QA *
กาหนดรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยู่ระหว่างการ
ประเมิน (เป้าหมายร้อยละ 60)

คะแนน

3.27

3.38

-*

ข้อ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย
*ปีการศึกษา 2562 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.เดิม (เป้าหมาย 4.51)
*ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยูร่ ะหว่างการประเมิน (เป้าหมาย band=2)
ข้อ 4 ผลการใช้ระบบเก็บเอกสารใบสาคัญรับเงินเพื่อลดระยะเวลาการเก็บและการค้นหา
เอกสารในการปฏิบัติงาน ดัง ผลการลดระยะเวลาการเก็บเอกสารการเงิน/ ผลการลด
ระยะเวลาการค้นหาเอกสาร *เริม่ ใช้ระบบปีการศึกษา 2563

คะแนน

4.70

-*

ชม.

-

ม.1-6=
b.2
ม.7=b.1
-

ข้อ 5 จานวนหลักสูตรที่ทาการตรวจสอบและกากับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญเอก/ปริญญาโท (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 6 จานวนหลักสูตรใหม่ป.เอก /ป.โท ที่ตรวจสอบตามเกณฑ์และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สป.อว. (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 7 จานวนหลักสูตรปรับปรุงป.เอก /ป.โท (การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างและสาระสาคัญของหลักสูตร) ที่ตรวจสอบตามเกณฑ์และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สป.อว. (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 8 จานวนหลักสูตรปรับปรุงป.เอก /ป.โท (การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างและ
สาระสาคัญของหลักสูตร) ที่ตรวจสอบตามเกณฑ์และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สป.อว. (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 9 จานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติและได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 10 ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม (การประชุมวิชาการ) /การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม(เป้าหมายร้อยละ80)
ข้อ 11 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แผน ข และระดับปริญญาเอก
(เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 12 จานวนแจ้งเตือนตามระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เป้าหมายปีการศึกษาละ 2
ครั้ง)
ข้อ 13 จานวนทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (เป้าหมาย 30 ทุน)
ข้อ 14 จานวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์/ เผยแพร่ (เป้าหมาย 10 ทุน)
ข้อ 15 ร้อยละของจานวนบทความของวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of
Arts, Humanities and Social Sciences ที่เผยแพร่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
TCI (เป้าหมายร้อยละ 100)

หลักสูตร

42/69

43/66

44/65

หลักสูตร

3/4

2/0

1/0

หลักสูตร

4/5

3/2

5/9

หลักสูตร

22/44

10/20

22/40

คน

929

844

790

ร้อยละ

88.40/
88.20
526/
126

86.40/
84.60
507/
159

86.00/
88.80
(436/
155)

-

-

2

30
10
-

30
10
-

30
10
100/30

40

(คน)
ป.โท/
ป.เอก
ครั้ง
ทุน
ทุน
ร้อยละ/
บทความ

-*

40.67/
50.58

7.1-ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ตารางที่ 7.1-ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 จานวนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด การตรวสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อป้อง
การสูญหายของทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคลากร (เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง)
ข้อ 2 จานวนการตรวจสอบบันไดหนีไฟ (เป้าหมายสัปดาห์ละ 1 ครัง้ )
ข้อ 3 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศบุคลากรทุกคนสาหรับติดต่อบุคลากรโดยมีอเี มล์และเบอร์
ติดต่อของบุคลากรทุกคนรวบรวมไว้ (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 4 จานวนการประชุม กบบฑ. /กปบฑ. (ประชุมกบบฑ.เป้าหมาย 2 เดือน/ครั้ง,กปบฑ.
เป้าหมาย 1 เดือน/ครั้ง) เริม่ ประชุมแบบออนไลน์ปี 2563
ข้อ 5 จานวนการประชุมพบปะระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร (เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้งเริ่ม
ประชุมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ประชุมแบบออนไลน์)
ข้อ 6 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเพิม่ ขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (เป้าหมาย 80)
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (เป้าหมาย 80)
ข้อ 8 ผลการประเมินการนาความรู้ของบุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการด้านการป้องกัน
อัคคีภัยไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 80)
ข้อ 9 ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 10 ร้อยละความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
(เป้าหมายร้อยละ 80) เริ่มดาเนินการปี 2563
ข้อ 11 จานวนการจัดการประชุมบริการวิชาการ/การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
(เป้าหมาย 1 โครงการ) จัดการประชุมแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2562
ข้อ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมบริการวิชาการ/การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2562 (เป้าหมายร้อยละ 80)

7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน
ตารางที่ 7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน

หน่วยวัด
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

48
100

48
100

48
100

ครั้ง

24/12

24/12

24/12

ครั้ง

-

-

7

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

92.80
(4.64)
95.00

93.20
(4.66)
97.00

ร้อยละ

-

97.00

97.20

ร้อยละ

84.40

87.00

88.88

ร้อยละ

-

-

93.75

โครงการ

1/1

1/1

1/1

ร้อยละ

87.00/
82.60

87.40/
86.60

87.60/
92.40

หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 2 ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์
หลักสูตรพหุวิทยาการจากการสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 3 ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการ
จากการดาเนินการโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 4 ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(KM) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของจนท.บัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านระบบ iThesis
ที่มีต่อการให้บริการระบบของบริษัทคู่ความร่วมมือ (เป้าหมายร้อยละ 4)
ข้อ 6 ผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ /
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (เป้าหมายร้อยละ 80)
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ปีการศึกษา
2561
2562
2563
12
12
12

ร้อยละ

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
80.00
81.00 82.00

ร้อยละ

82.00

82.80

84.00

ร้อยละ

85.00

85.50

86.80

คะแนน

4.10

4.20

4.45

คะแนน

-

3.13

4.25

ร้อยละ

86.00/
84.20

86.40/
84.60

87.00/
88.80

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

ตารางที่ 7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ ทันสมัย พร้อมใช้งาน (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล/ระบบออนไลน์ (แจ้งเตือน/คาสั่ง/การรับ
สมัคร/การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ) (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม (การพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา) (เป้าหมาย 4)
ข้ อ 4 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษา
(เป้าหมาย 80)
ข้อ 5 ร้อยละคะแนนการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (การพัฒนาทักษะของนักศึกษา) (เป้าหมาย
ร้อยละ 80)
ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ของอาจารย์หลักสูตร
พหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ของผู้รับบริการวิชาการ
(เป้าหมาย 4)
ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ของอาจารย์
หลักสูตรพหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้
บัณฑิต/ศิษย์เก่า (เป้าหมาย 4)
ข้อ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ของอาจารย์หลักสูตร
พหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ของผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์
เก่า (เป้าหมาย 4)
ข้อ 15 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
ของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการ/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 16 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิชา ของคณะ/ศิษย์เก่า (เป้าหมาย 4)
ข้อ 17 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (เป้าหมายคะแนน 4)
ข้อ 18 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพหุวทิ ยาการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 19 จานวนข้อร้องเรียนด้านการกากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/ร้อยละของการได้รบั การแก้ไข (เป้าหมายร้อยละ 80)
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ร้อยละ

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
84.60
85.20

ร้อยละ

-

83.80

84.20

คะแนน

4.35

4.40

4.63

ร้อยละ

81.00

82.20

85.80

ร้อยละ

85.00

92.80

97.60

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

4.40/
4.00
4.09/
3.52
4.17

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

4.00/
3.51

4.00/
3.51

4.20/
3.51
4.09/
3.51
4.09/
4.05
4.17/
4.00

คะแนน

4.00/
4.10
3.60

4.05/
4.17
3.65

4.10/
4.20
3.67

4.10
1/100

4.11
ไม่มี

4.20
ไม่มี

คะแนน
คะแนน
จานวน/
ร้อยละ

4.60/
4.00
4.03/
3.51
4.00/

ข้อ 20 จานวนข้อร้องเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 21 จานวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 22 จานวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 23 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาจดหมายเหตุฯ/
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อหลักสูตร (เป้าหมาย 4)
ข้อ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาจดหมายเหตุฯ/
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เป้าหมาย 4)

4.25
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85

4.20
4.15
4.10

4.10
4.08
4.02

4.20 4.21
4.12 4.15 4.18
4.08 4.10
4.04
4.00

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ
คะแนน

ไม่มี
3.23/
3.55
3.51/
3.60

ไม่มี
3.78/
3.88
3.56/
3.62

ไม่มี
4.33/
4.50
4.00/
4.00

คะแนน

-

คะแนน

-

คะแนน

4.03

4.11/
3.68
3.60/
3.51
4.05

4.20/
4.03
3.62/
3.56
4.16

คะแนน

4.10

4.15

4.23

คะแนน
คะแนน

4.35/
4.13
4.48

คะแนน
คะแนน

4.39
3.58

4.37/
4.33
4.20*
ออนไลน์
4.42
3.66

4.38/
4.62
4.14*
ออนไลน์
4.45
3.87

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4.20 4.21
4.15

4.35
4.30
4.24
4.20
4.184.20

4.40
4.30

2561

4.20
2562

4.10

4.05
4.004.02

4.104.12
4.10
4.05
4.00
4.00

3.90

2563

3.80

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการทั่วไป

4.00
3.60

3.68

4.10 4.11 4.14

4.10 4.12 4.15

4.10
4.00 4.05

2561
2562

4.00

2563

รูปที่ 7.2 ก (1) -1 ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ

4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20

ไม่มี

คะแนน

ข้อ 25 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/อาจารย์หลักสูตรพหุ
วิทยาการในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมาย 4)
ข้อ 26 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะ/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมาย 4)
ข้อ 27 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (เป้าหมาย 4)
ข้อ 28 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการใช้บริการด้าน
ระบบ iThesis (เป้าหมาย 4)
ข้อ 29 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เป้าหมาย 4)
ข้อ 30 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(เป้าหมาย 4)
ข้อ 31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 32 ผลการประเมินความพึงพอใจการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (การ
รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดสอบ และประกาศผลสอบ) (เป้าหมาย 4)
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
ด้านระบบสารสนเทศ

ร้อยละ

รูปที่ 7.2 ก (1) -2 ความพึงพอใจด้านการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4.10 4.12 4.15
4.40

2561
2562

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการสน ับสนุนผูเ้ รียนและลูกค้าด้านการ
จ ัดการประชุมวิชาการ
4.38
4.37
4.35

4.30

4.24

2563

4.20

4.18

4.20

ผู ้รับบริการ
วิชาการ

4.10
ศิษย์เก่า

4.00
2561

รูปที่ 7.2 ก (1) -3 ความพึงพอใจด้านการให้บริการทั่วไป

2562

2563

รูปที่ 7.2 ก (1) -4 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วิชาการ
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7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตารางที่ 7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษาหลักสูตรจดหมายเหตุฯ ต่อจานวนรับเข้า(เป้าหมายร้อยละ
80)
ข้อ 2 อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์ศลิ ปกรรม ต่อจานวนรับเข้า
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 3 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการ
(เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการ(เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินความผูกพันของคณะในการใช้บริการ(เป้าหมาย 4)
ข้อ 6 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 7 ผลการประเมินความผูกพันของผู้รับบริการวิชาการในการใช้บริการ (เป้าหมาย 4)

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
7.3 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
ตัวชี้วัด

ข้อ 1 จานวนอัตรากาลังที่มีอยู่ สายบริหาร/สายปฏิบตั ิการ
ข้อ 2 ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของมศก.ตามตาแหน่ง
งานบุคลากรสายบริหาร (เป้าหมายมศก.คะแนน ไม่ตากว่
่ า 3,เป้าหมายหน่วยงาน 4 คะแนน)
ข้อ 3 ผลการประเมินขีดความสามารถตามระบบการประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยตาม
ตาแหน่งงานบุคลากรสายปฏิบัติการ (เป้าหมายมศก.คะแนน ไม่ต่ากว่า 2,เป้าหมายหน่วยงาน 4
คะแนน)
ข้อ 4 ร้อยละของขีดความสามารถของบุคลากรสายบริหาร/สายปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 5 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร/โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี (เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 6 ผลการประเมินความรู้ของบุคลากรทีไ่ ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (กลุม่ ผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบตั ิการ) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 7 ผลการประเมินความรู้ของบุคลากรทีไ่ ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี (กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุม่ ปฏิบัติการ)
(เป้าหมาย 4)

7.3 ก (2) บรรยากาศการทางาน
ตารางที่ 7.3 ก (2) บรรยากาศการทางาน

หน่วย
วัด
คงอยู่/
รับเข้า
คงอยู่/
รับเข้า
คะแนน

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
3/6
4/4
2/2

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.67
-

หน่วย
วัด
อัตรา
คะแนน

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
6/26
6/26
6/25
4.50
4.60
4.70

คะแนน

4.40

8/13

4/4

9/9

-

4.00/
3.51
4.17
3.81
3.58
4.35

4.20/
4.00
4.18
4.17
3.59
4.37

ร้อยละ 90.00/
88.00
ร้อยละ 100/
100
คะแนน 4.48/
4.35
คะแนน 4.30/
4.30

4.50

4.55

92.00/
90.00
100/
100
4.50/
4.40
4.40/
4.50

94.00/
91.00
100/
100
4.52/
4.50
4.50/
4.60

หน่วย
วัด

ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นคงในการทางาน (เป้าหมาย 4)

คะแนน

4.21

4.29

4.33

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม/โครงการ 5 ส (เป้าหมาย 4)

คะแนน

4.55/
4.35

4.57/
4.40

4.69/
4.47

ตัวชี้วัด
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ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการด้านความปลอดภัยใน
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย/ สภาพแวดล้อมทั่วไปในการทางาน (เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
(เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน สิทธิการลา การตรวจสุขภาพประจาปี (เป้าหมาย 4)

ตารางที่ 7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร
ตัวชี้วัด

ข้อ 1 ผลการประเมินความผูกพันในการปฏิบัติงาน (กลุม่ ผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบตั ิการ)
(เป้าหมาย 4)
ข้อ 2 ผลการประเมินความผูกพันต่อบรรยากาศการทางาน (กลุม่ ผูบ้ ริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ)
(เป้าหมาย 4)
ข้อ 3 ผลการประเมินความผูกพันต่อ การมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการจัดทานโยบายและ
แผนงาน การถ่ายทอด และการนาไปปฏิบัติ (กลุ่มผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินความผูกพันต่อสภาพแวดล้อมในการทางานมีความเหมาะสม
(กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินความผูกพันต่อ แผนพัฒนาบุคลากร (กลุ่มผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ)
(เป้าหมายคะแนน 4)
ข้อ 6 ผลการประเมินความผูกพันต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
(กลุ่มผู้บริหาร)/(กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 7 ผลการประเมินความผูกพันต่อบัณฑิตวิทยาลัย/องค์กร (กลุม่ ผู้บริหาร)/(กลุม่ ปฏิบตั ิการ)
(เป้าหมาย 4)

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ
4)
ข้อ 2 ร้อยละคะแนนการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน (กลุ่มผู้บริหาร) / (กลุ่ม
ปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 80)
ข้อ 3 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับความรูเ้ พิ่มขึ้นหลังการอบรม
กลุ่มผู้บริหาร) / (กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 80)
ข้อ 4 ผลการประเมินความรู้ทไี่ ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้นภายหลังการเข้ารับการ
พัฒนา (กลุ่มผู้บริหาร)/ (กลุ่มปฏิบัติการ) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (กลุม่ ผู้บริหาร) /
(กลุ่มปฏิบตั ิการ) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 6 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนการพัฒนาบุคลากร (เป้าหมาย
ร้อยละ 80)
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน (เป้าหมาย 4)
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คะแนน
คะแนน

4.55/
4.20
4.18

4.58/
4.21
4.21

4.75/
4.24
4.29

คะแนน

4.25

4.31

4.33

หน่วย
วัด

ปีการศึกษา
2561
2562
2563

คะแนน

4.24/
4.22
4.40/
4.45
4.50/
4.45
4.48/
4.47
4.50/
4.55
4.40/
4.35
4.60/
4.60

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.25/
4.25
4.45/
4.47
4.55/
4.50
4.50/
4.48
4.51/
4.57
4.49/
4.40
4.65/
4.64

4.34/
4.35
4.47/
4.48
4.70/
4.60
4.55/
4.50
4.53/
4.60
4.55/
4.50
4.70/
4.70

หน่วย
วัด

ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

87.60/
89.60
90.00/
88.00
4.50/
4.40
4.50/
4.50
100

90.20/
91.60
90.40/
90.00

ร้อยละ

86.40/
88.00
89.60/
87.00
4.48/
4.35
4.45/
4.47
100

คะแนน

4.35

4.40

4.50

ร้อยละ
คะแนน
คะแนน

4.52/
4.50
4.55/
4.60
100

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม
ตารางที่ 7.4 ก (1) การนาองค์กร
หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 จานวนระบบ/ฐานข้อมูลทันสมัย และพร้อมใช้งาน (ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย /แจ้งเตือน
ขั้นตอน/แจ้งเตือนกฏระเบียบ/คาสั่งสอบประมวล/คาสั่งสอบวิทยานิพนธ์/การรับสมัคร/การ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ (เป้าหมาย 7 ระบบ)
ข้อ 2 เฉลี่ยร้อยละของจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะ
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร (เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสือ่ สาร (เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะ/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน (เป้าหมาย 4)
ข้อ 6 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางของ
องค์กร/ต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์กร (เป้าหมาย 4)
ข้อ 7 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความ
ผูกพัน/ต่อการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (เป้าหมาย 4)
ข้อ 8 ผลการประเมินของผูเ้ ข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการ
ติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 9 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร/บุคลากรต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 10 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของคณะ/อาจารย์ตอ่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 11 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของอาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 12 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 13 ผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 14 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้นา (เป้าหมาย 4)
ข้อ 15 ภาพรวมการดาเนินงานบริหารคณะฯ ที่สอดคล้องหลักธรรมภิบาล (เป้าหมาย 4)
ข้อ 16 การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะฯ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 17 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมของคณบดี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 18 การประเมินด้านมนุษยสัมพันธ์ของคณบดี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 19 การประเมินด้านการรับฟังความคิดเห็นของคณบดี (เป้าหมาย 4)
ข้อ 20 การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 21 การดาเนินการทางานเป็นทีมของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 22 การติดตามกากับตามแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 23 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 24 การสร้างความผูกพันเพื่อให้บุคลากรสร้างผลการดาเนินงานที่ดีของผู้บริหารคณะ
(เป้าหมาย 4)
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จานวน

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
5
5
5

ร้อยละ

-

91.00

91.10

คะแนน

4.03

4.05

4.06

คะแนน

-

คะแนน

-

คะแนน

คะแนน

4.00/
4.00
4.00/
4.00
4.18/
4.10
-

4.00/
4.00
3.67/
3.18
4.13/
4.27
4.20/
4.20
4.21/
4.12
-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

4.00/
4.40
3.75/
3.48
4.34/
4.50
4.42/
4.25
4.23/
4.15
4.30/
4.25
3.63/
3.53
3.75/
3.52
3.52

คะแนน

-

-

3.97

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.10
4.21
4.22
4.00
4.23
3.87
4.12
4.21
4.13
4.01
3.85

4.25
4.28
4.34
4.25
4.30
4.05
4.14
4.29
4.24
4.11
4.20

4.47
4.31
4.42
4.27
4.32
4.21
4.38
4.33
4.50
4.15
4.28

คะแนน
คะแนน

ข้อ 25 ความสาเร็จของความร่วมมือในการทางานของผู้บริหารคณะ (เป้าหมาย 4)

คะแนน

4.07

4.12

4.19

ข้อ 26 การสื่อสาร ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้ผู้บริหาร และ
ประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (เป้าหมาย 4)

คะแนน

3.98

4.00

4.02

หน่วยวัด

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
-*
85.60 87.70

7.4 ก (2) การกากับดูแลองค์กร
ตารางที่ 7.4 ก (2) การกากับดูแลองค์กร
ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน * ปี 2561 ไม่มีการประเมิน
เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้บริหาร) (ค่าเป้าหมายคะแนนร้อยละ 80-89 อยู่ในระดับดีมาก)
ข้อ 2 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (เป้าหมายร้อยละ 100)

คะแนน

ข้อ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่ผา่ นการตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร สาหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 4 ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบและ
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 5 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับป.โท/ป.เอกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100)

ร้อยละ/
หลักสูตร

ข้อ 6 ร้อยละของจานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตติ ามที่หลักสูตรกาหนด (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะต่อการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (เป้าหมาย 4)
ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรพหุวิทยาการ (ด้านหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) (เป้าหมาย 4)
ข้อ 9 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี /ร้อยละของผล
การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินและงบประมาณที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 10 ร้อยละของผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ (เป้าหมายร้อยละ 100)
ขัอ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร / คณะ / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านระบบสารสนเทศ (เป้าหมาย 4)

ร้อยละ

ข้อ 12 ผลการประเมินด้านข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/คณะ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 13 ผลการประเมินด้านข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/อาจารย์หลักสูตรพหุ
วิทยาการ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 14 ผลการประเมินบุคลากรในการนาความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
(เป้าหมาย 4)
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ร้อยละ/
หลักสูตร

100
(69/
42)
100
(4/3)

100
(66/
43)
100
(0/2)

100
(65/
44)
100
(0/1)

ร้อยละ/
จานวน
อาจารย์

100
(652)

100
(666)

100
(591)

ร้อยละ

คะแนน

100
(526/
126)
100
(929)
-

100
(507/15
9)
100
(844)
3.60

100
(436/
155)
100
(790)
3.72

คะแนน

3.58

3.66

4.00

ร้อยละ

100/
100

100/
100

100/
100

ร้อยละ
คะแนน

100
-

100
-

คะแนน

4.09/
4.00
4.09/
3.55

4.11/4.
05
4.13/3.
56

100
4.09/
4.08/
4.21
4.21/
4.10
4.25/
4.20

4.04

4.22

4.25

คะแนน
คะแนน

7.4 ก (3) กฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ
ตารางที่ 7.4 ก (3) กฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ข้อ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาการจัดการ
คะแนน/
จดหมายเหตุฯ ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ. เดิม) (เป้าหมาย 3.50) และตามเกณฑ์ AUN-QA * ร้อยละ
กาหนดรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562 (เป้าหมายร้อยละ 40)*ปี
การศึกษา 2563 ผลคะแนนอยู่ระหว่างการประเมิน (เป้าหมายร้อยละ 60)
ข้อ 2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการสาขาอนุรักษ์
คะแนน/
ศิลปกรรม ตามเกณฑ์ สป.อว. (สกอ. เดิม) (เป้าหมาย 3.50)และตามเกณฑ์ AUN-QA
ร้อยละ
* กาหนดรับการประเมิน AUN-QA ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยู่ระหว่างการประเมิน
(เป้าหมายร้อยละ 60)
ข้อ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย
คะแนน
*ปีการศึกษา 2562 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.เดิม (เป้าหมาย 4.51)
*ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนอยูร่ ะหว่างการประเมิน (เป้าหมาย band=2)
ข้อ 4 ร้อยละและจานวนประกาศ/ระเบียบที่ออกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
ร้อยละ/
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100)
จานวน
ข้อ 5 ร้อยละและจานวนข้อบังคับที่ออกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาทีส่ อดคล้อง
ร้อยละ/
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 100)
จานวน
ข้อ 6 ร้อยละและจานวนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่
ร้อยละ/
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
จานวน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 7 ร้อยละและจานวนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องตาม
ร้อยละ/
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 8 ร้อยละและจานวนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษาที่
ร้อยละ/
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
จานวน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป้าหมายร้อยละ 100)

7.4 ก (4) จริยธรรม
ตารางที่ 7.4 ก (4) จริยธรรม

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
3.40
27.27
-*

3.27

3.38

-*

4.70

-*

100/
11/10
100/
2
100/
691

ม.1-6=
b.2 ม.
7=b.1
100/
7/2
100/
3
100/
785

100/
28/3
100/-

100/
885

100/
934

100/
814

100/
718

100/
687

100/
798

ร้อยละ/
เรื่อง
คะแนน

2561
100
(652)
4.23

ปีการศึกษา
2562
100
(666)
4.23

2563
100
(591)
4.29

คะแนน

4.38

4.53

4.69

คะแนน
คะแนน

4.60/
4.65
3.94

4.65/4.
70
4.35

4.74/
4.75
4.64

คะแนน

4.63/

4.65/

4.68/

หน่วยวัด

ตัวชี้วัด
ข้อ 1 ร้อยละของจานวนผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีผ่ ่านการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (เป้าหมายร้อยละ 100)
ข้อ 2 ผลการประเมินนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมจริยธรรมในการทาวิจัย (เป้าหมาย 4)
ข้อ 3 ผลการประเมินบุคลากรได้รบั ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินบุคลากรได้นาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน/ ในชีวิตประจาวัน (เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ (KM) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (เป้าหมาย 4)
ข้อ 6 ผลการประเมินกปบฑ./บุคลากรในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับ
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100/
763

หลักธรรมมาภิบาล/ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 7 ผลการประเมินของบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร (เป้าหมาย4)
ข้อ 8 ผลการประเมินของคณะ/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผู้บริหาร (เป้าหมาย 4)
ข้อ 9 ผลการประเมินของอาจารย์/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร (เป้าหมาย 4)
ข้อ 10 ผลการประเมินของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผู้บริหาร (เป้าหมาย4)
ข้อ 11 ผลการประเมินของผู้รับบริการวิชาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
(เป้าหมาย 4)

7.4 ก (5) สังคม
ตารางที่ 7.4 ก (5) สังคม

ข้อ 1 จานวนโครงการการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม
(เป้าหมาย 2)
ข้อ 2 ผลการประเมินเฉลี่ยการนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ โครงการ
ทานุบารุงฯ ไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 3 ผลการประเมินเฉลี่ยความรูเ้ พิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการ
ทานุบารุงฯ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 4 ผลการประเมินเฉลี่ยความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการ
ทานุบารุงฯ (เป้าหมาย 4)
ข้อ 5 ร้อยละของผลการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมการลดใช้กระดาษ (เป้าหมายร้อยละ 80)

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์
7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด
ตารางที่ 7.5 ก (1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน

รายรับ
1. รายจ่ายงบบุคลากร
2. รายจ่ายงบลงทุน
3. รายจ่ายงบดาเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
สาธารณูปโภค)
4. รายจ่ายงบบริหารงานบัณฑิตศึกษา
5. รายจ่ายทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการทา
วิทยานิพนธ์และทุนเยียวยาโควิท
6. รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุฯ
รวมรายจ่าย
คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายต่อรายรับ

4.50
4.70

4.52
4.75

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

คะแนน

-

-

3.93/
3.52
4.20/
4.00
4.09

คะแนน

-

-

4.32

หน่วยวัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

คะแนน

4.40
-

หน่วย
วัด
บาท
บาท
บาท
บาท

2561

โครงการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2
2
2
4.30/
4.21
4.31/
4.30
4.35/
4.13
-

4.32/
4.23
4.35/
4.31
4.37/
4.33
80.00

ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563

4.35/
4.44
4.38/
4.33
4.38/
4.62
83.00

2564

29,160,010.46 26,566,834.50 25,967,300.00 16,230,316.00
5,011,846.53 5,388,103.26 5,991,035.20 4,679,598.80
517,722.00
501,230.00
554,165.00
4,990.00
2,255,799.59 2,366,396.63 2,331,772.00 1,037,818.00

บาท
บาท

9,497,525.00
527,400.00

8,963,613.00
550,000.00

7,635,470.00
619,900.00

5,886,070.00
237,950.00

บาท

1,899,672.00

2,221,940.00

999,940.00

604,000.00

บาท
บาท
ร้อยละ

19,709,965.12 19,991,282.89 18,132,282.20 12,450,426.80
9,450,045.34 6,575,551.61 7,835,017.80 3,779,889.20
67.59
75.25
69.83
76.71
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7.5 ก (2) ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านตลาด
ตารางที่ 7.5 ก (2) ผลการดาเนินการด้านการตลาด
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ข้อ 1 สัดส่วนการตลาด จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เทียบกับ
จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ
ข้อ 2 สัดส่วนจานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เทียบกับ จานวนผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

7.5 (ข) ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ตารางที่ 7.5 (ข) ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

สัดส่วน
(คน)
คน

2561
917: 27,805
(0.033:1)
917:929
(0.98:1)

หน่วยวัด

ข้อ 1 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ข้อ 2 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจาปี
(เป้าหมายร้อยละ 80)
ข้อ 3 ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 4 ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(เป้าหมายร้อยละ 80)
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ปีการศึกษา
2562
769:23,969
(0.032:1)
769:844
(0.91:1)

2563
790 :22,320
(0.035:1)
790 : 856
(0.92:1)

ร้อยละ
ร้อยละ

2561
100
84.00

ปีการศึกษา
2562
100
86.00

2563
100
88.23

ร้อยละ
ร้อยละ

100
84.00

100
85.95

100
86.96

